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Mag ik zo zijn?...

INTERVIEW

Interview met Roel Schulting door Gea Schmidt

De poort staat open wanneer ik bij
het huis aankom van Roel Schulting
in de Douglaslaan. Dat verwacht je
niet van de man die zijn buurtgenoten enthousiast wist te maken voor
het oprichten van een WhatsApp
Preventiegroep. Ik verwachtte
waarschijnlijk een zwaar beveiligd
hek met camera’s bewaakt en een
intercom waar je je moet melden.
Niets van dat alles. Maar eenmaal
binnen zie je overal domotica
aanwezig om, ook van afstand, controle te houden over de veiligheid
in en om het huis. Een gesprek over
het ontstaan en het regelen van
een WhatsApp Preventiegroep.

lang op vakantie. Dan is er dus
weinig controle.

Roel, wat was de aanleiding
om je met veiligheid in de buurt
bezig te gaan houden?

In die brief heb ik uiteengezet
wat de aanleiding was om de
WhatsApp-groep te beginnen
en hoe en waarom we dat
zouden moeten doen. Maar
dat alleen was natuurlijk niet
genoeg.

Vorig jaar werd er in deze
buurt driemaal ingebroken en
werden er twee pogingen gedaan. De politie merkte op dat
de stijl van de inbraken veelal
dezelfde was.
Eerst werd een kliko tegen
de serre aan geplaatst, zodat
men op de bovenverdieping
kwam, daar werd er vakkundig
en netjes een ruit uitgehaald,
dan werd de bovenverdieping
geplunderd en men vertrok
weer volgens dezelfde weg. Je
moet weten dat veel mensen
op de bovenverdieping geen
alarm hebben, daar kan men
dus geheel zijn gang gaan.
Bovendien gaan in deze buurt
meerdere bewoners vaak en
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Gebruikers moeten de volgende regels in acht nemen.
• Als u iets verdachts ziet, doet u zelf niets maar meldt u dit
in de WhatsApp-groep. Dat kan een vreemde auto zijn die
meerdere malen langs rijdt of een wandelaar die opritten
oploopt en daar rondkijkt.
• Als er bij u thuis iets gebeurt waarbij u graag snel hulp
wilt, bijvoorbeeld een huisgenoot die ongelukkig valt of
zich plotseling slecht voelt.
• Als u een sterk vermoeden hebt van een inbraak bij u of in
uw directe omgeving, meldt u eerst de WhatsApp-groep
in enkele woorden en daarna belt u 112.
• U bent bereid, afhankelijk van uw persoonlijke situatie en
de situatie die zich voordoet, om of aan een buur eerste
hulp te verlenen of samen met anderen de straat op te
komen tot in de directe omgeving van een huis waar
onraad lijkt te zijn tot de politie arriveert. Overdag met
iets dat lawaai maakt (claxon van de auto) of ‘s avonds
met een sterke zaklantaarn of de koplampen van uw auto.

Wat heb je toen gedaan om de
buurtbewoners enthousiast te
krijgen?

Nou, ik ben eerst informatie
gaan verzamelen bij de politie
en de gemeente. Ik sprak met
wijkagenten en met Jolanda
van der Weerd, de preventieambtenaar van de Gemeente
Zeist. Toen heb ik een brief
geschreven en die bij alle
bewoners van onze straat in de
bus gedaan.

Deze manier van aanpak had ik in de brief gezet. Binnen
enkele dagen kreeg ik van alle bewoners een enthousiaste
reactie.

Je moet ook regels opstellen voor het gebruik van de
WhatsApp-groep. Want door
verkeerd gebruik, bijvoorbeeld
iemand die vraagt of z’n hondje is gezien, haken mensen af.
Daarom heb ik ook een mailgroep opgezet, waar je met
dergelijke vragen wel terecht
kunt. Dus een WhatsAppgroep alleen voor nood en
snelheid eisende zaken en een
mail-groep voor minder urgente, algemene of sociale zaken.
Wat was de volgende stap?

de deur kwamen met hang- en
sluitwerk dat ze meteen konden
installeren en een keer dat er een
onbekende drone boven de huizen zweefde. Ook heeft de politie
twee keer een melding doorgegeven over inbraken en brandstichting in de omgeving.

ding komt naar de Mesdaglaan,
de Duinweg en de Amersfoortseweg. Dat gaat dan om totaal 111
woningen. Een ander voordeel is
dat we nu ook beter zichtbaar en
benaderbaar zijn voor de gemeente, de wijkagenten, de wijkmanager en de zorgmanager.

Ben je helemaal tevreden met het
project of zijn er nog verbeterpunten?

Heb je nog tips voor de lezers?

Roel Schulting praat ons bij over de
WhatsApp preventiegroep in zijn buurt
Toen de brief rondgebracht was
heb ik een gesprek gehad met de
twee beveiligingsbedrijven die in
deze buurt actief zijn, JBA en Securitas, om ook hen op de hoogte te
stellen van de WhatsApp-groep.
Vervolgens heb ik een buurtborrel
georganiseerd bij mij thuis. Een
soort Amerikaanse fuif, waarbij
iedereen hapjes en drankjes meeneemt. Alle bewoners kwamen.
Iedereen vond het leuk. Enkelen
zagen of spraken elkaar voor het
eerst, zelfs mensen die hier al vele
jaren wonen.

Daar heb ik onze aanpak nog
eens uiteengezet. Daarna heeft de
preventieambtenaar twee borden
laten plaatsen aan beide entrees
van de Douglaslaan.
De WhatsApp-groep bestaat nu ongeveer een jaar, wat kun je zeggen
over de ervaringen tot nu toe?

In de eerste plaats zijn er geen inbraken of pogingen daartoe meer
geweest. Zes keer is de WhatsAppgroep gebruikt, onder andere om
te melden dat er colporteurs aan

Ja, ik ben tevreden, het brengt de
buurt ook dichter bij elkaar. We
zijn samen verantwoordelijk. En
er staat alweer een buurtborrel
op het programma, dus het heeft
positieve effecten op de sociale
contacten in de buurt. Het werkt
ook aanstekelijk, want inmiddels
heeft ook de Populierenlaan een
vergelijkbare groep opgericht.
Mijn wens is dat er nog uitbrei-

Heb je een hond, dan kun je je
bijvoorbeeld aansluiten bij De
Stichting Waaks. Dit is een samenwerkingsverband tussen hondenbezitters, de gemeente Zeist en de
politie.
Hondenbezitters, maar ook
mensen die geen hond hebben,
kunnen zich hier aanmelden, en
daarmee aangeven op te letten
tijdens het uitlaten van de hond
en de politie te bellen bij verdach-
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te situaties. Wil je deelnemen,
stuur dan een mail naar waaks@
zeist.nl.
Ook nog een tip voor de
mensen die een hek hebben.
Een inbreker checkt je huis en
hof voor hij toeslaat. Hij plaatst
bijvoorbeeld op een vernuftige wijze een stokje tegen je
hek. Staat dat stokje er na twee
dagen nog, dan is er niemand
door dat hek gegaan en zijn de
bewoners waarschijnlijk langere
tijd afwezig.
In september heb ik een
presentatie gegeven over mijn
ervaringen met de WhatsAppgroep tijdens de avond die in
het teken stond van veiligheid
bij de Vereniging Bosch en Duin.
Wil je ook een WhatsApp-groep
in jouw buurt oprichten, dan
kun je gerust contact met mij
opnemen: roel@schulting.org of
06-53151151.

Over Roel Schulting
Roel Schulting was tot 1996 lid van de Concerndirectie van KPN (Post en Telecom) en
verantwoordelijk voor Management Development en Personeelszaken boven CAO.
In diezelfde tijd was hij, in opdracht van KPN,
medeoprichter van Unisource, het eerste internetbedrijf in Europa. Dit bedrijf bood wereldwijd internetdiensten aan multinationals via satellieten,
zee- en landkabels. In 2000 werd Unisource verkocht. Het bedrijf had inmiddels
4.500 medewerkers in 17 landen en een miljarden omzet. Voor Roel Schulting
betekende dit dat hij, toen op zijn 50ste, kon stoppen met werken. De eerste drie
jaar genoot hij van het Zwitserleven-gevoel, zeilen op de Middellandse zee. Na
drie jaar begon de verveling toe te slaan en ging hij toch weer aan de slag. Hij
werd voorzitter van de Opleidings-en Ontwikkelingsfondsen van drie branches:
de ICT-sector, de sportsector en de semiconductor industrie (elektronica). Deze
fondsen kunnen in Brussel en Den Haag subsidies verwerven om vakmensen op
te leiden. Roel richtte zich op bijvoorbeeld op het opleiden van beveiligingsmedewerkers in de ICT. Hij verwierf subsidie voor een driejarige opleiding voor deze
mensen. Een ander project waarvoor Roel financiering kreeg was de oprichting
en ondersteuning van kleine schooltjes voor hoogbegaafde kinderen. Die gaan
daar een dag per week naartoe en leren onder andere programmeren. Uiteindelijk resulteerde dat in het investeren in internet gebaseerde begeleiding van scholen, zodat hoogbegaafde kinderen op hun eigen school kunnen blijven maar via
internet extra vakken krijgen. Doel voor Roel is dat een aantal van deze kinderen
zo geïnteresseerd raken in de ICT, dat zij op termijn in deze sector willen werken.
Naast deze bezigheden zeilt Roel nog altijd veel en graag, golft hij en houdt hij
zich bezig met zijn drie kleinkinderen.

Villa Hamer
Berg en Dal
Villa Hoefstaete
Bosch en Duin
Villa Marijke Elisabeth
Hilversum
Villa Sluysoort
Maarssen
Villa Maja
Rhoon
Villa De Kleine Heide
Son en Breugel
Villa Duinstaete
Bloemendaal
“Inschrijving is gestart”

WONEN EN LEVEN

ZOALS U GEWEND BENT

Villa Hoefstaete is speciaal bedoeld voor senioren die zorg behoeven en zelfstandig - met behoud
van regie en levensstijl - in geborgenheid willen wonen.
De ruime huurappartementen in de villa hebben een woon- en slaapkamer(s) en zijn ook geschikt
voor (echt)paren. In uw naar eigen smaak ingericht appartement kunt u genieten van een ontzorgd
leven. Privacy, geborgenheid, gezelschap en ontspannende activiteiten onder één dak.
Kortom: wonen en leven zoals ú wilt.
Villa Hoefstaete is tevens een Zorghotel. Met professionele 24-uurszorg kunt u bij ons optimaal
herstellen na een operatie, ziekte of ongeval.
Is uw interesse gewekt? Kom gerust langs om de sfeer te proeven. We verwelkomen u graag!

Villa Sluysoort
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Voor informatie:
Villa Hoefstaete - Vossenlaan 26, 3735 KN Bosch en Duin
T 030-303 57 10 | info@zorggroepdelaren.nl | www.zorggroepdelaren.nl

In memoriam Ir. Leo van Egeraat
Op 24 juli jl. overleed op 90-jarige leeftijd Leo van Egeraat, sinds 1964 woonachtig in Bosch en Duin.
Leo werd geboren in Soerabaja (Nederlands Indië), zijn vader was werkzaam bij de Marine Luchtvaartdienst als deskundige voor de daar gestationeerde Dornier vliegboten. Dit zal ongetwijfeld te
maken hebben met de studiekeuze van Leo: werktuigbouwkunde in Delft. Maar eerst moesten Leo,
zijn ouders, broers en zuster nog door de moeilijke oorlogsjaren, die zij doorbrachten in (verschillende) Japanse gevangenkampen.
Leo heeft een interessant en werkzaam leven gehad als directeur van diverse bedrijven. Hij was hiervoor veel onderweg en reisde naar alle hoeken van de wereld. Daarnaast was Leo zeer betrokken bij
onze buurt. Niet alleen was hij vanaf het eerste moment lid van onze vereniging, hij was daarbinnen
ook zeer actief. Zo maakte hij deel uit van het bestuur en vervulde hij de rol van voorzitter van 1974
tot 1981.
Leo zette onverdroten de inspanningen van zijn voorgangers voort om het landschappelijk karakter
van Bosch en Duin te bewaren. Waren het begin jaren zestig de plannen van de gemeente om hoogbouw (2.700 appartementen) en 500 villa’s en bungalows te realiseren, in 1981 stelde de gemeente een
bestemmingsplan vast dat voorzag in de bouw van 1.000 woningen. Dit zou zonder meer het groene
karakter van Bosch en Duin en haar directe omgeving ernstig hebben aangetast. Inwoners van Bosch
en Duin, Huis ter Heide en Den Dolder tekenden hiertegen massaal bezwaar aan. Het plan sneuvelde
definitief in 1987 bij de Raad van State. Alles overziende kunnen we vaststellen dat onze inspanningen tegen de bouwaspiraties van de gemeente van alle tijden is!
Toen Leo zich, vanwege zijn werkzaamheden in Frankrijk, genoodzaakt zag af te treden werd hij benoemd tot erevoorzitter. Ook buiten het bestuur bleef Leo zich danig roeren. Over menig onderwerp
dacht hij mee en gaf hij zijn mening, gevraagd en ongevraagd, steeds met feiten onderbouwd. Dit
bleef hij tot op hoge leeftijd
doen. Hij voerde menigmaal
het woord tijdens ledenvergaderingen, zoals bij de
statutenwijzigingen in 2011.
Of hij klom in de pen. Zo
attendeerde hij het bestuur
op de zijns inziens buitenproportionele stijging van
de OZB in de periode 2011
- 2014 bij een dalende WOZ.
Ook kapittelde hij B&W
over de verantwoording die
de burgemeester had afgelegd aan de gemeenteraad
over zijn toezichthoudende
rol bij Amarantis, die in zijn Leo - zittend links - in 1990 bij het 70-jarig bestaan van de Vereniging Bosch & Duin e.o.
ogen onbevredigend was.
Kortom, Leo had een markante persoonlijkheid en zette zich bij voortduring en met verve in voor het
welzijn van onze buurt. Wij zijn hem hiervoor veel dankbaarheid verschuldigd.
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Een nieuwe website: mooi,
modern en oh zo praktisch
Was de website van de Vereniging Bosch & Duin e.o. zeven jaar geleden nog fris en eigentijds, nu
kan ze meedingen naar de eretitel voor oubolligheid. Ook de nieuwsbrieven verdienen bepaald
niet meer de schoonheidsprijs. Na veel wikken en wegen heeft uw bestuur dan ook besloten een
nieuwe website te laten ontwikkelen. Eén die voldoet aan de eisen van deze tijd.

• Geschikt voor alle media,
• koppeling met de ledenadministratie,
• facturatie van de jaarlijkse contributie,
• aanmelding met registratie voor de
sociëteitsavonden, en
• module voor de nieuwsbrieven.

Al met al bepaald geen sinecure maar de
klus is geklaard. En… we zijn er heel erg
trots op! De homepage is rustig gehouden; de meeste rubrieken vindt u via submenu’s. Prominent in het oog springen
de laatste nieuwsberichten en de agenda
voor het komende seizoen, compleet met
een aanmeldknop voor een sociëteitsavond.
Natuurlijk kunt u zich via de homepage
ook aanmelden als nieuw lid en als bestaand lid zelf uw gegevens bijhouden.
Verder kunt u de contributie niet meer
vergeten, deze wordt vanaf volgend jaar
automatisch gefactureerd. Vooral onze
penningmeester, Ed Pipers, is hier heel blij
mee.
Daarvoor moet een website tegenwoordig aan heel wat eisen voldoen
want in de laatste jaren zijn smartphones, tablets en laptops steeds
meer gemeengoed geworden. Wil
een website voor al deze apparaten
geschikt zijn, dan moet zij ‘adaptable’ zijn. Met andere woorden: goed
bruikbaar en leesbaar op al deze
apparaten.Daarnaast was de ledenadministratie van de vereniging
hard aan automatisering toe. Penningmeester, secretaris en communicatie werkten ieder met hun eigen
ledenlijst. Zeer gevoelig voor fouten
want alles was handwerk. Vergat de
een iets door te geven aan de ander,
u begrijpt het gevolg…

6

Op de maandelijkse sociëteitsavonden serveren we altijd een maaltijd.
Om deze zo laagdrempelig mogelijk
te maken, kon iedereen van oudsher
aanschuiven zonder aanmelding
vooraf.
De laatste tijd was dit echter steeds
moeilijker vol te houden. De ene
avond hielden we over, de andere
avond kwamen we tekort. En zelfs
onze bekendste grootgrutter vindt
tegenwoordig dat eten weggooien
zonde is. Maar ja, de hond in de pot
vinden is ook niet leuk. Voor dit probleem moest dus ook een oplossing
komen.

Groen en bruin wilden we behouden omdat deze toch perfect bij
onze lommerrijke omgeving passen.
Maar dan wel in een fris, modern en
mooi jasje.
De lat lag hoog
Patricia (verkeer, voorheen secretaris)
en Ineke (communicatie) hebben
deze zomer hard gewerkt aan de
nieuwe website.
Een megaproject, want deze moest
dus aan heel wat eisen voldoen.

Een kijkje nemen?
Natuurlijk popelt u nu om onze nieuwe
website te bezoeken dus ga snel naar
www.verenigingboschenduin.nl. Als u
lid bent van onze vereniging, wilt u dan
tegelijk even inloggen, uw gegevens
controleren en zo nodig corrigeren? En,
in het onwaarschijnlijke geval dat u nog
geen lid bent van onze vereniging, meldt
u zich natuurlijk direct aan. In het vervolg
wilt ook u immers uw steentje bijdragen
aan onze inspanningen voor een mooie,
veilige en gezellige leefomgeving!
Bestuur Vereniging Bosch & Duin e.o.
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Ontdek je (culturele) plekje

Samenstelling: Leddie Valstar. Tips en info: leddie@valstar.nu

De mooiste voorstellingen om de hoek

CULTUUR

De liefhebber van kunst kan in de omgeving van Bosch en
Duin zijn of haar hart ophalen. Iedere week worden binnen
een straal van 10 kilometer prachtige voorstellingen gegeven.
Veel moois is te vinden in kleine zaaltjes bij u om de hoek.
Om de lezer te inspireren, heb ik een aantal bijzondere voorstellingen verzameld. Wilt u meer tips? Surf dan naar: www.
cultuurutrecht.nl en www.ideacultuur.nl
Kunst en literatuur

Zo. 19 nov t/m di. 16 jan 2018, expositie Dick Stapel (schilderijen), Evert
van Kooten Niekerk (beelden)
Dick Stapel (1942) studeerde
aan de Koninklijke Academie
van Beeldende Kunsten Den
Haag 1960-1965. Hij voerde
vele portretopdrachten uit
voor particulieren, bedrijven en
overheid. Zo portretteerde hij
onder anderen leden van de
Koninklijke familie, bedrijfsdirecteuren, ministers en politici,
burgemeesters en Commissarissen der Koningin. Ook werden vele collega-kunstenaars
door hem geportretteerd,
evenals acteurs, regisseurs en
andere kunstenaars uit de wereld van de podiumkunsten.
Zijn veelzijdigheid blijkt uit zijn
stillevens en zijn landschappen. Hier heerst de stilte en het
evenwicht van een kunstenaar
die zich richt op de essentie.
Wat geldt voor zijn portretten
geldt ook voor zijn overige
werk, Dick Stapel is een schilder pur sang. Evert van Kooten
Niekerk (1949) studeerde aan
de Academie voor Beeldende
kunsten Artibus, Utrecht en
daarna aan de Rijksacademie
van Beeldende kunsten te
Amsterdam.

Van meet af aan heeft hij zijn
beelden in brons gegoten en
kort geleden is hij beelden in
hout en hardgips gaan vervaardigen. De houten beelden
worden met de kettingzaag
gevormd en net zoals bij de
gipsenbeelden het geval is,
worden de beelden gepolychromeerd.
Een groot deel van het recente

Di. 12 dec, 20.00u, lezing door Salomon Bouwman, ‘Israël tussen hoop en
vrees’
Salomon Bouman (geboren
1937) komt vertellen over zijn
laatste boek ‘Israël tussen hoop
en vrees’.
Hij schreef het als een document over bijna veertig jaar
correspondentschap in Israël.
Bibliotheek Bilthoven, Theater
Het Lichtruim, Planetenbaan 2,
Bilthoven www.idea.nl

Evert van Kooten Niekerk

Finaliste van het wereldberoemde Oscar Beck Concours en lid
van Het Concertgebouworkest
volgt haar passie, de kamermuziek.
Hilton Royal Parc, Van Weerden
Poelmanweg 43, www.muziekkringeemland.nl
Vr. 12 jan, 20.00u, HOT: Het Orgel Trio,
Berry van Berkum (kerkorgel), Steven
Kamperman, (altklarinet, sopraansax)
en Dion Nijland (contra bas), Charlie
Parker op orgel
Dit trio in bijzondere samenstelling weet een hele nieuwe
dimensie te geven aan het werk
van Charlie Parker. Ze improviseren met een zelden vertoonde
vreugde en passie. Onder hun
handen is bebop beslist niet achterhaald maar een springlevend
genre binnen de jazz.

Maria Christina Kerk, Dolderseweg
123c, Den Dolder, www.cultuurpodiumdendolder.nl
Zo. 21 jan, 15.00u, Rietveld Ensemble, klarinetseptet van Schubert en Nielsen
Utrechts klarinetseptet met internationaal allure.
Hilton Royal Parc, Van Weerden Poelmanweg 43, Soest, www.muziekkringeemland.nl

ArtTraverse, Gemeentehuis De
Bilt, Soestdijkseweg Zuid 173,
Bilthoven. www.arttraverse.nl

Klassiek

Vr. 3 nov, 20.00u, West Coast Big
Band met de solisten Bart en Erik van
Lier (trombone)
Swingende big band met onder andere onze eigen Bosch
en Duiner Johan Ehrlich op
tenorsax.

Beethoven, Schubert en Shostakovitch. Hilton Royal Parc, Van Weerden
Poelmanweg 43, Soest, www.muziekkringeemland.nl

Pop en muziektheather

Zo. 14 jan, 15.00u, Maaike Roelofs, Tussen
Tijd en Altijd

Vr. 9 feb, 20.00u, Trio Besemer, Tsai, Nedialkov. Trio’s van Beethoven, Schubert, Dohnányi
en Schnittke

Tussen Tijd en Altijd is het nieuwe
Nederlandstalige liederenprogramma
van Maaike Roelofs.

Elise Besemer is een groot viooltalent
waar we nog veel van gaan horen. Ze
brengt met altviolist Shih-Hsien Tsai
en cellist Boris Nedialkov een prachtig
programma. Trio’s van Beethoven,
Schubert, Dohnányi en Schnittke.
Maria Christina Kerk, Dolderseweg
123c, Den Dolder, www.cultuurpodiumdendolder.nl

Het programma bestaat zowel uit
liederen van Nederlandse artiesten
als Jaap Fischer, Liselore Gerritsen
en Jules de Corte als liederen in het
Oldambts met gedichten van haar vader Lerus Roelofs. Huize Gaudeamus,
Gerard Doulaan 21, Bilthoven, www.
kunstenhuis.nl
Zo. 3 dec, 17.30u, Eric Vaarzon Morel (gitaar)
en Leonie Jansen (zang), Ierse Nachten

Het orgel trio

oeuvre bestaat uit portretten
van beroemde componisten
en schrijvers met markante
koppen. Deze portretten zijn
gevormd in klei en afgegoten
in hardgips. Door de keuze
van het materiaal ervaart de
kunstenaar een grote vrijheid
om te creëren wat hem zelf
voor ogen staat.

Zo. 18 feb, 15.00u, Noa Wildschut (viool) en
Yoram Ish-Hurwitz (piano)

Beide artiesten gaan op zoek naar de
magie van Ierland. Van Sint Brandaan
via Keltische sferen naar dichters als
W. B. Yeats.
Beauforthuis, Woudenbergse Weg 70,
Austerlitz, www.beauforthuis.nl
Wo. 20 dec, 20.15u, Jan Akkerman met Leendert Haakma, Ruben Hoeke, Anton Goudsmit
en Leif de Leeuw, Knight of the Guitar
Gegarandeerd vuurwerk want erkende grootheden van de rock, jazz
en blues spelen samen met aanstormend talent.
Beauforthuis, Woudenbergse Weg 70,
Austerlitz, www.beauforthuis.nl

Maria Christina Kerk, Dolderseweg 123c, Den Dolder, www.
cultuurpodiumdendolder.nl
Zo. 17 dec, 15.00u, Elise Besemer
Kwintet, Strijkkwintet Schubert.
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Di. 26 dec, 15.00u, Ernst de Corte en Guus
Westdorp, Jules de Corte - Lied van mijn
Vader
Beauforthuis, Woudenbergse Weg 70,
Austerlitz, www.beauforthuis.nl
Vr. 19 jan, 20.15u, Thijs Borsten, Mathilde
Santing en Fernando Lameirinhas, De
Uitdaging
Vr. 19 jan, 20.15u, Thijs Borsten, Mathilde Santing en Fernando Lameirinhas, De Uitdaging

Zo. 4 feb, 17.30u, Fernando Lameirinhas
Flamenco gitarist speelt met hart en
ziel Fado over de zeven klassieke zonden en deugden.
Beauforthuis, Woudenbergse Weg 70,
Austerlitz, www.beauforthuis.nl
Vr. 19 jan, 20.15u, Za. 24 feb, 20.15u, Julka
Marijn, Uit Verdriet Geboren
Tapasconcert gebaseerd op de brieven

van Helene Kröller Müller die als een
van de eersten veelvuldig werken
kocht van Vincent van Gogh.
Beauforthuis, Woudenbergse Weg 70,
Austerlitz, www.beauforthuis.nl
Jazz op woensdag.
Elke woensdagavond om 20.30u gratis topjazz in Stadscafé de Observant,
Stadhuisplein 7, Amersfoort, www.
observant.nl

KOMT U
VORMGEVEN?
2018 Lustrumjaar vereniging Bosch en Duin e.o.

Fernando Lameirinhas

Beste buurtgenoten,
Het 90-jarige verjaardagsfeest dat onze
vereniging in 2013 vierde is voor mijn
gevoel nog maar net voorbij (ik voel de
loop nog steeds bij wijze van spreken)
maar schijn bedriegt. Het volgende lustrumjaar staat alweer voor de deur.
Het bestuur heeft een brainstorm sessie
gehouden om vorm te geven aan het
lustrumjaar 2018. De contouren staan.
Wij zijn nu op zoek naar enthousiastelingen die dit lustrumfeest verder willen
uitwerken. Wilt u dit feest graag helpen
vormgeven, meld u dan nu aan via voorzitter@verenigingboschenduin.nl. Op
naar een vliegende start!
Hartelijke groet,
Klaas Hans, voorzitter

De wedloop in 2013

Rust
De zomer biedt ruimte voor bezinning
en reflectie. Helaas gebeurde dat dit
jaar merendeels binnen vanwege het
natte weer. Maar toch, als je dan door
de mooie lanen van Bosch en Duin
wandelt en de rust je in haar armen
sluit, dan krijg je dat bijzondere
gevoel dat een mooie omgeving in je
kan oproepen.
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Nu de zomer ten einde is merk je dat er
achter de hekken weer meer activiteit is.
Het laatste jaar niet in het minst vanwege
de vele verhuizingen in Bosch en Duin.
Maar ook vanwege tuinonderhoud. Dit
laatste hoort nu eenmaal bij een groene
buurt. Alweer maanden geleden ontving

ik van een lid de vraag of de vereniging
zich niet in kan spannen voor een ‘dag
zonder machinaal geluid’. Op dat moment
vond ik het iets dat buurtbewoners onderling kunnen regelen. Maar toch heeft
het mij niet losgelaten. Want zegt u nu
zelf, juist vanwege de open structuur van
Bosch en Duin draagt geluid ver. En als u
dan elke dag wel ergens een bladblazer,
grasmaaier, motorzaag of heggenschaar
hoort dan kan dit best storend zijn.
Ik ben benieuwd hoe u dit ziet. Zou
het een optie zijn om zondag weer als
stiltedag te benoemen? Of is dit hopeloos
ouderwets? Ditzelfde dilemma heb ik ook
met de ruimere openingstijden van de

Albert Heijn in Den Dolder. Aan de ene
kant heel handig maar aan de andere
kant zorgt dit ook op zondag voor veel
verkeersbewegingen over vooral de lanen
van Bosch en Duin en Den Dolder Zuid.
Wellicht is enige beperking en daardoor
plannen in de manier van inkopen doen
zo gek nog niet.

Voor meer informatie ga naar
www.verenigingboschenduin.nl
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DE ZUIL

Welhaast elke krant,
blad of tijdschrift kan
niet heen om het fenomeen van de column.
Wij dachten het echter
met De Zuil te doen.
Wat onderscheidt een
zuil van een column? Bij
een zuil moet veeleer
gedacht worden aan
een aan- plakzuil, net
zoals de peperbus.
Eigenlijk een transformator- huisje, dat in de
grote steden veelvuldig
voorkomt; volgeplakt
met allerlei uitingen
op het gebied van
commercie, cultuur
en politiek. Voor ons
is De Zuil als het ware
een ‘writerscorner’, waar eenieder die
zich daartoe geroepen voelt, zijn of haar
boodschap met ons kan delen. Niet alleen
teksten, gedichten, quotes, meningen
en mededelingen, maar ook tekeningen,
foto’s en andere afbeeldingen kunnen
worden opgeplakt. Stuur uw bijdrage naar
redactie@verenigingboschenduin.nl

U bent aan het
woord, leef u uit op
De Zuil!
Aanplakregels:
Tekst maximaal 150 woorden, de redactie behoudt het
recht inzendingen zonodig in te korten. Afbeeldingen
in zo hoog mogelijke resolutie, een te lage resolutie kan
niet worden afgedrukt. Publicatie
op volgorde van binnenkomst. Inzendingen die met
Bosch en Duin e.o. te maken hebben krijgen voorrang.
Bij teveel inzendingen kan publicatie naar een volgende
uitgave worden doorgeschoven. Inzendingen dienen
aan de gangbare fatsoensnormen te voldoen en geen
feitelijke onjuistheden bevatten. De redactie behoudt
het recht inzendingen te weigeren voor publicatie.
Vermeld duidelijk uw naam onder welke uw inzending
gepubliceerd wordt. Inzendingen vertegenwoordigen
niet de mening of smaak van de redactie
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Persoonlijke begeleiding voor een optimaal resultaat
Wellicht hebt u mij al eens zien trainen
in de bossen van Bosch en Duin. Mijn
naam is Joost Baars en ik ben personal
trainer hier in de regio. Zelf heb ik ervaren hoe het is te trainen met een gedreven en toegewijde trainer. Nu ikzelf
personal trainer ben focus ik niet alleen
op het trainen maar op de totale beleving. De frisse buitenlucht is daarvan een essentieel onderdeel. Ik
heb verschillende soorten klanten in Bosch en Duin e.o. maar één
ding hebben ze gemeen: het bereiken van een doel. Deze doelen
zijn divers, van afvallen of fitter worden tot vermindering van lichamelijke klachten. Daarom zijn ze gemotiveerd en dat stimuleer
ik, het merendeel van mijn nieuwe cliënten heeft immers jarenlang
te weinig bewogen of leefde onvoldoende gezond. Niet alleen fitte
mensen maken gebruik van de diensten van een personal trainer.
Op www.joostexclusievetraining.nl kunt u lezen wat uw buurtgenoten over mij zeggen.

Herman van Veen is vijf jaar bezig geweest om zijn Arts
Center op te knappen. Alle 140 voorstellingen, het komende jaar, zijn gratis bij te wonen. Het doel is om jonge kunstenaars van toneelscholen en conservatoria een podium
te bieden en iedereen de kans geven een voorstelling bij te
wonen. Al vanaf september 2017 wordt eens per maand
de jeugdvoorstelling ‘Kleine dingen’ gespeeld, met in de
hoofdrol kabouter Paltz en Herman’s kleindochter.

Michael Graves; de foto is gemaakt tijdens een Vanity Fair, juli 1996.
Zie: L’architecte - Portraits et clichés,
Paris 2017, p. 21.

Toegang is vrij maar wel even aanmelden op www.hermanvanveenartscenter.com. Het Arts Center zit om de
hoek…

Graves behoorde samen met Charles Gwathmey, Richard Meier, John Hejduk en Peter
Eisenman tot de New York Five. Terwijl het Nederlandse interieur halverwege de jaren zeventig
van de vorige eeuw werd ondergedompeld in
oranje en bruine kleuren waren het deze architecten die hun tijd ver vooruit liepen met hun
zgn. ‘witte’ [postmoderne] architectuur. Het zou
ruim 15 jaar duren voordat Nederlandse architecten het ‘wit’ toevoegden aan hun ontwerp
palet.

Gitta Kreeftmeijer, bron: Soester Nieuwsbode

Ingezonden: Maar ten van der Kloet
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door Ineke van Offeren, foto’s: Kokkie Paauw

Het is inmiddels volop herfst: regen en wind hebben ongenadig toegeslagen en de bomen laten
hun vermoeide bladeren vallen. Een uitgelezen moment voor een nostalgische terugblik op een
unieke zomerdag.
Optimistisch had uw bestuur een zwoele zomerse avond met een gezellige barbecue beloofd.
Dat was nog even spannend want het weer zag er in eerste instantie niet zo goed uit. Maar de
weersvoorspelling werd beter en beter. En… de aanmeldingen stroomden binnen.

Het was warm, druk en gezellig
Woensdag 21 juni overtrof
uiteindelijk alle verwachtingen,
nooit eerder was de eerste zomerdag zo warm. De terrassen
baadden in de zon, de parasols
maakten overuren en de barbecue stond uitnodigend klaar.
Eén tafel was ingericht voor onze
nieuwe leden die een persoonlijke uitnodiging hadden ontvangen.

Luchtig en fleurig uitgedost
arriveerden de barbecueliefhebbers en vonden na ontvangst
al snel hun weg naar de bar. In
het welkomstwoord stipte Ineke
kort de ‘onzichtbare’ maar uiterst
belangrijke werkzaamheden van
het bestuur aan, zoals waakzaamheid bij alles wat onze ruimte,
het verkeer en onze veiligheid
aangaat.

Salades, olijven en stokbrood
stonden te pronken en op de
houtskool siste het vlees uitnodigend. Met een bord vol lekkers
waaierde iedereen uit over de
terrassen. De gesprekken waren
geanimeerd, de gezichten blij en
de barbecue viel in de smaak.
Ook onze ‘nieuwelingen’ vermaakten zich prima, getuige de
contactgegevens die al snel werden uitgewisseld. Jacqueline en
Ans draaiden intussen overuren
achter de bar. Het dorstige weer
was hier ongetwijfeld debet aan.

menig zweetdruppeltje weg maar
versaagden niet en verdienen
daarom een extra applaus! Uiteindelijk namen we met zachte
dwang afscheid van de laatste
zomeravondplakkers.

Najib Zahri, directeur van de
Stichting Tolérance die zich inzet
voor vluchtelingen, heeft nu al
voor de derde keer goed voor ons
gezorgd. Ditmaal met de Syrische Juliana, Shadi en Abdoul als
koks. Zij waren de enigen die het
deze avond zwaar te verduren
hadden, want de houtskool was
bij deze temperatuur wel heel
erg warm. Zij pinkten dan ook
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door Jan Coelen

Luchtkwaliteit in Zeist
In een eerder artikel is gesproken over
‘Samen het milieu in Zeist verbeteren’
en de vier pijlers onder het uitvoeringsplan. Zie hiervoor het artikel op de
website van 7 juni en zie het Bosch &
Duin Magazine 46 van juni 2017. Op 24
augustus organiseerde Pijler 4 ‘Gezonde leefomgeving en kwaliteit van leven’
een interessante presentatie over de
luchtkwaliteit in Zeist. Deze werd gegeven door een specialist van de Omgevingsdienst Regio Utrecht (ODRU). Deze
dienst ondersteunt vijftien gemeenten
en andere overheidsdiensten in de
regio Midden- Nederland bij de uitvoering van milieu- en omgevingstaken.

stoffen. Hierbij valt op dat de in Nederland
gehanteerde (politieke EU-) normen voor
maximum concentraties (vastgelegd in de
Wet Milieubeheer) 2 resp. 2,5 keer zo hoog
zijn dan die door de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) geadviseerd worden.
De WHO-normen voor de buitenlucht

rijkste veroorzaker van NO2, gevolgd door
‘industrie en energie’. Ook bij de uitstoot
van fijnstof (PM10) is een belangrijke
verbetering zichtbaar. De rol van ‘industrie
en energie’ is groot maar ook ‘verkeer en
vervoer’ is belangrijk. Ook het aandeel van
‘huishoudens’ en ‘landbouw’ is zichtbaar.
Bij ultra fijnstof (PM2,5) zien we als belang-

Wat bepaalt de luchtkwaliteit, wat
wordt gemeten en berekend?
De stoffen die bij metingen, berekeningen
en analyses door de ODRU zijn meegenomen, zijn stikstofdioxide (NO2) en fijnstof
(PM10). De Wereldgezondheidsorganisatie
(WHO) geeft aan dat de ultra fijnstof PM2,5
gezondheidskundig van groter belang
is dan fijnstof (PM10). De PM2,5 fractie is
directer verbonden met de door mensen
veroorzaakte emissie van fijnstof dan PM10
en is daardoor met beleidsmaatregelen beter aan te pakken. Er zijn aanwijzingen dat
wanneer het specifiek over lokale bijdragen van verkeersemissie gaat, roet (= EC)
een betere indicator voor gezondheidsrisico’s van luchtverontreiniging is dan fijnstof
(PM10) en stikstofdioxide (NO2).
PM10 en PM2,5 zijn verzamelnamen voor
zwevende deeltjes in de lucht met een
diameter van 10, resp. 2,5 micrometer
(μm) en kleiner. Er zijn normen vastgelegd
voor de maximum concentraties van die
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zijn normen waaronder geen schadelijke
gezondheidseffecten meer te verwachten
zijn. Boven de WHO-norm zal elk beetje
extra uitstoot de gezondheid van de omwonenden schaden.
Roet ontstaat als ultra fijnstofdeeltjes (deeltjes met een diameter kleiner dan 0,1 μm)
samenklonteren. Het maakt deel uit van
PM2,5 en is zeer schadelijk. Voor roet zijn
niettemin geen normen.
De ontwikkeling van de luchtkwaliteit
Het goede nieuws is dat alle gemeten en
berekende fracties een daling laten zien
in de afgelopen jaren
zodat we mogen
concluderen dat de
luchtkwaliteit verbetert. Het slechte
nieuws is dat we boven de WHO gezondheidsnormen zitten.
Het aandeel van het
verkeer bij de uitstoot
van stikstofoxiden is
zeer groot, maar door
overheidsmaatregelen
is de absolute uitstoot
behoorlijk afgenomen,
maar ‘verkeer en vervoer’ blijft de belang-

rijkste oorzaak ‘Verkeer en vervoer’ respectievelijk ‘Industrie en energie’. Dit wordt
gevolgd door ‘Huishoudens’.
Daarnaast zien we de afgelopen 25 jaar
het relatieve aandeel van ‘Huishoudens’ in
belang toenemen. De belangrijkste oorzaak hiervan is houtstook; de open haard
en houtkachel zijn geen vrienden van de
luchtkwaliteit. De waarde van PM2,5 is
circa 12 maar varieert afhankelijk van de
bron tussen 11,4 en 16 microgram/m3. De
WHO-norm ligt hiervoor op 10, terwijl de
politieke EU-norm op 25 ligt. Het feit dat
we boven de WHO-norm zitten, houdt
in dat het huidige niveau van de uitstoot
schadelijk is voor onze gezondheid. Met
name in de grote steden en in gebieden
waar veel pluimvee of varkens worden gehouden is fijnstof een probleem. Ook ultra
fijnstof zit in een groot deel van Nederland
boven de WHO-norm (waaronder helaas
Bosch en Duin).
De situatie in Zeist
Op een drietal plaatsen zijn recent metingen uitgevoerd voor respectievelijk NO2
en PM10. De locaties bevonden zich aan
de Dijnselburgerweg, de Utrechtseweg
en de Jordanstraat. Het meetpunt Dijnselburgerweg bevond zich aan de zuidkant
van de A28. Toehoorders stelden vragen
over de exacte plaats en of de geluidswal

niet een positief effect op de gemeten
waarden heeft gehad. Ook werd er een
vraag gesteld hoe goed het gehanteerde
model is. Die vragen konden niet beantwoord worden. Ultra fijnstof is helaas niet
gemeten, evenmin als roet. De stikstofoxidewaarde is duidelijk hoger dan de waarde
van het Nederlands Samenwerkingsverband Lucht (NSL), de fijnstof resultaten
zitten eronder. De expert had nog nooit
meegemaakt dat er zulke grote verschillen
zijn tussen de twee meetmethoden en kon
het ook niet verklaren.
Een recent onderzoek van het RIVM toont
aan dat het wegverkeer en de houtstook
van particulieren de belangrijkste bronnen
van roet zijn. Door bijvoorbeeld de invoering van roetfilters op dieselvoertuigen is
het aandeel van het wegverkeer sterk verminderd. Minder positief is het RIVM over
de emissies als gevolg van de houtstook
door particulieren en de verwachting voor
de komende jaren is ook niet positief. In
2030 wordt verwacht dat het aandeel van
houtstook door particulieren even groot
is als dat van wegverkeer. Het wegverkeer
zal tot een kwart van de huidige bijdrage
dalen in 2030, terwijl de bijdrage van particulieren naar verwachting in de toekomst
constant zal blijven.
Met behulp van doorberekeningen kan
worden vastgesteld dat de A28 een
behoorlijke negatieve invloed heeft op de
luchtkwaliteit, ook in Bosch en Duin. De
verbreding van de A28 en de verhoging
van de snelheid naar 130 km p/uur zal
daartoe ook negatief bijgedragen hebben.
De uitstoot stijgt namelijk exponentieel
met het toenemen van de snelheid. Over
de verhoging van deze snelheid zal medio
november aanstaande een rechtszaak zijn.

NO2 metingen in Zeist

PM10 metingen in Zeist

WHO-normen in Nederlandse (en Europese) wetgeving worden opgenomen en of
de gemeentelijke politiek deze doelstelling voorlopig ook al wil nastreven. Wel
kunnen natuurlijk al maatregelen worden
genomen om bijvoorbeeld verkeer te
spreiden, openbaar vervoer en fietsen te
stimuleren en houtstook te ontmoedigen.
De gemeente Zeist heeft dit in plannen
opgenomen.
Natuurlijk kunnen burgers zelf ook meewerken aan de verbetering van luchtkwaliteit. Laat de auto wat vaker staan en
beperk het gebruik van houtkachels en
open haarden. Als je dan toch zou willen
stoken, stook dan alleen onbewerkt hout
en niet als er mist hangt of het windstil is,
want dan blijf je ook zelf in deze zeer ongezonde lucht zitten. Er werd een vergelijking
gemaakt. Wie de open haard slechts twee
uurtjes gebruikt, stoot evenveel fijnstof in
de atmosfeer als een auto die 1100 kilometer rijdt! Ook de gecertificeerde houtkachel
en palletkachel komen niet goed uit de
test.
Vaak wordt opgemerkt dat meer groen de
luchtkwaliteit verbetert. Dit is helaas niet
juist volgens tenminste twee overheidsrapporten.

Een groot deel van de stoffen die de
luchtkwaliteit negatief beïnvloeden komen
“Alle onderzoeken wijzen in de richting van
van buiten de regio, zelfs van buiten het
een licht positief effect van vegetatie op de
land. Dit geldt niet alleen voor Zeist maar
voor het hele land. Schiphol heeft een
grote invloed op de roet-uitstoot. Volgens
onderzoek van RIVM, in opdracht van
de provincie Utrecht, is het halen van de
WHO advieswaarde voor PM 2,5 rond 2030
mogelijk mits al het vaststaande en voorgenomen (lokale, regionale, nationale en
internationale) beleid wordt uitgevoerd en
tegenvallers in de effecten van het beleid
worden opgevangen.

luchtkwaliteit op grotere afstand van de
weg, ruwweg vanaf 50 meter van de rand
van de weg, maar de onderzoeken hebben
dit effect niet statistisch significant kunnen
aantonen”

bron: I&M, 2009 (toen nog VROM en V&W), Invloed
vegetatie op de luchtkwaliteit, kenmerk IPL-2a

“Vegetatie (bomen en planten) kan de
luchtkwaliteit in een stad niet significant
verbeteren en kan die zelfs verslechteren.
Door de aanwezigheid van vegetatie in
of langs straten met verkeer neemt de
windsnelheid in die straat namelijk af. Als
gevolg hiervan gaan de concentraties van
alle stoffen die door het verkeer worden
uitgestoten omhoog. De aanwezigheid
van vegetatie in een groot gebied kan wel
de achtergrondconcentraties van stikstofdioxide en fijn stof positief beïnvloeden,
maar het effect is zeer beperkt – in de orde
van een half procent tot mogelijk enkele
procenten bij grootschalige extra inzet
van vegetatie. De onzekerheid hierover in
verschillende studies is aanzienlijk.”
bron: RIVM 2011, Het effect van vegetatie op de
luchtkwaliteit, kenmerk 680705019/2011

Evenmin helpen bomen om geluidsoverlast van verkeer tegen te gaan, er is
hooguit een klein effect meetbaar bij hoge
tonen.

Maatregelen om de luchtkwaliteit verder te
verbeteren
Er kan niet veel afgedwongen worden
zolang de maximum concentratienormen
door de wetgever niet worden verlaagd.
De vraag voor de bewoners is of de
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Zorgen om onze omgeving
In het Bosch & Duin Magazine van
maart 2016 berichtten wij over het
overleg dat de commissie ruimtelijke
ordening voerde met de gemeente
over een aanpassing van de huidige regelgeving, vastgelegd in het
bestemmingsplan Bosch en Duin.
Kort daarop heeft de ambtenaar van
de gemeente, met wie wij dit overleg
voerden, ons laten weten dat de gemeente bezig is met een zogeheten
Afwijkingenbeleid, waarin de door
ons opgestelde visie over Bosch en
Duin concreet zou kunnen worden
omgezet in beleid. Hiermee viel ons
overleg tot onze verbazing praktisch
stil.

niet eerst, zoals de bedoeling was,
voorleggen aan de bewoners van Bosch
en Duin. Het ergste komt nog, want de
behandeling van het hele beleidsstuk
is tot na afgelopen zomer uitgesteld
omdat het college de discussie over het
onderwerp niet heeft afgerond.

In het najaar kregen we te horen dat het
beleidsstuk van de gemeente, waarin
onze teksten ‘niet letterlijk’ zouden
worden overgenomen, na bespreking
in het gemeenteapparaat aan de hele
gemeente Zeist ter inspraak voorgelegd
zou worden. Het duurde tot september
jl. voordat wij over de inhoud van het
beleidsstuk, inmiddels omgedoopt in
Beleid Ruimtelijke Kwaliteit, en de stand
van zaken werden geïnformeerd.

Wat hierbij niet helpt is het uitstel van
de invoering van de nieuwe Omgevingswet. Die is bedoeld om de regels
voor ruimtelijke projecten te vereenvoudigen en te integreren. In de nieuwe
Omgevingswet wordt alle regelgeving
op het gebied van ruimte, wonen,
infrastructuur, milieu, natuur en water
gebundeld. Ook worden in deze wet
nieuwe onderdelen opgenomen, zoals
gezondheid, energietransitie en klimaatverandering. Aanvankelijk zou de
Omgevingswet van kracht worden op
1 januari 2018. Vanwege de complexiteit, maar liefst 26 wetten en 60 AMvB
’s worden in één wet en vier AMvB ’s
ondergebracht, was dit al een jaar uitgesteld. Dit blijkt echter nog te ambitieus te zijn. De invoeringsdatum van de
Omgevingswet schuift opnieuw op, nu
waarschijnlijk tot 2021.

Dit is op z’n zachtst gezegd een bizarre
gang van zaken. Eerst met elkaar afspreken dat je gezamenlijk nieuwe regelgeving zult ontwerpen, dan als gemeente
gedurende dit proces de tekst eenzijdig
aanpassen en opnemen in een eigen
beleidsstuk. En tenslotte deze regels

Gemeenten moeten de nieuwe wet
gaan uitvoeren. Zij zullen veel meer
ruimte krijgen dan nu om naar eigen
inzicht de wet toe te passen en regels te
stellen per gebied of locatie. De tweede
reden van de vertraging van de invoering van de Omgevingswet is de vraag

of gemeenten inmiddels voldoende zijn
toegerust om met de wet aan de slag
te gaan.
Waar wringt nu de schoen voor onze
buurt?
Ondertussen gaat de nieuwbouw in
Bosch en Duin op grond van de huidige
regelgeving gewoon door. Waartoe dit
soms leidt kunnen we zien aan bijvoorbeeld de Reelaan, waar panden zijn
verrezen die in geen verhouding staan
tot het perceel waarop zij staan. Wij maken ons grote zorgen over de stilstand
in het overleg over de nieuwe regelgeving en de wijze waarop de gemeente,
in strijd met de met ons gemaakte
afspraken, haar eigen plan trekt. Door
de vertraging van de invoering van de
Omgevingswet wordt ook de in deze
wet opgenomen verplichte burgerparticipatie, die nodig is voor het benodigde draagvlak, uitgesteld. De ambitie
van onze belangenvereniging en de
gemeente om gezamenlijk het bouwbeleid in Bosch en Duin vorm te geven
is nu eenzijdig door de gemeente naar
de prullenmand verwezen. Het beleid
om te grote woningen in verhouding
tot de kavelgrootte toe te staan gaat nu
gewoon door. Wij willen als een serieuze gesprekspartner behandeld worden
en zullen dit glashelder en nadrukkelijk
onder de aandacht brengen van S.
Jansen, de verantwoordelijk wethouder.
Per slot van rekening staan de gemeenteraadsverkiezingen in maart volgend
jaar al weer voor de deur!
Hans Voorberg

U wilt zo zelfstandig
mogelijk wonen
en leven.

Accolade Thuis helpt u daarbij en levert thuiszorg op maat.
Bijvoorbeeld met verzorging, verpleging, huishoudelijke
hulp of een maaltijdservice. Accolade zorgt vanuit een
christelijke identiteit: betrokken en bewogen.
Benieuwd wat Accolade Thuis voor u kan betekenen?
Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer
informatie of persoonlijk advies.
Accolade Thuis - regio De Bilt/Zeist: Dennenweg 2, 3735 MR Bosch en Duin
(085) 208 02 94, thuiszorg@accoladezorg.nl, www.accoladezorg.nl
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door Lise-Lotte van der Wal

Mag ik zo zijn?
Verliefd
Als we iemand ontmoeten die we
leuk vinden wekt dat nieuwsgierigheid naar die persoon op en
ontwikkelen we interesse in hoe die
persoon zal zijn. De aantrekking en
de beleving in het eerste moment
maken je nieuwsgierig en onderzoekend. Daarnaast ontstaat er een
gevoel graag bij die ander te willen
zijn. Een gevoel van interesse, het
gevoel die ander te willen beminnen
of liefhebben. Ik ben verliefd, ik wil bij
hem of haar zijn en dit gevoel delen.
Enthousiasme, spontaniteit, geen
realiteitsbesef laten ons gelukkig voelen. Alles is fantastisch en we ervaren
alleen maar geluk. We laten de ander
het beste in onszelf zien. Er is iets dat
ons verbindt, we weten alleen nog
niet precies wat.
Verwachting
Wat verbindt ons nu aan die ander?
We kennen die ander nog niet en
weten niets van zijn of haar gebruiksaanwijzing. We weten helemaal niet
of onze niveaus elkaar raken of dat er
juist grote verschillen zijn. Wat weet
je van de gevoelsbeleving van die
ander? Verliefdheid en elkaar, onbewust, pleasen gaan meestal hand in
hand. Fysieke aantrekking en hopende op ook emotionele raakvlakken.
We willen de ander veroveren en
veroverd worden en laten daarom alles, ook weer onbewust, zien
waarvan we denken dat het de ander
zal behagen. We worden onbewust
gedreven en reageren alsof het ons
eigen is.
Maar is dat eigenlijk wel zo? Is dat
wat we laten zien, wie we zijn of
laten we zien waarvan we denken
dat het van ons verwacht wordt?
Reageren we ook niet zo omdat we
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onbewust wel weten wat de ander
zou kunnen behagen? Maar wie ben
jij en welke reacties zijn vanuit jouw
eigen zelf; en welke reacties geef
je vanuit je ervaring, verleden en
opvoeding? De druk van de omgeving en de verwachting van buitenaf
zijn bepalend voor het gedrag van
de mens en de keuzes die hij maakt.
Sociaal wenselijk reageren (handelen
gebaseerd op externe druk) doen we
allemaal maar
kan niet een basis zijn voor het
opbouwen van een goede relatie.
Voor iedere partij in een relatie
hoort acceptatie en ruimte te zijn of
gemaakt te worden. Kunnen tonen
wie je bent en waar jij je fijn bij voelt.
De angst voor afwijzing of denken
niet goed genoeg te zijn is vaak een
belemmerende factor. Daardoor blijft
het moeilijk onze
eigen authenticiteit
of puurheid te laten
zien en te behouden.
De roze wolk waait
voorbij en geleidelijk
ga je landen, weer
met beide benen op
de grond. En
dan begint de tocht
van onderzoek,
elkaar echt leren
kennen. De weg die
zal leiden naar een
gelukkig samenzijn of een relatie
die toch wel de nodige aandacht
vraagt op bepaalde vlakken. Eenmaal
geland wordt je je bewust; gevoel en
ratio komen in een nieuwe realiteitsgewaarwording. Hoe staat de relatie
er reëel gezien voor? Waar sta jij en
waar staat die ander? Wat verwacht
je nu allemaal en hoe ga je met die
verwachtingen om? Hoe reëel zijn
jouw verwachtingen en waar komen
ze vandaan? Allerlei gevoelens spe-

len een rol. Een negatief zelfbeeld,
onzekerheid, verlatingsangst of juist
bindingsangst, en andere ervaringen
uit het verleden beïnvloeden deze
verwachtingen sterk.
Je raakt soms in discussie en hoe
ervaar je dat dan? Wat delen jullie
samen en wat niet? Voor velen
die na een scheiding een nieuwe
relatie beginnen, kan het verleden
een belemmerende factor zijn.
Belemmerend kan het worden als
het verleden nog leeft en je er nog
niet aan toe bent om jezelf in een
nieuwe relatie te geven.
Verder in de relatie kom je in discussie en zie je meer en meer de patronen bij de ander. Patronen die je in
het begin vanaf die roze wolk nog
niet zag. Wat nu? Zie je nu alles an-

ders of voel je het anders? Wat gaan
gedachten met ons doen. Wellicht
gaan we denken dat we de patronen
kunnen sturen. Maar dat kunnen we
niet, het is zoals het is. Het mag ook
zo zijn. Ja maar… zeggen we dan.
Patronen geven een ritme, een structuur weer die bij iemand past. Het is
de structuur die iemand
heeft opgebouwd om zich in zijn
eigen bestaan goed te voelen. En

ineens kom jij. Patronen worden
tijdelijk veranderd omdat beiden zich
willen confirmeren. Flexibiliteit en
kracht tonen om iemand gelukkig
te maken. Zelf hebben we dat niet
door maar we worden creatief in ons
handelen. Is dat al niet het begin van
het verlies in onszelf? Begint daar niet
een klein beetje de aanpassing en
het omgooien van patronen omwille
van de ander? We denken een krachtig iets van onszelf te tonen maar
raken daarbij los van onze eigen
structuur. Zo begint het gevoel van
onrust en het gevoel dat we onszelf
verlaten. We verlaten onze eigen
gevoelens en patronen die passen
bij onze persoonlijkheid, karakter
en ervaringen die we hadden toen
we nog vrij waren. Zijn we zo bang
om afgewezen te worden? Uiteraard
heb ik het hier over levenspatronen
die goed zijn en niet pathologisch
of negatief van aard. Doodgewone
leefpatronen die we in de loop der
tijd ontwikkelen.

krijg niet terug wat ik verwacht. Zegt
dat niet veel over die persoon? De
verbinding raakt verstoord. Reactie
op reactie volgt. Na enige tijd is
scheiding niet heel ver meer verwijderd. De kunst is juist om te geven
zonder er iets voor terug te verwachten. Toch willen we altijd iets terug.
Wat we graag willen is niet altijd
vanzelfsprekend voor de ander. Verwachtingen naar die ander remmen
het natuurlijke spontane reageren en
kunnen verstikkend zijn, beperken en
afstand creëren. De ander wil of kan
uit onvermogen niet altijd datgene
geven wat er gevraagd wordt.

ik is. We worden gedreven door angst
of worden onzeker, omdat de ander
zijn patroon niet wil veranderen en
niet doet wat jij prettig vindt. Daag
jezelf uit om over jezelf na te denken
wanneer het gaat over de verantwoordelijkheid voor je eigen bestaan.
De kunst is naar elkaar te kijken
zonder te verwachten dat de ander
verandert. Accepteer de ander in zijn
of haar pure zijn. De ander mag zo
zijn net als jij zo mag zijn. Elkaar niet
bezitten maar juist het creëren van
ruimte om je vrij te voelen in denken
en handelen. Vrij-stromend denken
zal ons juist met elkaar verbinden.

Ergens in het verhaal heb je jezelf
verloren. In een relatie zal er ruimte
moeten zijn om ieder in
elkaars waarde te laten. Te hoge verwachtingen leiden tot teleurstelling
en geven bijna nooit het
geluk waarop we hopen. Wat we
feitelijk verwachten is dat de ander

Verbinding
Openheid is de sleutel om elkaar
beter te leren begrijpen en elkaars
beleving te kunnen invoelen.
Respect hebben en houden voor
elkaars gevoelens moet er onvoorwaardelijk zijn, ook al zijn die

Accepteer de ander in
zijn of haar pure zijn

In een relatie willen twee mensen
liefde met elkaar delen en samen
dingen beleven. Twee mensen met
ieder een eigen structuur komen samen. In het begin verliefd en daarna
volgt de ontdekking. Als je terugkijkt
naar jouw eigen film en je haalt terug
hoe je deze ervaring hebt meegenomen op je levenspad, wat was
jouw drijfveer in die ontwikkeling
en hoe heb jij het samenkomen van
twee verschillende levensstructuren
ervaren? Als je nu terugkijkt kun je
dan zeggen: mag ik zo zijn?. Mag die
ander zo zijn? Relaties gaan soms
moeizaam en zo nu en dan begrijpen we ook waarom. Elkaar willen
veranderen, verwachtingen blijven
behouden, jezelf verliezen, niet willen
accepteren dat die ander zo mag zijn;
allemaal redenen voor het ontstaan
van een moeizame relatie.

verandert of dat de ander
doet wat jij fijn vindt. Dit alles beredeneerd vanuit jouw eigen overtuiging, gecreëerde levenspatronen en
verwachtingen. Je snapt wel dat de
ander daar heel anders in kan staan.
En waarom ook niet? Die ander mag
zo zijn, jij mag ook zo zijn. De persoon die voor je staat is wat je krijgt.
Dat moet voldoende zijn om geluk te
voelen en samen te willen. Heb je dat
gevoel niet, kijk dan naar wat voor
jou belangrijk is. Kijk naar jezelf, wat
past bij jou, en wees eerlijk. Neem
verantwoordelijkheid voor je eigen
leven.

Afstand

Vrij-stromend denken

Ieder vecht om eigen levenspatronen
te behouden. We kennen allemaal de
bekende dooddoener “het is geven
en nemen”. Het geven en nemen is
een tijdelijk compromis maar vaak
niet in evenwicht. Ik hoor mensen
soms zeggen: ik geef zoveel, maar

Scheiden betekent dat je niet meer
samen de levensweg kunt bewandelen en de liefde kunt delen. Geen
openheid, duidelijkheid en eerlijk
durven zeggen wat voor jou zo belangrijk is. De angst zorgt dat je je inhoudt en niet laat zien wie jou mooie

anders. Openheid is niet een vanzelfsprekendheid. We denken dat
het ons kwetsbaar maakt en zijn
daardoor bang iemand te verliezen
of niet aan verwachtingen te voldoen. Maar openheid zal juist zoveel
geven en maakt dat veel gedachten
omgebogen kunnen worden. Het is
niet meer zo nodig om je constant
af te vragen wat de ander beroert.
Openheid betekent niet dat je moet
veranderen. We hebben allemaal
onze eigen beleving en dat mag zo
zijn. Een contract met jezelf voor het
leven.
Ik stel uw reactie altijd op prijs,
liselottevanderwal03@gmail.com
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salon der kunsten

De vereniging heeft een
nieuwe secretaris
Ik ben Harm-Jan Buunk, geboren in
het kleine plaatsje Hoog Keppel in de
Achterhoek, en sinds kort inwoner
van het mooie dorp Bosch en Duin.
Hiervoor heb ik ruim tien jaar in
Utrecht gewoond en daarvoor in Groningen gestudeerd. Ik ben werkzaam
in de Zorg en ICT, en woon samen met
mijn vriendin Amarja Niehof.
We wonen pas enkele maanden in Bosch
en Duin en zijn positief verrast. Heerlijk

Wij hebben allen een leuke tuin waar
het nodige als bijna vanzelf groeit en
bloeit in een dermate tempo dat er het
hele jaar gesnoeid moet worden. In
onze tuin groeien enkele Amerikaanse
eiken en wat van die bomen komt is
meer dan wij kunnen verstoken in de
open haard. Het overige snoeihout
zoals naaldhout gaat in de houtwal.
Een methode die wij hebben opgedaan
bij de Vogelbescherming. Hout in de
houtwal gaat rotten wat insecten aantrekt en daarmee vogels voorziet van
voedsel. In de houtwal nestelen vele
vogels. Verreweg het meeste snoeihout
in onze buurt wordt afgevoerd. Als
hout rot komt er CO2 en methaan
vrij, net zoveel als de boom opslaat bij
het groeien. En als we het verbranden
komt er met de CO2 ook energie vrij.
Er is discussie over het voornemen
van de gemeente Zeist om een HoutEnergieStation te bouwen. Er zou veel
fijnstof van komen, zoveel dat we zijn
opgeroepen een petitie te tekenen.
Het sluit aan bij de oproep om open
haarden te verbieden. Open haarden
en houtkachels stoten fijnstof uit bij
onvoldoende verbranding.
Als ik hout uit eigen tuin in de haard
verbrand voor sfeer en warmte is de

22

rustig, leuke buren en Den Dolder om
de hoek voor het uitgaansleven. De N.V.
Bosch en Duin kende ik uit onze overdrachtsakte, waar enige erfdienstbaarheden instaan zoals maximaal één huis
op het perceel en dat we geen varkens
mogen houden…
Een poosje heb ik gedacht dat de N.V.
en de Vereniging dezelfde waren. Ik weet
nu dat de Vereniging zich inzet voor alle
bewoners van Bosch en Duin en ik draag
daar graag mijn steentje aan bij als secretaris.

HES
Triviaal verhaal door Ton Berlee

uitstoot bij verbranden gelijk aan laten
rotten. Ben ik tegen de HES vanwege
fijnstof, dan ben ik ook tegen onze
eigen haard die ik koester. Ik wil wel
heel graag de bomen in onze tuin in
bedwang houden die fijnstof afvangen
en CO2 opslaan maar ons ook het licht
ontnemen. Waar naartoe met snoeihout? Dan is de HES qua CO2 zo gek
nog niet. Wat te doen? Het is een beetje
verwarrend omdat de argumenten
over milieu en gezondheid door elkaar
lopen. Bij fijnstof gaat het om gezondheid, bij CO2 over broeikaseffect en
milieu.
Het is een beetje als met elektrisch
rijden. Elektrisch rijden is qua CO2
nog altijd niet gunstiger voor het milieu
maar wel voor beperken van fijnstof.
Het opwekken van elektriciteit gebeurt
voornamelijk in elektriciteitscentrales
die met fossiele brandstof worden gestookt. Hebben we het nog niet over de
verzuring die de winning van de nodige
metalen voor een accu teweeg brengt.

najaar 2017

Ik kijk er naar uit u te ontmoeten op één
van de sociëteitsavonden of één van de
andere activiteiten van onze Vereniging.
Tot snel,
Harm-Jan Buunk
Voor meer informatie ga naar
www.verenigingboschenduin.nl

Elektrisch rijden levert alleen minder
CO2 uitstoot op als meer dan 25% van
de elektriciteit waarop wordt gereden
duurzaam wordt geproduceerd (dat
is nu minder dan <7% waarvan meer
dan 50% biomassa zoals snoeihout is).
Grappig is dat als argument vóór het
milieu wordt aangevoerd dat bij het
centraal opwekken van elektriciteit de
CO2 en fijnstof makkelijker afgevangen
kan worden. Dat is zeker waar en dat
argument gaat ook op voor de HES.

Het was een voorjaar vol van
activiteiten. Met veel enthousiasme zijn de verschillende
cursussen gevolgd, met
prachtige schilderijen, beelden en andere kunstwerken
als resultaat.
Ook de afsluitavonden zijn
een blijvend succes. Er is her
en der nog gezellig doorgeschilderd, tot zelfs in de
tuinen van de cursisten. We
hebben voor het najaar de
volgende drie cursussen van
ieder vijf lessen (waarvan
er enkele al geweest zijn)
gepland.
• Portrettekenen/schilderen,
onder leiding van Dieuwke

van Dijck. Woensdagavond
op 8 november, 22 november
en 6 december.
• Acrylschilderen, onder leiding
van Elies Auer. Dinsdagmorgen op 7 november, 21 november en 5 december.
• Boetseren, onder leiding van
Wiesje Schaafsma. Maandag
avond op 6 november, 13
november, 20 november en 27
november.

van Elies (de Betty Edwards
methode) vindt plaats in het
voorjaar van 2018. Voor verdere
informatie kijkt u op www.salonderkunsten.nl. Aanmelden graag
via gitta@salonderkunsten.nl.
Tot in de Salon,
Annemarie en Gitta

Alle materialen zijn in de club
aanwezig. Iedereen, boven de
18, is vanaf heden van harte
welkom om eens kennis te maken met de activiteiten, en voor
een kopje koffie en een praatje.
De tweede serie tekenlessen

Zijn we er wat CO2 betreft uit, of je
snoeihout in de houtwal of bij de HES.
Er moet voor de HES een garantie komen op afvangen van fijnstof wat technisch gezien goed mogelijk is. Voor wat
betreft fijnstof en open haard het volgende. Stook droog hout, minimaal 2
jaar droog opgeslagen en vermijd bast.
Zorg dat de haard een eigen luchtaanvoer heeft voor voldoende zuurstof en
een ruim schoorsteenkanaal. Wanneer
de schoorsteen veel rookt en roetaanslag heeft, laat de haard dan nakijken.
Het is een teken van onvoldoende
verbranding. Rook is een fijnstof en in
roet zit PAK, de bestanddelen waar tegenstanders van open haarden zo tegen
te hoop lopen en wat terecht aandacht
verdiend.
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Agenda

Voorzitter: Klaas Hans Noordenbos
voorzitter@verenigingboschenduin.nl

15/11

15 november, Groene
karakter Zeist
Wij wonen in een groene
gemeente, maar hoe
zorgen we ervoor dat dit
zo blijft? In dit najaar zal
de gemeente gaan starten
met het uitvoeren van het
bomenplan. De kans is groot dat ook
in uw straat bomen vervangen en/of
weggehaald worden. Op 15 november
willen we u dan ook bijpraten over
dit bomenplan. Tevens zal aandacht
besteed worden aan het onderhoud
van bermen en wegen.
20 december
Met de feestdagen in
aantocht is het traditiegetrouw weer tijd voor
de hazenpeper.
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Opvolging gezocht!
Geniet u ook zo van de sociëteitsavonden? Mogelijk dat u zich aangesproken voelt en hierin een actieve rol
wilt spelen. Anderhalf jaar lang heb
ik in het bestuur van de Vereniging
Bosch en Duin met veel plezier de
rol van bestuurslid voor de sociëteitscommissie vervuld. Vanwege de
combinatie van gezin, drukke baan,
sporten en zorgtaken merk ik echter
dat ik dit niet meer de aandacht kan
geven die het verdient.

Nieuwjaarsborrel 2018
Het tweede weekend van januari
zullen we samen met de tennisvereniging proosten op het nieuwe jaar.
Houdt u onze nieuwsbrief in de gaten
voor de exacte datum.

Wie wil dit stokje van mij overnemen?
Voor meer informatie kunt u mij, Lenneke Rademaker, mailen via
societeit@verenigingboschenduin.nl
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