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Conceptplan Natuurgebied Zuilen beschikbaar:  
u kunt tot en met 24 november reageren   
 
 
Het conceptplan voor Natuurgebied Zuilen (eerder bekend als ‘Landschapspark Oud Zuilen’) is beschikbaar. 
U kunt vanaf 14 oktober uw reactie geven. Het groene gebied aan de Vecht bestaat nu vooral uit weilanden. 
De gemeente wil hier meer verschillende soorten bomen, bloemen, planten, insecten en dieren de ruimte 
geven. Tegelijkertijd geven we ruimte om te wandelen, te verblijven, samen te sporten en de 
cultuurgeschiedenis te ervaren. In dit wijkbericht leest u waar u het plan (de conceptvisie) kunt lezen, 
wanneer u vragen hierover kunt stellen en hoe u kunt reageren.  
 
 
Conceptvisie Natuurgebied Zuilen 
In de conceptvisie staan de doelen, uitgangspunten en 
mogelijke ingrepen van het gebied. Eerdere reacties 
van bewoners en belanghebbenden zijn zoveel 
mogelijk hierin opgenomen. Het plan kunt u zien op: 

 www.utrecht.nl/natuurgebiedzuilen 
 Wijkbureau Noordwest, Thorbeckelaan 18 b 

(eerste etage gebouw de Speler; tegenover 
Wesley Sneijdercomplex) 

 Wijkbureau Overvecht, Zamenhofdreef 17  
 Stadskantoor, Stadsplateau 1 (begane grond) 

 
Reageren op de concept visie kan tot en met 
donderdag 24 november 2022 
U kunt vanaf vrijdag 14 oktober tot en met donderdag 
24 november reageren via het reactieformulier op 
www.utrecht.nl/natuurgebiedzuilen.  
Of u kunt uw reactie mailen naar: 
natuurgebiedzuilen@utrecht.nl of sturen naar: 

 
het college van burgemeester en wethouders 

t.a.v. M. van Leur 

Postbus 16200 

3500 CE Utrecht 

Schrijf daarbij: zienswijze concept visie 

Natuurgebied Zuilen 

 

Heeft u vragen? 
Wij organiseren 2 inloopbijeenkomsten, een spreekuur 
en een rondleiding voor als u vragen heeft of graag 
een toelichting wilt op de plannen. U kunt uit de 
volgende mogelijkheden kiezen: 
 
Inloopbijeenkomst, 31 oktober en 2 november  
U kunt hier uw vragen stellen en wij geven u graag 
meer informatie. 
Wanneer:  maandag 31 oktober en woensdag 2 
                         november 
Hoe laat:  tussen 19:00 en 21:00 uur 
Aanmelden:  nee, is niet nodig 
Waar:   Zalencentrum Vechtse Banen,               
Mississippidreef 151 in Utrecht 
(www.vechtsebanen.nl).  
 
Spreekuur, 2 november  
Voor een persoonlijk gesprek bent u hier welkom.  
Wanneer:  woensdag 2 november 
Hoe laat:  tussen 11:00 en 16:00 uur 
Aanmelden:  is niet nodig als u langs wilt komen 
Waar:   Wijkbureau Noordwest: 1e etage van 
gebouw De Speler, tegenover het Wesley 
Sneijdercomplex, Thorbeckelaan 18 B in Utrecht. 

Als u liever op 2 november een telefonisch of online 
gesprek wilt, mail dan vóór donderdag 27 oktober 
naar natuurgebiedzuilen@utrecht.nl. 

http://www.vechtsebanen.nl/


 

  

Rondleiding Natuurgebied Zuilen, 5 november  
Wandel door het gebied en kom meer te weten over 
onder meer de natuur, het waterbeheer en het 
historisch erfgoed. 

Wanneer:  zaterdag 5 november 
Hoe laat:  van 10:00 tot 11:30 uur 
Aanmelden: uiterlijk 27 oktober via het formulier op 
www.natuurgebiedzuilen@utrecht.nl  
Waar:   parkeerterrein Slotlaan, Oud Zuilen  

Let op! Op de verzamelplek is een beperkt aantal parkeerplaatsen. 

Dus kom met de fiets of wandelend.  

Vervolg / Planning 
Van 14 oktober tot en met 24 november kunt u een 
reactie geven op de conceptvisie. Daarna gaat de 
gemeente deze reacties verwerken. In voorjaar 2023 
verwachten wij het besluit van de gemeenteraad over 
de visie.  
 
In de fase daarna blijft de gemeente de omgeving 
betrekken bij het inrichten, gebruiken en beheren van 
het gebied. Over thema’s als bereikbaarheid, 
inrichting, natuur, het toekomstige gebruik en beheer 
denken bewoners, organisaties en andere 
belanghebbenden mee. 
 
Meer informatie? 
Meer informatie over Natuurgebied Zuilen kunt u lezen 
op: www.utrecht.nl/natuurgebiedzuilen. Eventuele 
vragen over dit project kunt u mailen naar 
natuurgebiedzuilen@utrecht.nl. 
 
Voor andere vragen over uw buurt kunt u rechtstreeks 
terecht bij de Utrechtse Wijkbureaus (Overvecht en 
Noordwest) via telefoonnummer 14030, 
overvecht@utrecht.nl of noordwest@utrecht.nl.  
 
Bewoners en ondernemers uit Stichtse Vecht kunnen 
terecht bij de gebiedsregisseur van de gemeente 
Stichtse Vecht, José van Vliet, via telefoonnummer 14 
0346 of via e mail: jose.vanvliet@stichtsevecht.nl. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figuur 1 De grenzen van natuurgebied Zuilen in een 
luchtfoto van de omgeving 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verspreidingsgebied Wijkbericht: Delen van Zuilen, 
Overvecht en Oud-Zuilen 
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