
 
Op 29 december 2016 bestond de Stichting Milieuzorg Zeist (SMZ)  45 jaar.  De Stichting  Utrechts 
Landschap-vierde haar 90-jarig bestaan op 9 maart 2017.  Op 1 juni 2017 brachten Erik Notenboom - 
voorzitter van SMZ – en Marijke Koster – penningmeester – een bezoek aan  Saskia van Dockum 
directeur van het Utrechts Landschap.  Reden van het bezoek was het feit dat SMZ besloten had een 
donatie te geven aan het UL ten behoeve van het Erica-terrein. Dat terrein maakt deel uit van de 
toevoerweg voor dieren naar het ecoduct Sterrenberg over de A28. 
 
In zijn speech wijst Erik erop dat beide organisaties al hun hele bestaan zijn opgekomen voor het 
belang van het groen in de provincie Utrecht. We hebben op dat gebied  veelal een 
gemeenschappelijk belang en ook samen successen geboekt. Denk bv aan het ecoduct Wildsche 
Hoek bij Oostbroek waar beide partijen  weer volop bezig zijn in verband met de plannen voor 
verbreding van de A27 en het Knooppunt Rijnsweerd. Ook genoemd kunnen worden de hoopvolle 
plannen met de vliegbasis Soesterberg waar wel problemen bestaan in verband met de geplande 
nieuwe woonwijk en de beoogde recreatiemogelijkheden in het natuurgebied. Daarnaast zijn er ook 
accentverschillen: het Utrechts Landschap hecht de laatste jaren meer belang de cultuurhistorische 
invalshoek en SMZ denkt  meer vanuit de ecologie. Dat verschil van benadering wringt wel eens bij 
de parkbossen zoals bij het Molenbosch in Zeist. Als dan na aanleg van de nieuwe paden blijkt dat de 
reeën wel wegen zoeken om zich over het terrein te verplaatsen zijn de Stichting Utrechts 
Landschap,  de Stichting Milieuzorg Zeist en andere partijen blij dat na goed overleg ook in de parken 
ecologische belangen een plekje hebben gekregen. Kortom de samenwerking kende zijn ups en 
downs maar over het algemeen heeft het “jonkie” - Stichting Milieuzorg Zeist met 45 jaar - niet te 
klagen over de samenwerking met het “oudje” - het Utrechts Landschap met 90 jaar -. Laten het 
contact en het overleg zo blijven.  Met veel plezier wordt een cheque van € 250.-- overhandigd voor 
iets waar beiden organisaties voor moeten knokken namelijk verbindingswegen voor de natuur. 
Ecoducten zijn belangrijk maar de goede inrichting van de toevoerwegen hoort daar ook bij. Bij het 
gebied bij het ecoduct Sterrenberg over de A28 bij manege Erica was en is nog veel te doen  en 
waren en zijn nog financiële middelen nodig.  Daarom leek het SMZ  zinvol daar een financiële 
bijdrage aan te leveren.  
 

Saskia van Dockum bedankt voor de cheque en dus voor de bijdrage van de Stichting aan het 

sleutelgebied Erica. Zij spreekt haar waardering uit voor het werk dat is besteed aan het maken van 

de cheque en geeft die een plaats op de schoorsteen van haar werkkamer. 

 

 
                                                                                                     Marijke                Erik                   Saskia 


