
Beste	buren,

Een	 Nieuwjaar,	 deze	 nieuwe	 Nieuwsbrief	 en
natuurlijk	onze	 immer	gezellige	Nieuwjaarsborrel	op
de	29ste.	We	beginnen	2023	voortvarend.

In	november	hielden	we	onze	ledenvergadering	met
informatie	over	de	ontwikkeling	van	de	energieprijzen,	een	punt	van	grote	zorg	met	onze	oude
huizen.	Wat	 fijn	 is	 het	 dan	 dat	 een	 aantal	 bewoners,	 verenigd	 in	 de	werkgroep	 Aardgasloos
Hoge	Dennen/Kerckebosch,	het	goede	voorbeeld	geeft.	Zij	hebben	al	een	gasloze	woning	en
hebben	deze	 in	het	najaar	opengesteld	voor	de	buurt.	Maar	 liefst	25	buurtbewoners	kwamen
langs	om	te	zien	en	ervaren	dat	het	kàn:	gasloos	wonen.	In	deze	Nieuwsbrief	een	verslag	van
die	activiteit.

Tijdens	 de	 ledenvergadering	 namen	 we	 helaas	 al	 weer	 afscheid	 van	 Greet	 Kloosterman	 als
bestuurslid.	 Zij	 laat	 een	 vacature	 achter.	 Bijna	 overbodig	 om	 te	 melden	 dat	 wij	 altijd	 nieuwe
bestuursleden	 en	 actieve	 leden	 verwelkomen.	 Ook	 stelden	 we	 in	 de	 vergadering
een	statutenwijziging	vast	(zie	deze	Nieuwsbrief).

Hieronder	 ook	 opnieuw	 aandacht	 voor	 het	 stoken	 van	 open	 haarden	 en	 houtkachels	 in	 een
artikel	van	John	Aben.	De	bestaansreden	van	de	Bewonersvereniging	is	in	essentie	toch	“een
beetje	op	elkaar	 letten”.	Vandaar.	En	natuurlijk	hebben	we	dit	 keer	weer	enkele	 foto's	van	de
wijk	uit	de	oude	doos.	Zijn	er	buren	die	er	herinneringen	aan	hebben?

Tenslotte.	We	 zien	 jullie	 allemaal	 graag	 op	 onze	 Nieuwjaarsborrel	 op	 zondag	 29	 januari	 van
15.30	tot	18.00	u	in	het	Binnenbos,	Hoog	Kanje	186.	Alle	wijkbewoners	zijn	welkom,	dus	neem
je	buren,	die	bijvoorbeeld	net	in	de	laan	zijn	komen	wonen	en	ons	nog	niet	kennen,	mee.

Namens	het	bestuur,
Marius	Keij,
0642525534

Verduurzamen	van	je	woning	houdt	velen
van	ons	bezig,	zo	ook	de	huiseigenaren	in
onze	wijk.	In	november	organiseerde	de
werkgroep	‘duurzaamheid'	een	open
huizen	route	in	onze	wijk.	Liefst	32
buurtbewoners	werden	hartelijk	ontvangen
door	Frederique,	Henk,	Martijn,	Jan	en
Henrik.	Buurtgenoten	die	al	flinke	stappen
hebben	gezet	in	het	verduurzamen	van

hun	huis	en	hun	ervaringen	graag	delen	met	andere	bewoners	binnen	de	wijk.	Bezoekers
werden	geïnformeerd	over	isoleren,	ventileren	en	inzet	van	zonnepanelen	en/of	een
warmtepomp.	Over	de	uitdagingen	die	deze	voorlopers	tegen	kwamen,	keuzes	die	zij	maakten
en	hun	resultaten.

De	middag	werd	zeer	positief	beoordeeld.	Enkele	reacties	van	de	deelnemers:	“Inzicht	in
mogelijkheden	en	hoe	het	praktisch	werkt”.	"Fijne	contacten	met	de	bewoners;	beide	waren
bevlogen	en	gaven	uitstekende	informatie	over	de	plussen	en	minnen	van	het	verduurzamen.
Met	name	van	de	warmtepomp	wist	ik	nog	weinig.	Daar	heb	ik	veel	van	opgestoken.”	“Veel
visie,	integraal	advies	is	super.	Ook	de	visie	om	hier	te	komen.	Goed	verhaal	over	de	techniek
erachter	en	wat	er	in	je	huis	gebeurd”.

Deze	eerste	Hoge	Dennen	duurzame	huizenroute	was	dus	een	succes.	De	werkgroep	kijkt	naar
de	mogelijkheid	van	een	tweede	open	dag	en	roept	graag	koplopers	op	die	het	ook	leuk	vinden
om	hun	ervaringen	te	delen	en	zo	anderen	te	helpen	door	informeren	en	inspireren.	We	nemen
je	huis	dan	graag	op	in	de	route	voor	een	tweede	editie.	Ook	denken	we	na	over	andere	vormen
van	ondersteuning	aan	wijkgenoten,	de	verzamelde	feedback	vanuit	de	deelnemers	helpt	ons
hierbij.
	
Zoek	je	hulp	bij	de	aanpak	en	je	keuzes?	Dan	adviseren	wij	om	in	ieder	geval	langs	te	gaan	bij
stichting	Mijn	Groene	Huis	op	de	Slotlaan	(www.mijngroenehuis.nu).	Ook	de	leden	van	onze
wijk-werkgroep	helpen	je	graag,	neem	gerust	contact	met	ons	op	via	de	wijkvereniging.
	
Zodra	een	tweede	duurzame	huizenroute	is	ingepland	of	andere	activiteiten	worden
georganiseerd,	laten	wij	dit	via	de	website	en	mail	van	de	wijkvereniging	weten.	We	hopen
vooral	dat	iedereen	hier	niet	op	wacht,	maar	zijn	verduurzaming	al	in	gang	heeft	gezet.	We
horen	graag	jullie	ervaringen	en	mogelijke	vragen.
	
Werkgroep	duurzaamheid
aardgaslooshdkb@gmail.com

Regelmatige	 wandelaars	 rond	 Hoge
Dennen	 zullen	 het	 hebben	 gemerkt.	 Er	 is
volop	 gewerkt	 aan	 de	 slingervijvers	 en	 de
beschoeiingen	rond	Pavia	en	Hoog	Beek	&
Rooyen.

Zodra	de	vijvers	hersteld	 zijn	 kunnen	deze
meer	water	vasthouden	en	krijgen	ze	weer
de	uitstraling	die	hoort	bij	de	monumentale
buitenplaatsen.	 Lees	 hier	 meer	 over	 in	 de
Nieuwsbrief	 Robuust	 Watersysteem
Zeisterbos.	

De	huiskamervraag	in	de	vorige
Nieuwsbrief	ging	over	dit	schattige
gebouwtje:

Welke	straat	en	huisnummers	in	Hoge
Dennen	ziet	u	achter	het	gebouwtje	en	wat
zou	er	met	het	gebouwtje	zijn	gebeurd?

Ja,	dit	was	een	hele	lastige.
“Transformatorgebouwtje	op	het
Julianaplein”	stond	er	op	de	fotokaart.	Het
gebouwtje	werd	rond	1925	–	1930
opgetrokken	op	last	van	het	gas-	en
electriciteitsbedrijf	van	Zeist.	Later	ging	het
over	naar	de	provinciale	electriciteits-
maatschappij.

Op	dezelfde	plek	aan	het	Julianaplein	staat
nu	dit	gebouwtje	van	Stedin,	grotendeels
verscholen	in	het	groen.	De	twee
woonhuizen	op	de	achtergrond,	aan	de

Oranje	Nassaulaan	20	en	22,	zijn	aan	het	zicht	onttrokken.	Maar	ze	staan	er	nog	wel,	namelijk
op	beide	hoeken	met	de	Laan	van	Dillenburg.
	

In	de	kruidenierszaak	van	de	hr.	M.	de	Jong
aan	de	Julianalaan	is	gedurende	bijna	25	jaar
het	postagentschap	voor	Zeist-Oost
gehuisvest	geweest.

Waarschijnlijk	bestaat	het	pand	niet	meer.
Maar	weet	iemand	waar	het	gestaan	heeft
en/of	met	welk	huisnummer?	Het	is	een	vraag
waarop	ik	zelf	het	antwoord	niet	weet.	

Stuur	uw	reactie	naar:	info@hogedennen.nl

Commissie	Leefomgeving,	Winfried	Willems

Website

Nieuwsbrief	januari	2023
	

Bekijk	de	webversie

Van	het	bestuur

Algemene	Leden	Vergadering	update
Op	 onze	webstite	 www.hogedennen.nl	 is	 het	 verslag	 van	 de	 ALV	 van	 15	 november	 2022	 te
lezen.	We	noemen	hieronder	twee	belangrijke	besluiten	die	op	deze	ALV	zijn	genomen.

1.	De	ALV	heeft	besloten	om	voor	het	activiteitenjaar	september	2022	t/m	augustus	2023	geen
contributie	 te	 heffen.	 Hiertoe	 is	 besloten	 omdat	 het	 saldo	 voldoende	 positief	 is.	 Er	 komt	 dus
geen	verzoek	van	de	penningmeester	om	de	contributie	te	betalen.
2.	De	ALV	heeft	ingestemd	met	de	voorgestelde	wijziging	van	de	statuten.	De	nieuwe	statuten
zijn	op	de	website	geplaatst	(statutenwijziging	22.12.2022).

Houtstook,	niet	duurzaam	maar	wel
schadelijk	voor	de	gezondheid
Houtkachel	en	openhaard:	gezellig	of	zwaar	vervuilend?	Beide	zijn	van	toepassing.	Wanneer	in
huis	de	open	haard	wordt	aangestoken,	wordt	het	vaak	een	‘gezellig’	sfeertje.	De	openhaard	is
echter	vaak	vervuilend	en	de	vraag	is:	scheelt	houtstook	werkelijk	in	de	verwarmingskosten?	En
is	het	duurzamer	dan	gas	stoken?

Bij	 houtstook	ervaren	de	buren	 in	de	omgeving	vaak	hinder	 van	 rookoverlast	 en	daarmee	de
fijnstof	en	kankerverwekkende	chemicaliën	die	daarbij	vrijkomen.	Als	het	tijd	is	om	naar	bed	te
gaan	en	je	slaapkamer	staat	vol	met	rook	van	houtstook,	dan	is	dat	zeker	vragen	om	klachten.

In	de	reeks	van	gebruikte	fossiele	brandstoffen	(van	vuil	naar	minst	vuil)	is	veen/turf	het	meest
vervuilend,	 gevolgd	 door	 hout	 (openhaard/houtkachel),	 bruinkool,	 steenkool,	 olie	 en	 aardgas.
Aardgas	is	dus	het	minst	vervuilend!	Doordat	de	overheid	promoot	om	van	het	gas	af	te	gaan,
gaat	een	deel	van	de	bevolking	terug	in	de	tijd	met	het	stoken	van	hout.	Dit	overheidsbeleid	zet
veel	mensen	op	het	verkeerde	been:	men	denkt	dat	houtstook	duurzaam	 is.	Het	 tegendeel	 is
echter	waar.	En	dit	beleid		omt	de	volksgezondheid	al	helemaal	niet	ten	goede.

De	 rook	uit	 een	schoorsteen	daalt	 in	de	omgeving	neer,	 dringt	 zich	een	weg	 in	huizen	en	bij
mensen	komt	fijnstof	in	de	longen	en	het	bloed.	Mensen	met	longaandoeningen,	zoals	astma	of
COPD	ervaren	bij	houtstook	extra	klachten	bovenop	hun	ziekte.	Onderzoek	heeft	aangetoond
dat	er	een	direct	verband	is	tussen	fijnstof	van	de	houtrook	en	ernstige	ziektes,	zoals	kanker	en
Alzheimer.	 Dit	 geldt	 uiteraard	 ook	 voor	 de	 stoker	 zelf	 en	 zijn	 gezinsleden	 die	 aan	 dezelfde
fijnstof	worden	blootgesteld.

Sinds	een	recente	uitspraak	van	de	Raad	van	State	moet	een	gemeente	op	onderzoek	uitgaan
wanneer	 er	 klachten	 zijn	 over	 houtstook.	De	 gemeente	 Zeist	 (melding	 via	 Zeist.nl/energie	 en
milieu/stankoverlast	en	luchtvervuiling,	of	telefonisch)	werkt	daaraan	mee	en	gaat	vervolgens	op
onderzoek	uit.	Het	advies	is	in	ieder	geval:	niet	stoken	bij	weinig	wind	en	mistig	weer;	beter	is
helemaal	niet	stoken.	Hout	moet	verbrand	worden	bij	zeer	hoge	temperaturen	zodat	het	volledig
kan	verbranden	en	dat	wordt	niet	gerealiseerd	bij	openhaarden	(soms	wel	bij	bepaalde	(nieuwe)
houtkachels).

Let	 dus	 de	 volgende	 keer	 als	 je	wilt	 stoken	 vooral	 op	 hoe	 en	wat	 je	 stookt	 en	 let	 ook	 op	 de
weersomstandigheden.	Goed	gedroogd	beukenhout	van	de	houthandel	is	beter	dan	hout	uit	het
bos.	En	als	het	om	gezelligheid	gaat	is	een	bio-ethanolhaard	wellicht	een	goed	alternatief.

Laten	we	samen	verantwoord	zorgen	voor	een	aantrekkelijke	en	vooral	gezonde	luchtkwaliteit	in
onze	 mooie,	 groene	 wijk,	 waarbij	 voor	 fijnstof	 geen	 plaats	 is.	 Voor	 meer	 informatie:
houtrookvrij.nl	en	IBO-rapport	Houtstook	RIVM	en	Planbureau	voor	de	leefomgeving.

Namens	meerdere	bewoners,	in	De	Hoge	Dennen,
John	Aben

Succesvolle	duurzame	huizenroute

Project	Robuust	watersysteem	gaat	grondig
te	werk….

Uitbreiding	Brede	School	en	belangen
bewoners	Graaf	Janlaan
Recent	was	er	een	informatieavond	over	de	uitbreiding	van	de	Brede	School	in	Kerckebosch.
Deze	school	grenst	aan	de	achterkant	aan	de	tuinen	van	meerdere	woningen	van	de	Graaf
Janlaan.	Hoewel	er	geen	bezwaren	zijn	tegen	de	uitbreiding	zelf,	hebben	bewoners	wel	zorgen
over	de	mogelijkheid	dat	jongeren,	die	zich	vaak	achter	de	school	ophouden,	gaan	zorgen	voor
meer	(over)last.	Bewoners	willen	dat	er	voldoende	aandacht	is	voor	de	bestaande	groene	strook
tussen	tuinen	en	de	school,	die	al	een	afscheiding	vormt.	Verder	pleiten	zij	voor	een	gedeeltelijk
hekwerk	dat	helemaal	voorkomt	dat	jongeren	àchter	de	school	gaan	“hangen”.	Daarmee	is	het
probleem	voor	het	stukje	achter	de	school	opgelost.	Als	Bewonersvereniging	hebben	we	contact
met	de	gemeentelijk	projectleider	en	houden	we	de	vinger	aan	de	pols.

Zo’n	elektriciteitshuisje	maken	ze	niet	meer…

Huiskamer	vraag???

Enkele	belangrijke	links	en	emailadressen	sociaal	en	zorg
binnenbos@meanderomnium.nl
wijkinloophuiskerckebosch.nl
info@sociaalteamzeist.nl
vriendenvanhetbinnenbos.nl

Kijk	hier	wat	er	te	doen	is	in	het	Binnenbos.

Deze	e-mail	is	verstuurd	aan	{{email}}.•	Als	u	geen	nieuwsbrief	meer	wilt	ontvangen,	kunt
u	zich	hier	afmelden.	•	U	kunt	ook	uw	gegevens	inzien	en	wijzigen.	•	Voor	een	goede

ontvangst	voegt	u	info@hogedennen.nl	toe	aan	uw	adresboek.
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