Natuurlijk

om zuinig op te zijn

Biltse Grift ter hoogte van de Bisschopsweg

Leven in een gebied met een rijke cultuurhistorie, natuurschoon en veel
groen: inwoners van Zeist en omringende gemeenten vinden dit vanzelfsprekend.
De veelzijdigheid van onze regio maakt deze aantrekkelijk maar ook heel
kwetsbaar. Veel activiteiten en vernieuwingen gaan vaak ten koste van de
natuur. Die legt het immers meestal af tegen economische belangen.
Een groene omgeving, nu en later
Stichting Milieuzorg Zeist e.o. maakt zich sterk voor een duurzame ontwikkeling
van de regio. Met respect voor de vele natuur- en cultuurhistorische schatten
behartigen wij de belangen van het milieu en onze leefomgeving. Zodat ook generaties na ons kunnen genieten van de rijkdom aan variatie, rust en schoonheid
van onze natuur.
Ons ideaal is een situatie waarin wij leven in harmonie met de natuur en het
landschap. Waar we grondstoffen niet
verbruiken maar (her)gebruiken.
Dat vraagt een fundamentele omslag.
Wij werken er aan om zo’n transitie in
deze regio te bereiken.
Het ree voelt zich thuis in onze regio
Natuurlijk ERFGOED om zuinig op te zijn

Onze resultaten
Begin jaren zeventig stond door ons initiatief de eerste glasbak van Nederland
in Zeist. We stonden aan de wieg van Natuurpark De Brink en het Ecologisch
Groenbeheer. Bij de herontwikkeling van de wijk Kerckebosch bestreden we het
onnodig verlies van bos en bij de plannen voor de voormalige Vliegbasis Soesterberg hebben we ons ingezet voor het behoud van de daar aanwezige zeer
waardevolle natuur.
Actuele veranderingen die we kritisch volgen, zijn onder meer die in het Sta
tionsgebied Driebergen/Zeist evenals de mogelijke bouwplannen ten zuiden en
ten noordwesten ervan. Ook de herontwikkeling van het Altrecht-terrein in Den
Dolder heeft onze bijzondere aandacht.
Onze opvattingen over de diverse aspecten van duurzaamheid vindt u op www.
milieuzorgzeist.nl evenals een overzicht van wat we deden en wat we doen.
Onze aanpak
Wij kennen de regio als
onze broekzak én de wetten en regels die flora en
fauna moeten beschermen bij veranderingen. Wij
zetten onze vakkennis in
om plannen van overheden, projectontwikkelaars
en grondbezitters duurzamer te maken. Het liefst in Patiëntenpaviljoen Altrecht, locatie Den Dolder
overleg in een vroegtijdig
stadium. Lukt dat niet of onvoldoende, dan spannen we zo nodig een rechtszaak
aan.
Maar beschermen alleen is niet genoeg. Anticiperen en vooruit denken zijn net
zo belangrijk. Zo steunen we initiatieven om in het kader van een “circulaire economie” tot een afvalloze samenleving te komen. We werkten mee aan een lokale
Brede Milieuvisie en het gemeentelijk Bomenbeheerplan voor Zeist. Bij de concretisering van dit beleid zijn we intensief betrokken.

Boerderij aan de Langbroekerdijk, stammend uit 1784

Steun ons
Met uw steun kunnen we het milieu en de natuur in onze regio beschermen.
Dat kan met een éénmalige gift of als donateur. U betaalt minimaal 7 euro per
jaar, ontvangt twee maal per jaar onze Milieukrant en u bent welkom op de
jaarlijkse donateursvergadering.
U kunt zich aanmelden via info@milieuzorgzeist.nl.
Giften zijn welkom op IBAN NL36 INGB0002553867.
Kijk voor meer informatie over de stichting, onze activiteiten en publicaties
op www.milieuzorgzeist.nl.
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Onze organisatie
SMZ is een onafhankelijke stichting die bestaat uit vrijwilligers. Voor ons
voortbestaan zijn we afhankelijk van donateurs.

