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Voorwoord 
Deze dorpsvisie vertelt de gemeente Stichtse Vecht wat wij als bewoners belangrijk vinden. 
De dorpsvisie is een van documenten die gebruikt wordt door de gemeente bij het opstellen 
van beleidsplannen en toekomstig beleid over dit gebied.  
De inwoners van Oud-Zuilen en het gemeentebestuur van Stichtse Vecht werken samen aan 
een leefbare en vitale samenleving. Na de dorpsvisie wordt gezamenlijk, door de bewoners 
en gemeente, een uitvoeringsplan gemaakt. Daarin wordt aangegeven hoe deze dorpsvisie 
gerealiseerd kan worden. Beiden nemen verantwoordelijkheid waarbij elkaars belangen 
worden samengebracht om zo te komen tot gemeenschappelijk gedragen plan. 
De visie is tot stand gekomen door verschillende sessies in 2013, 2014 en 2015 waarbij 
bewoners van Oud-Zuilen en de dorpscommissie aan de hand van thema’s met elkaar over 
de toekomst van Oud-Zuilen hebben nagedacht. Daarnaast zijn er ook gesprekken gevoerd 
met belanghebbende in Oud-Zuilen, vertegenwoordiger van slot Zuylen, restaurant Belle en 
Swaenenvecht. De kinderen in Oud-Zuilen hebben tekeningen gemaakt over hoe zij de 
toekomst van Oud-Zuilen zien. 
Het concept is tijdens de dorpsbarbecue op 26 september jongstleden gepresenteerd aan de 
bewoners. Bij deze barbecue waren ruim 100 bewoners van jong tot oud aanwezig. 
Opmerkingen, aanvullingen en wijzigingen die op het concept kwamen zijn daarna verwerkt 
en dat heeft geleid tot de versie die nu voor u ligt. 
 
Namens de dorpscommissie Oud-Zuilen, 
Alexander Schmets (voorzitter) 
Jan Lemmers (penningmeester) 
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1. Samenvatting 
De Dorpsvisie Oud-Zuilen 2015 wordt u aangeboden door de dorpscommissie Oud-Zuilen.  
Deze dorpsvisie is opgesteld door de dorpscommissie Oud-Zuilen met bijdragen van de 
bewoners die in verschillende sessies en samenstellingen in de gelegenheid zijn gesteld om 
mee te denken en te praten over een zo breed mogelijk gedeelde toekomstvisie van Oud-
Zuilen. Naast de sessies met bewoners zijn er gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers 
van de horecagelegenheden, slot Zuylen en Swaenenvecht. Ook is er een bijeenkomst 
geweest met vakambtenaren van de gemeente die hun analyse hebben gegeven over Oud-
Zuilen. 
Daarnaast hebben een aantal Oud-Zuilense kinderen door middel van tekeningen hun 
toekomstvisie van Oud-Zuilen verbeeld. Hen werd gevraagd te tekenen hoe het ideale Oud-
Zuilen er voor hen uit zou zien wanneer zij de leeftijd van hun ouders hebben. 
De conceptvisie is gepresenteerd op de dorpsbarbecue van 26 september jl. Aanvullingen, 
opmerkingen en wijzigingen die geven zijn op het concept zijn in deze versie verwerkt. 
Deze dorpsvisie bestaat uit een analyse en visie over Oud-Zuilen. Na vaststelling door de 
raad wordt er in samenwerking met de gemeente een uitvoeringsplan opgesteld. 
Allereerst wordt een aantal ontwikkelingen omschreven die van invloed zijn op Oud-Zuilen, 
waar het dorp niet of nauwelijks invloed heeft. 
In het onderdeel toekomstvisie worden deze ontwikkelingen vertaald naar de betekenis 
ervan voor Oud-Zuilen en welke thema’s voor de bewoners belangrijk zijn om in de toekomst 
ook op een fijne manier te kunnen wonen, leven en werken in Oud-Zuilen. 
Als laatste wordt een schets gegeven van Oud-Zuilen en waar nodig aangevuld met 
cijfermateriaal. 
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1.1 Waarom een Dorpsontwikkelingsplan? 
Een van de instrumenten van het gebiedsgerichte werken is het Dorpsontwikkelingsplan 
(DOP). Deze bestaat uit analyse van het gebied, een visie op de toekomst die 10 tot 15 
vooruitkijkt en een uitvoeringsplan gericht op de nabije toekomst. Bij het opstellen hiervan 
wordt samengewerkt met bewoners(groepen). Gezamenlijk wordt bepaald welke zaken 
prioriteit hebben en uitgevoerd kunnen worden. 
Het doel van de gemeente is om de fysieke en sociale leefbaarheid en de veiligheid te 
verbeteren en de bewoners hierbij actief te betrekken. Voor de gemeente is het van belang 
om te weten wat er speelt in de diverse dorpen en kernen die deel uitmaken van de 
gemeente Stichtse Vecht. Daarom heeft de gemeente besloten dat voor elk dorp of kern een 
DorpsOntwikkelingsPlan wordt opgesteld.  

1.1.1 In dorpsvisie Oud Zuilen 
In de dorpsvisie Oud-Zuilen staat wat de bewoners van Oud-Zuilen belangrijk vinden voor de 
toekomst van hun dorp. Dit document bevat een analyse en een toekomstvisie.  
De dorpsvisie gaat over de leefbaarheid van Oud-Zuilen. Dat is een erg breed begrip, 
belangrijk is hier op te merken dat het vooral gaat om de bewoners, en wat voor hen van 
belang is. Het begrip leefbaarheid kent bovendien “harde” en “zachte” componenten. Het 
behelst zowel zaken als inrichting en beheer van openbare ruimte als sociale cohesie: alle 
aspecten die samen maken dat het goed wonen is in Oud-Zuilen. 

1.1.2 Vervolgtraject 
De visie wordt aangeboden aan het college van Burgemeester en Wethouders en de raad. 
Hen wordt gevraagd in te stemmen met de genoemde prioriteiten. Vervolgens wordt in het 
eerste half jaar van 2016 het uitvoeringsplan gezamenlijk met de dorpscommissie en de 
gemeente opgesteld. Het uitvoeringsplan wordt jaarlijks geactualiseerd, waarbij ook nieuwe 
ontwikkelingen betreffende het gebied worden meegenomen en verwerkt. Het is de 
bedoeling de DOP Oud-Zuilen indien nodig, iedere 5 jaar te herzien. Aangezien dit de eerste 
keer is dat er voor Oud-Zuilen een Dorpsvisie is opgesteld, ligt zo’n herziening voor de hand. 

1.1.3 Status visie 
De vastgestelde visie is een van de documenten, naast andere vastgestelde documenten, 
die wordt betrokken bij het maken van het uitvoeringsplan. Tevens dient de visie ook als 
document dat de gemeente (aantoonbaar) betrekt bij plan- of beleidsvorming die gaat over 
dit gebied en waarvan de visiepunten altijd meewegen bij het maken van een uiteindelijke 
keuze bij de plan- of beleidsvorming en bij het maken van een belangenafweging. Dit 
betekent niet dat de visie van de bewoners altijd een op een overgenomen moet worden, wel 
dat de bewoners (groepen) hierbij actief betrokken worden. 

1.2 Hoe is de dorpsvisie tot stand gekomen 
De dorpscommissie van Oud-Zuilen heeft een actieve en leidende rol gehad bij het 
realiseren van de dorpsvisie. Zij hebben een aantal bijeenkomsten georganiseerd met 
bewoners en andere belanghebbenden (stakeholders) in het dorp. Een aparte bijeenkomst is 
gehouden met de jonge inwoners van Oud-Zuilen. Zij hebben tekeningen gemaakt over hoe 
zij de toekomst van hun dorp zien. Zij vertegenwoordigen immers de generatie waaraan het 
dorp zal worden “doorgegeven”. 

“De gemeente heeft een versterkende en verbindende rol, stimuleert de eigen 
verantwoordelijkheid, kracht en betrokkenheid van (on)georganiseerde inwoners. Indien 
ondersteuning nodig is, staat de vraag van de inwoner centraal. Stichtse Vecht zet in op 
een totaal aanbod van ondersteuning dat toegankelijk, bereikbaar, integraal, flexibel en 
vernieuwend is.” Uit Toekomstvisie Stichtse Vecht 2013-2040. 
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De resultaten van deze bijeenkomsten zijn beschreven in een concept dorpsvisie. Dit 
concept is op interactieve wijze tijdens dorpsbarbecue op 26 september gepresenteerd. 
Daarna zijn de diverse opmerkingen, aanvullingen en wijzingen verwerkt tot het definitieve 
dorpsvisie Oud-Zuilen. 

 

 
De dorpsbarbecue  
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2. Trends en ontwikkelingen 
Oud-Zuilen is een klein dorp, dat zal meedeinen op belangrijke trends in onze samenleving. 
Deze grotere maatschappelijke bewegingen zullen direct consequenties hebben voor de 
inrichting en kwaliteit van de omgeving, en hoe we daarin wonen, werken en onze vrije tijd 
invullen. Deze veranderingen zijn zowel fysiek als sociaal. Enerzijds zal bijvoorbeeld de 
overgang naar een circulaire economie, voortgaande digitalisering en groeiende individuele 
mobiliteit leiden tot nieuwe eisen aan infrastructuur en nutsvoorzieningen. Anderzijds 
verandert Nederland langzaamaan van een verzorgingsstaat in een participatiesamenleving. 
Thema’s als zelfredzaamheid en burgerparticipatie lijken in belang toe te nemen en burgers 
nemen de ruimte en vrijheid om zelf hun gewenste vorm van samenwerking te kiezen. Dit 
alles heeft vanzelfsprekend ook invloed op Oud-Zuilen. Het biedt kansen en een 
toekomstperspectief voor het dorp, waarbij dan wel tijdig en adequaat op mogelijke 
bedreigingen moet worden geanticipeerd. 
In deze visie wordt een aantal van deze trends beschreven die de leefbaarheid zullen raken, 
zoals regionalisering, sociale cohesie, mobiliteit, technologie, duurzaamheid en 
terugtredende overheid. Deze ontwikkelingen worden vertaald naar hun mogelijke betekenis 
voor Oud-Zuilen. 

2.1 Regionalisering neemt toe 
Gemeenten worden samengevoegd en werken steeds meer samen. Dorpen en wijken zijn 
aangewezen op een centraal georganiseerd gemeentelijk apparaat, dat gemiddeld fysiek 
een wat grotere afstand heeft tot de burger. Gemeenten besteden steeds meer werk uit. 
Gezondheidszorg en onderwijsinstellingen, hulp- en milieudiensten regionaliseren. Een 
toenemend aantal organisaties privatiseert. Daarnaast digitaliseren de overheidsdiensten in 
snel tempo, waardoor rechtstreeks persoonlijk contact steeds zeldzamer wordt. 
Oud-Zuilen ligt in het uiterste zuiden van de gemeente Stichtse Vecht en is ingesloten tussen 
de stad Utrecht en het dorp Maarssen. Het maakt onderdeel uit van de Vechtstreek, de 
Nieuwe Hollandse Waterlinie, de veiligheidsregio Utrecht en het Waterschap Stichtse 
Rijnlanden. Oud-Zuilen is een typisch grensgeval. Zo ligt de grens tussen het verstedelijkte 
Utrecht en de landelijke Vechtstreek binnen Oud-Zuilen evenals de grens tussen de 
waterschappen Amstel, Gooi en Vecht (Waternet) en Stichtse Rijnlanden (HDRS). 
 
Wat betekent dit voor Oud-Zuilen? 
Voor de inwoners komen de voorzieningen en diensten steeds meer op afstand, worden 
moeilijker bereikbaar en zijn minder te beïnvloeden. Overheidsdiensten digitaliseren in 
toenemende mate, hetgeen vraagt om een robuuste digitale infrastructuur en een hoge mate 
van digitale geletterdheid van bewoners. 
In het dorp zelf is geen enkele primaire voorziening meer aanwezig, wel zijn er horeca– en 
toeristische voorzieningen, die vooral een regionale functie hebben. Oud-Zuilen vervult in 
toenemende mate een recreatiefunctie voor met name de inwoners van de stad Utrecht. Dit 
biedt economische kansen, maar legt ook een grote druk op de bestaande infrastructurele 
voorzieningen. 
De inwoners van Oud-Zuilen zijn voor de primaire voorzieningen vooral georiënteerd op 
Utrecht en Maarssen. 
Het is mogelijk om met de regionale ontwikkelingen mee te groeien en te profiteren van deze 
veranderende omgeving. Het dorp Oud-Zuilen maakt onderdeel uit van een groter geheel en 
is met haar dorpsbelang een kleine schakel in een groter en belangrijk (maatschappelijk) 
belangen netwerk. Dit vraagt om continue aandacht en maatwerk. Soms leiden bestuurlijke 
grenzen tot onlogische arrangementen: het moet niet zo zijn dat vanwege bestuurlijke 
grenzen de burger niet de meest nabije voorziening kan gebruiken, zoals afvalstation, 
huisartsenpost of ziekenhuis. 
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2.2 Sociale cohesie wordt divers 
Traditionele verbanden zijn niet meer vanzelfsprekend. De sociale samenhang neemt af, 
althans in traditionele zin: de samenleving individualiseert. Gezinnen en andere vormen van 
samenlevingsverbanden worden kleiner. Het aantal eenpersoonshuishoudens is groeiende. 
Jongeren en studenten trekken naar steden. De vergrijzing neemt toe, terwijl ouderen steeds 
langer een actief leven leiden. 
Door bezuinigingen en participatiebevordering wordt het takenpakket van personen 
uitgebreider. Mindere welvaartsgroei en een grotere roep om zelfredzaamheid, participatie 
en zelforganisatie leiden ertoe dat mensen een toenemende druk ervaren om werk, gezin en 
sociaal leven te combineren met vrijwilligerswerk. Door veranderingen in de Wet 
Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) wordt in toenemende mate een beroep gedaan op 
mantelzorgers en vrijwilligers om ouderen en chronisch zieken aan huis te verzorgen en te 
helpen. Vrijwilligers kiezen tegenwoordig vaker voor vrijwilligerswerk dat hen iets oplevert, 
bijvoorbeeld in de vorm van een sociaal contact, opleiding of persoonlijke ontwikkeling. 
Er ontstaan vormen van vrijwilligerswerk in tijdelijke constructies, meer vrijblijvend, meer 
divers en zonder continue binding en verplichtingen. De eisen en verantwoordelijkheden die 
aan vrijwilligers worden gesteld worden steeds groter. 
 
Wat betekent dit voor Oud-Zuilen? 
Het dorp krijgt een onevenwichtige demografische opbouw, de groep jongvolwassen is groter 
dan gemiddeld, en de groep ouderen lager dan gemiddeld in de gemeente Stichtse Vecht. In 
Oud-Zuilen wordt in beperkte mate door vrijwilligers een aantal sociale activiteiten 
georganiseerd. De commissie jeugd organiseert activiteiten met Pasen, Sinterklaas, Sint 
Maarten en Koningsdag. Een divers samengestelde groep bewoners organiseert de 
kerstviering voor oud en jong, diverse dorpsbijeenkomsten en de kunstmanifestatie. Dit kan 
onder druk te komen staan. Het aantal gepassioneerde vrijwilligers dat zich bindt aan 
georganiseerd vrijwilligerswerk zal afnemen.  
Er ontstaan nieuwe samenwerkingsverbanden. Er zijn nieuwe kansen voor individuele 
activiteiten of activiteiten in kleine groepen. Als tegenwicht ontstaat er een groeiende 
behoefte aan “eigen identiteit”. In het dorp is geen vanzelfsprekende ontmoetingsplaats zoals 
een school of een winkel. Er zullen nieuwe ontmoetingsvormen ontstaan, die ook digitaal 
kunnen zijn. Deze bestaan ook al, zoals diverse whatsapp-groepen. Deze komen meestal 
voort uit particuliere initiatieven, en het is nog onduidelijk in hoeverre alle bewoners van het 
bestaan van deze groepen op de hoogte zijn. 
 

2.3 Mobiliteit is niet voor ieder gelijk 
De individuele mobiliteit neemt toe. Een groot deel van de bevolking heeft, vaak per persoon, 
de beschikking over een vervoermiddel, meestal een auto. Vooral de jeugd, minder validen 
en ouderen zijn aangewezen op het openbaar vervoer of (brom)fiets. 
Voorzieningen zijn met de auto ook in de nabije omgeving toegankelijk en makkelijk 
bereikbaar. Marktpartijen spelen steeds meer in op de digitale service en dienstverlening en 
het bezorgen aan huis neemt toe. 
 
Wat betekent dit voor Oud-Zuilen? 
Het openbaar vervoer kan ter discussie komen te staan. Hierdoor zijn minder mobiele 
bewoners aangewezen op de hulpvaardigheid van medebewoners. 
Een toename van de mobiliteit maakt voorzieningen in de omgeving toegankelijk en 
bereikbaar. Bewoners die niet mobiel zijn worden afhankelijk van anderen om voorzieningen 
en of diensten te kunnen bereiken. 
De individuele mogelijkheden worden door een grotere mobiliteit sterk vergroot. 
De service en dienstverlening aan huis nemen toe. 
Toenemende mobiliteit heeft direct impact op de leefbaarheid. In Oud-Zuilen is de weg- en 
parkeerinfrastructuur niet ingericht op een toenemende mobiliteit. Uitbreiding van deze 
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capaciteit, met behoud van de rust en de historische kwaliteiten van Oud-Zuilen, is op zijn 
minst een grote uitdaging. 
 

2.4 Technologie vergroot de mogelijkheden 
De technologische ontwikkelingen zorgen voor welvaart en vooruitgang. De mogelijkheden 
voor telecommunicatie en digitalisering breiden zich tot in elk huishouden uit, en zijn net als 
de nutsvoorzieningen voor bedrijven, gemeenten en het individu onmisbaar in de huidige 
samenleving. 
Opslag, vervoer en transport worden steeds groter, geavanceerder en de intensiteit ervan 
neemt toe. Bedrijven benutten in toenemende mate de technologische mogelijkheden om de 
productie te verhogen of efficiënter te maken. Producten zijn gediversifieerd, er is 
concurrentie op het gebied van vele voormalige nutsvoorzieningen, wat kan leiden tot 
keuzestress. 
 
Wat betekent dit voor Oud-Zuilen? 
Er ontstaan andere vormen van sociale contacten en cohesie. 
Door het internet en mobiele diensten gaan mensen steeds meer zelf regelen en organiseren 
hun eigen netwerken. Ook het thuiswerken neemt toe. 
Oud-Zuilen is nog niet helemaal voorbereid om de kansen die technologische vooruitgang 
biedt te benutten. Oud-Zuilen is (nog) niet aangesloten op glasvezel. De grote 
afhankelijkheid van de technologische ontwikkelingen vraagt om maatregelen bij uitval en 
storing. De mogelijkheden voor een duurzamer samenleving en een schoner milieu nemen 
toe, maar is nu vooral een individuele keuze, die ook afhankelijk is van individuele 
draagkracht. 
De impact van veiligheids- en milieurisico’s van productie, transport en vervoer nemen toe. 
De directe nabijheid van belangrijke transportcorridors(A2, spoor en Amsterdam-Rijnkanaal) 
en industriegebieden (Lage Weide en Overvecht Noord) kunnen aanleiding geven tot grotere 
hinder in de vorm van geluid, stank en licht. 
 
2.5 Grotere aandacht voor duurzaamheid 
Een belangrijke en onomkeerbare trend is de verduurzaming van de samenleving: nieuwe 
oplossingen voor hergebruik van afval, energiebesparing, gezonde voeding en levenswijze, 
groene omgeving, tegengaan van verpaupering, verminderen verontreiniging, verminderen 
van de verkeersintensiteit, bevorderen schone energie en het benutten van kennis, expertise 
en technologie breiden zich in rap tempo uit. In een kringloop economie worden energie en 
afval niet meer centraal opgewekt of verwerkt, maar wordt dat lokaal georganiseerd, waarbij 
de overheid een infrastructuur aanbiedt die (tijdelijke) overschotten of tekorten kan 
opvangen. 
 

Wat betekent dit voor Oud-Zuilen? 
Door het verminderen van verrommeling en het realiseren van 
meer kwalitatief groene, idyllische plekjes wordt de leefbaarheid 
van de woonomgeving versterkt en de vitaliteit van de 
samenleving bevorderd. De waarde van ons dorp als (groene) 
woonlocatie wordt erdoor vergroot. 
Om dit te realiseren is het van belang dat inwoners proactief aan 
de gang gaan met het uitwerken van zelf bedachte concepten 
en deze, in samenwerking met de gemeente, om te zetten in 
duurzame en realiseerbare projecten. Onlangs hebben de 
bewoners van Oud-Zuilen de mogelijkheid gehad om een 
warmtescan van hun woning te laten maken. Deze warmtescan 
geeft inzicht waar de warmteverliezen in de woning. In een 
vervolgactie kregen de bewoners de mogelijkheid om tegen een 
kleine vergoeding een rapport op maat te krijgen, begeleid door 
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een persoonlijke uitleg. Hierin werd specifiek aangegeven met welke – vaak kleine – 
maatregelen energieverbruik (en warmteverlies) kan worden verminderd, en het 
wooncomfort kan toenemen. De werkgroep “Nieuwe energie” voor Oud-Zuilen wil de 
komende tijd gaan onderzoeken of er mogelijkheden zijn tot het collectief aanschaffen van 
zonnepanelen, en andere vormen van duurzaamheid. Daarbij wordt gezocht naar 
duurzaamheidsarrangementen die voor alle bewoners betaalbaar zijn en die niet afhankelijk 
zijn van de individuele draagkracht van huishoudens. Hierin zal ook actief samenwerking met 
de gemeente worden gezocht. 
 

2.6 Sturing door de overheid neemt af 
Mensen krijgen meer inspraak, omdat de overheid zich steeds meer terugtrekt en 
burgerparticipatie bevordert. Burgers worden steeds mondiger en organiseren uit hun eigen 
netwerk zelf oplossingen voor vraagstukken. Er wordt steeds meer een beroep gedaan op de 
eigen verantwoordelijkheid en de zelfredzaamheid van mensen. Overheidstaken worden 
afgestoten of uitbesteed aan particuliere organisaties. 
Steeds meer taken van hogere overheden komen bij de lokale overheid te liggen. 
Door bezuinigingen is de overheid steeds minder in staat om financiële steun te verlenen. 
 
Wat betekent dit voor Oud-Zuilen? 
De burgerparticipatie moet worden georganiseerd. Inwoners krijgen meer invloed op en 
zeggenschap over het lokale beleid. 
 
Regie, afstemming en toezicht van de overheid neemt af waardoor versnippering, 
ongewenste ontwikkelingen en onsamenhangend beleid kan ontstaan. Dit kan nadelige 
effecten hebben op de infrastructuur, ruimtelijke ordening, verkeer, transport, opslag, milieu 
en veiligheid. Dit vraagt om een alerte en kritische houding van inwoners met dialoog en 
netwerken in het politieke, bestuurlijke en maatschappelijke speelveld. 
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3. Schets van het dorp 
Ligging 
Oud-Zuilen is een klein historisch dorp ingeklemd tussen de stad Utrecht en Maarssen. De 
historische kern van Oud-Zuilen, waarin zich de hervormde kerk, slot Zuylen en het 
voormalige gemeentehuis bevinden, is een beschermd dorpsgezicht. Het dorp heeft een 
groot aantal rijksmonumenten. Het dorp ligt aan de Vecht en is omgeven door open 
weidegebied. Het is in hoofdzaak een woondorp, gelegen binnen de driehoek Amsterdam, 
Hilversum en Utrecht. Belangrijke landschappelijke elementen vormen de Vecht, de polder 
Oostwaard en de polder Buitenweg. Verder kenmerkt Oud-Zuilen zich door de aanwezigheid 
van enkele buitenplaatsen en markante woonhuizen (Zuylenveld, Swaenenvecht, 
Zuylenburgh – met planetarium -, Vecht en Dijk, Oostwaard), het voormalige rechthuis (thans 
restaurant), de voormalige Emmaschool (sinds 2000 geen school meer), de molens 
Buitenweg en Westbroek, het historische sluizencomplex, park Groenhoven en de 
begraafplaats (een van de eerste buitenbegraafplaatsen van Nederland). Een bijzondere 
positie neemt van oudsher slot Zuylen in. Oud-Zuilen was van oorsprong een dorp met twee 
gezichten: een landbouwdorp, gecentreerd rond het slot, en een industrieel (pannebakkers) 
dorp, verderop langs de Vecht. Het ensemble rond slot Zuylen, met slangenmuur, barok- en 
19e-eeuwse landschapstuin en een veelheid aan unieke bijgebouwen (wagenschuur, 
tuinmanswoning, koetshuis, speelhuisje, slotboerderij etc.) ligt iets buiten het drukker 
bewoonde gedeelte van het dorp. De eigenaren en bewoners van slot Zuylen hebben altijd 
een belangrijke rol gespeeld in het maatschappelijk leven van Oud-Zuilen en ver daar buiten. 
Cultuurhistorisch belangrijk is de collectie aan kunst- en gebruiksvoorwerpen aanwezig in het 
slot, alsmede de band met schrijfster Belle van Zuylen, die hier opgroeide in de 18e eeuw. 
Verder bevinden zich in het buitengebied historische boerderijen en eeuwenoude wegen 
(tevens primaire waterkering voor de Vecht), zoals de Groeneweg.  
 
Aan de Daalseweg-zijde van het dorp hebben sinds de tweede wereldoorlog belangrijke 
uitbreidingen plaatsgevonden: langs o.a. de Zuilenselaan in de 50’er jaren, direct achter de 
Vechtzijde (en ook aan de Dorpsstraat) in de 70’er jaren. Rond 2000 is er een hele nieuwe 
wijk, o.a. rond Groenhoven, ontstaan, waardoor er veel jonge gezinnen wonen. De 
schoolgang van de nieuwe aanwas van jeugd was net te laat om sluiting van de dorpsschool 
te voorkomen. In de jaren 2010 is er een nieuwe wijk ontstaan, net buiten het dorp, Op 
Buuren Park, waar zich tevens een jachthaven en restaurant bevinden. 
 
Het gehele gebied is gelegen in het zuiden van de gemeente Stichtse Vecht. Het gebied 
wordt globaal begrensd door de Sweserengseweg (Amsterdam- Rijnkanaal), de Zuilense 
Ring en de gemeentegrens met Utrecht. Langs de Vecht gezien is het oude landgoed 
boerderij Oostwaard (Oostwaard 9) de laatste bebouwing die historisch en cultureel bij Oud-
Zuilen hoort. 
 
De bewoners van Oud-Zuilen werken voor een klein deel in de directe omgeving in agrarisch 
gerelateerde bedrijven en de horeca, maar voor een belangrijk deel in de omliggende 
steden. Utrecht en Maarssen zijn met openbaar vervoer goed bereikbaar. Er is veel 
autoverkeer mede door aanwezigheid van horeca en slot Zuylen. Het dorp is een knooppunt 
voor wandelaars, fietsers en bootjesmensen. 
 
Aantrekkingskracht 
Voor veel bewoners, voor een deel oorspronkelijke stadsbewoners, is de rust en de nabijheid 
van de stad een belangrijke reden om in Oud-Zuilen te wonen. Daarnaast is de ligging in het 
open landschap en de kleinschaligheid een belangrijke trekpleister. De kleinschaligheid, en 
overzichtelijkheid, maakt dat Oud-Zuilen voor diverse groepen een aantrekkelijke 
woonomgeving is. De recreatieve mogelijkheden voor de bewoners, fietsen, wandelen, 
joggen en varen, vormen een belangrijke aantrekkingskracht. Kortom, het dorp heeft veel te 
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bieden voor jong en oud. Al valt er voor één groep, adolescenten (12-25 jaar), niet veel te 
beleven in Oud-Zuilen. Het betekent wel dat de auto voor velen bijna onmisbaar is. 
 
Bewoners 
In 2014 woonden volgens gegevens van de GBA 556 inwoners in het dorp verdeeld over 214 
huishoudens. In het dorp wonen gemiddeld minder alleenstaanden, meer gezinnen met 
kleine kinderen en iets minder ouderen dan in de gemeente Stichtse Vecht. Op het gebied 
van veiligheid, leefbaarheid en kwaliteit van de woonomgeving scoort Oud-Zuilen hoger dan 
het gemeentelijk gemiddelde. De tevredenheid over het wonen in het dorp is dan ook groot. 
Van oudsher wonen in het dorp vrij veel bewoners die verbonden zijn met de agrarische (en 
voormalig industriële, pannenovens) omgeving. Het dorp is in trek bij de stedelingen die de 
stad willen ontvluchten. Het aantal forenzen is hoog. Veel inwoners hebben daardoor een 
breed contactenpatroon. Een vrij groot aantal werkt zelfstandig al dan niet vanuit huis. 
Bewoners zijn over het algemeen actief betrokken bij activiteiten in het dorp. 
 
Woningen 
Het aantal huurwoningen in Oud-Zuilen is gering. Het overgrote deel van de woningen zijn 
koopwoningen. De WOZ waarde van de woningen is hoger dan het gemiddelde in de 
gemeente Stichtse Vecht.  
 
Voorzieningen 
In Oud-Zuilen zijn geen voorzieningen behalve twee horecagelegenheden, restaurant Belle 
en brasserie la Saucière. Slot Zuylen en de hervormde kerk zijn gewilde trouwlocaties. 
Tevens biedt het Slot de mogelijkheid tot bijeenkomsten met horecavoorziening, is het een 
museum, zijn de historische tuinen toegankelijk voor een klein entreebedrag, en vinden er 
talrijke cultureel-maatschappelijke activiteiten (ook voor kinderen) plaats gedurende het jaar. 
In het dorp zijn twee B&B’s en een Logement aanwezig.  
Voor alle overige voorzieningen en diensten zijn de bewoners van Oud-Zuilen aangewezen 
op de omliggende plaatsen. Er zijn geen cijfers bekend of de bewoners meer op Utrecht dan 
wel Maarssen georiënteerd zijn. 
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3.1 Wat leeft er in het dorp 
Tijdens de bijeenkomsten met de bewoners is er een sterkte-zwakte (SWOT) analyse 
gemaakt en zijn er vier visiepunten benoemd die van belang zijn als het gaat om de 
toekomst van Oud-Zuilen. In de onderstaande analyse is verwoord wat de bewoners graag 
willen behouden, wat zij willen laten groeien en de daarbij behorende zorgen en wensen. 
 
De SWOT analyse Oud-Zuilen 
Bedreiging Kans 
• Toename van geluidsoverlast door industrie Lage 

Weide, opwaardering rondweg Utrecht, Lage Weide 
als potentiële locatie windturbines. 

• Leeftijdsgroep 12-20 neemt sterk toe, maar er zijn 
geen activiteiten en geen voorzieningen voor hen. 

• Door fysieke nabijheid van Utrecht, ligt opname van 
Oud-Zuilen door Utrecht voor de hand, hetgeen de 
historische binding met Maarssen en de 
Vechtstreek onder druk zet. Te allen tijden 
voorkomen dat Oud-Zuilen deel wordt van Utrecht. 

• Continue dreiging van gemeente Stichtse Vecht en 
project ontwikkelaars om te bouwen in en om Oud-
Zuilen: polders, volkstuinen, vechtoevers, 
sportvelden etc. 

• Toename geluidsoverlast Zuilense ring door 
ongelijkvloerse kruising bij Overvecht en 80-100 km 
in 2020. Ontstaan van gevaarlijke situaties tijdens 
spitsuren bij kruispunt Zuilense ring en opgang A2. 

• Toename van verkeersonveiligheid in en rond Oud-
Zuilen (met name schoolgaande jeugd). 

• Ontwikkelen van dorpshuis c.q. multifunctionele 
ruimte. 

• Aanjagen gemeenschapszin door onder andere 
duurzaamheidsinitiatieven. 

• Recreatie- en horecavoorzieningen. 
• Creëren van voldoende speelmogelijkheden voor 

kinderen, en ook voorzieningen voor adolescenten. 
• Voorzieningen voor zelfstandigen (ZZP’ers), 

werkruimtes, netwerkmogelijkheden etc. 
• Vitale infrastructuur (glasvezel) kan dorp 

aantrekkelijke werkplek maken. 

Zwakte Sterkte 
• Afwezigheid voorzieningen: sociaal, medisch, 

school, winkels, dorpshuis, sport. 
• Parkeeroverlast bij grote evenementen zoals 

trouwerijen en wanneer diverse evenementen 
tegelijkertijd plaatsvinden: Park Groenhoven 
verandert van rust en speelplek in parkeerplaats. 

• Afgelegen ligging geeft kans voor criminaliteit en 
andere overlast: hang-, deal-, en afwerkplekken in 
park/rond dorp/bij Slot, inbraken in auto’s, schuren 
en woningen. 

• Voor werk of bedrijvigheid moet je het dorp verlaten. 
• Geluidsoverlast: spoor, industrie Lage Weide, 

sportvelden, restaurant Belle, partyboten, rondweg 
en scheepvaart Amsterdam-Rijnkanaal. 

• Dorpsstraat is verbindingsweg voor landbouw 
voertuigen naar buitengebied, te hard rijden en 
gevaarlijk. Trillingen en scheurvorming in woningen. 
 

• Vitaal door relatief groot aantal huishoudens met 
kinderen. 

• Mogelijkheid voor buitenactiviteiten: wandelen, 
fietsen, varen. 

• Nabijheid recreatiegebieden zoals, Maarsseveense 
Plassen. 

• Historische waarde Slot, molens, buitenplaatsen, 
park en oude boerderijen 

• Dorpszicht met rivier de Vecht en markante brug. 
 

 

3.2 De vier Visiepunten 
Tijdens de bijeenkomsten met de bewoners en belanghebbenden kwamen diverse 
onderwerpen aan de orde wanneer het gaat over de toekomst van Oud-Zuilen. Deze 
onderwerpen zijn ondergebracht in vier visiepunten. De visiepunten zijn Cultuur-historisch, 
Mobiliteit en Parkeren, Veiligheid, en Voorzieningen en Samenleven. Bij elke visiepunt is een 
korte inleiding en een doelstelling vastgesteld, waarna richtingen worden gegeven hoe deze 
doelstellingen behaald kunnen worden. 
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3.2.1 Cultuur Historisch 
Oud-Zuilen kent vele historische gebouwen, die ingeschreven staan als rijksmonument, 
zoals slot Oud Zuylen, Hervormde kerkje, molen van Polder Buitenweg en Westbroekse 
molen, Swaenenvecht, Zuylenburgh, Zuilenveld, Oostwaard en begraafplaats Oud-Zuilen. 
Rondom Oud-Zuilen zijn er historische landschappen met een oud verkavelingspatroon, 
oeverwallen en eeuwenoude dijkweggetjes. 
 
Doelstellingen: 
• Vergroten kennis van historie van het dorp bij inwoners van dorp; een dorp vol 

ambassadeurs. 
• Cultuurhistorische objecten toegankelijker maken voor bezoekers. 

 
Hoe? 

• Vergroten vrijwilligersparticipatie bewoners. 
• Alle foto’s uit de oude doos meenemen, scannen en archiveren. 
• Oudere bewoners vragen iets over de foto’s te vertellen en filmen. 
• Slottuin open voor dorpsbewoners. 
• Behoud van het groen, rust en natuur, geen uitbreiding van Oud-Zuilen door toevoegen  
 woningen en/of bedrijven. Hoe kunnen we hiervoor zorgen? 
• Aanzicht Oud-Zuilen verbeteren door bijvoorbeeld mooie passende lantaarnpalen, met 

ledverlichting, te plaatsen. 
 

 
 

3.2.2 Mobiliteit en Parkeren 
Door de horecavoorzieningen en evenementen die regelmatig in Oud-Zuilen plaatsvinden 
wordt parkeer- en geluidsoverlast ervaren. Ook van de nabijgelegen sportvelden, tennisclub 
en schaatsbaan, wordt geluid- en lichtoverlast ervaren. Daarnaast geven de A2 en 
Noordelijke Rondweg Utrecht fijnstofvervuiling en geluidshinder. Oud-Zuilen en de omgeving 
is een geliefde route voor joggers en wielrenners. Van de laatste groep wordt overlast 
ervaren door hun snelheid en de massale populariteit van deze vorm van sportbeoefening. 
De Groeneweg kent vele verschillende groepen verkeersdeelnemers die tegenstrijdige 
wensen hebben. Tractoren en vrachtwagens maken gebruik van de Dorpsstraat als 
doorgangsweg, terwijl die daar niet op berekend is. 
 
Doelstellingen: 

• Het vergroten en verbeteren kwaliteit van de parkeergelegenheid voor bezoekers, en  
 bewoners. 
• Oplossingen voor de problematiek op Groeneweg. 
• Verminderen geluidsoverlast. 
• Beperkende maatregelen voor wielrenners. 
• Herinrichting Dorpsstraat. 
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Hoe? 
• Creëren van voldoende parkeerruimte in en om het dorp: door parkeerplaats aan 
 ingang dorp verbeteren en verharden en verlichten parkeerplaats bij ‘t Slot. 
• Geen verbod voor wielrenners maar wel snelheid beperkende maatregelen. 
• Onderzoeken mogelijkheden tot uitbreiding van openbaarvervoersverbindingen. 
• Een onafhankelijke deskundige inschakelen voor problematiek Groeneweg. Als 
 tussenoplossing alvast borden plaatsen. Borden “Groeneweg, auto te gast”.  
• Handhaving horecaregels. 
• Een bewonersparkeerpas. 
• Tav geluidsoverlast is de vraag gesteld of er een geluidseffectrapportage is gemaakt  
 voor de aanleg van de Zuilense ring? 
• Geluidsoverlast oplossen door plaatsen van creatieve geluidswallen, bv 

plexiglas/zonnecellen of juist door aanleggen groen, wat wel het typisch open 
polderlandschap ‘breekt’. Oplossingen in de geest van Daan Roosegaarde, een 
ontwerper die de grens tussen mens en cyberspace verkent. Het van Goghfietspad in 
Eindhoven is door hem ontworpen. 

• Het bord gemeente Stichtse Vecht bij Slotlaan/Dorpsstraat staat aan de verkeerde 
 kant. 
• Parkeerboetes voor parkeren op of langs trottoirs Dorpsstraat. 

 

3.2.3 Veiligheid 
In 2014 is er door Dimensus een veiligheidsonderzoek gedaan in de gemeente Stichtse 
Vecht over onder andere de veiligheidsbeleving. Behalve op de onderdelen, te hard rijden, 
parkeeroverlast en sluipverkeer wordt in Oud-Zuilen positiever geoordeeld over de veiligheid 
dan gemiddeld in de gemeente Stichtse Vecht. 
Toch zijn er ook geluiden dat er onveilige plekken zijn in Oud-Zuilen. 
 
Doelstellingen: 

• Inventariseren welke plekken en/of plaatsen als onveilig worden ervaren in Oud-Zuilen,  
 waardoor ze als onveilig worden ervaren en wat oplossingen kunnen zijn. 

 
Hoe?  

• Op kaart aangeven waar de onveilige plekken en of plaatsen zijn en waarom. 
• Per onveilig ervaren plek maatwerkoplossingen implementeren, in samenspraak  

 tussen gemeente en omwonenden. 
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3.2.4 Voorzieningen en samenleven 
Het beeld van Oud-Zuilen is tweeledig. Aan de ene kant een dorp van rust en groen, een 
stukje oud Vechtlandschap, poort naar de Vechtstreek een scharnier tussen deze streek en 
de stad Utrecht, vitale bevolking, dichtbij de stad en haar voorzieningen. Aan de andere kant 
de sociale cohesie staat onder druk, is er geluids- en parkeeroverlast en het gemis van een 
ontmoetingsplek. 
 
Doelstellingen: 

• Bevorderen van de sociale cohesie. 
• Levensloopbestendig maken van woningen, oud kunnen worden in Oud-Zuilen. 
 

Hoe? 
• Realiseren van een multifunctionele ruimte met mogelijkheden voor boerderijwinkel  

met streekproducten, werkruimte voor zpp-ers, kinderopvang, ruimte voor 
verenigingsbijeenkomsten o.a. dorpscommissie, spreekuren gemeente, inloop voor 
bewoners voor een kopje koffie en krant, borrel, mannenclub. Afhaalpunt voor 
AH/Jumbo/Postnl. 

• Zorg dat het een kleinschalige (horeca) gelegenheid wordt die past bij het dorp.  
Onderzoek ook de mogelijkheid om een dergelijke voorziening aan het water te 
creëren. 

• Welkom voor nieuwe bewoners. 
• Lokale vraag- en aanbod verbinden door zoals in Peerby, of apart onderdeel van  

website.  
• Wenselijk dat er glasvezel wordt aangelegd. 
• Terugkeer mededelingenbord. 
• Onderzoeken mogelijkheid om geheel Oud-Zuilen planologisch als landschapspark te  
 benoemen. 
• Dorpsavonden weer invoeren (ieder kwartaal), bijvoorbeeld in het  Koetshuis van het  
 Slot. 
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4. Dorpsanalyse 
Doel van de analyse 
Deze analyse van Oud-Zuilen is een onderdeel van de dorpsvisie. Om de visie in de juiste 
context te kunnen plaatsen is het nodig een beeld te hebben van wat Oud-Zuilen voor dorp 
is, en wat er speelt. Daarover gaat deze analyse.  
Het is de bedoeling de dorpsvisie Oud-Zuilen, met regelmaat te herzien, in ieder geval om de 
5 jaar en eerder indien daar aanleiding voor is. Het uitvoeringsplan dat hierna, samen met de 
bewoners en de gemeente wordt opgesteld zal jaarlijks geactualiseerd worden. Deze 
dorpsvisie gaat over de leefbaarheid, in de breedste zin van het woord, in Oud-Zuilen, 
waarbij het vooral gaat om wat voor bewoners van belang is, als het gaat om de toekomst. 
 

4.1 Een portret van Oud-Zuilen 
Korte Geschiedenis 
Het ontstaan van het landschap rondom Oud-Zuilen kent een lange geschiedenis. De 
oeverwallen langs de Vecht waren hoger en droger gelegen gebieden in de woeste wildernis 
van het nog niet ontgonnen veenlandschap. Dit waren dan ook de eerste plekken die werden 
bewoond. Mogelijk vond hier al vanaf het begin van de IJzertijd (800 voor Chr.) bewoning 
plaats. Dit betekent dat de oeverwallen een hoge archeologische verwachtingswaarde 
hebben. 
 
De eerste tekenen van bewoning dateren uit de vroege middeleeuwen. In de negende eeuw 
is sprake van villa "Sulna", waaruit waarschijnlijk de ridderhofstede slot Zuylen is 
voortgekomen. Omstreeks 1100 vonden de eerste ontginningen van de veenmoerassen ten 
oosten van de Vecht plaats. De ontginning van de veengebieden vond plaats in lange smalle 
stroken naar achteren toe. Er werden vele slootjes graven voor afwatering en de daling van 
de grondwaterspiegel. Begonnen werd vanaf de ontginningsbasis de Hoofddijk, de huidige 
Groeneweg. 
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      Kaart Oud Zuilen 1696 

 
Polder en molens 
Aan de noordzijde van de polder Buitenweg staan twee watermolens. De molens staan vlak 
bij elkaar, maar bemalen elk een eigen polder. De Westbroekse molen heeft tot 1946 
zelfstandig de gehele polder Westbroek bemaald, circa 1250 ha. Aanvankelijk stond de 
molen dichter bij de Vecht, maar in 1743 vond er een grootschalige wijziging plaats. De 
molen werd verplaatst naar de huidige standplaats. De polder Buitenweg werd echter niet 
bediend door deze molen. Pas in 1830 werd de kleinere Buitenwegse wipwatermolen voor 
deze polder toegevoegd. Beide molens zijn voorzien van een eigen sluis om het waterpeil te 
kunnen reguleren. 
In tijden met veel neerslag en onvoldoende molenwind bleken echter ook de molens niet 
meer te voldoen. In de loop van de 19e eeuw werd daarom mechanische bemaling 
toegepast. Het land kon hierdoor intensiever worden gebruikt en de productiviteit werd 
vergroot. Ook de Westbroekse molen werd destijds voorzien van een elektrische aandrijving. 
 
Kasteeldorp 
Oud-Zuilen is van origine een kasteeldorpje. Het oudst aanwijsbare kasteel moet in of voor 
1247 op de oostelijke oeverwal van de Vecht zijn gebouwd. Het bestond uit een donjon, een 
vierkante verdedigbare woontoren met muren van 2,70 meter dik, gebouwd in opdracht van 
de familie Van Zuylen. Tot de ontwikkeling van een kleine nederzetting kwam het echter pas 
in de 16e eeuw, waarbij in 1528 Zuilen tot hoge heerlijkheid werd verheven, zoals dat heette 
ten tijde van het feodale systeem. In 1795 werden de heerlijke rechten afgeschaft en werd 
Zuilen een zelfstandige gemeente. 
De Van Zuylens waren destijds belangrijke ontginningsheren van het veenweidegebied en zij 
hadden een grote bestuurlijke en rechterlijke invloed en op het algehele dorpsleven. Zij 
hadden veel bezit in het dorp en de kasteelheer was tevens burgemeester. In 1665 is het 
kasteeleigendom, na verhuwelijking, over gegaan op de familie Van Tuyll van Serooskerken. 
 
Bereikbaarheid 
Om Zuilen te bereiken moest men gebruik maken van paard en wagen, een bootje of 
gewoon te voet. Langs de rivier werden jaagpaden aangelegd. Het jaagpad liep ook achter 
de woningen aan de Dorpsstraat langs en is thans in gebruik als wandelpad. De 
Zuylenselaan, vroeger Zuilensesteeg, was voor Oud-Zuilen een belangrijke lokale ontsluiting, 
die de verbinding legde van het dorp met de omgeving. 
De Daalsedijk uit de 12e eeuw was destijds een belangrijke verbindingsroute. Later is deze 
afgesneden en direct verbonden met de Straatweg, de huidige Amsterdamse Straatweg. In 
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1820 werd deze verhard. De Vecht wordt tegenwoordig vooral gebruikt door de 
recreatievaart en heeft haar transportfunctie al lange tijd verloren. 
 
Karakteristieken 
In 1966 is Oud-Zuilen aangewezen als beschermd dorpsgezicht, vanwege de samenhang 
tussen de Vecht, het dorp en het Slot. 
De Dorpsstraat is van oudsher een belangrijke straat binnen het dorpsgezicht. De bebouwing 
kenmerkt zich door kleinschaligheid en een landelijk karakter. Hiertussen staat ook een 
aantal panden met meer status en allure, onder andere de buitenplaats Diederichsteyn, Klein 
Zuylenburgh en het voormalige gemeentehuis. Het historisch beeld wordt op meerdere 
plekken onderbroken door later toegevoegde bebouwing, die niet overal even passend is 
uitgevoerd. Zo zijn er verschillende tijdlagen in het dorp zichtbaar. 
De panden aan de Dorpsstraat, op de hoek van de Vechtdijk hebben ook een zekere status 
en allure. Hier staat de buitenplaats Zuylenburg. Hiernaast bevindt zich het pand 
Swaenenvecht. Iets verderop aan de Vecht vinden we de dwarshuisboerderij, tegenwoordig 
restaurant Belle, waarin van origine het rechthuis gevestigd was. Deze boerderij behoorde 
oorspronkelijk bij Slot Zuylen. Verder vinden we aan de Vechtdijk de kapel van de 
Nederlands Hervormde Kerk. Het kerkje was van origine zeventiende eeuws en behoorde bij 
het Slot. In 1847 is de kapel grotendeels afgebrand en weer opgebouwd. Het 
ophaalbruggetje over de Vecht met het bijbehorende monumentale brugwachtershuisje 
dragen bij aan het beschermde gezicht Oud-Zuilen. 
De bebouwing in het dorp aan de Vechtzijde, dus de overkant van de Vecht ten opzichte van 
de Dorpsstraat, is vanaf het einde van de negentiende eeuw ontstaan. Net buiten het dorp 
bevindt zich één van de oudste begraafplaatsen van Nederland van eind achttiende eeuw. 
De begraafplaats behoort tot de eigendommen van de familie van Tuyll van Serooskerken, 
waar ook de familiegraven te vinden zijn.  
 
Buitenplaatsen 
In Oud-Zuilen kennen we de buitenplaatsen: Zuylenveld, Zuylenburg, Slot Zuylen, Vecht en 
Dijk en Diederichsteyn. De laatste twee zijn geheel opgenomen in de dorpsbebouwing, 
waardoor er niet meer echt sprake is van een buitenplaats. 
Van de buitenplaats Groenhoven resteert nog het park met oude bomen, stinzenvegetatie, 
een verscholen vijver en weidepercelen en het achttiende eeuwse toegangshek aan de 
Vecht. Het hoofdhuis is er niet meer. Landgoed/boerderij Oostwaard ligt verder van de 
dorpskern, maar hoort cultuurhistorisch bij Oud-Zuilen, en vormt een natuurlijke grens met 
het recent gebouwde Op Buuren Dorp en Op Buuren Buiten. 
Een belangrijk deel van het gebied maakt onderdeel uit van de Nieuwe Hollandse Waterlinie 
(NHW). 
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4.2 Cijfers over Oud-Zuilen 
In de 241 woningen van Oud Zuilen wonen 556 mensen verdeeld over 214 huishoudens. 
 
Leeftijdsopbouw in 2015 in aantallen 
Oud-Zuilen 0-100 jaar 0-14  15-24 25-44  45-64 65-99  
Man  290 61 29 38 118 44 
Vrouw 266 41 22 55 103 45 
Totaal 556 102 51 93 221 89 
Bron: GBA gemeente Stichtse Vecht 
 
Bevolking leeftijdsopbouw in 2012 in % 
Regio 0-14 jaar 15-24 jaar 25-44 jaar 45-64 jaar 65+ 
Oud-Zuilen 24 9 32 28 7 
Stichtse Vecht 18 11 24 31 16 
Nederland 17 12 26 28 16 
Bron: CBS 2011 
 
In vergelijking met de gemeente is de leeftijdsgroep van 0-14 jaar in Oud-Zuilen behoorlijk 
groot terwijl het percentage ouderen gering is. 
 
Samenstelling huishoudens in 2011 in % 
Regio Eenpersoons Zonder kinderen Met kinderen 
Oud-Zuilen 22 32 46 
Stichtse Vecht 31 30 39 
Nederland 36 29 34 
Bron:CBS 2011 
 
Het aantal huishoudens met kinderen is groter dan gemiddeld in de gemeente en in 
samenhang met bovenstaande tabel zullen dit voornamelijk gezinnen met jonge kinderen 
zijn. 
 
Woningen huur en koop in 2011 in % 
Regio Huur Koop 
Oud-Zuilen 14 84 
Stichtse Vecht 37 62 
Nederland 44 55 
Bron: CBS 2011 
 
Oud-Zuilen heeft het minst aantal huurwoningen van alle dorpen en kernen in de Gemeente 
Stichtse Vecht en het hoogste aantal koopwoningen. De huurwoningen worden verhuurd 
door particulieren en, of makelaars. 
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Woningen, gemiddelde waarde in € 
Regio Euro 
Oud-Zuilen 369.000 
Stichtse Vecht 305.000 
Nederland 237.000 

Bron: CBS 2011 
 
De gemiddelde woningwaarde in Oud-Zuilen ligt fors hoger dan het landelijk gemiddelde en 
hoger dan gemiddeld in de gemeente. De duurdere woningen liggen verspreid door het dorp, 
maar vooral aan de randen. 
 

4.3 Leefbaarheids- en veiligheidsonderzoek 
In 2011 heeft de gemeente Stichtse Vecht een leefbaarheids- en veiligheidsonderzoek laten 
doen door Dimensus. In 2014 is dit onderzoek herhaald. Hieronder staan enkele resultaten 
uit dit onderzoek. 

 
In Oud-Zuilen woont men prettig tot zeer prettig. Net als in Loenersloot is Oud-Zuilen het 
dorp geen van de bewoners het wonen als neutraal of niet prettig beschouwd.  
 
 
 

 21 



 
 

 
 
Zowel voor de woonomgeving leefbaarheid en veiligheid geeft Oud-Zuilen hoge 
rapportcijfers. Voor de woonomgeving en leefbaarheid worden de hoogste rapportcijfers van 
alle kernen en dorpen gegeven. 
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Over het algemeen scoort Oud-Zuilen op vele onderdelen hoger dan gemiddeld behalve op 
gebied van voorzieningen, dat is ook niet zo verwonderlijk want er zijn geen primaire 
voorzieningen in Oud-Zuilen. 
 
 
 

 
In vergelijking met 2011 geeft Oud-Zuilen wat hogere rapportcijfers. 
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Uit deze tabel zou blijken dat het grootste probleem de overlast van jongeren is. Dit is strijdig 
met de geluiden die we tijdens de bewonersbijeenkomsten hoorden. Parkeren en te hard 
rijden worden als de belangrijkste problemen gezien. 
 
 

 
Over het algemeen is de tevredenheid over de voorzieningen en onderhoud toegenomen. 
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Op basis van de resultaten uit het Dimensus onderzoek zijn de bewoners van Oud-Zuilen 
meer dan gemiddeld tevreden zijn over het wonen en leven in Oud-Zuilen. 
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5. Tenslotte 
 
De bewoners van Oud-Zuilen zijn over het algemeen tevreden over het wonen en leven in 
hun dorp. Desondanks zijn er ook zaken die aandacht vragen, zoals verwoord in de 
visiepunten. Voor de toekomst van het dorp is het van belang om samen, bewoners, 
gemeente en andere belanghebbende na te denken hoe er uitvoering gegeven kan worden 
aan deze visiepunten`, zodat Oud-Zuilen ook in de toekomst een dorp is waar mensen graag 
wonen en leven. 
 
Dit is de eerste keer dat er een dorpsvisie voor Oud-Zuilen gemaakt is. Het is de verwachting 
dat met het verschijnen van deze tekst er nog veel nieuwe inhoudelijke bijdragen zullen 
worden ontvangen. Afhankelijk van de hoeveelheid en urgentie van nieuwe bijdragen zal 
deze visie dan ook aangepast worden, uiterlijk over 5 jaar, maar mogelijk eerder. 
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