JAARVERSLAG 2011,
Bundeling van nieuwsbrieven van de Stichting Behoud Prinsenlaan en
Ommelanden

NIEUWSBRIEF december 2011
Onderhoud Prinsenlaan
Zaterdag 10 december 2011 hebben vrijwilligers in het prinsenlaantje bospest verwijderd onder
leiding van de heer Van der Woude.
Van de 10 deelnemers, waaronder de eigenaar van de Prinsenlaan, waren 8 donateurs van onze
stichting aanwezig. Het weer was uitstekend en er is met veel plezier gewerkt.
In de kerstvakantie wordt het grote werk uitgevoerd: twee stukken aansluitend maar alternerend
oost en west.
Verbreding A27
Het besluit over het tracé van de A27 is uitgesteld tot eind 2012. Rijkswaterstaat is door de Raad van
State gedwongen om recentere inzichten in het berekenen van verkeersdrukte en –last (lawaai,
fijnstof) te gebruiken, in plaats van het oude royalere model.
Oprichting Stichting Dassenwerkgroep Utrecht en het Gooi
Ter betere bescherming van de dassen in onze omgeving is onlangs een nieuwe stichting opgericht:
Stichting Dassenwerkgroep Utrecht en het Gooi.
Deze stichting houdt zich behalve met de bescherming van de dassen ook bezig met de bescherming
van het kleinschalig cultuurlandschap. Tevens werkt de stichting samen met andere
dassenwerkgroepen en de landelijke Stichting Das en Boom. Vanaf 1 januari is hun website te
bereiken.
BUITEN‐GEWOON 2012
De Stichting Behoud Prinsenlaan en Ommelanden wenst u prettige feestdagen en een BUITEN‐
GEWOON 2012.
Dank aan degenen die in het afgelopen jaar onze stichting hebben gesteund.
Ook in 2012 hopen we weer op u te mogen rekenen.
website
Bezoek onze website: www.prinsenlaantje.nl
Het rekeningnummer van de stichting blijft 1032.84.826 t.n.v. Stichting Behoud Prinsenlaan e.o. te
Groenekan

NIEUWSBRIEF oktober 2011
Uitbreidingsplannen het Koningsbed
Zoals in de vorige nieuwsbrief is gemeld, heeft de Stichting Behoud Prinsenlaan e.o. een zienswijze
ingediend bij de gemeente De Bilt, waarin de stichting zich achter de plannen voor
natuurontwikkeling bij het Koningsbed schaart, maar vraagtekens zet bij de haalbaarheid. Deze
plannen zijn nogal mager en het is de vraag of ze ook echt uitgevoerd zullen worden.
Verder is de stichting van mening dat de bestemming van het bedrijf agrarisch moet blijven. Dit ligt
ook vast in het vigerende bestemmingsplan en het provinciale streekplan.
Een wijziging van de agrarische bestemming in bestemming verblijfsrecreatie zet de deur open voor
allerlei andere recreatieve voorzieningen die hier in het boerenland niet passen.
Ook de Agrarische Natuurvereniging Landschap Noorderpark e.o. (ANV) heeft een reactie aan het
college van B &W gestuurd. Zij vinden de plannen erg grootschalig en niet in de geest van het
gemeentelijk beleid Noorderpark. Daarnaast spreken zij zich uit tegen een bestemmingswijziging. Er
zou een te grote aantasting van het landschap plaatsvinden. Teven vraagt de ANV zich af op welke
wijze de gemeente de uitvoering van de compensatiemaatregelen voor natuur‐ en
landschapsontwikkeling gaat controleren.
Bespreking in de gemeenteraad
De openbare bespreking van de uitbreidingsplannen van het Koningsbed zal plaatsvinden in de
Commissie Openbare Ruimte en in de Gemeenteraad van november of december 2011. Tijdens de
raadsvergadering van 29 september j.l. is dit punt op verzoek van de fractie van de SGP geagendeerd.
Onderhoud prinsenlaantje
Op 24 oktober j.l. heeft een bespreking tussen het bestuur van de Stichting Behoud Prinsenlaan e.o.
en de eigenaar van de Prinsenlaan , de heer E. van Voorst, plaatsgevonden. Hij heeft zijn plannen
toegelicht. Tevens heeft de heer Van Voorst meegedeeld dat het onderhoud van het Prinsenlaantje
verder ter hand wordt genomen.
Op 10 december 2011 van 10 tot 12 uur wordt onder deskundige leiding van de heer Van der Woude
bospest (vogelkers) verwijderd. Vrijwilligers zijn hierbij van harte welkom.
De heer van der Woude stelt werkmateriaal ter beschikking, koffie is er van het Koningsbed. Oude
kleren, laarzen en werkhandschoenen zijn aanbevolen.
Deelnemers kunnen zich aanmelden bij het Koningsbed of bij de Stichting via de website
Nieuwe bestuursleden
Uit bovenstaande is gebleken dat de Stichting Behoud Prinsenlaan e.o. nog steeds actief moet
blijven en zeker moet blijven bestaan!
Het bestuur zoekt daarom versterking. Graag uw reacties. Inlichtingen bij de bestuursleden of via de
website www.prinsenlaantje.nl

NIEUWSBRIEF juli 2011
Multifunctioneel landgoed
In de nieuwsbrief van mei 2011 is aangekondigd dat het Prinsenlaangebied mogelijk een wijziging van
bestemming zal krijgen,.
De eigenaar van het B &B heeft op 18 mei j.l. via de kranten laten weten dat het bedrijf zal worden
uitgebreid tot een hotel met 19 kamers met een conferentiecentrum en restaurantfaciliteiten.
Inmiddels hebben B&W van de gemeente De Bilt op 5 juli 2011 een principe‐uitspraak gedaan over
de uitbreidingsplannen van het B&B het Koningsbed, Prinsenlaan 80 te Groenekan.
De Stichting Behoud Prinsenlaan en Ommelanden heeft op 4 juli 2011 een notitie/zienswijze bezorgd
bij de gemeente.
De Stichting heeft de indruk dat de notitie niet is gelezen door de leden van het College.
De notitie is te vinden op de website van de Stichting www.prinsenlaantje.nl evenals de plannen van
Het Koningsbed en de principe‐uitspraak van B&W.
In de gemeenteraadsvergadering van 29 september 2011 wordt het collegevoorstel principe
uitspraak Prinsenlaan 80 Groenekan behandeld.
Mening Donateurs
Het bestuur van de Stichting Behoud Prinsenlaan e.o. zou graag de mening van de donateurs
vernemen over de bovenstaande ontwikkeling.
Van de penningmeester
Veel donateurs hebben hun bijdrage 2011 reeds overgemaakt. Hartelijk dank daarvoor. Het is
belangrijk dat de Stichting een grote achterban blijft houden, dus maak uw bijdrage (minimaal 10
euro) over op rekeningnummer 1023.84.826 ten name van de Stichting Behoud Prinsenlaan e.o. te
Groenekan.
Website
Kijk vooral op de website www.prinsenlaantje.nl

NIEUWSBRIEF mei 2011
Bijdrage 2011
Het is alweer mei!
U hebt al een tijd niets van de Stichting Behoud Prinsenlaan en Ommelanden gehoord, maar
we zijn er nog steeds en we willen ook blijven bestaan.
Het is belangrijk de Stichting in stand te houden, maar dat kan niet zonder de steun van de
donateurs. Dat betekent dat de Stichting uitkijkt naar uw bijdrage.
Maak minimaal 10 euro over op rekeningnummer 1032.84.826 ten name van Stichting
Behoud Prinsenlaan e.o. te Groenekan.
Er zijn enkele donateurs die de bijdrage 2011 al hebben overgemaakt, maar… ook een aantal
die de bijdrage voor 2010 vergeten zijn.
Wij hebben uw steun hard nodig.
Onderhoud Prinsenlaan
Na de werkzaamheden in november 2010 is in de kerstvakantie verder onderhoud verricht.
Liefhebbers van de Prinsenlaan hebben hun ongenoegen geuit over de kaalslag in het
gedeelte bij Maartensdijk. De Stichting heeft hierin geen inspraak.
In het AD/UN van 20 april 2011, bijlage provincie Utrecht, is bekendgemaakt, dat Landschap
Erfgoed Utrecht zich gaat inzetten voor het behoud van kleine landschapselementen, zoals
onder andere het Prinsenlaantje.
Mogelijk nieuwe bedreigingen
Er is bij de gemeente een principeverzoek ingediend voor wijziging van de huidige
bestemming van het Prinsenlaangebied.
Momenteel is dit bij de gemeente in behandeling.

