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Rijkswaterstaat: extra 
geluidsscherm ten zuiden 
van Maartensdijk niet nodig 
 
In de Nieuwsbrief van november stond een 
verslag van het gesprek van het SBP-bestuur 
met vertegenwoordigers van Rijkswaterstaat 
(RWS) en aannemerscombinatie 3angle die de 
verbreding van de A27 gaat uitvoeren.  Daarin 
maakte we melding van een vraag die door 
ons was voorgelegd over de toekomstige 
geluidswering langs de verbrede snelwel. Die 
vraag luidde: ‘Waarom wordt er ten zuiden 
van Maartensdijk aan de oostkant, ter hoogte 
van de sportvelden geen scherm  aangelegd, 
het geluid van de snelweg heeft daar in 
oostelijke richting immers vrij spel?’ 

Rijkswaterstaat antwoordt: ’De reden 
daarvoor is dat alle geluidsgevoelige 
bestemmingen voldoende worden beschermd 
door het nieuwe 4 m hoge scherm en het  

 

tweelaags ZOAB [Zeer Open Asfaltbeton, ook 
wel fluiterasfalt genoemd, red.] .‘ 

RWS-ambtenaar Hubbers zegt speciaal 
gekeken te hebben naar woningen aan de 
Reigersbek en Havikskruid (achter sportvelden 
en begraafplaats). Door het nieuwe scherm en 
het nieuw aan te brengen ZOAB verbetert de 
geluidsbelasting ten aanzien van deze 
woningen zelfs licht ten opzichte van de 
huidige situatie, stelt hij.  

SBP blijft echter van mening dat een langer 
geluidscherm de geluidsbelasting en 
stikstofpercentage aanzienlijk vermindert en 
zodoende de overlast beperkt.  

 

De sportvelden ten zuidwesten van 
Maartensdijk. Rechts is nog een deel van het 
huidige geluidsscherm te zien. 

 

Prettige feestdagen! 

Het bestuur van de Stichting Behoud 
Prinsenlaantje wenst u prettige feestdagen en 
een goede start van het nieuwe jaar! 

Voor het Bestuur SBP was 2016 een druk jaar 
met diverse zaken die onze aandacht vroegen. 
Veel van de punten zijn vermeld  in de 
nieuwsbrieven die u heeft mogen ontvangen.  
Ook volgend jaar blijven wij betrokken bij de 
ontwikkelingen nabij het Prinsenlaantje en 
Lees  verder op de volgende pagina              



rond de A27. Het bestuur doet haar werk 
zonder enige vergoeding, maar dat geldt niet 
voor diverse andere instanties. Daarom 
hebben wij uw donaties in 2017 hard nodig.     
Mocht u uw donatie aan ons willen 
overmaken, dan is hierbij ons 
rekeningnummer; NL73RABO0103284826 
t.n.v. Stichting Behoud Prinsenlaan e.o. 
Onze hartelijke dank! 

 
Blik vanaf het Prinsenlaantje in oostelijke 
richting. 

 

SBP steunt buurtcomité  
Nieuwe Wetering 
 
Het buurtcomité Nieuwe Wetering is op dit 
moment in gesprek met Rijkswaterstaat, 
provincie Utrecht en gemeente De Bilt over de 
effecten van de verbreding van de A27 op de 
pal aan de snelweg liggende woningen aan de 
Nieuwe Weteringseweg. De bewoners hebben 
een reeks wensen op tafel gelegd. SBP steunt 
het buurtcomité daar waar het aandringt op 
effectieve maatregelen om het fijnstof van het 
verkeer op te vangen, het intensiveren van de 
beplanting/bebossing langs de N234 nabij de 
A27, en het aanbrengen van een 
geluidsscherm langs de snelweg ter hoogte 
van de N234. 

Een vrije haan in de Prinsenlaan 
 
Al een tijd  wordt een van onze bestuursleden 
door passanten aangesproken over een 
loslopende haan in de Prinsenlaan. Zelfs in 
Bilthoven was de haan onderwerp van 
gesprek. De eerdere speurtochten waren 
vergeefs geweest, maar op 14 december 2016  
werd de haan aangetroffen. Daar stond de 
vogel midden op het pad rustig te wachten. 
Het is duidelijk dat deze haan mensen gewend 
is, wel afstandelijk, maar zeker niet schuw. Hij 
ziet er gezond uit en heeft dus tot nog toe 
geen voedsel te kort gehad. Toch liet hij de 
meegebrachte boterham goed smaken om 
daarna weer naar zijn goed verscholen 
slaapplaats in het struikgewas terug te gaan.   
Het is nu maar te hopen dat er geen vos hem 
op het spoor komt, want dan is het vrije leven 
snel voorbij.  
Dus als u binnenkort door het Prinsenlaantje 
loopt of fietst, neem dan wat voer voor de 
haan mee! 
 

 

 

Onze website www.prinsenlaantje.nl 
Ons mailadres: info@prinsenlaantje.nl 


