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Gemeente antwoordt niet op vragen  

over ‘zichtvervuiling’ vanaf Prinsenlaantje 

Vijf maanden geleden heeft SBP de gemeente geïnformeerd over wat de stichting 

beschouwt als zichtvervuiling en verrommeling van het landschap rond het Prinsenlaantje. 

Het gaat om opslag van zand en bouwmateriaal aan weerszijden van het laantje (goed te 

zien aan de zuidkant), en om de aanleg van een twee meter hoog hekwerk aan de oostkant 

(zie foto). In een gesprek met wethouder Mieras (D66) heeft het bestuur haar zorgen 

hierover geuit en gewezen op het belang van het Prinsenlaantje als cultuurhistorisch 

landschap. Er werd toegezegd dat onderzocht zou worden of de opslag binnen de regels valt 

en of er een vergunning voor het hek is afgegeven, maar ondanks herhaald aandringen door 

SBP, bij wethouder en ambtenaren, zijn er nog steeds geen antwoorden binnen.  

 
 
Blik vanaf het Prinsenlaantje in oostelijke richting 

 



 
 
Blik vanaf het Prinsenlaantje in westelijke richting 

 

 

SBP draagt alternatief aan voor compensatie bomenkap 

In een gesprek met wethouder Mieras [zie ook de vorige pagina] heeft SBP ook de kap van 

bomen langs de A27 als gevolg van de wegwerkzaamheden aan de orde gesteld. Onze vraag: 

waarom heeft de gemeente aan Rijkswaterstaat (RWS) toegezegd dat de compensatie voor 

die houtkap niet in de directe omgeving – dus langs de A27 – hoeft plaats te vinden, en juist 

een plek aangewezen ten zuiden van De Bilt?  

Wethouder Mieras gaf aan dat er langs de A27 tussen Groenekan en Maartensdijk te weinig 

ruimte voor compensatie is. Maar SBP wees erop dat de gemeente langs de A27 

landbouwgrond in bezit heeft, en wel ten zuiden van de sportvelden in Maartensdijk. En dat 

de eigenaar van het kavel ten noorden van de N234 [zie kaartje op de volgende pagina] in 

principe bereid is om grond uit te ruilen. Daardoor zou er een robuuste compensatiestrook 

langs de oostzijde van de A27 gerealiseerd kunnen worden. Mieras gaf aan dit te laten 

onderzoeken. Bijna zes maanden later levert navraag bij de gemeente de volgende reactie 

op: ‘De mogelijkheden voor boscompensatie langs de A27 op particuliere 

gronden/gemeentegronden zijn geruime tijd geleden al aangekaart bij afdeling Beleid en 

Strategie en bij RWS.  

SBP heeft naar aanleiding van deze mededeling van de gemeente, navraag bij RWS gedaan. 

RWS laat desgevraagd weten bezig te zijn met dit onderwerp, maar dat pas begin 2018 

duidelijkheid is te verwachten.  



 

Vrienden van de Stichting Prinsenlaan en Ommelanden. 

Onze Stichting onderhoudt contact met u als donateur, vrijwilliger, vertegenwoordiger van 

een bevriende instantie of als bestuurslid. Gezien in onze statuten alleen gesproken wordt 

over de donateurs en het bestuur, is het Bestuur van plan om de statuten daarop aan te 

passen en u voortaan te benaderen als ‘VRIEND’ van onze Stichting.   

Ook als VRIEND kunt de Stichting Prinsenlaan en Ommelanden ondersteunen met uw 

jaarlijkse donatie.  

Ons rekeningnummer: NL73RABO0103284826 t.n.v. Stichting Behoud Prinsenlaan e.o.  

Bij voorbaat onze hartelijke dank! Ons mailadres: info@prinsenlaantje.nl 

 

 Windmolens langs de A27? 

‘Dialoogavond’ inventariseert voors en tegens 

 

Op 5 oktober vond in het gemeentehuis een ‘dialoogavond’ plaats over de mogelijke 

toepassing van windenergie in de gemeente De Bilt en over de wijze waarop draagvlak bij de 

bevolking kan ontstaan. 

Initiatiefnemer was raadslid Werner de Groot (CDA). 

Er werd onder meer gesproken door vertegenwoordigers van BENG (Bilt Energie Neutraal 

Groep) en NMU (Natuur en Milieufederatie Utrecht), en ook de verantwoordelijke 

wethouder Bommersma (Groen Links) was aanwezig. 

Uitgangspunt voor de discussie was het beleidsvoornemen van de gemeente om in 2030 

energieneutraal te zijn. Over de mogelijke rol van windenergie hierbij werden standpunten 

uitgewisseld en tal van problemen benoemd. Zoals: 

- grote molens (ruim 100 meter) zorgen voor geluidsoverlast en landschapsvervuiling en zijn 

schadelijk voor vogels 

- wegen de kosten wel op tegen de opbrengsten? 

- is de gemeente De Bilt ‘wind technisch’ gunstig gelegen? 

Opvallend was de bijdrage van de Natuur en Milieufederatie Utrecht. Deze vindt dat de 

gemeente De Bilt niet aan plaatsing van windmolens ontkomt, vooral wanneer blijkt dat er 



bij de bevolking draagvlak voor zou zijn.  Molens zijn weliswaar een aanslag op het 

landschap, maar het behalen van de energiedoelstellingen is, volgens NMU, belangrijker.  

 

=>Zie voor een verslag van de bijeenkomst onze website: www.prinsenlaantje.nl 

 

Los van de schadelijke gevolgen voor mens, vogels en landschap, is het de vraag of er 

voldoende onderzoek is geweest naar de rendabiliteit van die molens in relatie tot de 

benodigde investeringen en of het ‘inkopen’ door de gemeente in windmolenparken op zee 

 

QR bordjes 

 

Groenekans Landschap (GL) en SBP zullen langs een aantal wandel- en fietsroutes 

zogenaamde QR-bordjes plaatsen. Een QR-bord is een aluminium bord met een QR-code. 

Door de QR-code te scannen met een smartphone kunnen passanten simpel informatie over 

het omringende landschap van de websites van GL en SBP ophalen. Storende grote 

informatieborden zijn dan niet meer nodig. Wij zullen u informeren als de bordjes er staan. 

 

Prinsenlaantje in noordelijke richting, 10 december 2017 

Standpunt SBP: SBP is van mening dat het exploiteren van windmolens is ons gebied 

schadelijke gevolgen geeft aan de omwonenden, vogels en het landschap. De exploitant en de 

grondeigenaar zullen de enigen zijn die van de windmolens profijt hebben. SBP is derhalve van 

mening dat de gemeente beter kan participeren in de exploitatie van windmolenparken op zee om 

haar doelstellingen te halen.  


