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Corona en het Prinsenlaantje  
 

De uitbraak van het Covid-19 virus heeft ook 

effect op ons aandachtsgebied.  

Veel mensen gaan wandelen om toch buiten 

te kunnen zijn en dat merk je aan het stijgend 

aantal lopers en fietsers in het Prinsenlaantje.  

De meeste bezoekers houden zich aan de 

coronarichtlijnen en zorgen dat zij op ruime 

afstand elkaar kunnen passeren.  

Soms vinden er wat samenscholingen plaats 

en als zij daarop worden aangesproken, wordt 

er nagenoeg altijd positief op gereageerd.  

Dus houd afstand, dan kunnen wij op die 

manier toch met zijn allen van onze omgeving 

genieten . 

 

 

Rectificatie 
 

In de SBP-nieuwsbrief van januari 2020 stond 

een artikel over bouwplannen in de gemeente 

De Bilt. Daarin meldden wij dat een aantal 

raadsleden tegen woningbouw op de 

Schapenweide in De Bilt is en juist in 

Maartensdijk wil bouwen, en dat de SGP-

fractie dat standpunt zou delen. 

Namens de SGP-fractie liet Johan Slootweg 

ons weten: 

‘Wij zijn niet tegen woningbouw op de 

Schapenweide, maar hebben wij met onze 

tegenstem juist vast willen houden een eerder 

genomen raadsbesluit, te weten, bouw van 

tenminste 150 woningen op de Schapenweide. 

De motie waar wij dus tegen hebben gestemd 

beoogde dit besluit open te breken en zo de 

eerdere afspraak om ook 5 ha van de 

Schapenweide te gebruiken voor Life Science.’ 

Het bestuur van SBP betreurt dat het 

standpunt van de SGP verkeerd is weerge-

geven en biedt daarvoor zijn excuses aan. 

 

 

Eikenprocessierups: 

Prinsenlaantje geen onderdeel 

van bestrijdingsplan De Bilt 
 

De gemeente de Bilt is niet van plan het 

Prinsenlaantje, met aan weerszijden  talloze 

Hollandse eiken, op te nemen in het 

gemeentelijke bestrijdingsplan voor de 

eikenprocessierups.  

SBP heeft onlangs samen met de nieuwe 

eigenaar van ’t Koningsbed, over wiens terrein 

het Prinsenlaantje loopt, de gemeente 

gevraagd actie te ondernemen. Met als 

motivatie: ‘Dit pad is openbaar toegankelijk en 

wordt veelvuldig door fietsers en wandelaars 

gebruikt en er zijn veel wandelroutes die over 

dit pad lopen. Verleden jaar werd de 

eikenprocessierups in nagenoeg alle bomen 

aangetroffen en er werd ook door passanten 

hinder ondervonden.’ 

Lees verder op de volgende pagina 
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De gemeente stelt zich echter op het 

standpunt dat het bij het Prinsenlaantje om 

privaat terrein gaat en dat de terreineigenaar 

verantwoordelijk is voor de bestrijding van de 

eikenprocessierups. ‘De zorgplicht van het 

bomenbeheer ligt bij de eigenaar,’ aldus 

ambtenaar Esther Verheijen namens de 

gemeente, ‘bovendien moeten wij als 

gemeente efficiënt met onze middelen 

omgaan.’ 

Omdat de eerste rupsen met brandharen rond 

half mei verwacht worden, heeft SBP met de 

Stichting Co gesproken hoe de overlast 

bestreden kan worden. De intentie is om 

volgend jaar gezamenlijk nestkasten te 

plaatsen. Omdat het broedseizoen al 

begonnen is, zijn wij op dit moment te laat om 

nog nestkasten op te hangen. Verder zullen 

we ons beraden op andere maatregelen. 

 

’t Koningsbed heeft  

nieuwe eigenaar 
 

De familie Van Voorst heeft de Bed & 

Breakfast ’t Koningsbed aan de Prinsenlaan 

verkocht en de bijbehorende woning medio 

januari verlaten. In de transactie was naast de 

woning, de B&B en de overige opstallen ook 

6.5 hectare land met bestemming “natuur” en 

het Prinsenlaantje meegenomen.  

De agrarische grond ten oosten van de 

Prinsenlaan nabij Maartensdijk, groot ca 1.5 

hectare, blijft in bezit van de heer Van Voorst.  

De agrarische grond aan de Nieuwe 

Weteringseweg, groot ca 0.5 hectare, is op 1 

januari 2020 in bezit van een nabij gevestigd 

loonwerkersbedrijf gekomen. 

 

 

De nieuwe eigenaar van ‘t Koningsbed, de 

Stichting Co, heeft als doel om  namens de 

geloofsbeweging Bahá`í, ‘locaties te 

accommoderen voor samenkomsten op het 

gebied van “verbindingen tussen mensen en 

het ontwikkelen van gemeenschapsopbouw”.’ 

Ook zullen de huidige activiteiten van ’t 

Koningsbed op bescheiden schaal worden 

voortgezet. 

 

 

 
’t Koningsbed, gezien vanaf het Prinsenlaantje 

 

Bij de eerste contacten met de beheerder ter 

plaatse blijkt dat de Stichting Co de locatie en 

accommodatie van `t Koningsbed heeft  

verworven vanwege de rust en centrale 

ligging. ‘De Bahá`í geloofsbeweging wenst in 

goede harmonie met de omwonenden, 

overheden en natuurorganisaties hun 

huisvesting, de landerijen en de Prinsenlaan te 

beheren.’ 

Mogelijk zal Stichting Behoud Prinsenlaantje 

door de Stichting Co worden betrokken bij het 

beheer van de gronden met de bestemming 

‘natuur’. Dit punt zal het bestuur van SBP nog 

intern bespreken.  SBP verwacht dat door de 

eventuele samenwerking en de intenties van 

beide stichtingen de natuur en het cultureel-

agrarisch slagenlandschap beter beschermd 

en in stand gehouden kan worden. 



Vreemde gasten in het 

Prinsenlaantje 
 

Ook in het afgelopen jaar werden wij in ons 

aandachtsgebied geconfronteerd met nieuwe 

bewoners zoals de Pyjamawants (Graphosoma 

lineatum). Deze wants is een warmteminnend 

insect dat vanuit België zijn territorium naar 

het noorden aan het uitbreiden is. Nu zelfs al 

tot in de ommelanden van Maartensdijk. 

 

 
Pyamawant 

 

Compensatie houtkap A27: 

Rijkswaterstaat honoreert 

wensen SBP niet  
 

Rijkswaterstaat (RWS) heeft een locatie 

aangewezen waar een gedeelte van de 

compensatie voor de houtkap die voor de 

verbreding van de A27 noodzakelijk was, gaat 

plaatsvinden. Het gaat om een kavel grond 

(groot 1.7 ha) bezijden het ‘Dassenbosje’ te 

Hollandsche Rading (zie luchtfoto). In 

antwoord op vragen van SBP meldt RWS dat 

de implant komende herfst gaat plaatsvinden. 

De gemeente had eerder al aangegeven (zie 

onze vorige nieuwsbrief) dat de compensatie 

voor de houtkap langs de A27 niet geheel in 

de onmiddellijke omgeving van de snelweg 

zou worden gerealiseerd, ondanks aandringen 

van de  SBP. 

Voor het deel van de compensatie dat wel 

langs de A27 zou plaatsvinden, constateren 

wij dat toezeggingen van RWS niet zijn 

nagekomen. Zo zouden naast de aanplant van 

nieuwe bomenrijen langs de A27 eveneens 

zogenoemde  zoom-, mantel- en boszones 

gerealiseerd worden in de vorm van lage 

griendstroken en oeverbegroeiing. Nu zijn  

 Vervolg op de volgende pagina 

 
Luchtfoto van het Dassenbosje. De rode lijnen 

geven de aanplantlocatie aan. 

 

Gesignaleerd: zwartkop! 
 

Onlangs werd op twee plekken langs het 

Prinsenlaantje een koppeltje zwartkoppen 

waargenomen - duidelijk bezig met het zoeken 

naar een geschikte nestlocatie. De zwartkop is 

ongeveer net zo groot als een koolmees en 

dankt zijn naam aan de zwarte pet op zijn kop, 

die alleen het mannetje draagt. De zwartkop 

laat zich niet makkelijk zien, hij laat zich vooral 

horen: zijn zang is melodieus en gevarieerd en 

kenmerkend zijn de luide, heldere en hoge 

tonen aan het einde van de zang. 

 

 

 
Zwartkop 

 



 
Nieuwe aanplant tussen de bestaande bomen 

langs de A27, iets ten noorden van de Nieuwe 

Wetering 

 

Vervolg van de vorige pagina 

 

alleen wat bomen in en nabij de oude 

bomenrijen gepland. Een woordvoerder van 

RWS stelt zij geen toezeggingen hebben 

gedaan om een robuustere groenstrook langs 

de A27 te realiseren ook al staat dat het in het 

eigen ‘Bosaanplant’-plan uit 2017. SBP heeft 

een klemmend beroep gedaan op RWS om 

gedane toezeggingen alsnog na te komen. 

Genoemd ‘Bosaanplant-plan 2017’ is 

overigens in te zien op onze website: 
http://www.prinsenlaantje.nl/nieuws/bosaanplant.pdf 

 

Bericht van de penningmeester 
 

De Stichting heeft van velen van u een 

vriendenbijdrage 2020 mogen ontvangen.  

Hartelijk dank daarvoor!  

Heeft u nog geen bijdrage aan ons 

overgemaakt dan kunt u dat alsnog doen:  

NL73RABO0103284826 t.n.v. Stichting Behoud 

Prinsenlaan e.o. 

 

Voor de actuele zaken verwijzen wij u naar 

onze website www.prinsenlaantje.nl 

Nieuwe bewonersvereniging  

In Maartensdijk-Zuid 
 

Medio februari 2020 is de bewonersvereniging 

Maartensdijk-Zuid opgericht. Het doel van de 

vereniging is om, namens de bewoners, het 

oprekken van de rode contouren aan de 

zuidzijde van Maartensdijk te voorkomen.  

Het gaat hierbij vooral om ca. 4 hectare ten 

zuiden van de Planetenbaan en het 

Oostveensepad (het fietspad dat parallel aan 

de A27 loopt). In dit gebied (zie de foto’s 

hieronder) zijn diverse projectontwikkelaars 

eigenaar van agrarische gronden met als doel, 

om bij een wijziging van de  bestemming, te 

gaan bouwen. 

Zoals wij al eerder hebben aangegeven, is SBP 

tegen het oprekken van de rode contouren.  

Wij kunnen natuurlijk niet namens de 

bewoners van Maartensdijk-Zuid spreken. 

Maar wij ondersteunen  het initiatief van de 

bewonersvereniging van harte.  

De website van de bewonersvereniging: 

www.maartensdijkzuid.nl 

 

 

 
Planetenbaan,  blik in zuidelijke richting 

  

 
Blik vanaf het fietspad in de richting van het 

gebied ten zuiden van de Planetenbaan 


