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Kwaliteit houtsingels  
gaat fors achteruit 
 
De kwaliteit van de houtsingels aan de 
oostkant van Maartensdijk laat te wensen 
over.  
Een van onze deskundigen wijst erop dat elk 
jaar ondergroei wordt weggemaaid en de 
nodige takken worden afgesnoeid. Ook 
sneuvelt er iedere winter wel een boom. Als 
gevolgd daarvan zijn de singels dun en ijl 
geworden. De afgelopen jaren zijn er ook veel 
sloten gedempt, waardoor het typische 
karakter van het slagenlandschap is aangetast.  
 
SBP heeft deze kwestie aangekaart bij de 
Natuur en Milieufederatie Utrecht (NMU), het 
Landschap Erfgoed Utrecht (LEU) en de 
gemeente De Bilt. Binnenkort vindt een 
locatiebezoek plaats om een exacte diagnose 
te stellen en te kijken welke maatregelen 
genomen moeten worden. Wij zullen daarover 
in de komende nieuwsbrief berichten. 
 

 
 
Houtsingels ten oosten van Maartensdijk 

 

Onderzoek natuur Prinsenlaantje 
 
Onderzoeksinstituut Dactylis zal voorjaar 2022 
onderzoek doen naar de stand van de flora in 
het Prinsenlaantje. Daartoe zal langs een 
strook van 15 meter (vanaf de picknicktafel in 
noordelijke richting) een telling van planten 
worden uitgevoerd en de diversiteit worden 
bekeken. Wij zullen de resultaten van dit 
onderzoek in een van onze volgende 
nieuwsbrieven publiceren. 
 

 
 
Uitbreiding Trainingscentrum  
De Rozengaard 
 
Trainingscentrum De Rozengaard – aan de kop 
van het Prinsenlaantje - gaat uitbreiden. Er 
komt een nieuw gebouw met 17 kamers. 
Daarmee wordt alsnog een plan gerealiseerd 
dat door de vorige eigenaar (van toen nog 
B&B ’t Koningsbed) was ontwikkeld en 
waarvoor de gemeente een 
omgevingsvergunning had verstrekt. 
Onderdeel van die vergunning is dat er aan de 
noordzijde van het gebouw beplanting komt 
die lichtoverlast tegengaat, en dat op het erf 
‘streekeigen’ beplanting komt die past bij de 
typische flora van het slagenlandschap. Verder 
wordt gegarandeerd dat het Prinsenlaantje 
zelf ongemoeid wordt gelaten, ook waar het 
de inrit aan de Nieuwe Weteringseweg 
betreft. 
Toen ’t Koningsbed zijn plannen ontwikkelde, 
had onze stichting herhaaldelijk contact met 
de gemeente over de mogelijke gevolgen van 
de uitbreiding voor de natuur (tegen de 
uitbreiding als zodanig heeft de stichting zich 
nooit uitgesproken). Als gevolg kwam een 
natuurplan tot stand, dat moest garanderen 
dat de bouwwerkzaamheden de natuur rond 
het Prinsenlaantje niet zullen aantasten. 



 
 
Snoeiwerkzaamheden 
Prinsenlaantje 
 
Aan de westzijde van het Prinsenlaantje (foto 
boven) zijn de afgelopen maanden 
snoeiwerkzaamheden verricht. Het ging om 
struiken die laag over de sloot hingen die 
parallel aan het laantje loopt.  

Ook aan de oostzijde is er gesnoeid (foto 
beneden). Vrijwilligers verenigd in een 
‘knotploeg’ hebben in de laatste week van 
februari een gedeelte van de singelbomen 
geknot. Loonbedrijf I. Baelde heeft toegezegd 
om het resthout te verwijderen en te 
verspanen 

 

 
 
=>SBP nu ook op Facebook 
Kijk ook op onze Facebook pagina 
 

 

Zonnevelden in Groenekan? 
  
Er zijn twee locaties in Groenekan waar 
commerciële ontwikkelaars van zonneparken 
belangstelling voor hebben: het eerste tussen 
Voordaan en Beukenburg, het tweede ten 
westen van de Lindenlaan, tussen 
Groenekanseweg en de Nieuwe Wetering.  
 
Onze collega’s van Het Groenekans Landschap 
zijn tegenstander van een zonneveld op de 
eerste locatie omdat dit gebied grote 
landschappelijke waarde heeft en deel 
uitmaakt van de ecologische hoofdstructuur. 
Wat betreft het tweede terrein stelt GL: ook 
dit is kenmerkend voor het cultuurlandschap 
met zijn lange percelen tussen de 
middeleeuwse ontginningsassen - 
Groenekanseweg en Nieuwe Wetering. Deze 
landschappelijke kwaliteiten vragen om een 
zorgvuldige inpassing van een zonnepark in 
het landschap.  
SBP deelt dit standpunt volmondig. 
 
Overigens heeft de Raad van State (afdeling 
omgevingsrecht) op 9 februari 2022 een 
belangrijke uitspraak gedaan. Daarin wordt 
gesteld dat het realiseren en exploiteren van 
een zonnepark in een gebied waar dassen 
foerageren en hun habitat hebben, in strijd is 
met de Wet Natuurbescherming. Alleen met 
een verklaring ‘geen bedenkingen’ van 
Gedeputeerde Staten kan hiervan afgeweken 
worden. Daar in beide genoemde gebieden, 
net als in het gebied rond Maartensdijk, de 
das veelvuldig aanwezig is, is de inhoud van 
deze uitspraak ook voor onze gemeente van 
toepassing. 
 
 

Vandalisme teistert Prinsenlaantje 
 
Eind vorig jaar zijn aan informatiebordjes, 
waaronder een QR-bordje van de SBP, 
weggehaald die aan een paal op de 
Maartensdijkse kant bevestigd waren. Wij 
zullen op korte termijn zorgen voor nieuwe 
exemplaren.  
Vandalen laten met name bij de picknicktafel 
regelmatig afval achter. In december hebben                                                
lees verder op de volgende pagina 

https://www.facebook.com/slagenlandschap


wij daarom contact gezocht met De Vierklank 
om hier aandacht voor te vragen. Het artikel 
eindige met een oproep: ‘Fijn dat mensen van 
de natuur rond het Prinsenlaantje genieten, 
maar graag met respect voor het landschap en 
laat geen afval achter.’ 
 

 

 
 

 

 
Geplaatst: afvalbak  
en informatiebord 
 
Onlangs zijn bij de picknicktafel ongeveer 
halverwege het Prinsenlaantje, door SBP en 
De Rozengaard, een afvalbak en een 
informatiebord geplaatst. Dit bord vertelt over 
de geschiedenis van het Prinsenlaantje en de 
kenmerken van het omringende 
slagenlandschap. 

Financiële verantwoording 
 
De Stichting Behoud Prinsenlaan en 
Ommelanden werkt met een bestuur van 
onbezoldigde vrijwilligers en is afhankelijk van 
giften en donaties. Jaarlijks zijn er bankkosten, 
procedurele kosten en kosten voor de 
website, en daarnaast incidentele uitgaven die 
voortvloeien uit de doelstelling van de 
stichting.  
U kunt een uitgebreide financiële 
verantwoording vinden op onze website: 
www.prinsenlaantje.nl 
Als vriend kunt u de Stichting Prinsenlaan en 
Ommelanden ondersteunen met een donatie. 
Ons rekeningnummer: NL73RABO0103284826 
t.n.v. Stichting Behoud Prinsenlaan e.o.  
Bij voorbaat onze hartelijke dank! Ons 
mailadres: info@prinsenlaantje.nl 
 

 
SBP neemt deel aan  
inspraak Omgevingsvisie 
 
De Stichting Behoud Prinsenlaantje neemt 
deel aan de dorpsdialoog die de gemeente de 
Bilt in alle zes de kernen organiseert in het 
kader van de Omgevingsvisie 2040. Bij deze 
dialoog kunnen bewoners en organisaties 
aangeven hoe zij vinden dat de ruimtelijke 
ontwikkeling er de komende 20 jaar uit moet 
zien. Dus: hoe er moet worden omgegaan met 
zaken als landschap, biodiversiteit, 
woningbouw en energieopwekking. Op 15 
februari vond een eerste inventarisatie plaats 
waarbij organisaties uit Maartensdijk hun 
voorkeuren konden uitspreken. Donderdag 10 
maart is een tweede sessie – online – bedoeld 
voor burgers èn organisaties in Maartensdijk. 
SBP zal een reeks standpunten inbrengen die 
het bestuur al jaren huldigt: het landelijke 
karakter van Maartensdijk moet behouden 
blijven, woningbouw moet binnen de rode 
contouren plaatsvinden, zonneparken zijn 
nodig, maar de keuze van locaties komt zeer 
nauw. In de directe omgeving van 
Maartensdijk kunnen geen windmolens 
worden geplaatst, al was het alleen maar om 
gezondheidsredenen. 
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