‘Agrarisch -2’, in het natuurplan ‘Natuur’. De
Stichting is van mening dat de bestemming
‘natuur’ zou moeten zijn, zodat de bestemming
gewaarborgd blijft en er op de genoemde
kavels niet gebouwd kan worden.

NIEUWSBRIEF JUNI 2016
Oordeel van de stichting over
nieuw bestemmingsplan
Prinsenlaan 80
Nadat de Raad van State een eerdere versie van
het bestemmingsplan voor Prinsenlaan 80 –
waaronder het Prinsenlaantje valt, evenals het
perceel van de Bed and Breakfast Het
Koningsbed – had afgewezen, is de gemeente
De Bilt nu met een nieuwe versie gekomen. De
Stichting staat positief tegenover de
ontwikkeling van de natuur en het herstel van
cultuurlandschappelijke kenmerken, zoals die
in dat plan zijn opgenomen. En de stichting
blijft ook graag gesprekspartner van alle
betrokken partijen.
Maar toch zijn er enkele opmerkingen en
vragen. De twee hoofdpunten zijn:
-In het plan staat dat het verwijderen van de
begroeiing langs het Prinsenlaantje mogelijk
moet zijn indien de bereikbaarheid voor
agrarisch bestemmingsverkeer dat vraagt. SBP
vraagt zich af waarom deze passage is
opgenomen in het bestemmingsplan. Immers:
op dit moment is het mogelijk voor agrarische
voertuigen om het weidegebied aan
weerszijden van het Prinsenlaantje te bereiken.
Waarom zou het dan nodig zijn om openingen
in de begroeiing langs het Prinsenlaantje aan te
brengen? Er zijn door de gemeente De Bilt
toezeggingen gedaan dat het Prinsenlaantje nu
en in de toekomst in de oorspronkelijke staat
gehouden moet worden.
-Er zit een verschil tussen de tekening die
adviesbureau Bügel/Hajema al eerder heeft
gemaakt, en de tekening in de (nieuwe,
aangepaste) versie van het
natuurontwikkelplan waar het gaat om de
bestemming van de twee kleine kavels tussen
het Prinsenlaantje en het perceel van de B&B.
Bij Bügel/Hajema is die bestemming

Het Prinsenlaantje in noordelijke richting
SBP heeft zijn zienswijze naar de gemeente
gestuurd. De hele tekst is te vinden op onze
website: www.prinsenlaantje.nl

Opmerkelijk leven op of nabij de
Prinsenlaan: de mierenleeuw
Op de foto hieronder is te zien een door de
mierenleeuw gegraven putje. De mierenleeuw
is de larf van een juffer, ook wel gaasvlieg
genoemd.
Als een mier in het putje valt, wordt hij door
de larf - die onder in het putje ligt te wachten
op een slachtoffer - gevangen en leeggezogen.
Na de maaltijd wordt het restant van de mier
met een zwaai uit het putje geworpen. De larf
gaat dan weer stil zitten wachten op de
volgende mier.

Commentaar SBP op het
Ontwerptracébesluit A27/A12
Veel instanties zijn betrokken bij de plannen
van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu
om de ring Utrecht te voorzien van meer
rijstroken en ook de A27 daarop aan te passen
door middel van het aanleggen van meer
rijstroken. Deze plannen worden beschreven in
het zogenoemde Ontwerptracébesluit
A27/A12.
Omdat de A27 in het aandachtsgebied van
onze stichting ligt, heeft ook SBP haar
zienswijze met betrekking tot genoemde
plannen ingediend. De stichting is van mening
dat het welzijn van de bewoners nabij de A27,
de natuur (fauna en flora), als ook de
cultuurlandschappelijke waarden er niet onder
mogen lijden.
Daarvoor zijn volgens ons de volgende
maatregelen nodig:
-het verhoogde percentage fijnstof
terugbrengen naar het laagste niveau;
-geluidsbeperkende maatregelen doorvoeren
langs het gehele traject;
-de schade aan natuur compenseren en liefst
versterken (door middel van faunapassages,
bosschages, poelen);
-de schade aan het slagenlandschap herstellen
(onder meer door bomenrijen te planten langs
de A27).
Wij houden u, inzake deze procedure, middels
onze nieuwsbrief op de hoogte.

Gezien: boommarter
Twee van onze donateurs hebben in de week
van 6 juni op klaarlichte dag een boommarter
(Martes Martes) zien lopen. Het dier is
waargenomen in het land ten zuiden van de stal
aan de Prinsenlaan 80. Tot op heden werden er
wel boommarters waargenomen aan de
oostzijde van het Prinsenlaantje.

Reactie van provincie op
zienswijze stichting SBP op
Natuurbehoudplan
In de nieuwsbrief van maart 2016 hebben we
kort de zienswijze van de stichting
weergegeven op het Ontwerp
Natuurbeheerplan provincie Utrecht 2017.
Hierin staat welke uitgangspunten men
hanteert bij het natuurbehoud, en hoe men dat
behoud denkt vorm te geven. Het plan is het
resultaat van de inspraakronde waarbij de
provincie aan burgers en organisaties de
gelegenheid geeft om kunnen reageren op het
natuurbeheerplan.
Kern van onze zienswijze is dat we vinden dat
het plan te vrijblijvend is. Bijvoorbeeld als het
gaat om het behoud van het slagenlandschap –
waar het Prinsenlaantje fraai voorbeeld van is
– maar ook wat betreft reparatie van in het
verleden opgetreden kaalslag.

Blik in oostelijke richting vanaf het
Prinsenlaantje, mei 2016

De provincie zegt in een reactie ‘geen actie’
nodig te vinden. ‘De landschapselementen
liggen in agrarisch gebied. Bescherming vindt
plaats vanuit de ruimtelijke ordening
bestemmingsplannen en Boswet. In de
Kwaliteitsgidsen landschap beschrijft de

provincie de landschapsambities. Alleen
landschapselementen in natuurterreinen zetten
wij op de kaart zodat ze meegenomen kunnen
worden in een subsidieaanvraag natuurbeheer.
Landschapselementen in agrarisch gebied staan
niet individueel op de kaart maar vallen in het
zoekgebied landschap.’

De kievit in het ommeland van
de Prinsenlaan
Nog steeds kun je vanaf de Prinsenlaan in het
voorjaar kieviten zien buitelen en hun
karakteristieke roep horen klinken. Het gaat
wel om nog maar enkele paartjes die
voornamelijk op maïsakkers hun heil zoeken.
Hoe was dat nog maar enkele tientallen jaren
geleden, toen ten zuiden van ons dorp vele
tientallen paren kieviten in de graslanden
broedden, samen met tureluurs, grutto’s en
veldleeuweriken die alle al lang uit onze
omgeving zijn verdwenen.*)
Het moderne agrarische graslandgebruik dat
voorziet in verscheidene keren maaien en mest
injecteren, maakt het de vogels onmogelijk hun
broedcyclus te voltooien, dat wil zeggen
jongen op de vleugels te krijgen. De kievit
moet het hebben van korte vegetatie waar de
oude vogels en hun jongen letterlijk uit de
voeten kunnen en als “oogjagers” hun kostje
op het oog kunnen vinden. Dat kan in het
snelgroeiende, hoge gras niet meer. Vergelijk
het met onze merels die je ook niet in hoge
begroeiing maar op gazons hun voedsel bij
elkaar ziet scharrelen.

Maïsakkers zijn wel geschikt voor de kievit om
er te broeden. Het zijn in het voorjaar immers
kale vlaktes die geschikt zijn voor de
oogjagers.
Maar het blijft voor de kieviten een klus om
uiteindelijk hun jongen groot en “vliegvlug” te
zien worden. Want hun eerste legsels in de
maïsstoppel - het een jaar eerder geoogste nog
braakliggende land - gaan verloren als het
land in het voorjaar wordt omgeploegd. Zijn
de vogels aan een tweede legsel begonnen dan
gooien volgende bewerkingen – eggen en
inzaaien – roet in het eten. Is dan eindelijk rust
op de akkers ingetreden dan zijn er de kraaien,
grote meeuwen en ooievaars die het op de
jongen hebben voorzien. Kortom, het is
eigenlijk een wonder dat kieviten nog steeds,
zij het in steeds geringere aantallen, in het
ommeland van de Prinsenlaan voorkomen.
(Oostelijk van het laantje is de soort al lang
verdwenen maar dit was ook door de vroegere
kleinschaligheid geen echt favoriet
broedgebied voor de kievit. )
*) Over de ontwikkeling van vogelwereld in
Maartensdijk en omgeving in de afgelopen
decennia verscheen een overzichtsartikel in het
Tijdschrift van Historische Vereniging
Maartensdijk St Maerten (april 2012, nummer 42).

Luuk Draaijer

Bericht van de penningmeester
Ook in de maand mei heeft de stichting, naast
complimenten, ook donaties mogen ontvangen.
Daarvoor onze dank want bij de huidige
procedures moeten kosten gemaakt worden.
Het bestuur doet haar werk zonder enige
vergoeding, maar dat geldt niet voor diverse
andere instanties.
Mocht u de donatie nog niet hebben
overgemaakt, dan hierbij ons rekeningnummer;
NL73RABO0103284826 t.n.v. Stichting
Behoud Prinsenlaan e.o.
Voor de actuele zaken verwijzen wij u naar
onze website www.prinsenlaantje.nl
Met vriendelijke groet,
het bestuur van de SBP

