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Stichting boekt succes in strijd tegen zichtvervuiling Prinsenlaantje
De afgelopen tijd heeft SGP enkele successen kunnen boeken. In onze nieuwsbrief van
december 2017 maakten wij melding van wat de stichting beschouwt als zichtvervuiling en
verrommeling van het landschap rond het Prinsenlaantje. Het ging onder meer om opslag
van bouwmateriaal aan de oostenkant van het laantje, en om de aanleg van een twee meter
hoog hekwerk, eveneens aan de oostkant. Wij kaartten deze kwestie aan bij de toenmalige
wethouder Mieras. De gemeente heeft inmiddels ingegrepen. Het bouwmateriaal is
grotendeels afgevoerd, en het hek is flink verlaagd (foto hieronder). SBP vindt dat een hele
vooruitgang. Maar naar ons inzien is de gekozen oplossing weinig fraai en het hek is visueel
nog steeds dominant en schaadt daarmee het slagenlandschap Daar komt bij dat het de
doorgang voor het wild (de dassen) belemmert. Over dit punt hebben we opnieuw vragen
gesteld aan de gemeente.

Vooruitgang in kwestie compensatie houtkap A27
Er is vooruitgang geboekt in de kwestie van de compensatie van de houtkap als gevolg van
de wegwerkzaamheden van de A27. Vorig jaar heeft SBP bij de gemeente op aangedrongen
om de kap van bomen langs de A27 in de directe omgeving – dus langs de A27 – te
compenseren in plaats van op een plek ten zuiden van De Bilt. De gemeente heeft zich

hiervoor opgesteld, en ook Rijkswaterstaat is
bereid naar een dergelijke oplossing te zoeken.
Plaatsen waar herinplant zou kunnen
plaatsvinden zijn gebieden vlak langs de A27
ten noorden en zuiden van de N234 (zie kaartje
hieronder). De eigenaren van de grond waarom
het gaat zouden open staan voor overleg. RWS
heeft toegezegd SBP en ook het Groenekans
Landschap komende herfst uit te nodigen om bij
de voorgesprekken inzake de aanplant
aanwezig te zijn.
Tijdens een ‘veldbezoek’ in mei op uitnodiging
van RWS konden vertegenwoordigers van SBP
en het Groenekans Landschap de voortgang
van de werkzaamheden langs de A27 in ogenschouw nemen. Geconstateerd kon worden
dat de aannemerscombinatie 3Angle conform de afspraken handelt. Zo zijn slootkanten nu
met diverse grassoorten ingezaaid om zo een diversiteit aan planten te kunnen krijgen.
RWS gaf tijdens dat bezoek toe dat er geen dassentunnels onder het spoor kunnen worden
aangelegd hoewel dit wel was toegezegd. Dit om bouwtechnische redenen. In de herfst komt
er overleg over compensatie. Gedacht wordt aan het realiseren van dassentunnels onder de
N234. Dit omdat daar de meeste verkeersongelukken met dassen plaatsvinden. Hierover
wordt contact opgenomen met de Dassenwerkgroep Utrecht & ‘t Gooi.

Kieviten terug op de regionale zandgronden
Door een van onze “vrienden” (bioloog) zijn wij gewezen op de terugkeer van de kievit als
broedvogel in ons aandachtsgebied.
De vogelstand aan kieviten was door de commerciële grasteelt en het frequent maaien
geheel verdwenen.
Daar de weiden nu voor de kievit ongeschikt zijn om te broeden, zien wij nu kieviten op
maisbouwpercelen.
De kans is, volgens onze bioloog, groter dat de kievit daar gezonde jongen kan
grootbrengen.

Broedende torenvalken
Een bevriende bioloog, Luuk Draaijer, onderhoudt in ons aandachtsgebied, Maartensdijk
Zuid, al vele jaren broedhokken voor roofvogels.
Na de steenuilen in 2016 hebben dit jaar de torenvalken een broedhok ingenomen met als
gevolg dat er nu jonge vogels zijn uitgevlogen. Zie hieronder foto’s van Joop Mesu uit
Hilversum. Een prima resultaat om de natuur een beetje helpen.

Veldbloemstroken op de akkers
Op initiatie van de Agrarische Natuurverenigingen wordt sinds kort aan agrariërs en
loonbedrijven in onze regio zaaigoed ter beschikking gesteld om langs hun sloten en
boomsingels, in plaats van mais te planten, veldbloemen te zaaien. Dit om de teruggang in
diversiteit aan insecten te stoppen. Door het droge weer van de afgelopen periode zijn niet
alle zaden gaan ontkiemen, maar het resultaat is goed te zien (zie foto hieronder).
Wij, als Stichting, zijn verrast hoe goed dit initiatief door de landeigenaren is overgenomen.
Alle hulde aan de Agrarische Natuurvereniging Noorder Park.

Aantal zwaluwen fors afgenomen
In dit voorjaar zijn veel minder zwaluwen
naar onze regio teruggekeerd. Vooral het
aantal huiszwaluwen is drastisch
afgenomen. Volgens Sovon
vogelonderzoek Nederland is het aantal in
20 jaar met 70% verminderd. Aangegeven
wordt dat het gebrek aan voedsel
(insecten) en de EU wetgeving, inzake het
verbod op open stallen en het beleid
inzake mestopslag en poelen, hieraan
mede debet is. Tevens melden de
internationale vogelbescherming
organisaties dat de teruggang mede wordt
veroorzaakt door de vogelvangst in
diverse Afrikaanse landen en door het verdwijnen van foerageplekken aldaar.
Onze website www.prinsenlaantje.nl
Ons mailadres: info@prinsenlaantje.nl

Bouwplannen gemeente De Bilt mogelijk bedreiging voor landschap rond
Maartensdijk
Nu de het nieuwe college van burgemeester en wethouders van De Bilt is geïnstalleerd, kan
er een begin worden gemaakt met het maken van woningbouwplannen. De verschillende
partijen hebben al duidelijk gemaakt dat ze vinden dat er snel woningen bij moeten komen.
Ook in Maartensdijk. Al langere tijd zijn er geluiden dat er daarbij ook gedacht wordt aan het
weiland aan de zuidkant van het dorp, bij de Planetenbaan (foto hieronder). Los van het feit
dat het voor de bewoners van die straat een groot verlies van woongenot (en een daling van
de waarde van hun woning) zou betekenen, zou het ook een aanslag zijn op het prachtige
slagenlandschap aan de westkant van het Prinsenlaantje – het landschap dat sinds jaar en
dag bijdraagt aan de charme van het dorp. Het standpunt van de SBP is dat er eerst en
vooral gekeken moet worden naar bouwlocaties in Maartensdijk die het gezicht niet zo
drastisch aantasten. Binnen de bebouwde kom van Maartensdijk zijn nog diverse
braakliggende gronden aanwezig die voor het realiseren van woningen in aanmerking
komen. De provincie Utrecht heeft de gemeente De Bilt duidelijk niet aangewezen als
groeigemeente. Dit blijkt uit de
publicaties van de “Staat van
Utrecht” van mei 2018. Verder
is het, volgens ons, de vraag of
het niet beter is de
mogelijkheden in De Bilt te
verkennen. We wijzen op het
terrein van het RIVM dat
binnenkort vrijkomt. In plaats
van daar nieuwe bedrijven te
vestigen, zou daar een gezond
woongebied kunnen verrijzen.
SBP zal met de huidige
wethouder in contact treden en
daar haar visie kenbaar
Planetenbaan, op het punt waar het fietspad richting Groenekan begin), blik in
zuidelijke richting
maken.

