Nieuwsbrief januari 2019
Nieuwjaarswens
Het bestuur van de Stichting Behoud
Prinsenlaan en Ommelanden wenst u een
gelukkig nieuwjaar!
Ook in 2019 zullen we ons weer inzetten voor
de bescherming, het behoud en de
ontwikkeling van de natuur en de
landschappelijke en cultuurhistorische
waarden van de (omgeving van het)
Prinsenlaantje. SBP heeft haar beleidsplan
geactualiseerd voor de periode 2018-2022. U
kunt het lezen op onze website:
www.prinsenlaantje.nl

Wij hebben navraag gedaan bij Landschap
Erfgoed Utrecht (LEU), waarmee de eigenaar
een onderhoudscontract heeft. Hun reactie:
‘Landschap Erfgoed Utrecht ziet absoluut de
waarde van het Prinsenlaantje in en is met u
van mening dat deze oude weg goed
onderhouden moet worden. LEU heeft
afspraken met de eigenaar gemaakt over het
beheer. Uiteraard zullen wij erop toezien dat
de afspraken aangaande het Prinsenlaantje
nageleefd worden.’
Overigens is het zo dat de paddenpoelen, die
inmiddels al een jaar of twintig langs het
Prinsenlaantje liggen (zie foto hieronder) op
enkele plekken al bijna volledig dichtgegroeid
en met hout overwoekerd zijn. Volgens SBP
ligt hier een taak voor Landschap Erfgoed
Utrecht en wij zullen die organisatie daarop
aanspreken.

Snoeiwerkzaamheden
In mei van 2018 zijn er ingrijpende
snoeiwerkzaamheden verricht aan het
Prinsenlaantje, wandelaars en fietsers die er
wel eens komen, zal dat zeker zijn opgevallen.
SBP vond dat het snoeiwerk wel erg drastisch
was uitgevoerd (zie foto hieronder) en dat
mogelijk kwetsbare planten voorgoed
verloren waren gegaan. De eigenaar van de
grond waarover het Prinsenlaantje loopt,
meldde dat er ‘geen enkel bewijs van
vernielde planten’ was en dat ‘fietsers en
wandelaars er weer veilig over kunnen’.

College rekt rode contouren
Maartensdijk op: kans groot op
aantasten natuurlandschap
In de vorige nieuwsbrief maakten wij melding
van het voornemen van het nieuwe college
van burgemeester en wethouders van De Bilt
om snel nieuwe woningen te bouwen, ook in
Maartensdijk. Daartoe worden de zo
genaamde rode contouren opgerekt. Deze
bepalen waar er in een gemeente gebouwd
mag worden en waar niet.
Het voornemen van B&W heeft concrete
vormen aangenomen in de notitie’
Uitgangspunten woningbouwambitie’, die
tijdens de gemeenteraad van 20 december
werd vastgesteld. Wethouder Smolenaers

(o.a. Wonen en Beheer van de openbare
ruimte, D66) zei namens het college: ‘Voor
Maartensdijk zetten we in op aanpassing van
de rode contouren. In het coalitieakkoord*
staat dat we uitgaan van de rode contouren
en dat we mochten die te knellend blijken in
Westbroek en Maartensdijk aanpassingen
willen doen.’ Aldus het verslag in De Vierklank
van 3 januari j.l.
* gesloten door VVD, CDA, D66 en Groen Links

Gevaar
SBP wijst op het grote gevaar van het
oprekken van de rode contouren. Gevolg van
dat ‘oprekken’ is namelijk dat het kostbare
landschap rond Maartensdijk wordt aangetast.
SBP is ook van mening dat er te snel naar de
rode contouren wordt gekeken. We verwijzen
naar de Staat van Utrecht, een onderzoek
uitgevoerd in opdracht van o.a. de provincie
Utrecht. Dat geeft aan dat het aantal
huishoudens in de Bilt tot 2040 met 8 procent
zal toenemen. Dat is veel minder dan
bijvoorbeeld gemeenten als Bunnik (25
procent), Utrecht (26 procent) of Vianen (32
procent). SBP is van mening dat een groei van
8 procent in De Bilt kan worden opgevangen
binnen de bestaande bebouwde kommen
(zoals het RIVM-terrein in de Bilt dat maar
liefst 40 hectare groot is).

Compensatie houtkap: gemeente
De Bilt werkt onvoldoende mee
Afgelopen herfst is er op initiatief van
Rijkswaterstaat (RWS) overleg geweest over
de compensatie van de grote houtkap die voor
de uitvoering van de werkzaamheden aan de
A27 noodzakelijk was. Tijdens dat overleg
heeft RWS aangekondigd een voorstel van o.a.
SBP en Groenekans Landschap over te nemen.
Dat omvat een voorkeur voor de inplant van
inheemse struiken en bomen (o.a. meidoorn,
hulst, hazelaar, vlier) langs de oostzijde van de
A27. Daarmee kan overigens niet de hele
compensatie gerealiseerd worden. RWS kan
alleen beschikken over die stukken grond die
in haar bezit zijn en is genegen om gronden
langs de A27 te verwerven zodat daar de
resterende inplant, als herstelverplichting, kan

plaatsvinden. Andere stukken grond zijn
privébezit dan wel eigendom van de
gemeente. SBP heeft er bij de gemeente De
Bilt op aangedrongen om gronden die in haar
bezit zijn te ruilen met die van de betreffende
eigenaren, en de dan vrijgekomen stroken
grond aan RWS te verkopen. Maar de
gemeente wil daar tot nu toe niet aan
meewerken. Men zoekt andere locaties
binnen de gemeentegrenzen. SPB zal dit
onderwerp binnenkort aankaarten bij de
verantwoordelijke wethouder.

Duizendknoop zorgt voor problemen
Tijdens de opening door verkeersminister Van
Nieuwenhuizen van de verbrede A27 op 14
november j.l. vestigden actievoerders de
aandacht op het probleem van de Japanse
Duizendknoop.
Aannemerscombinatie 3Angle die de
verbreding heeft uitgevoerd heeft de alles
overwoekerende plant een flink handje
geholpen bij de verspreiding. In bermen en
wallen die langs de weg zijn aangelegd blijken
op veel plaatsen stukjes duizendknoop met de
grond meegekomen te zijn. 3Angle neemt zijn
verantwoordelijkheid en heeft inmiddels een
team gevormd dat elke keer gaat steken waar
de duizendknoop opkomt.

Goed nieuws
Akkerbouwer Van Maanen en familie De Greef
hebben langs hun maisvelden, ten westen en
ten oosten van het Prinsenlaantje kruiden- en
bloemrijke mengsels laten inzaaien die
inmiddels als aardig wat insecten aantrekken.

Het zaaigoed is door de agrarische
natuurvereniging aan de leden ter beschikking
gesteld. SBP gaat ervan uit dat dit initiatief
ook in 2019 wordt voortgezet.
En een SBP-donateur meldt dat twee
torenvalk-paren in de directe omgeving van
het Prinsenlaantje afgelopen voorjaar jongen
hebben gekregen.

QR bordjes
Groenekans Landschap (GL) en SBP hebben
langs een aantal wandel- en fietsroutes
zogenaamde QR-bordjes geplaatst. Een QRbord 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.
Daardoor zijn storende grote
informatieborden niet meer nodig.

Hieronder en hiernaast foto’s van de bordjes
waarvoor SBP verantwoordelijk is. Met de klok
mee: zuid- en noordkant van het fietspad
langs de A27; zuid- en noordkant van het
Prinsenlaantje. Onderaan in de rechter kolom
de picknickplek halverwege. De eigenaar van
de grond waarover het Prinsenlaantje loopt,
heeft geen toestemming gegeven daar een
QR-bordje te plaatsen.

SBP is nu ook Gastheer Nationaal
Park Utrechtse Heuvelrug
De Stichting Nationaal Park Utrechtse
Heuvelrug is 15 jaar geleden opgericht om van
de Utrechtse Heuvelrug één aaneengesloten
natuurgebied te maken. Op dit moment is dat
ten oosten van de A28 een feit. Nu is de NPUH
bezig om in samenspraak met de provincie, de
gemeenten en natuurorganisaties ook het
westelijke deel van de Utrechtse Heuvelrug
toe te voegen aan het natuurpark. Volledige
medewerking wordt al gegeven door Zeist en
Soest, maar ook de gemeente De Bilt heeft
haar medewerking toegezegd. Daar ook ons
aandachtsgebied tot de uitlopers van de
Utrechtse Heuvelrug wordt gerekend, is SBP
betrokken bij de ontwikkeling van het
natuurpark.
SBP heeft de ‘gastherencursus’ van het
Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug – waar
ook Maartensdijk onderdeel van is - met
succes afgerond. Dat betekent dat SBP nu is
opgeleid om alles over de
ontstaansgeschiedenis, de cultuurhistorie en
de natuur van Nationaal Park Utrechtse
Heuvelrug, over te brengen op recreanten.
SBP blijft betrokken bij het ontwikkelen van
dit aaneengesloten natuurgebied.

Flora Prinsenlaantje in kaart gebracht
De provincie Utrecht laat op diverse plaatsen
in de provincie de diversiteit van de flora
periodiek monitoren. Zo ook in het
Prinsenlaantje.
Het project heet Landelijk Meetnet Flora en is
bedoeld om iedere vier jaar op locaties met
een unieke vegetatie aantal en diversiteit van
planten, grassen en kruiden in kaart te
brengen. Het bedrijf Dactilys heeft, in
opdracht van de provincie, ook in 2018 een
meting in de Prinsenlaan gedaan en SBP over
het resultaat geïnformeerd. Mocht u
belangstelling hebben voor de resultaten,
neem dan contact op met onze Stichting:
info@prinsenlaantje.nl
Onze website: www.prinsenlaantje.nl

