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Gemeenteraad akkoord met 
plannen Nobelkwartier

door Guus Geebel

De gemeenteraad nam op 28 januari met 20 stemmen voor en 6 tegen het voorstel van B en W aan 
om de ruimtelijke randvoorwaarden voor herontwikkeling Nobelkwartier en Marie Curieweg 

1 te hanteren als basis voor uitwerking in gewijzigde bestemmingsplannen en een 
beeldkwaliteitskader. Tevens ging de raad akkoord met een krediet voor 

de nieuwbouw van een sporthal binnen deze locatie en om de huidige 
brandweerpost op termijn te verplaatsen. 

Doel is het gemeentelijk woningaan-
bod uit te breiden met 108 wo-
ningen waarvan 70% sociale huur 
en middenhuur. Daar is in de ge-
meente grote behoefte aan. Drie 
ingediende amendementen over de 
bouwhoogten en de mix in het wo-
ningbouwprogramma worden met 
ruime meerderheid verworpen. Een 
motie ingediend door Theo Aalbers 
(ChristenUnie) om zonnepanelen op 
de daken van de sporthal en andere 
nieuwe gebouwen te plaatsen wordt 
ingetrokken. 

Pijplijn
Na de behandeling in eerste termijn 
gaat wethouder Dolf Smolenaers in 

op de vragen en opmerkingen. Hij 
dankt de raad voor de brede steun 
voor dit plan. ‘Het is een eerste pro-
duct waarin de duidelijke visie van 
dit college naar voren komt. Meer 
bouwen voor de behoefte van onze 
inwoners, meer betaalbare wonin-
gen, meer moderne gelijkvloers ap-
partementen en spreiden van sociale 
woningen over de gemeente, deels 
binnen of buiten de bebouwde kom. 
Maar we lossen de woningnood niet 
in een keer op met een visie neer te 
leggen. Wat in de pijplijn zit wordt 
realiteit als je bij ieder plan de keus 
blijft maken om het vol te houden 
en door te zetten. Nu ligt het No-
belkwartier voor, straks het politie-

bureau, zwembad, buiten de rode 
contour Maartensdijk en natuurlijk 
de Schapenweide.’

Doorstroom
‘Veel ging het weer over participa-
tie’, aldus de wethouder. ‘Op in-
breidingslocaties is het altijd lastig 
om te dichten. Het buurtbelang kan 
daarin niet volledig bediend wor-
den. Dat leidt vaak tot ontevreden-
heid met het proces, omdat je het er 
niet mee eens bent.’ De wethouder 
vindt het ook heel belangrijk om 
bij ieder project te kijken wat er 
gebeurt en hoe het volgende keer 
anders kan. Over het brandweerge-

bouw zegt hij dat het nog jaren duurt 
voordat dat dit plan gerealiseerd 
wordt. ‘We kunnen met dit plan ook 
de doorstroom bevorderen. Als je te 
kleine woningen bouwt dan bied je 
niet aan waardoor mensen die stap 
gaan maken, want mensen willen 
graag een verbetering in hun woon-
kwaliteit.’ 

Sociaal
‘Wonen is niet alleen wonen het 
heeft ook een sterk sociaal aspect 
en spreiding van sociale woning-
bouw over de gemeente betekent 
dat juist in de wijk met uitsluitend 
koop, waar hier sprake van is, het 
uitermate geschikt is om sociaal toe 

te voegen. De woningbehoefte van 
onze eigen inwoners en de moderne 
maatschappij bestaat steeds meer 
aan woningen voor een- en twee-
persoonshuishoudens. Parkeren 
voor het HF Wittecentrum wordt in 
het nieuwe plan nagenoeg helemaal 
gepositioneerd langs De Biltse Ra-
ding. De wethouder is bereid als het 
plan staat een nieuwe verkeerstel-
ling te houden. ‘De bomen worden 
zoveel mogelijk behouden en een 
motie om zonnepanelen te plaatsen 
past in het beleid. Het ziet ernaar 
uit dat er over de 1000 zonnepane-
len in deze wijk komen.’ De motie 
wordt ingetrokken.

De af te breken sporthal wordt vervangen door een nieuwe met 
zonnepanelen.
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Zonnepark 
Achterwetering van 
agenda afgevoerd

door Guus Geebel

De gemeenteraad besloot donderdag 28 januari met 16 stemmen 
voor en 10 tegen om het uitgebreid in de commissie behandelde 
agendapunt over de verklaring van geen bedenkingen voor een zon-
nepark aan de Koningin Wilhelminaweg in Maartensdijk van de 
agenda af te voeren. Vooraf beantwoordde wethouder Anne Brom-
mersma schriftelijk ingediende vragen over de ontwikkelingen. 

‘De aanvrager heeft zelf verzocht om opschorting van de wettelijke 
beslistermijn. De verklaring van geen bedenkingen maakt deel uit van 
deze termijn voor de omgevingsvergunning’, aldus de wethouder op 
de vragen van Johan Slootweg (SGP). ‘Het college hecht zeer aan 
het zich houden aan wettelijke beslistermijnen. Initiatiefnemer heeft 
de commissievergadering gevolgd en de kritische geluiden over de 
participatie gehoord. Hij wil meer tijd om hier extra op te investeren. 
Het college ziet geen reden om dit verzoek af te wijzen en stelt de raad 
voor om het agendapunt op te schorten. Johan Slootweg (SGP) wil 
weten of de initiatiefnemer nog wel als een betrouwbare zakenpartner 
kan worden gezien. De wethouder zegt dat het initiatief bij de initi-
atiefnemer ligt. ‘Het gaat nu van de agenda af en de initiatiefnemer 
heeft nu al aangegeven de defi nitieve beslistermijn op 1 oktober te 
willen zetten. Dat betekent dat de raad het weer in de commissie en de 
raad krijgt voorgelegd.’  

Beslistermijn
Brommersma vervolgt met de beantwoording van vragen van Forza De 
Bilt en Beter De Bilt over hetzelfde onderwerp. ‘Het proces wordt een 
aantal maanden opgeschoven en er waren nog geen offi ciële zienswijzen, 
maar insprekers kunnen de volgende keer gewoon opnieuw inspreken of 
laten weten dat hun eerdere inbreng blijft staan. Het initiatief kwam van 
de initiatiefnemer. Op donderdag 21 januari is ambtelijk gesproken met 
IX Zon over het gesprek met BENG! waar de raad in de commissie om 
had gevraagd. Ook is gesproken over de consequenties van uitstel van de 
beslistermijn voor de aanvraag van de omgevingsvergunning. Nu de ini-
tiatiefnemer ons heeft verzocht de beslistermijn op te schorten is er geen 
sprake meer van overschrijding van de beslistermijn.’ 

Afvoeren
De aanvraag is ingediend op 25 oktober 2019 en als laatste aangevuld 
op 15 november 2020 waardoor de defi nitieve beslistermijn op 15 mei 
2021 afl oopt. Met het verzoek van de initiatiefnemer zou die afl open 
op 1 oktober 2021. Op die datum 
moet er dus een defi nitief besluit 
liggen op de aanvraag van de om-
gevingsvergunning. Het college 
ziet geen redenen om de aanvraag 
voor uitstel af te wijzen en stelt 
voor om het agendapunt voor dit 
moment af te voeren. Er is op 
donderdag 21 januari ambtelijk 
gesproken met aanvrager IX Zon. 
IX Zon heeft op vrijdag 22 janu-
ari de brief met het verzoek om 
opschorting van de beslistermijn 
digitaal ingediend. De genoemde 
ambtenaren zijn contactpersonen 
in deze procedure.’

Wethouder Anne Brommersma 
heeft veel vragen te beantwoorden.
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‘Van Haren’ Uitvaartverzorging

voor Maartensdijk en Omstreken
Als het gaat om een perfect verzorgde  begrafenis 
of crematie voor alle gezindten

Uitvaartleidster: Mevr. Birgitte van Manen - van Haren

Gespecialiseerd in: Thuis opbaren * Bloemwerk * Grafmonumenten 
 Vooruitregeling/Wilsbeschikking Uitvaart 

Door onze persoonlijke aandacht, kunnen wij de uitvaart geheel 
naar uw wensen verzorgen. 
Voor directe hulp zijn wij dag en nacht bereikbaar

Tel. 035 - 577 12 82
Charles Weddepohllaan 32 - 3739 LE Hollandsche Rading
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Bilthoven
Pr. Centrumkerk

07/02 • 10.30u - Ds. Harold Oechies
Aanmelden via kerkelijkbureau@

pgbilthoven.nl

Pr. Gem. Zuiderkapel
07/02 • 09.30u - Proponent J. de Lijster

07/02 • 18.15u - Ds. A.J. Kunz

Woudkapel
07/02 • 10.30u - Live Stream-dienst met 

ds. Pieter Lootsma 
Zie www.woudkapel.nl

Evangelische Gemeenschap, 
Zuiderkapel, Boslaan 3 Bilthoven

07/02 • 14.00u - de heer Cees van Nes

R.K. Kerk Onze Lieve Vrouwe
07/02 • 10.30u - Gebedsviering H. Nauta 

en M. Meijer
Vieringen zijn online, zonder 

kerkgangers. 

Ger. Kerk (wijkgemeente 
d’Amandelboom)

Tot nader bericht geen diensten.
 

De Bilt
Protestante Wijkgemeente Dorpskerk
07/02 • 10.00u - Diaconale dienst vanuit 

met ds. H.E. Dankers
Alles alleen online

Protestante Wijkgemeente 
Oosterlichtkerk 

07/02 • 10.00u - Diaconale dienst vanuit 
de Dorpskerk
Alleen online

R.K. St. Michaelkerk
07/02 • 10.30u - Gebedsviering 

J. Bosboom en W. Kremer
Reserveren via www.marthamaria.nl/

vieringen

Nieuwstraatgemeente V.E.G. De Bilt
Tot nader bericht geen diensten.

Groenekan
Herv. huisgemeente Groenekan 

(Groenekanseweg 66)
07/02 • 15.30u - Ds. M. Goudriaa 

Herst. Herv. Kerk Groenekan 
(Groenekanseweg 66)

07/02 • 10.00u - Kandidaat G.J. Veldhuis 
07/02 • 18.30u - Ds. W.M. Mulder 

Hollandsche Rading
PKN - Kapel 

07/02 • 09.30 uur – Online-Samendienst 
met Ontmoetingskerk in Maartensdijk, 

alleen te volgen via kerkdienstgemist.nl.

Lage Vuursche
PKN - Herv. Kerk

07/02 • 10.00u - Ds. G.H. Kruijmer
07/02 • 18.30u - Ds. W.F. Jochemsen 

Besloten karakter en digitaal via 
kerkomroep.nl.

Maartensdijk
Hersteld Hervormde kerk

07/02 • 10.00u +18.30u - 
Ds. A.J. Speksnijder

PKN - Ontmoetingskerk
07/02 • 09.30 uur - 

Mevr. ds. M. van de Burg - Los
Online-Samendienst met Kapel 

Hollandsche Rading
alleen te volgen via kerkdienstgemist.nl.

St. Maartenskerk
07/02 • 10.30u - Openhuisviering M. 

Sloezarwij
Reserveren via corona-vieringensm@

marthamaria.nl

Westbroek
Ned. Ger. Kerk

07/02 • 10.00u - Ds. L. Steenwijk
07/02 • 18.30u - Dhr. J. den Besten

PKN - Herv. Kerk
07/02 • 10.00u - Ds. M. van der Zwan

07/02 • 18.30u - Ds. C. van Velzen 

Mogelijkheden op de (nieuwe)
Algemeen Bijzondere Begraafplaats Maartensdijk

GRAVEN | URNENGRAVEN | URNENMUUR

informatie
website: www.begraafplaatsmaartensdijk.nl
email: contact-adres@begraafplaatsmaartensdijk.nl

Het leven is een reis
Ik begeleid u met liefde. 
wanneer deze ten einde is gekomen.

Graag denk ik.met u mee. 
over tekst, muziek en locatie. 

De uitvaart zoals ú het wilt. Passend.  

Koop Geersing | uitvaartverzorger
0 6  -  1 0  2 7  5 5  8 5  (dag en nacht bereikbaar).

Overlijden melden?

0346 - 28 17 11

Voor een waardige begrafenis met 
aandacht voor persoonlijke wensen 
en een eerlijk tarief
 Wij verzorgen alleen begrafenissen

Wij zijn dag en nacht bereikbaar

Bezoek onze nieuwe vestiging

Meer informatie of ons gratis ’laatste wensen’ boekje aanvragen?
Ga naar      www.kvanasselt.nl of bel naar 06 - 15 45 11 30.

aandacht voor persoonlijke wensen 

 Wij verzorgen alleen begrafenissen

Wij zijn dag en nacht bereikbaar

 boekje aanvragen? boekje aanvragen?
06 - 15 45 11 30.

Voorheen 

kvanasselt.nlAdres: Dorpsweg 76/78  in Maartensdijk
Openingstijden: Wo. 14.00 - 17.00 uur en za. 10.30 - 14.00uur

Dat wil ik 
‘effe’ kwijt…

Een inwoonster van Maartensdijk 
wil graag haar dank en waarde-
ring voor de wekelijkse bijdrage 
van Karien Scholten op een toe-
passelijke manier laten blijken:

Vierklank in ons dorp
verstild raken door Karien
Haiku als kado

Rode Kruis ondersteunt Stichting De Bilthuysen
door Kees Diepeveen

In de periode 21 december 2020 tot en met 24 januari 2021 heeft het Rode Kruis afdeling De Bilt op verzoek van de 
Stichting De Bilthuysen ondersteuning verleend in de verzorgingshuizen De Bremhorst en De Koperwiek 

in De Bilt. Uitval van personeel was een belangrijke reden voor dit hulpverzoek.

Door coronamaatregelen konden de gezamenlijke activiteiten van be-
woners in beide verzorgingshuizen geen voortgang vinden en konden 
de bewoners beperkt of geen bezoek ontvangen. Dat heeft de Stichting 
doen besluiten om het Rode Kruis te vragen met hun vrijwilligers per-
soonlijke aandacht aan de bewoners te geven. En dat bleek een schot in 
de roos. Er zijn veel gesprekken met de bewoners gevoerd; veelal één op 
één. Er is ook samen gewandeld, gedamd, rummikub gespeeld, gepuz-
zeld of bijvoorbeeld foto’s gekeken. Dit afhankelijk van de wensen van 
de bewoners. Ook bij de maaltijden is er assistentie verleend.

Veiligheidsmaatregelen
Esther Hulst is coördinator evenementenhulp van het Rode Kruis in De 
Bilt en verantwoordelijk voor de afspraken met de verzorgingshuizen 
en de beschikbaarheid en inzet van de vrijwilligers. Esther: ‘We heb-
ben de roosters in die periode rond kunnen krijgen door inzet van eigen 
vrijwilligers en hulp vanuit de hele regio en zelfs vanuit buurtregio’s. In 
De Bilt kampen we met een tekort aan vrijwilligers maar mede door de 
inzetbaarheid van andere regio’s hebben we het geklaard. Binnen een 
week na de aanvraag hadden we de eerste vrijwilligers aan het werk. 
Van tevoren waren goede afspraken gemaakt met stichting De Bilthuy-
sen over de afscherming van vrijwilligers van bewoners met corona. De 
vrijwilligers droegen mondkapjes en hielden zich aan een hygiënepro-
tocol. Esther:’ Het was natuurlijk van groot belang voor de bewoners en 
de vrijwilligers dat dit goed geregeld was’.

Ontroerende gesprekken
De bewoners van de Koperwiek en de Bremhorst hebben de inzet 
van het Rode Kruis enorm gewaardeerd. Esther vertelt enthousiast:’ 
Ze vonden het fijn in alle rust te kunnen vertellen wat ze bezighield. 
Het waren soms ook emotionele en ontroerende gesprekken. Het is 
ook mooi te zien hoe bijzonder onze vrijwilligers deze tijd bij de 
Koperwiek en de Bremhorst hebben gevonden. Ze kijken er met veel 
plezier op terug. Ik weet zeker dat ze bij een soortgelijke oproep di-
rect weer komen helpen. Ik heb zelf ook diensten gedraaid. Het was 
hartverwarmend hoe open bewoners waren en hoe fijn ze het vonden 

om een praatje met mij te maken. Als je dan thuiskomt als vrijwil-
liger met een goed gevoel, dan realiseer je je hoe mooi het is om deze 
inzetten te mogen doen’. 

Evenementen
De vrijwilligers van het Rode Kruis verlenen normaliter EHBO op eve-
nementen en noodhulp bij calamiteiten. ‘Daar word je als vrijwilliger 
van het Rode Kruis voor opgeleid en getraind. In onze gemeente zijn dat 
evenementen als avondvierdaagse, Koningsdag, schoolvoetbal en het 
afgelopen jaar ook bij de griepvaccinaties. Daarnaast zijn er ook vrijwil-
ligers van het Rode Kruis actief met 
telefooncirkels. Nu in corona-tijd 
tref je ons onder meer bij de test- en 
vaccinatiestraten, vervoer van co-
rona-patiënten en inzetten als in de 
Bremhorst en de Koperwiek’ aldus 
Esther. Om al deze inzetten te kun-
nen plegen kan het Rode Kruis al-
tijd nieuwe vrijwilligers gebruiken. 
Via de organisatie Ready2Helpers 
kunnen burgerhulpverleners die het 
leuk vinden om incidenteel onder-
steuning te bieden worden ingezet 
waar dat in hun omgeving nodig is. 
Ter afsluiting stelt Esther: ‘Ik vind 
het Rode Kruis een krachtige orga-
nisatie dankzij al die gemotiveerde 
en enthousiaste vrijwilligers. Maar 
ik zou zo graag een groter en ster-
ker team willen formeren zodat we 
meer eigen vrijwilligers kunnen 
inzetten en ook slagvaardiger wor-
den’. Geïnteresseerden kunnen in-
formatie vinden op de site van het 
Rode Kruis afdeling De Bilt.

Esther Hulst coördinator evene-
mentenhulp Rode Kruis afdeling 
De Bilt is blij dat de inzet in beide 
verzorgingshuizen is geslaagd.

Parel Promotie
o n t w e r p + p r i n t + d r u k

Kom langs op Kon. Wilhelminaweg 461 in Groenekan.
Bel 0346 - 21 12 15, kijk op www.parelpromotie.nl
of mail naar info@parelpromotie.nl

Uw lokale drukwerkspecialist 
• printservice
• ontwerp en dtp
• reclamedrukwerk
• presentatiematerialen
• buitenreclame
• webside 
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Geopend ma t/m vr 08.00 - 17.30 uur
Buiten openingstijden kunt u op aanvraag
uw medicijnen in de kluisjes ophalen
Tel.: 0346 - 210605

GRATIS BEZORGSERVICE

‘Wij staan altijd voor u klaar.’

Ons ervaren team helpt u graag om het afscheid altijd persoonlijk 
en bijzonder te maken. Voor leden en ieder ander. 
Ga voor informatie naar dela.nl/bilthoven of bel 030 200 45 30
voor een persoonlijk gesprek.

Tap

Nadia en Sanne van Tap DELA

advertentie

Vragenhalfuur uit 
de gemeenteraad van 28 januari

door Guus Geebel

Wethouder Dolf Smolenaers be-
antwoordt vragen ingediend door 
de PvdA en Forza De Bilt over 
grondaankoop in Maartensdijk waar 
Heijmans Vastgoed een perceel 
landbouwgrond heeft aangekocht, 
in de kennelijke veronderstelling 
dat de grond bestemd zal worden 
als bouwgrond voor de uitbreiding 
buiten de rode contour van Maar-
tensdijk. De wethouder kan zich 
voorstellen dat sommige inwoners 
een onrustig gevoel krijgen bij de 
aankoop van zo’n weiland. ‘Tegelij-
kertijd is het wel van alledag dat ont-
wikkelaars grond kopen op plekken 
waar zij verwachten dat binnenkort 
iets kan worden ontwikkeld. Daar-
mee nemen zij een risico wat hoort 
bij hun vak. Meestal krijgt dat soort 
aankopen nauwelijks aandacht. 
De raad heeft het college al eerder 
de opdracht gegeven om buiten de 
rode contour te bouwen in Maar-
tensdijk, dus dat proces loopt intus-
sen gewoon door.’ Het antwoord 
op de vraag welke overwegingen 
de ontwikkelaar gehad heeft bij de 
aankoop, kan alleen de ontwikke-
laar geven. De gemeente heeft geen 
samenwerking met Heijmans en er 
zijn geen bouwplannen voorgelegd 
aan de provincie. Na aankoop van 
de grond heeft Heijmans gemeld dat 
ze in overleg willen over de plannen. 
Wij gaan dat overleg niet aan, om-
dat er nog geen besluit is genomen 
over waar er rondom Maartensdijk 
gebouwd gaat worden. Eerst moet 
daarover met de provincie overeen-
stemming komen.’ Op de vraag of er 
mogelijkheden zijn speculatie tegen 

te gaan zegt de wethouder: ‘In een 
ideale wereld ben je alle cowboys 
voor, maar die wereld hebben we 
niet. Wij hebben in ieder geval be-
leid dat minimale eisen stelt aan de 
hoeveelheid sociale woningbouw in 
een plan, dus dat lijdt er niet onder.’

Bomen
Wethouder Anne Brommersma 
antwoordt op een aantal vragen 
van Forza De Bilt over het kappen 
van 54 bomen langs de Koningin 
Wilhelminaweg/Tolakkerweg in 
Maartensdijk en Hollandsche Ra-
ding. ‘Het college is daarvan op de 
hoogte. De provincie heeft een ver-
gunning aangevraagd met als reden 
dat de bomen in slechte staat zijn 
en een gevaar voor de verkeersvei-
ligheid vormen. Onze bomendes-
kundige heeft de bomen bekeken 
en geoordeeld dat het goed is daar 
een vergunning voor af te geven. 
De provincie is wel geschrokken 
van de reacties van de bewoners die 
een eigen bomendeskundige hebben 
ingeschakeld. De provincie heeft 
het werk nu stilgelegd. De bomen-
deskundige van de bewoners en die 
van de provincie zijn met elkaar in 
gesprek en de verwachting is dat ze 
eruit gaan komen. Het college volgt 
het proces en wat ons betreft heeft 
de verkeersveiligheid altijd priori-
teit.’

Scholen
Donja Hoevers (D66) stelt vragen 
over de lockdown en het onderwijs, 
die door wethouder Madeleine Bak-
ker worden beantwoord. ‘Wij krij-

gen gelukkig geen verontruste sig-
nalen en het contact tussen ons en 
de scholen is regelmatig en goed te 
noemen. Wij willen onze steun aan 
het personeel uitspreken en uiter-
aard ook geïnformeerd worden over 
de situatie op de scholen. We consta-
teren dat er wel degelijk aandacht is 
voor kwetsbare kinderen. We horen 
ook dat die in de noodopvang opge-
vangen worden wat een goede zaak 
is, waardoor er ook aandacht is voor 
de betreffende kinderen. Wij krijgen 
op dit moment nog geen duidelijke 
signalen dat er een achterstand op-
gelopen zou worden, maar uit ge-
sprekken met scholen blijkt dat ze 
daar wel zeer alert op zijn. Er zijn 
geen signalen over tekort aan digi-
tale middelen. De scholen zijn zeer 
actief geweest om ouders daarbij te 
ondersteunen. Uit contacten met het 
Centrum Jeugd en Gezin blijkt dat 
de indruk bestaat dat de weg naar 
dit centrum goed gevonden wordt 
en dat corona daarbij gelukkig geen 
roet in het eten gooit.’

Donja Hoevers stelt vragen over 
het onderwijs tijdens de lockdown. 

Participatie Woningbouw 
op volle toeren 

‘Samen maken we een advies over wonen in gemeente De Bilt. Een 
advies vóór en door inwoners. Een advies over de vraag: ‘Hoe ziet 
ú het wonen in de toekomst?’ Een advies over hoe we samen zorgen 
voor voldoende betaalbare en passende woningen, een thuis voor 
starters, ouderen en alleenstaanden’. 

Dit is de kop van de Nieuwsbrief Woningbouw van de gemeente De 
Bilt: ‘In november zijn we gestart met gebiedsbijeenkomsten waar 
bijna 300 bewoners aan deelnamen. In ieder van de 9 gebieden zijn 
inmiddels bewoners(-groepen) aan de slag met hun advies. Op de di-
gitale Kansenkaart Wonen deelden inwoners al ruim 150 ideeën voor 
geschikte locaties voor nieuwbouw van woningen. Ook de eerste ad-
viezen zijn binnengekomen. De vele honderden reacties kleuren een 
levendige discussie. Het participatieproces Samen Werken aan Wonen 
is goed op stoom’. 

Redactieteam 
‘We zijn bijna toe aan een volgende stap: het samenbrengen van alle 
ideeën, wensen en meningen. Als alle adviezen binnen zijn, gaat een 
redactieteam van bewoners al die informatie op een eerlijke en inzich-
telijke wijze ordenen tot een goed onderbouwd advies aan de gemeen-
teraad. Graag nodigen we u uit om deel te nemen aan het redactieteam. 
Het redactieteam haalt de grote lijn uit alle adviezen en kijkt daarbij 
wat in het belang is van de hele gemeente en de verschillende wensen, 
behoeften en ontwikkelingen. Waar zijn we het over eens? Waar zitten 
de verschillen? Wat zijn de kansen en (on)mogelijkheden? Het gaat er 
binnen dit redactieteam om alle inbreng zo goed mogelijk in beeld te 
brengen. Wij nodigen u van harte uit om hieraan mee te werken’. 

Kernen
‘Iedereen kan deelnemen aan het redactieteam. De gemeente gaat géén 
deelnemers selecteren. Er is ook géén speciale kennis vereist. Het is 
wel belangrijk dat de deelnemers goed verspreid zijn over de kernen. 
We zijn op zoek naar maximaal 10 mensen uit verschillende wijken. 
Wanneer we met elkaar vinden dat selectie nodig is, dan doen we dat 
tijdens de eerste bijeenkomst, in goed overleg met elkaar’. Wethouder 
Smolenaers merkt hierbij op: ‘Het is goed om te zien dat onze inwoners 
hard aan het werk zijn geweest en zich betrokken voelen bij onze wo-
ningbouwopgave. Voor iedereen die nog twijfelt: dit is het moment om 
óók jouw input aan ons door te geven, zodat we een zo goed mogelijk 
beeld hebben van de ideeën en wensen van iedereen. Dat kan op de 
kansenkaart, of op papier. Hoe meer reacties we krijgen, hoe vollediger 
het advies aan de gemeenteraad uiteindelijk wordt.’

Avonden
‘Tot half februari heeft iedereen de tijd om een advies in te dienen. Dan 
gaat het redactieteam aan de slag. Tussen half februari en half april 
komen we meerdere avonden bij elkaar. Naar verwachting gaat het om 
vier avonden. Zoals het er nu uit ziet gebeurt dit digitaal. Daarnaast zult 
u nog wat tijd nodig hebben voor de voorbereiding van de avonden.
De gemeente organiseert de avonden en zorgt dat alle adviezen inzich-
telijk zijn aangeleverd. Samen bepalen we wat de beste aanpak en opzet 
is van de redactiebijeenkomsten is. Om het gesprek op gang te helpen 
zal de gemeente hiervoor een eerste voorstel doen. Wanneer we het 
hierover eens zijn werken we dit verder uit.
Wilt u graag deelnemen in het redactieteam? Ook als u hierover nog 
vragen heeft. Stuur een e-mail naar samenwerkenaanwonen@debilt.nl, 
dan nemen wij contact met u op’.

Er wordt al het nodige gebouwd, maar er is behoefte aan meer. (foto 
gemeente De Bilt)
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Maertensplein 18 | 3738 GK Maartensdijk | Tel (0346) 213070 Volg ons ook via

Diverse vleeswaren 
voor 
maar

Nergens deze kwaliteit voor zo'n lage prijs!!!

100
GRAM 0.99

(minimaal 10 soorten)

DONDERDAG

Kookworst
Grillworst
Grillworst kaas
Grillworst piri piri
Grillworst saté
Leverworst

Paardenworst
Boterhamworst
Gebraden gehakt
Schouderham
Procureurrollade

MAANDAG-DINSDAG VOORDEEL

Reclame geldig vanaf 
donderdag 4 februari
t/m woensdag 10 februari

WOENSDAG GEHAKTDAG

Half om half gehakt 1 Kg.  | 6.48   
Rundergehakt 1 Kg.  | 7.48
Gekruid gehakt 1 Kg.  | 7.48

SALADE TRIO

VLEESWAREN TRIO

3 x 100
GRAM 5.98

3 x 100
GRAM 4.98

Gebakken boterhamworst
Huisgemaakte beenham
Gebraden rosbief

Ambachtelijke beenham salade
Kip-walnoot salade
Filet Americain

VOORDEEL HELE WEEK

Aangepaste openingstijden!Extra donderdag voordeel:

Runder Cordon bleu

Procureurlapjes

Rookworst 

SAMEN
VOOR

500
GRAM 6.50

4 slavinken +
500 gram gehakt

KAASVrijdag en zaterdag voordeel

5
VOOR 10.-

Runder Cordon bleu
Kip Cordon bleu
Gehakt Cordon bleu

4 + 1
GRATIS1

KG 11.98

DIKKE RIPLAP
OF HACHEE

KIP-KEBAB 
BROODJES

STOMPETOREN OUD 500
GRAM 6.98

DEENSE BROODJES 2
VOOR 8.-

Huisgemaakte hachee

4+ 1
GRATIS

500
GRAM 5.99

10.-

2
VOOR 8.-

www

Maandag t/m donderdag 08.00 - 18.00 uur

Vrijdag 08.00 - 20.00 uur
Zaterdag 08.00 - 16.00 uur
Zondag Gesloten

OPENINGSTIJDEN Maertensplein 21a
3738 GM Maartensdijk

0346 - 211330

info@agf-landwaart.nl

www.landwaartculinair.nl

Aanbiedingen met een * geldig op donderdag 4, vrijdag 5 en zaterdag 6 februari.

Groente curry schotel 
Met snoekbaars    

€ 1,98
100 gram

Frieslanders Aardappels
Nu 2e zak gratis…!!!!!!!   

€ 3,95
Zak 2,5 kilo

Roerbak
Suprieur

€ 2,99
400 gram

Alle rauwkostsalades 
en stamppotten

Per 100 gram € 0,90

De lekkerste
Mandared 

mandarijnen 
uit Sicilië …. Uniek van smaak…

Kom proeven…!!!!
Grote 
Bloemkool
Nu € 1,99

Notenafdeling: 
Ravioli mix en 
Superfoodmix
Nu 2 bakken € 6,98

08
02

09
02

10
02

Donderdag, vrijdag 
en zaterdag 

hebben we weer een 
groot assortiment 

met voorgerechten en 
luxe hoofdgerechten.
Vis, Vlees en Vegetarisch Hazelnoot 

tiramisu taart
Nu  € 15,95
Italiaanse
Amarenenkoekjes
Grote bak nu  € 5,95 

Desem 
Toscaans donker
Nu € 2,99
Desem Pain Rosso
Italiaans broodje

  € 3,95

Alleen donderdag Vers van de traiteur

Van onze patissierVan onze bakker

Ze zijn er weer!!!
De aller lekkerste 
Tarocco uit Sicilië

Ze hebben het hoogste 
vitamine C- en kaliumge-

halte van alle sinaasappels, 
voornamelijk vanwege de 

vruchtbare grond
rondom de etna….

Kom proeven…!!!!

Italiaanse week..!!
Groot assoriment 

Italië maaltijden
Vlees – vis – groente

Let op facebook en instagram….

Verrassende keuze!!!
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VERKOOP VAN:
•  sieraden (bijoux, zilver en goud) 

veel sieraden van NL  ontwerpers

•  horloges
•  mode accessoires
•  gedenksieraden

Bijou & Me |  Bijouterie - Juwelier - Horlogerie 
Hessenweg 118, 3731 JM De Bilt
030 220 14 52 -  ook via WhatsApp

MERKEN O.A.: OLYMPIC  |  CAMP & CAMPS  |  QOSS  |  EUFRASIA
SEE YOU MEMORIAL  |  FUSHI  |  BIBA  |  FRANK 1967

advertentie

Bomenkap Tolakkerweg 
voorlopig uitgesteld 

Provincie trekt half jaar uit voor overleg 
door Rob Klaassen

In een schrijven van woensdag 27 januari aan bewonersvereniging ‘Samen voor Hollandsche Rading’ 
en aan de redactie van De Vierklank over een mogelijke kap van bomen langs de Tolakkerweg in 

Hollandsche Rading en Koningin Wilhelminaweg in Maartensdijk deelt de Provincie Utrecht 
mee dat zij het komend halfjaar in werkgroepverband nader gaat overleggen. Directe 

reden tot navraag hierover was de publicatie van de ‘op 13 januari jl. door de 
Gemeente De Bilt verleende omgevingsvergunning tot het kappen 

van 54 bomen langs Provincialeweg te N417’.

In De Vierklank van 13 januari 
stond een informerend artikel over 
de voorgenomen kap van 54 bomen 
langs de N417, de Tolakkerweg in 
Hollandsche Rading en Kon Wil-
helminaweg in Maartensdijk. De 
kap werd aangekondigd in een brief 
die de bewoners op zaterdag 9 ja-
nuari in de bus kregen; een brief die 
de inwoners nogal rauw op het dak 
viel. Een storm van protesten van-
uit de bewoners was het gevolg. Als 
reactie op deze protesten schortte 
de Provincie toen deze kapwerk-
zaamheden op. 

Hoe verder
Zaterdag 16 januari ontvingen de 
inwoners van Hollandsche Rading 
opnieuw een brief van de provincie 
Utrecht. In deze brief werd het al 
eerder aangekondigde uitstel van de 
kap van de bomen toegelicht naast 
de aankondiging van een second 

opinion door een bomenspecialist 
uit de omgeving. In deze procedure 
trekken de secretaris van de bewo-
nersvereniging ‘Samen voor Hol-
landsche Rading’ Kees Floor en de 
vertegenwoordiger van de Tolak-
kerweg Fred Houtman, gezamen-
lijk op. In eerste instantie hadden 
beiden los van elkaar bezwaar ge-
maakt tegen de bomenkap. Al snel 
bleek dat hun activiteiten en ideeën 
naadloos op elkaar aansloten en 
sindsdien trekken zij in deze kwes-
tie dus gezamenlijk op. Volgens 
Kees Floor heeft de Provincie sinds 
11 januari alles met grote voortva-
rendheid opgepakt. Maandag 18 
januari bleek de provincie reeds 
de diverse bezwaren en beroepen 
te hebben behandeld. Woensdag 
27 januari ontving de bewoners-
vereniging reeds een brief van pro-
jectleider Maarten Schuit van de 
Provincie met de mededeling dat 

de provincie ervan afziet om onder 
tijdsdruk hierover op korte termijn 
besluiten te nemen; in ieder geval 
blijven alle niet-vitale bomen tot 
het komende najaar staan. Door het 
doen van extra controles is dat mo-
gelijk gebleken.

Voeding
Voorgesteld wordt om een kleine 
werkgroep te vormen, waarvan ook 
de deskundige namens de bewo-
ners de heer Jørn Copijn deel van 
zal uitmaken. Uitgangspunt van de 
werkgroep is en volgens de pro-
vincie ook was, dat er geen enkele 
boom onnodig gekapt zal worden. 
De rapportages van de deskundigen 
van de provincie zullen hierbij ook 
aan de orde komen. Tevens zal er 
een plan worden opgesteld hoe er 
zal worden omgegaan met de hui-
dige boomlocaties. De provincie 
spreekt daarbij haar vertrouwen uit 

Vooralsnog wordt er geen boom onnodig gekapt.

Voedselbank De Bilt 
bestaat 10 jaar

In 2010 moest er in de gemeente De Bilt een uitgiftepunt komen van 
Voedselbank Zeist, omdat steeds meer gezinnen in De Bilt voedsel-
hulp nodig hadden. Afspraak was dat wanneer dit aantal groeide tot 
25 gezinnen, het uitgiftepunt in De Bilt een zelfstandige Voedselbank 
zou moeten worden; reden om in 2011 de Stichting Voedselbank de 
Bilt op te richten.

Dus bestaat de Biltse Voedselbank in 2021 alweer 10 jaar. Afnemers ko-
men en gaan weer zelfstandig verder na tijdelijke voedselhulp. Toch is 
er een voortdurende groei te zien. Momenteel biedt Voedselbank De Bilt 
aan 143 afnemers (huishoudens) - 385 personen - voedselhulp. 

Feest?
Geen feest, maar stilstaan bij dit lustrum is zeker op zijn plaats. Want met 
een groeiende groep onbetaalde mensen wordt dus al 10 jaar voedselhulp 
gegeven aan dorpsgenoten die deze tijdelijke steun hard nodig hebben. Dit 
gebeurt met veel hulp vanuit de Biltse samenleving. Dat is niet niks. In de 
komende zomer wordt hier meer aandacht aan besteed. In aanloop naar de 
zomer vertellen een paar vrijwilligers hun verhaal. 

Carin de Moet
Een gesprek met Carin bestaat uit twee delen: de vraag naar hoe het was, 
antwoorden op onverwachte vragen te vinden, weer rond te kijken op de 
Molenkamp en om er eens goed voor te gaan zitten om nog details te be-
spreken en met enthousiasme te vertellen over ‘toen’. 
Carin is in 1954 in ‘s Hertogenbosch geboren in een gezin met vier doch-
ters. Al snel vertrok het gezin naar Goes om daar het bedrijf van haar oma 
over te nemen. Carin is getrouwd en heeft drie kinderen. Door het werk van 
haar man kwam ze in De Bilt wonen, waar ze zich vestigde als Oefenthe-
rapeut Mensendieck. 

Advertentie
Carin las in een Biltse krant een advertentie waarin medewerkers voor een 
Voedselbank werden gevraagd. Ze solliciteerde, had een gesprek en werd 
aangenomen. De tijdsbesteding zou ongeveer vier uur per week zijn. Die 4 
uren uit de advertentie werden er al gauw 20, en soms meer, want ‘je doet 
wat nodig is’. 
Carin de Moet en Jacq Berk (Maartensdijk) zijn de eerste coördinatoren 
van Voedselbank De Bilt. Jacq doet dat nog steeds. Carin was dat in de pe-
riode 2010 tot 2015. In de begintijd was het Sociaal Warenhuis, dat ter be-
schikking werd gesteld door Woonstichting SSW, een kale betonnen boel. 
Het moest nog aangekleed worden. Omdat er geen budget was, moest er 
overal gepraat worden om benodigde spullen te krijgen. De klussen werden 
zelf gedaan en materialen gedoneerd door plaatselijke ondernemers. Vaak 
kwamen de partners van de vrijwilligers helpen. 

Lees verder op pagina 7

Blijft Maartensdijk een vitaal dorp?
De laatste tijd is er in en rond Maartensdijk veel te doen omtrent woningbouw.

Het is begrijpelijk dat er zorgen zijn, 
maar ook goed om het over feiten te 
hebben en hoe we hiertoe gekomen 
zijn. Als Maartensdijker en als één 
van jullie dorpspolitici wil ik deze 
geluiden eens van een andere kant 
benaderen, niet de mensenkant, maar 
de Maartensdijkkant.
Ikzelf ben in Maartensdijk komen 
wonen december 1970, als jongetje 
van 5 jaar. Maartensdijk was een echt 
nieuwbouwdorp, de bevolking heel 
divers.
In 1953 konden Maartensdijkers, tot 
dan toe alleen een Dorpsweg met 
zijstraten, voor het eerst een “blokje 
om” met de aanleg van de Dr. JJF 
Steijlingweg. Vanaf dat moment ging 
het snel, eerst werd de “Oranjebuurt 
gebouwd”, later kwam daar de vogel-
buurt bij, we praten dan over de 60’er 
jaren. Als het ware tussen de Nach-
tegaallaan/Kievitlaan en de Koningin 
Julianalaan werd een heel nieuw dorp 
gebouwd. Later kwamen daar de Pla-
netenbuurt bij en aan de westkant 
tot aan de A27 de Kruidenbuurt met 
scholen en dorpshuis de Vierstee.
Een dorp met veel jonge mensen. Er 
ontstond veel, de voetbalvereniging 
groeide, een korfbalvereniging en 
volleybalvereniging werden opge-
richt in 1967, ook andere (sport)ver-
enigingen vonden eind 60, begin 70 
hun oorsprong. Een grote vereniging 
voor allen was “de Vriendschap”, de 
Harmonievereniging Kunst & Ge-
noegen groeide en bloeide op met de 
Majorettes. Er was een jongerenver-
eniging, een disco 1x per maand waar 
alle jeugd tussen 15 en 25 aanwezig 
was, de kerken bloeiden op en 3 ba-
sisscholen waar de leerlingenaantal-
len explodeerde.

Dit dorp groeide tot 5300 inwoners 
in 2000. Op de 3 basisscholen waren 
in dat jaar gezamenlijk 622 leerlin-
gen. Nu in 2021 heeft de kern Maar-
tensdijk nog zo’n 4700 inwoners, 
600 minder een daling van 12%. De 
scholen hadden vorig jaar nog 440 
leerlingen, 182 leerlingen minder, 
ofwel 30%! 
Er zijn inwoners die vinden Maar-
tensdijk vitaal genoeg en wijzen 
naar de drukte van het Maertens-
plein, maar vergeten dat Landwaart 
en Zweistra veel mensen van bui-
tenaf aantrekken. 
Als er in Maartensdijk niet snel wat 
gebeurt op het gebied van woning-
bouw en dan bedoel ik substantieel, 
dan zal er in de komende 15 jaar 
absoluut een negatieve verandering 
komen in de vitaliteit. Het bloeiende 
verenigingsleven laat al decennia 
lang bij alle verenigingen een terug-
gang in leden zien. Een jongerenver-
eniging is er niet meer.
De middenstand heeft zorgen om 
haar bestaanszekerheid en zegt 
hardop; voor omzet hebben we in-
woners nodig! Winkels zullen in de 
toekomst moeilijk een koper vinden, 
want het overnemen van een winkel 
geeft stress om omzet te behouden. 
Omzetgroei is in een krimpend dorp 
een droom.
Maartensdijk heeft dringend wo-
ningen nodig om in ieder geval het 
aantal inwoners rond 5000 te hou-
den. Ik heb Maartensdijkers horen 
zeggen 25 huizen per jaar voor de 
eigen behoefte. Dat is prima, maar 
dat moet wel 10 jaar lang conse-
quent ieder jaar gebeuren en met 
de huidige ambtelijke regelgeving 
en participatie is dit niet realistisch. 

Binnen de bebouwde kom houdt dit 
bovendien na 2 of 3 jaar op, vol is 
vol en dan moet men alsnog buiten 
de rode contouren kijken. Of willen 
we groenvoorzieningen in het dorp 
voor de eigen inwoners helemaal 
vol bouwen? Ik hoef maar even naar 
2019 te kijken, waar 13 mogelijke 
binnenstedelijke locaties veel onrust 
gaf.
Ik wil dit geluid graag laten horen, 
dit is de Maartensdijkkant! Een dorp 
met rustige inwoners die zich niet 
zo snel druk maken, maar wel graag 
huizen voor een nieuwe generatie 
willen en toekomst voor hun dorp. 
Dit is het geluid van ondernemers 
die kansen voor hun winkels en 
ondernemingen willen hebben. Dit 
is het geluid van verenigingen die 
nieuwe (jeugd)leden en vrijwilligers 
willen verwelkomen. Een dorp van 
vriendschap en saamhorigheid!
Ik hoop dat we al die Maartensdij-
kers kunnen verenigen in een plat-
form “Maartensdijk vitaal”. Waar 
iedereen ideeën inbrengt, naar el-
kaar luistert, elkaar begrijpt, zodat 
er een algemene deler ontstaat om 
dit prachtige dorp vitaal te houden. 
Er zullen altijd mensen blijven die 
bepaalde zaken liever anders zien, 
maar laten we samen de schouders 
er onder zetten en doen wat goed is 
voor het behoud van het dorp, dat 
zou fantastisch zijn.

Met vriendelijke groeten

Werner de Groot, raadslid voor 
het CDA in de gemeente De Bilt en 
Maartensdijker. 

Ingezonden mededeling

dat de werkgroep hier het komend 
half jaar goed zal uitkomen. 
Kees Floor is blij met de opstel-
ling van de provincie, terwijl Fred 
Houtman zegt: ‘dat de inschakeling 
van de heer Copijn met diens eerste 

advies om een voedingsprogramma 
uit te voeren bij de bomen en waar-
van verwacht wordt dat als gevolg 
daarvan de meeste bomen kunnen 
blijven bestaan vertrouwen geeft 
voor de toekomst’.
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  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

Dorpsweg 156 3738 CK  Maartensdijk 
Tel. 0346 - 211 338

info@vanwoudenbergelektro.nl

Elektrotechnisch
Installatieburo van Woudenberg b.v.

OOG 
voor detail

E N  U W  W E N S E N

■ NIEUWE KEUKENS

■ KEUKENRENOVATIE

■ KAMER EN SUITE

■ RADIATOR-
 BETIMMERINGEN

■ (INLOOP-) KASTEN

■ KANTOOR- EN 
 WINKELINRICHTINGEN

■ TAFELS

   

Pr. Christinastraat 3 ❖ 3615 AE Westbroek ❖ Tel: 06 - 52 34 15 31 
info@debruijninterieurs.nl ❖ www.debruijninterieurs.nl

(Showroom uitsluitend geopend op afspraak)
I.v.m. Coronavirus wordt momenteel uitsluitend op afspraak gewerkt.

0

3 4 6 7 2 5 9 9
8

D
ie

renarts 

TOLAKKERWEG 157 - MAARTENSDIJK - WWW.DKMIDDEN.NL - 0346 725998

Deze rubriek is mede mogelijk gemaakt door:

www.dierentehuiszeist.nl
dierentehuiszeist@gmail.com
Tel: 0343-491231
maandag t/m vrijdag
13.00 - 16.30 uur
zaterdag
13.00 - 16.00 uur.

Meissie, de kat die in november asieldier
van de maand was is inmiddels herplaatst
en heeft het asiel verlaten.

Hierbij weer een nieuw asieldier van de maand. Deze keer de hond Fenkie. 
Zoals je in het stukje kunt lezen is ze wat moeilijker plaatsbaar doordat 
ze verlatingsangst heeft, voedselproblemen heeft en slechtziend is. Ook 
werkt haar leeftijd niet in haar voordeel.

Hoi, mijn naam is Fenkie! Ik ben een leuke, grappige dame van ongeveer 
8 jaar oud en ruim 10 kilootjes. Mijn hobby’s zijn wandelen, eten, lekker 
slapen en knuffelen en kussen ;) ik ben nog erg actief! Ik heb alleen 2 
kleine probleempjes... ik zie nog maar heel weinig, aan één oog ben 
ik volledig blind en met mijn andere oog zie ik erg slecht. Maar geen 
zorgen, ruiken en horen werkt des te beter, en omdat ik erg slim ben 
is het voor mij niet echt een beperking en kan ik gewoon nog volop 
genieten van het leven. Omdat ik door mijn slechtziendheid wel sneller 
kan schrikken door onverwachte aanrakingen en benaderingen zoek ik 
een huis zonder kinderen. Belangrijk is om in huis de meubels zo min 
mogelijk/niet te verplaatsen. 
Mijn andere probleempje is een voedselintolerantie, maar ook dat 
maakt niet heel veel uit want ik heb gewoon mijn eigen dieet en dit 
gaat heel erg goed.

Ik woon momenteel bij een vrijwilliger van het asiel omdat de kennel 
echt niet mijn plek was... Andere huisdieren vind ik totaal niet fijn.
Ik wil dan ook absoluut niet geplaatst worden bij andere dieren. De 
parkiet die nu met mij een huisje deelt kan nog wel, die loopt me 
gelukkig ook niet voor mijn pootjes.
Ik kon voorheen prima een paar uurtjes alleen zijn, maar inmiddels 
kan ik dat niet zo goed meer. Ik heb een klein beetje verlatingsangst 
opgebouwd toen ik naar de kennel kwam. Hier zal ik dan ook wel 
wat hulp bij nodig hebben. Overigens ben ik een waakse dame, een 
alarmsysteem heb je met mij in huis zeker niet nodig!

Rasgroep: Terriers
Ras: kruising
Geslacht: teefje
Leeftijd: 01-01-2013
Kan met honden: Nee
Kan met katten: Nee
Kan bij kleine kinderen: Nee
Kan bij grote kinderen: Nee
Kan alleen thuis zijn: Nee
Kan mee in de auto: Ja

Dier van de maand: Fenkie

MENS is ook…

HET SAMEN OPLOPEN MET EEN GEZIN
Ouders gaan wel eens door lastige periodes 
heen. Voor veel gezinnen met kinderen is de 
coronatijd nu extra pittig. Vrijwilligers van  
Samen Oplopen ondersteunen ook juist in 
deze tijd gezinnen die het moeilijk hebben. 
Door wekelijks 2 uur (online) beschikbaar te 
zijn kunnen zij een hoop betekenen.
Lijkt het jou fijn om als vrijwilliger ook wat 
voor een (vluchtelingen)gezin te betekenen? 
Bijvoorbeeld door het bieden van een luisterend 
oor, het meedenken met de opvoeding, het 
ondersteunen bij de administratie of het 
voorlezen aan de kinderen? Neem dan contact 
op met Christine Thomas: 06-13069608 of 
samenoplopen@mensdebilt.nl.

BEREIKBAARHEID
Al onze panden zijn dicht en het is niet mogelijk 
om langs te komen. Bel of schrijf ons vooral als 
u een praatje wilt maken of andere zorgen hebt. 
Contactinformatie zie: www.mensdebilt.nl. Looydijk 107 — De Bilt — 030 220 2994

Maertensplein 20  Maartensdijk
Tel. 0346 - 211268 · info@drogisterijvanrossum.nl

Drogisterij * Parfumerie

van Rossum 

25% KORTING
op bijna alle geuren

en geurensets
Uitgezonderd lopende aanbiedingen uit de folder, leaflet en Vast Laag geprijsde geuren.

Afval op de Korssesteeg
Het baart opzien hoe-
veel rommel mensen 
langs de weg kiepe-
ren. En dus ook heel 
veel automobilisten, 
gezien de concentratie 
afval vlakbij parkeer-
plaatsen. Lelijk, maar 
vooral heel slecht voor 
allerlei beestjes. Daar-
om ruimt de werkgroep 
biodiversiteit West-
broek (maar ook ande-
ren!) regelmatig op.
         (André Laarakker)

HEERLIJKE 
APPELSTRUDEL
TOCH EEN BEETJE WINTERSPORT

nu 

€ 7,50

ENKHUIZER 
KRENTENBROOD

van € 3,95

nu € 3,50

KRENTENBROOD

van 

nu € 

Maartensdijk - Den Dolder - Hilversum
tel.: 0346 - 21 12 35 - www.bakkerbos.com



De coördinatoren gingen overal praten met mensen van organisaties waar-
van ze hoopten dat die het voedselbankwerk zouden ondersteunen, van ou-
derlingen in de kerk, naar scholen tot winkeliers in het dorp. Carin vertelt 
dat er in de begintijd weleens telefoontjes kwamen dat er fruit geplukt kon 
worden, bijvoorbeeld in een boomgaard aan de Voordorpsedijk en in Wijk 
bij Duurstede. De vrijwilligers gingen dan plukken. Onlangs liep ze in het 
dorp en werd er ‘Mevrouw Cáááárin’ naar haar geroepen en enthousiast 
naar haar gezwaaid. Een afnemer van het eerste uur was blij haar te zien. 

Fotoclub
De foto’s aan de muur in de Molenkamp herinneren haar eraan hoe ze 
de Biltse Fotoclub vroeg te exposeren om de Voedselbank een beetje 
op te fleuren. De fotografen van de fotoclub maakten foto’s van spreek-
woorden met voedsel. Nog steeds hangen er foto’s van de fotoclub in de 
Voedselbank, ze worden regelmatig gewisseld. 
De meeste mensen die bij een Voedselbank werken zijn zeer gemo-
tiveerd. Dat moet ook wel, want beloning in de vorm van geld is er 
niet. De voldoening moet uit het werk komen. Zo noemt Carin o.a. 
Nico. Ook Nico is iemand van het eerste uur. Hij was werkzaam bij 
Voedselbank Zeist, hij had een computerprogramma gemaakt voor de 
voedselbankadministratie: ‘Ook wij mochten dat programma gaan ge-
bruiken en werken er nog steeds 
mee. Op gezette tijden hebben 
Jacq en Nico overleg en worden 
er aanpassingen gedaan’. 

Winkeltje 
Op de vraag aan Carin wat het 
voedselbankwerk voor haar zo 
boeiend maakte, antwoordt ze dat 
ze ‘winkeltje spelen’ altijd zo leuk 
vond en het voedselbankwerk deed 
haar daaraan denken. Bovendien 
vindt ze het boeiend met mensen 
om te gaan, zeker met die diver-
siteit aan mensen in een Voedsel-
bank. Ze is er in de loop van de 
jaren van doordrongen ‘dit kan mij 
ook overkomen’. Ze heeft respect 
voor mensen die om moeten gaan 
met armoede. Over het algemeen 
gaan ze niet bij de pakken neer-
zitten en proberen ze eruit te ko-
men. Tijdens de uitgifte werd er 
veel gepraat. Ze nam tijd voor 
de mensen. In 2015 heeft ze 
afscheid genomen. Chauffeurs 
hadden een geweldige troon 
voor haar gemaakt en er waren 
veel dierbare collega’s, het was 
een mooi feest. Ze heeft ervan 
genoten: ‘Het is een hele posi-
tieve ervaring geweest, zegt ze. 
Het werken in een groep vond ik 
fijn, er werden vaak grapjes ge-
maakt. Het gaf me blijdschap als 
een afnemer vrolijk de deur uit 
ging. Het was bijzonder al die 
mensen te begeleiden en met ze 
mee te leven en wat positiviteit 
te brengen’.
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Gezelschap en begeleiding

Huishoudelijke hulp

Mantelzorgondersteuning

Tuin- en klushulp

Gemak en ondersteuning
waar u zich prettig bij voelt

UWassistent Midden-Nederland
Heleen Aalders · 06-41807676

middennederland@uwassistent.nl
uwassistent.nl

Dansles gaf eerste pas naar 
zestig jaar huwelijk

door Guus Geebel

Woensdag 3 februari traden Hans van Laar en Lony van Wijlen in Voorburg in het huwelijk. 
Zij was toen 24 en hij 27 jaar. Hans werd geboren in Roermond en groeide als vijfde kind op 

in een protestants gezin met tien kinderen in het nabijgelegen dorp Maasniel. De wieg van 
Lony stond in Voorburg waar zij haar jeugd doorbracht in een gezin met zeven kinderen.

Hans en Lony maakten kennis met 
elkaar op een dansschool. Omdat 
zij haar werk als gezinsverzorgster 
op dat moment niet kon uitoefenen 
was ze uit financiële overwegingen 
bij haar ouders in Voorburg inge-
trokken. ‘Ik was 23 en mijn moe-
der zei, zou jij niet eens op dansles 
gaan. Dat vond ik een goed idee 
dus ging ik op de fiets naar de eni-
ge christelijke dansschool in Den 
Haag. Daar ontmoette ik Hans, die 
al kon dansen en op zoek was naar 
een protestants meisje. Bij Hans 
was er meteen een klik en hij zette 
er vaart achter. Hij was gewend om 
elk meisje waar hij het laatst mee 
gedanst had naar huis te brengen 
en dat was ik. ‘Dat vond ik heel 
charmant want in mijn geval was 
dat een half uur fietsen in het don-
ker met slecht weer. We kwamen 
langs café De Posthoorn in Den 
Haag en Hans stelde voor daar kof-
fie te gaan drinken. Hij trakteerde 
en dronk meerdere kopjes koffie. 
Ik vertelde over mijn belevenissen 
als hulp in een gezinshotel in Enge-
land en een kinderinternaat in Zwit-
serland. Hans stelde voor om mijn 
ouders te bellen, maar dat vond ik 
niet nodig. Op weg naar huis kwam 
mijn moeder ons tegemoet die mij 
was gaan zoeken. We dansten op 30 
november voor het eerst samen, het 
jaar daarop hebben we ons officieel 
verloofd en het jaar daarop trouw-
den we.’
Opleiding
‘Mijn ouders waren protestant en 
vooruitstrevend’, vertelt Hans. De 
kinderen gingen in Roermond naar 
de enige protestantse lagere school 
en naar de zondagschool. Mijn 
vader is in de oorlog ondergronds 
werk gaan doen. Hij werd verra-
den en gevangengenomen door de 
Sicherheitspolizei (SiPo) in Maas-
tricht en overleed daar in augustus 
1944. Mijn moeder kreeg een brief 
ondertekend door 13 gevangenbe-
waarders waarin ze schreven dat 
hij hun gesteund had in hun geloof.’ 

Hans van Laar ging naar de Rijks 
HBS in Roermond en daarna naar 
de RK HTS in Venlo. ‘We kregen 
daar godsdienstles van een geeste-
lijke die moest toezien op de goede 
zeden en gewoonten. De school or-
ganiseerde danslessen en nodigde 
daarvoor meisjes uit van de RK 
MMS. Na de HTS ging Hans in 
militaire dienst. Hij ging werken bij 
de Esso in Den Haag. ‘Bij grootse 
personeelsfeesten, veelal in het 
Kurhaus, had ik het gevoel dat ik 
bij het dansen uit de toon viel, dus 
ben ik naar dansles gegaan waar ik 
Lony vond.’

Wonen
Nog voordat zij trouwden kocht 
Hans een klein oud vrijstaand 
huisje in Veur, een agrarisch ge-
bied tussen Leidschendam en 
Voorschoten. Daar ging het echt-
paar na hun huwelijk wonen. De 
woning aan de Parklaan in Biltho-
ven waar ze nu 51 jaar wonen is 
hun derde huis. Daartussendoor 
heeft het gezin nog vijf jaar in 
Zoetermeer gewoond waar Hans 
niet kon aarden. Het echtpaar heeft 
vijf kinderen. ‘Prachtige mensen’, 
zegt Hans. Er zijn vier kleinkin-
deren. Hans werkte 36 jaar met 
veel genoegen bij Esso in verschil-
lende functies. De laatste 15 jaar 
werkte hij als expert op het gebied 
van smeermiddelen voor wegver-
keer en industrie. Hij kwam daar-
bij door het hele land. Lony gaat 
sinds twee jaar tweemaal per week 
als bezoeker-medewerkster naar 
zorgboerderij Nieuw Toutenburg 
in Maartensdijk, zeer tot haar ge-
noegen. ‘Ik ben er de oudste, maar 
zeer op mijn plaats. We doen van 
alles en als stadsmens wil ik graag 
kennismaken met het boerenle-
ven.’ Lony heeft na haar loopbaan 
bij de Hartstichting veertien jaar 
voor haar plezier in hun huis aan 
de Parklaan een Bed and Breakfast 
gerund.

Activiteiten
‘Oudste zoon Jaap zei na zijn eind-
examen gymnasium onverwacht dat 
hij niet meer met het gezin meewilde 
op vakantie. Dochter Hanneke wilde 
toen ook niet en voor de derde doch-
ter Elly was de lol er dan ook af. Ik 
was er kapot van’, vertelt Hans. ‘Een 
collega vertelde dat hij met het gezin 
met een camper in Amerika vakan-
tie had gehouden. Dat idee heb ik de 
kinderen voorgelegd en dat wilden 
ze wel. We begonnen in Denver en 
vandaar naar het westen. Het jaar 
daarop ging de oudste dochter met 
een uitwisselingsprogramma naar 
Amerika en hebben wij een Ameri-
kaans meisje in huis gehad waar we 
nog steeds contact mee hebben. Een 
andere dochter ging een jaar naar 
Noorwegen, de derde dochter een 
jaar naar Chicago.’ 

Vierdaagse
Toen ik stopte met werken zei een 
vriend in Engeland dat je het eerste 
jaar geen vrijwilligerswerk moet 
doen. Dat advies heb ik opgevolgd 
maar vrij snel na dat jaar ben ik 
actief geworden bij de vereniging 
van oud Essomedewerkers. Naast 
ander vrijwilligerswerk ben ik ook 
vier jaar diaken bij de Zuiderkapel 
geweest.’ Hans heeft al vijftien keer 
de Nijmeegse Vierdaagse gelopen. 
‘Ik geniet intens van de feestelijke 
stemming en de saamhorigheid. Die 
doen me beseffen dat we in een fan-
tastisch land wonen. Het is voor mij 
een herbeleving van de bevrijdings-
feesten.’ ‘Hans heeft gouden handen 
en heel veel geklust bij de kinderen’, 
vertelt Lony. 

Blutsen
Over wat je moet doen om zestig 
jaar getrouwd te kunnen zijn zegt 
Lony: ‘Elkaar de ruimte geven en 
niet claimen.’ Hans doet het met 
een metafoor. Hij vergelijkt de hu-
welijksperiode met een botsautootje 
op de kermis waar je samen inzit. 
‘De een wil met alle macht voor-

Het diamanten bruidspaar Hans en Lony van Laar-van Wijlen.

uit, de ander juist achteruit, de een 
wil persé naar links, de ander naar 
rechts en dan word je ook nog aan-
gereden, maar na afloop zeg je, wat 
hebben we plezier gehad.’ Het echte 
diamanten huwelijksfeest vieren ze 
wanneer de coronapandemie over-

wonnen is. Op 3 februari wordt met 
de familie een zoommeeting ge-
houden. Hun jongste zoon Reinoud 
komt met zijn dochtertje van elf op 
3 februari logeren. Locoburgemees-
ter André Landwehr zal het echtpaar 
telefonisch gelukwensen. 

Vervolg van pagina 3

Carin de Moet was vanaf het begin 
bij Voedselbank De Bilt betrokken. 

Buurt doneert aan voedselbank

Zaterdag 30 januari stond er een 
foodtruck in de Evert Cornelislaan 
in Bilthoven; een leuk , geslaagd 
alternatief bij een straatfeest. De 
bewoners doneerden bij het afha-
len van hun bestelling geld in de 
daarvoor bestemde collectebus. 
Ondanks de vele pintransacties, 
kon er na afloop van deze straatac-
tie 100 euro worden overgemaakt 
naar De Voedselbank De Bilt.  
Is er een volgende straat? 
                 (Suzanne Verheul)
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BOEUF BOURGUIGNONNE
Heerlijk winters! Vol gevuld met veel vlees, groente, 
top kruidenboeket, heerlijk met gegratineerde 
aardappeltjes, alleen even opwarmen!! 100 gram 1,25

VARKENS FILETLAPJES
Heerlijk mals en lekker mager: vers afgesneden van de 
filet voor u, gemarineerd met onze olie pesto marinade.
Kort bakken aan beide zijde; 2 x 1 minuut 500 gram 4,50

LIMOUSIN STOOFLAPPEN
Bij aankoop van 1 kilo kunt u een stoere koekenpan 
kopen voor € 9,98; geschikt voor alle warmtebronnen!
op = op.       Ca. 2½ tot 3 uur stoven. 100 gram 1,35

MEXICAANS GEHAKT BROODJE
Mild gekruid gehakt, omwikkeld met ontbijtspek en een
topping van geraspte kaas, zalige combinatie!
Ca. 30 min. in de oven op 150°C 100 gram 1,10

KIP IN BRAADZAK
Met o.a. een heerlijk gekruide kip met groenten, toefje
kruidenboter; allemaal in één kant & klare ovenzak!
Ca. 90 min. op 170°C; + paar gaatjes in de zak500 gram 4,25

De beste kwaliteit
van de op één na

beste slager

WINTERSE TOPPERS:

Kijk voor meer aanbiedingen in onze winkel.
Aanbiedingen geldig van maandag 1 februari t/m zaterdag 6 februari

Zetfouten voorbehouden.

THURINGER BRAADWORST
Volgens origineel Duits recept gemaakt door ons! 100 gram 1,35
RUNDERBIEFBURGERS
100% rundvlees, lekker gekruid, kort rosé bakken! 3 stuks 4,20

MINI STROGANOF GEBRAADJES
Malse mini rosbief met kruiden en omwikkeld met 
ontbijtspek; zeer smaakvolle één persoons!!
Krokant aanbakken en rosé af braden 100 gram 2,35

Nieuwe uitzicht
Groenekan?
Geen windmolens in Groenekan?

Teken dan de petitie via de QR code of
https://petities.nl/petitions/geen-windturbines-in-

groenekan-de-nieuwe-wetering-en-bilthoven

Geef uiterlijk tot 25 februari uw mening over zonne-
en windenergie in De Bilt via de kansenkaart van de

gemeente.
https://storymaps.arcgis.com/stories/df458a097da14e

4195bd747efd2dc677

“De overstap naar een warmtepomp kun 

je niet zomaar maken”, weet BENG! ener-

gieambassadeur Frans. Met zijn ervaring en 

kennis heeft hij al menig buurtbewoner een 

stap verder geholpen. “Een warmtepomp is 

een heel andere warmteopwekker dan een 

HR-ketel. Laat je voor aanschaf goed infor-

meren. Wij komen als energieambassadeurs 

regelmatig teleurgestelde bewoners tegen 

die hun huis niet meer comfortabel warm 

krijgen.”

Om dat te voorkomen stelde Frans een Top 

negen samen van belangrijke informatie 

over warmtepompen. Ze komen allemaal 

aan bod tijdens de online informatieavond. 

Top 9: 
1.  Soorten warmtepompen: verschillen en 

voordelen

2.  Wanneer wel, wanneer niet?

3.  Randvoorwaarden: niveau van isolatie 

en afgiftesysteem

4.  De beste offerte: hoe beoordeel je?

5.  De installatie: wat mag je verwachten 

van de installateur?

6.  Gebruik: het hoe en wat van de 

warmtepomp 

7.  Valkuilen: hoe vermijd je ze?

8.  Energieverbruik: hoeveel bespaar ik?

9.  Subsidie: wat kost het? 

De informatieavond is gratis en geschikt 

voor bewoners die de aanschaf van een 

warmtepomp overwegen en voor mensen 

die er al een hebben en meer willen weten 

over de techniek en randvoorwaarden. 

“Wees niet bang”, stelt Frans gerust. “Het 

is geen opleiding tot servicemonteur. Maar, 

afhankelijk van de vragen, gaan we hier en 

daar wel wat dieper op de materie 

in.”

Laat u informeren over de zin en 

onzin van warmtepompen op 

woensdag 10 februari. 

Locatie en tijd: Zoom, 19.30 uur 

- 21.00 uur.

De belangstelling voor eerdere BENG! 

informatieavonden over de warmtepomp 

was groot. Meld u dus op tijd aan. Er is 

plaats voor 15 personen, zodat de ener-

gieambassadeurs zoveel mogelijk vragen 

kunnen beantwoorden. 

Aanmelden kan voor 8 februari via  

infoavond@beng2030.nl. Enkele dagen 

voor de informatieavond ontvangt u de 

Zoom link. 

BENG! is de onafhankelijke energie-

coöperatie van en voor inwoners van 

De Bilt. Kijk op www.beng2030.nl voor 

andere avonden en activiteiten.

Energieverbruik, de beste offerte, valkuilen, voorbeelden en beschikbare subsidies; op woensdagavond 

10 februari krijgen inwoners van de gemeente De Bilt praktische tips en onafhankelijk advies van 

deskundige buurtbewoners op een nieuwe warmtepompavond van BENG!. 

Gratis informatieavond op 10 februari

CV-ketel eruit, warmtepomp erin?

advertorial

Ondernemerswandeling
Net als iedere ondernemer begonnen wij in 2020 met de nodige energie aan een nieuw ondernemersjaar. 
Leuke plannen lagen op stapel. En wat voor jaar is het uiteindelijk geworden? Niemand had dit verwacht. 
Een crisis die een enorme impact had (en nog steeds heeft) op iedereen, zowel zakelijk als privé. Wat 
deed dit met jou? Kon je makkelijk schakelen? Kon je de beperkingen omzetten in creatieve ideeën? 
Heb je de stille momenten in je bedrijf benut om meer tijd met je partner/gezin door te brengen? Ben je 
nader tot elkaar gekomen? Of ging het anders? Zag je de opdrachten en je omzet wegvloeien? Kon je je 
personeel niet meer aan het werk houden en moest je afscheid van hen nemen? Werkte de fi nanciële druk 
juist verlammend zowel zakelijk als privé?

Wij, Marit Engelsma en Sandy Gadellaa (als je nieuwsgierig bent, onze websites zijn www.proceskracht.
nl en www.gadellaa-advocatuur.nl), willen samen met jullie vooruitblikken naar die stip op de horizon en 
ervaringen uitwisselen!

Dat gaan we doen op vrijdag 12 februari 2021 van 15.00 – 18.00 uur. In tweetallen gaan we een wandeling 
maken die start bij het Paviljoen Beerschoten in De Bilt. Tijdens deze wandeling krijg je enkele vragen mee 
op het gebied van (persoonlijk) leiderschap en het arbeidsrecht, kun je ervaringen delen en kan je je ook 
afvragen waar je wel wat hulp kunt gebruiken. Want juist tijdens een crisis hoeven we het als ondernemers 
niet alleen te doen. Ui-
teraard wordt er ge-
zorgd voor wat lekkers 
voor onderweg. 

Wandel je mee? Aan 
de wandeling zijn 
geen kosten verbon-
den. Opgeven voor 9 
februari 2021 bij Marit 
(marit.engelsma@pro-
ceskracht .nl) of Sandy 
(sgadellaa@gadellaa-
advocatuur.nl) in ver-
band met de indeling 
en inkoop.  
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Onbeperkt genieten 
in vernieuwd beeldenpark 

door Henk van de Bunt

Kunstliefhebbers kunnen, zelfs in tijden waarin musea gesloten zijn, hun hart iedere dag 
ophalen in het onlangs vernieuwde beeldenpark van de Biltse kunstenaar Jits Bakker. 

De Provincie Utrecht, het Utrechts 
Landschap, de gemeente De Bilt en 
de Stichting Jits Bakker Collectie 
hebben gezamenlijk zorg gedragen 
voor de renovatie van het Beel-
denpark Jits Bakker. Met een uit-
breiding van de kunstcollectie, een 
vernieuwde routing, informatie-
voorzieningen en bloemenweides 
is een bezoek aan het park van de 
Biltse kunstenaar een nieuwe erva-
ring voor velen. 

Het nieuwe Beeldenpark
De collectie van de kunstenaar, ei-
gendom van de Provincie Utrecht, 
is met 31 iconische sculpturen in 
brons, marmer en graniet nu weer 
compleet: ‘Elia en de Raven’, ‘de 
Paardentorso’s’ en ‘Aan de Borst’ 
zijn teruggeplaatst, nadat twee van 
deze sculpturen een aantal jaren ge-
leden waren ontvreemd. Bezoekers 
komen nu binnen via een fabel-
achtig berceau en kunnen het veel-
zijdige oeuvre van de kunstenaar 
ontdekken via speels aangelegde 
paden. Het park is ook veel flora 
rijker, met nieuwe bloemenweides, 
bomen en struiken. De kunstcol-
lectie is alle dagen vrij toegankelijk 
van zonsopgang tot zonsondergang.

De Stichting
Jits Bakker werkte ruim vijftig jaar 
in de directe omgeving van het 
beeldenpark, in zijn in 1968 eigen-
handig ontworpen en gebouwde 
atelier ‘de kooi’ en beeldenlabyrint. 
Nadat de internationaal vermaarde 
kunstenaar overleed in 2014, is zijn 
omvangrijke nalatenschap groten-
deels ondergebracht bij de Stich-
ting Jits Bakker Collectie (SJBC). 
De toegewijde groep vrijwilligers 
van deze stichting zet zich onder 
meer in voor rondleidingen door 
het beeldenpark op landgoed Beer-
schoten. 

Het team
Wilma van der Veen vervult binnen 
de SJBC niet alleen de rol van Se-
cretaris, de vrijwilligster staat ook 
bekend om haar bevlogen rondlei-
dingen. Het inspireren van grote 
groepen cultuurliefhebbers gaat 
haar eenvoudig af. De rondleid-

ster heeft Frans gedoceerd aan de 
Werkplaats Kindergemeenschap 
en didactiek aan de Universiteit 
van Utrecht. Ook komen haar stu-
dies Frans, literatuurwetenschap-
pen en kunstgeschiedenis goed 
van pas. ‘We maken vrijwel altijd 
een combinatie van een bezoek aan 
het beeldenpark op landgoed Beer-
schoten met het atelier ‘de kooi’ en 
het beeldenlabyrint’, vertelt van der 
Veen. ‘Door de coronamaatregelen 
heb ik pas twee rondleidingen kun-
nen verzorgen in het vernieuwde 
park, maar de reacties waren lo-
vend. Vooral de berceau zorgt voor 
een verrassingseffect’. Wilma van 
der Veen kende Jits Bakker al sinds 
de jaren ’70, maar werd na zijn 
overlijden in 2014 door zijn zoon, 
Tibo van de Zand, gevraagd om on-
derdeel uit te maken van het team 
vrijwilligers. ‘Het is inmiddels een 
hecht en gemêleerd team gewor-
den, iedereen werkt zo prettig met 
elkaar samen’, vertelt van der Veen.

Theater
Anneke Iseger rondleidster en the-
atermaakster, kan dit beamen. ‘We 
hebben allemaal onze eigen manier 
van rondleiden. Door mijn jaren-
lange ervaring in de toneelwereld 
geef ik vaak een creatieve en hu-
moristische draai aan de verhalen, 
vooral de Griekse mythologie leent 
zich hier goed voor. De bezoekers 
liggen in een deuk’, vertelt Iseger. 
Jits Bakker was ook voor Iseger 
geen onbekende, zo heeft zij hem 
als correspondente verschillende 
malen mogen interviewen en was 
zij vaak aanwezig op zijn welbe-
kende open dagen. 

Entree
Liza Geurts is al zes jaar actief bin-
nen de Stichting Jits Bakker Col-
lectie als vrijwilligster op het ge-
bied van communicatie, marketing 
en design: ‘Vooral de entree vind 
ik erg mooi geworden, bezoekers 
lopen nu via de berceau een andere 
wereld in, waarna zij aan het einde 
verwelkomd worden in de paradij-
selijke tuin door de sculptuur ‘Pa-
radise Gardens’, heel toepasselijk. 
Op onze website hebben we meer 

informatie geplaatst over de beel-
den, zodat bezoekers toch een soort 
online rondleiding kunnen volgen, 
terwijl ze ‘live’ het beeldenpark 
verkennen’, aldus Geurts.

Reacties
De vrijwilligsters zijn eensluidend 
in hun antwoorden wanneer hen ge-
vraagd wordt wat de meest gehoor-
de reacties van bezoekers zijn. ‘Hoe 
een enkel persoon zoveel heeft kun-
nen creëren staat met stip op een, 
de omvang van de collectie is niet 
te bevatten. Daarna komt de verras-
singsfactor dat zo’n beroemde kun-
stenaar gewoon in De Bilt woonde, 
en dat hij zo veelzijdig was. Zijn 
vlot gemodelleerde sculpturen vol 
dynamiek, tegenover de strakke, 
gepolijste en ‘rustige’ sculpturen; 
het is allemaal de hand van de kun-
stenaar”, besluiten de vrijwilligers 
unaniem. 

Jits Bakker
Jits Bakker (1937-2014) werkte 
ruim 50 jaar als zelfstandig en 
veelzijdig kunstenaar in binnen- en 
buitenland. Met zijn werk verwierf 
de kunstenaar wereldwijde faam. 
Naast beeldhouwer was hij ook 
kunstschilder, tekenaar, aquarel-
list, glaskunstenaar, graficus, fres-
coschilder en maker van sieraden. 
De beeldend kunstenaar uit De Bilt 
omarmde de renaissance-idealen 
die zijn geïnspireerd op de oud-
heid, en streefde naar een zo veel-
zijdig mogelijke ontwikkeling. Hij 
koos bij voorkeur voor universele 
thematiek en herkenbare, tijdloze 
beeldtaal. Er zijn in zijn kunstwer-
ken vaak verwijzingen terug te vin-
den die herinneren aan de klassieke 
mythologie, muziek, dans, sport en 
zijn traumatische ervaringen uit de 
Tweede Wereldoorlog.
Kunstwerken van Jits Bakker zijn 
in heel Nederland te vinden, zo 
ook in De Bilt en in omliggende 
gemeenten zoals Zeist. Daarnaast 
bestaan er vele particuliere- en mu-
seale collecties over de hele wereld 
(VS, Mexico, VK, Duitsland, Zuid-
Afrika, Finland, Spanje, Portugal, 
Frankrijk en België). 

V.l.n.r. Wilma van der Veen, Liza Geurts en Anneke Isiger. 

Via speels aangelegde paden kunnen bezoekers het veelzijdige oeuvre van de kunstenaar ontdekken.

Een moeilijke tijd voor een 
stapper
die kan ook al niet naar de kapper
wie zet nu de schaar
in dat onverzorgd haar
en maakt die stapper wat knapper

Guus Geebel

Limerick

Sneeuwklokjes 
op Oostbroek

De eerste sneeuwklokjes zijn deze week al massaal verschenen op land-
goed Oostbroek. Het landgoed geniet landelijke bekendheid vanwege 
zijn sneeuwklokjes. Al vroeg in het voorjaar kleuren grote delen van het 
landgoedbos wit, wat vanuit de bewegwijzerde rondwandeling goed te 
zien is. Op het eerste oog lijken alle sneeuwklokjes hetzelfde, maar als 
je beter kijkt zijn er duidelijke verschillen te zien, zoals o.a. het gewone 
en het dubbele sneeuwklokje. (foto Eugène Jansen)

Koeien in de kou

Op Landgoed Houdringe trotseren de lakenvelders de winterse omstan-
digheden. (foto Frans Poot)
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ELKE DAG EURO’S GOEDKOPER

Geldig t/m di 2 maart 2021

2e halve prijs: 25% korting op de totale prijs van 2 producten. Alle combinaties 
mogelijk.
1+1 gratis: 50% korting op de totaalprijs van 2 producten. Alle combinaties 
mogelijk.
2+1 gratis: 33,34% korting op de totaalprijs van 3 producten. Alle combinaties 
mogelijk

*

KIES & MIX FRUIT
Pink lady schaal 4 stuks, Conference peren bak 1 kilo, 
rode druiven bak 500 gram, blauwe bessen bakje 125 
gram of frambozen bakje 125 gram

3 VOOR

 499

ZALMFILET ZONDER HUID
Schaal 2 stuks

5.–
a6,60

ASC-C-00007

SUN, DREFT OF FINISH 
VAATWASTABLETTEN
M.u.v. SUN Classic en 
SUN All-In-One Nature 
2 verpakkingen

1+1
GRATIS*

Geen 18, geen alcohol

ARIEL PODS OF LENOR 
PODS, WASVERZACHTER 
OF UNSTOPPABLES
Alle soorten
2 verpakkingen

1+1
GRATIS*

MAGERE RUNDERLAPPEN
Per 500 gram

a5,49 - a6,95

449
Kiloprijs 8,98

Geen 18, geen alcoholGeen 18, geen alcoholGeen 18, geen alcoholGeen 18, geen alcoholGeen 18, geen alcoholGeen 18, geen alcoholGeen 18, geen alcoholGeen 18, geen alcoholGeen 18, geen alcoholGeen 18, geen alcohol

EXCELLENCE WIJNEN
3 flessen à 750 ml

 3 VOOR

10.–
a14,97

JUMBO STAMPPOTGROENTE 
OF AARDAPPELEN
M.u.v. kruimige aardappelen à 
200 gram en 800 gram 

2 verpakkingen boerenkool, andijvie, 
andijvie fijn, hutspot, zuurkool, 
koolraap, stamppot met spruit en prei, 
pompoenhutspot, stamppotaardappelen of 
kruimige aardappelen à 150-1000 gram

2e
HALVE
PRIJS*

kruimige aardappelen à 150-1000 gram

HALVE

LA PLACE OF JUMBO 
VERSE PASTA OF JUMBO 
VERSE PASTASAUZEN
Alle soorten
3 verpakkingen

2+1
GRATIS*

Jelle Farenhorst
Maartensdijk, Maertensplein 31
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Breed verzet in Hollandsche Rading 
over mogelijke komst windturbines
Geschokte inwoners komen in actie en starten petitie

door Rob Klaassen

Maandagavond 25 januari werd er door de gemeente De Bilt een participatieavond ‘Kansen 
voor zonne- en windenergie’ georganiseerd, waarbij tevens werd vermeld ‘Denk mee 

over de energie van de toekomst’. De avond vond digitaal plaats via ZOOM. 

De uitnodiging om mee te denken 
bleef in het tweede gedeelte van de 
bijeenkomst beperkt tot de medede-
ling dat in een onderzoeksrapport 
het gebied tussen Maartensdijk en 
Hollandsche Rading was aange-
merkt als één van de gebieden waar 
mogelijk grote windturbines kunnen 
worden geplaatst, ingeval de ge-
meenteraad van De Bilt überhaupt 
voor windenergie zou kiezen. De 
bewoners van Hollandsche Rading 
voelen zich hier volledig door over-
vallen en hebben besloten actie te 
gaan voeren. Wij spreken met twee 
bewoners, Alice Plantinga en Wim 
Kapteyn, die bereid zijn een voor-
trekkersrol te nemen bij deze actie. 

Begin
Wim: ‘Laat ik vooropstellen dat we 
niet democratisch gekozen zijn. We 
zijn de nieuwe app ‘zon en wind’ 
gestart’. We hebben gemerkt dat de 
inwoners zich volledig overvallen 
voelden met wat er in het onder-
zoeksrapport door de gemeente De 
Bilt over hun hoofden wordt uitge-
stort. Beseft de gemeente wel hoe 
moeilijk het is om in deze corona-tijd 
te communiceren? Aan een ZOOM-
bijeenkomst nemen maar weinig 
mensen deel in vergelijking met een 
informatie- of inspraakavond. Voor-
al voor de oudere bewoners zijn dit 
soort ZOOM-bijeenkomsten al hele-
maal nieuw. Je moet dan ook vraag-
tekens plaatsen bij het democratisch 
gehalte en het draagvlak van dit hele 
gebeuren’?  

Haast
Alice: ‘Ja, ook erger ik me vreselijk 
aan de enorme haast van het college. 
Er heeft wel overleg plaatsgevon-
den met stakeholders en andere be-
langhebbenden, maar de bewoners 
werden lange tijd bewust of onbe-
wust onwetend gehouden. Nu heeft 
wethouder Brommersma namens 
het college enorme haast en wil men 
deze kwestie de komende maanden 
snel aan de gemeenteraad voorleg-
gen. Ook heeft de wethouder in een 
eerdere bijeenkomst gezegd: ‘Het is 
niet de vraag of er windturbines of 
zonnevelden komen, maar waar ze 
komen’. Deze mogelijke locatie is 
echter desastreus voor de omgeving. 
De onderzoekers hebben mogelijk 
weinig kennis over de kwetsbaar-
heid van het gebied en hebben ken-

nelijk ook geen weet van wat zich 
hier in dit gebied het verleden pla-
nologisch heeft afgespeeld’. 

Extra doelstelling
‘De windturbinedeskundige plaatste 
maandagavond vraagtekens bij de 
geschiktheid van de beoogde locatie 
qua hoeveelheid wind voor toepas-
sing van windturbines. Maar een 
dag later tijdens de bijeenkomst voor 
Lage Vuursche werd toegelicht, dat 
het wettelijk inderdaad zo is, dat bij 
minder wind er meer subsidie wordt 
verstrekt’. 
Wim: ‘Alice zei al iets over de 
kwetsbaarheid van dit gebied. In 
het begin van de jaren ’70 van de 
vorige eeuw wilde het gemeentebe-
stuur van de toenmalige gemeente 
Maartensdijk het gebied tussen de 
Dennenlaan en het Schepersveld 
volbouwen met ruim 800 wonin-
gen. Vooruitlopend daarop werden 
er al bouwvergunningen verstrekt 
om op het Schepersveld te bouwen. 
Tegen die plannen werd toen vanuit 
de bewoners van Hollandsche Ra-
ding massaal beroep ingesteld bij 
de Raad van State, omdat iedereen 
dit prachtige coulissen-landschap 
wilde behouden. Een uiterst kwets-
baar gebied en een cultuurhistorisch 
landschap. Er is hier nog sprake van 
een prachtige gradiënt. Een over-
gangsgebied tussen zand en veen. 
Het is een van de laatste goed in 
stand gehouden gradiëntgebieden 
van de Utrechts Gooise heuvelrug. 
Een gebied dat de overgang vormt 
van hoog naar laag, van droog naar 
nat, van bos naar weiland. Een voed-
selbron voor veel fauna, die vanuit 
de bossen naar de voedselrijke om-
geving van de weilanden trekt. Ree, 
vos, das, boommarter, bunzing, we-
zel en ringslang worden hier aange-
troffen. Een prachtig gebied, maar 
uiterst kwetsbaar. Zo kwetsbaar, dat 
de Raad van State in 1978 woning-
bouw in het overgrote deel van dit 
gebied heeft afwezen om verdere 
aantasting van dit gebied te voorko-
men. Nu bestaat dus de kans dat de 
gemeenteraad van De Bilt dit zeld-
zame cultuurgoed gaat opofferen. 
Ongehoord wat hier dreigt te gaan 
gebeuren. Dit, terwijl in het eigen 
collegeprogramma juist zo mooi 
staat opgenomen hoe zij met de ker-
nen wenst om te gaan. Ik citeer: ‘We 
staan open voor ideeën die de eigen-

heid van onze dorpskernen verster-
ken. De eigenheid van de Biltse ker-
nen is een kracht’. 

Onvolkomenheden.
‘Ook qua procedure valt er het nodi-
ge aan te merken. Zo vragen we ons 
sterk af of de eisen van de participa-
tiewet wel worden nagekomen. De 
gemeente mag in de voorbereidende 
fase nog niets anders plannen dan al-
leen participanten bij elkaar te bren-
gen om samen te overleggen. De 
Provincie heeft hierover op 13 janu-
ari 2020 een brief naar de gemeente 
gezonden’. Alice en Wim vragen 
zich af of het onderzoeksbureau bij 
het opmaken van het rapport gebruik 
heeft gemaakt van verouderde rap-
porten: ‘Het RIVM hanteert een rap-
port uit 2013 en gaat nog steeds uit 
van een afstandsnorm tot de huizen 
van 300 meter. Maar die 300 meter 
is uit de lucht gegrepen en niet ge-
baseerd op wet- en regelgeving of 
vastgesteld beleid. In Duitsland en 
Denemarken zou dat 2,5 km zijn 
(voor elke meter hoogte van de 
windturbine neemt de afstandsnorm 
met 100 meter toe). Naast de geluid-
hinder van de A27 komt er nu nog 
een geluidsbron bij: de overlast van 
de windturbines. Het geluid van de 
snelweg is een hoogfrequent geluid. 
Dit geluid kan voor een belangrijk 
deel nog worden afgeschermd met 
b.v. geluidschermen. Het geluid 
van de windturbines daarentegen is 
laagfrequent. Geluid dat niet valt af 
te schermen. Dit soort geluid kruipt 
als het ware over geluidschermen 
heen en is een geluid dat je voelt re-
soneren in je lichaam, b.v. tijdens de 
slaap. Niet alleen mensen maar ook 
die van dieren wordt door dit lawaai 
ernstig verstoord. Vele wetenschap-
pers w.o. de WHO hebben inmiddels 
de noodklok geluid over het gevaar 
van laagfrequent geluid door wind-
turbines’ 

Vogels 
‘Uit onderzoek gedaan in Zeeland 
blijkt dat dit soort windturbines 
fungeren als een soort gehaktmo-
len onder de vogels en vleermui-
zen, die hierdoor een wrede dood 
sterven. Door de enorme grootte 
en hoogte zal ieder huis in de kern 
van Hollandsche Rading, maar ook 
veel huizen buiten die kern last gaan 
ondervinden van de slagschaduw 

van de draaiende rotoren van deze 
reuzeturbines. Onderzoeken door 
de VU en RUG hebben aangetoond 
dat binnen een straal van 2 km van 
deze windturbines er sprake is van 
5 tot 15% waardevermindering van 
woningen. Dit zal de gehele kern 
Hollandsche Rading treffen tot en 
met de Schaapsdrift. Wie vergoedt 

een eventueel waardeverlies? Dit 
komt voor Hollandsche Rading glo-
baal neer op een bedrag tussen 9 en 
26 miljoen euro’. Vandaar de oproep 
van Alice en Wim: ‘Hollandsche 
Rading laat dit niet gebeuren en kom 
met elkaar in actie: Zie https://geen-
molensindebilt.petities.nl of www.
hollandscherading.com

Winterlandschap in Hollandsche Rading.

Hollandsche Rading komt in actie voor behoud van de natuur.

Groenekanse bewoners starten 
petitie tegen komst windturbines

De gemeente de Bilt staat voor wat betreft het verduurzamen van 
energie voor een grote opgave. De gemeente streeft ernaar om in 
2050 net zoveel duurzame energie op te wekken als wij samen in De 
Bilt - alle inwoners, bedrijven en instellingen – verbruiken. Energie-
neutraal heet dat. Op zich een hele mooie ambitie, immers zullen wij 
allemaal onze bijdrage moeten leveren aan de klimaatverandering. 

In 2017 heeft de gemeente al onderzoek gedaan naar zonnevelden in de 
gemeente, het realiseren hiervan lijkt al in een gevorderd stadium. Ver-
volgens heeft de gemeente adviesbureau Bosch en Van Rijn opdracht 
gegeven om een ruimtelijk onderzoek te doen naar de mogelijkheden 
binnen onze gemeente om windturbines te plaatsen.  In juli 2020 heeft 
het bureau het rapport “Ruimtelijk haalbaarheidsonderzoek Windenergie 
gemeente De Bilt” opgeleverd. Het volledige rapport is terug te vinden 
op de gemeentesite onder “zon en windenergie, kopje documenten”.  
Uit het rapport blijkt, zie onderstaande plattegrond, dat het gebied tussen 
Nieuwe Wetering-Maartensdijk, aangeduid als locatie 6 en Nieuwe We-
tering-Groenekan-Bilthoven, aangeduid als locatie 7, als enige gebieden 
ruimtelijke gezien, geen enkele belemmering oplevert. Dit betekent dat 
op locatie 6 maximaal 6 en op locatie 7 maximaal 7 windturbines met een 
hoogte van 240 meter geplaatst zouden kunnen worden als de gemeente 
de keuze voor deze gebieden maakt. Windturbines om een beeld te geven 
die zeker 2x zo hoog zijn dan de Domtoren. 

U kunt zich voorstellen dat het plaatsen van windturbines een grote im-
pact heeft op het landschap, flora en fauna maar ook op de gezondheid en 
woongenot van de bewoners van Groenekan, Nieuwe Wetering, Maar-
tensdijk en Bilthoven. Tot uiterlijk 25 februari stelt de gemeente de bewo-
ners in de gelegenheid om haar mening te geven over de locaties. Wij ver-
zoeken u om uw mening door middel van het invullen van de kanskaarten 
kenbaar te maken aan de gemeente. De kanskaarten Windturbines is terug 
te vinden op de gemeentesite, als u zoekt op duurzaamheid. 
Nog een punt van zorg. In het rapport wordt er gerekend met verou-
derde richtlijnen, namelijk van 2010, waarin beschreven staat dat wind-
molens minimaal 300 meter van een woning vandaan moeten staan. 
Deze berekening is niet gebaseerd op windturbines van deze hoogte. In 
Duitsland hanteren ze momenteel een afstand van 10x de hoogte van de 
wieken (tophoogte). 
De betrokken bewoners zijn de petitie https://petities.nl/petitions/geen-
windturbines-in-groenekan-de-nieuwe-wetering-en-bilthoven gestart 
om zo aan de gemeente duidelijk te kunnen maken dat wij als bewoners 
van dit gebied geen windturbines wensen in onze woonomgeving. Als u 
het hiermee eens bent, tekent u dan alstublieft deze petitie. 
Vele bewoners van de betreffende gebieden waren tot voor kort niet op 
de hoogte van deze plannen van de gemeente. Zij zijn door de gemeente 
hierover niet goed geïnformeerd. Het tijdspad die door de gemeente is 
uitgezet is kort, aangezien betrok-
kenen niet op de hoogte waren. 
De bewoners betreuren de slechte 
communicatie vanuit de gemeente.

De bewoners van dit gebied willen 
aan de gemeente duidelijk maken 
dat mega-turbines niet acceptabel 
zijn. We zijn daarentegen absoluut 
bereid om mee te denken hoe de 
doelstellingen duurzame energie 
wel te behalen zijn. We hopen ve-
len met ons. 

Groenekanse bewoners maken zich 
zorgen over de eventuele komst van 
windturbines.
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Het tweede decennium van 
de gemeente De Bilt

door Guus Geebel

Per 1 januari 2001 ontstond door samenvoeging van de zelfstandige gemeenten De Bilt en 
Maartensdijk de nieuwe gemeente De Bilt. Onder grote publieke belangstelling installeerde 

burgemeester Tchernoff op 2 januari 2001 in het gemeentehuis Jagtlust de raad van 
het nieuwe De Bilt. Van de eerste tien jaar verscheen op 5 januari 2011 een 

samenvatting in De Vierklank. Nu is die er van de laatste tien jaar.

2011
Op de overweg Leijenseweg gin-
gen de spoorbomen niet dicht. 
Dankzij de snelle actie van chauf-
feur Cor van Batenburg ontsnapt 
een taxibusje met acht leerlingen 
van de CBO-school De Stuifheuvel 
in Zeist, aan een ernstig ongeluk 
met een trein. Op 2 maart vinden 
de verkiezingen voor Provinciale 
Staten plaats. Politici verdwijnen 
daarna tot de volgende verkiezin-
gen uit het straatbeeld. De molens 
Geesina in Groenekan en De Kraai 
in Westbroek gaan gerestaureerd 
worden. Dries Roelvink is te gast 
bij de Maartensdijkse Primera. 
Tuinderij Eyckenstein bestaat vijf 
jaar. In Westbroek wordt melkkoe 
Geertje 26 gehuldigd. Op 1 novem-
ber was het tien jaar geleden dat de 
toen honderdjarige mevrouw P.W. 
Grimm-van ’t Pad uit Hollandsche 
Rading en de elfjarige Jan Thijs van 
Heck van basisschool De Rietakker 
de website van de gemeente De Bilt 
in gebruik stelden.

2012
De SGP De Bilt krijgt landelijk 
aandacht door in de APV een op-
ruimplicht voor paardenmest op te 
willen nemen. Het Maertensplein 
bestaat vijftien jaar en de winkeliers 
presenteren zich in De Vierklank. 
De vertrouwenscommissie van 
de gemeente Urk draagt de Biltse 
CDA-fractievoorzitter Pieter van 
Maaren voor als burgemeester. De 
bouw van twee spoortunnels gaat 
beginnen. Minister Melanie Schultz 
van Haegen geeft het startsein. De 
stationswachterswoning bij station 
Bilthoven wordt gesloopt. In de 
bijlage Brugklas in Zicht vertellen 
aanstaande brugpiepers over hun 
toekomstverwachtingen. Minister 
Edith Schippers van VWS onder-
tekent in Jagtlust de overeenkomst 
waarmee de totstandkoming van 
Utrecht Science Park Bilthoven 
wordt bekrachtigd. In Westbroek 
wordt het nieuwe Dorpshuis in 
gebruik genomen. De Historische 
Vereniging Maartensdijk bestaat 25 
jaar. Wethouder Arie-Jan Ditewig 
voorspelt dat de Julianalaan in Bilt-
hoven de P.C. Hooft van de regio 
wordt.

2013
De viering van De Bilt 900 jaar 
was natuurlijk een hoogtepunt en 
kwam uitgebreid in de kolommen 
van de krant. Burgemeester Ger-
ritsen wordt herbenoemd. Kapper 
Hans Stevens wordt 65 jaar. Stich-
ting MENS gaat officieel van start. 
Meer dan zevenhonderd mensen 
uit alle kernen wonen op 5 mei de 
Openluchtdienst in Maartensdijk 
bij. Theater in ’t Groen brengt op 
Eyckenstein vijf avondvoorstel-
lingen en een matinee van Sha-
kespeare’s komedie Wat u maar 
wilt. De Biltse Energie Neutrale 
Gemeenschap BENG! wordt offici-
eel opgericht. Station De Bilt werd 
150 jaar geleden in gebruik geno-
men. De Kunstmarkt De Bilt staat 
in het teken van 900 jaar De Bilt. 
De verkeerstunnel bij station Bilt-
hoven wordt feestelijk geopend. De 
eerste paal voor de fiets- voetgan-
gerstunnel wordt ingedraaid. Het 
Lichtruim wordt met een lichtshow 
officieel in gebruik genomen. De 
viering van 900 jaar De Bilt wordt 
afgesloten met een feestavond voor 
de vrijwilligers. 
.
2014
Op de Soestdijkseweg wordt de 
start van de aanleg van een snel-
fietsroute aangekondigd. Het jaar 
2014 werd het warmste in drie-
honderd jaar. Er wordt een begin 
gemaakt met de vernieuwing van 
winkelcentrum De Kwinkelier. Bij 
de gemeenteraadsverkiezingen ko-
men alle tien deelnemende partijen 
in de raad. D66 wordt de grootste 

en Beter De Bilt boekt de groot-
ste winst. De eerste Koningsdag 
wordt in alle Biltse kernen en Lage 
Vuursche uitbundig gevierd. D66, 
VVD, CDA en GroenLinks sluiten 
een coalitieakkoord. Bij de Euro-
pese verkiezingen wordt de Biltse 
Annemarie Mineur voor de SP in 
het Europees Parlement gekozen. 
Jits Bakker overlijdt op 5 juni. Er 
wordt begonnen met de sloop van 
de Laurenskerk aan de Melkweg 
in Bilthoven. De ramp met vlucht 
MH17 op 17 juli veroorzaakt een 
schok in de samenleving. Op 23 
juli is de eerste repatriëringsvlucht 
en een stoet van veertig rouwau-
to’s brengt de eerste slachtoffers 
via Maartensdijk en Hollandsche 

Rading naar Hilversum. Er wordt 
begonnen met de voorbereidende 
werkzaamheden voor de spoortun-
nel in de Leijenseweg. 

2015
De nieuwjaarstoespraak van bur-
gemeester Arjen Gerritsen staat in 
het teken van de aanslag op Char-
lie Hebdo in Parijs. Op 5 februari 
wordt het opleveringsfeest van het 
gerenoveerde Burgemeester van 
Heemstrakwartier gevierd. De 
Brandweer Westbroek viert op 28 
maart het 125-jarig jubileum. De 
hockeydames SCHC 1 worden als 
winnaars van de Europacup op Jag-
tlust gehuldigd. De onderdoorgang 

voor voetgangers en fietsers bij 
station Bilthoven wordt in gebruik 
genomen. De stationschefwoning 
Bilthoven uit 1900 staat herbouwd 
weer te stralen op het terrein van 
het Spoorwegmuseum. Ad van Zijl 
neemt na 32 jaar afscheid als direc-
teur-bestuurder van Woonstichting 
SSW. De jumelage met het Poolse 
Mieścisko bestaat twintig jaar. De 
spoorwegovergang in de Leijen-
seweg wordt afgesloten. Met een 
boek over Groenekan in de oorlog 
worden de ‘stille helden’ van het 
dorp geëerd. De fietstunnel Uni-
versiteitsweg wordt officieel in ge-
bruik genomen. 

2016
Het politiebureau aan de Hessen-
weg in De Bilt verhuist naar het 
gemeentehuis. Emmaus Bilthoven 
bestaat 35 jaar. Bij de viering van 
Palmzondag in de Centrumkerk 
in Bilthoven is ook een ezel aan-
wezig. De gemeenteraad gaat ak-
koord met een proef van een half 
jaar voor zondagopenstelling van 
winkels per 1 september. Midget-
golfbaan Bilthoven bestaat vijftig 
jaar. De ambassadeur van India 
bezoekt De Bilt. Het vertrek van 
burgemeester Arjen Gerritsen naar 
Almelo wordt aangekondigd. De 
renovatie van De Vierstee gaat van 
start. De Van Dijckschool in Bilt-
hoven wordt feestelijk heropend. 
Burgemeester Arjen Gerritsen 
neemt afscheid van De Bilt en ont-
vangt de Medaille van Verdienste 
in zilver van de gemeente De Bilt. 
Bas Verkerk wordt als waarne-
mend burgemeester beëdigd. Ebbe 
Rost van Tonningen van Beter 
De Bilt wordt als wethouder ge-
installeerd. Peter Schlamilch ver-
laat deze fractie en gaat zelfstan-
dig verder. Ellen Thier wordt de 
nieuwe voorzitter van de Stichting 
Kunst en Cultuur De Bilt. 

Op 1 november 2001 brachten de 
100-jarige mevrouw P.W. Grimm 
en Jan Thijs van Heck (11) de 
gemeente online.

Honderden schaatsliefhebbers genieten in februari van het natuurijs.

Veel prominenten bij de startbijeenkomst van 900 jaar De Bilt.

ProRail directeur Patrick Buck, wethouder Arie-Jan Ditewig en 
regiodirecteur van Heijmans, Jan Dijkstra verrichten de officiële opening 
van de autotunnel bij station Bilthoven.

Op 4 juli begon de sloop van de Laurenskerk aan de Melkweg.

Nel Kars als koningin Wilhelmina 
bij de boekpresentatie over de 
oorlog in De Bilt en Bilthoven.
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2017
Bilts Repair Café wordt onder-
scheiden met het Groene Lintje. 
De nieuwbouw van basisschool De 
Regenboog gaat van start. Er wordt 
afscheid genomen van waarnemend 
burgemeester Bas Verkerk. Hij ont-
vangt de Chapeaupenning van de 
gemeente De Bilt. Sjoerd Potters 
wordt geïnstalleerd als burgemees-
ter van De Bilt. Molen De Kraai 
in Westbroek is weer in bedrijf. 
Tafeltje Dekje viert het 50-jarig ju-
bileum. Jumelage De Bilt-Coesfeld 
viert 40-jarig bestaan. Jolanda van 
Hulst wordt voorzitter van de Voed-
selbank. Op 17 mei bestond Biltho-
ven honderd jaar. Hospice Demeter 
viert tienjarig bestaan. Rijkswater-
staat start met de verbreding van 
de A27. Wethouder Ebbe Rost van 
Tonningen opent de onderdoor-
gang Leijenseweg in Bilthoven. De 
Oranje Nassau School in Bilthoven 
heet nu Aeres MAVO Bilthoven. 
Nico Jansen van de ChristenUnie 
verlaat na bijna 18 jaar de gemeen-
teraad. Gert Smit van Plus Biltho-
ven is verkozen tot Biltse Onder-
nemer van het jaar 2017. Sonne 
Copijn kreeg de titel Duurzaamste 
Ondernemer. 

2018
De nieuwbouw van Basisschool De 
Nijepoort wordt officieel in gebruik 
genomen. Met alle lijsttrekkers 
voor de gemeenteraadsverkiezin-
gen worden interviews gehouden. 
De VVD wordt de grootste partij 
in de gemeenteraad. Onder lei-
ding van formateur Eric Balemans 
sluiten VVD, GroenLinks, D66 
en CDA een coalitieakkoord. Dolf 
Smolenaers, Anne Brommersma, 
Madeleine Bakker en André Land-
wehr worden geïnstalleerd als wet-

houder. Voor de tiende keer vond 
in De Bilt en Bilthoven het evene-
ment Gluren bij de Buren plaats. 
De bouw van het nieuwe zwembad 
Brandenburg in Bilthoven gaat 
van start. Oud-raadslid Nico Jan-
sen overlijdt op 2 juni. In de Im-
manuelkerk wordt de laatste dienst 
gehouden. Gemeenteraadslid Con-
nie Brouwer stapt uit de fractie van 
Beter De Bilt. Dominee Benedikte 
Bos vertrekt na een groots afscheid 
in de Centrumkerk naar Ouderkerk 

aan de Amstel. Het Bilts digitaal 
museum wordt in gebruik geno-
men. De Julianaschool bestaat op 
1 oktober honderd jaar. De ver-
bouwing van Het Nieuwe Lyceum 
in Bilthoven wordt afgerond. Ge-
meenteraadslid en oud-wethouder 
Hans Mieras (D66) verlaat de ge-
meenteraad en wordt opgevolgd 
door Hanneke de Zwart. De luid-
klokken van de Centrumkerk wor-
den in gebruik genomen. 

2019
De Westbroekse Zodden worden 
uitgeroepen tot aardkundig mo-
nument. Han IJssennagger (Bilts 
Belang) stapt uit de gemeenteraad. 
Algemeen Zangkoor Maartensdijk 
viert gouden jubileum. De kan-
didaatstelling voor kinderburge-
meester gaat van start. Op 10 juni 
werd voor de vierde maal de ALS 
Lenteloop gehouden. Koos Smits 
van Stichting De Oude Tweewie-
ler vertelt over zijn reis naar Nor-
mandië waar hij de 75ste herden-
king van de invasie meemaakte. 
De eikenprocessierups houdt de 
gemoederen in de gemeente bezig. 
Ali B bezoekt de Martin Luther 
Kingschool. Zilt & Zoet verdient 
de Gouden Pollepel. Lucy Groenen 
wint met haar paard Gyon de even-
tingwedstrijd in België. Het nieuwe 
zwembad Brandenburg nadert vol-
tooiing. Johan Slootweg, nestor 
van de Biltse gemeenteraad, viert 
zilveren jubileum als raadslid. Car-
men Braak wordt geïnstalleerd als 
kinderburgemeester. De fietstunnel 
onder de Utrechtseweg in De Bilt 
wordt feestelijk geopend. Minis-
ter Koolmees bezoekt het project 
We∞Match in de gemeente De Bilt. 
De Julianaschool neemt feestelijk 
een voedselbosje in gebruik.

2020
Het jaar 2020 was zoals het al ja-
ren gaat begonnen, maar zou al 
heel gauw in het teken van covid19 
komen te staan. De onderneming 
Heeneman & Partners kondigt de 
aankoop van Het Lichtruim aan. Op 
27 januari werd bij het gemeente-
huis herdacht dat 75 jaar geleden het 
concentratie- en vernietigingskamp 
Auschwitz door het Rode Leger 
werd bevrijd. Op 20 februari werd 
afscheid genomen van gemeente-

Commissaris van de Koning Willibrord van Beek neemt de eed af bij 
waarnemend burgemeester Bas Verkerk.

De nieuwe burgemeester Sjoerd Potters met de commissaris van de Koning, partner en familie.

raadslid Erik van Esterik (PvdA). 
Als zijn opvolger werd Gija Schoor 
geïnstalleerd. Leny Rouma werd als 
Vrijwilliger van het jaar door bur-
gemeester Potters gehuldigd met de 
Mathildeprijs. Op 15 maart worden 
coronamaatregelen afgekondigd 
en sluiten onder meer de scholen. 
Door het coronavirus werden alle 
activiteiten rond Koningsdag afge-
last. Op 11 mei begonnen de scho-
len weer, maar 16 december sloten 
ze opnieuw. De zittingsperiode van 
Carmen Braak als kinderburgemees-
ter wordt met een schooljaar ver-
lengd. Burgemeester Heinz Öhmann 
van  de Duitse jumelagegemeente 
Coesfeld nam na ruim zeventien jaar 
afscheid van zijn gemeente. 

De wethouders van het nieuwe college van B en W worden gepresenteerd.

Simon Ott sportambtenaar van de gemeente De Bilt bij het nieuwe 
zwembad Brandenburg.

Het coronajaar bracht de 
anderhalvemeter samenleving.

Nasse en Zhila 
hebben rust gevonden

Nasse en Zhila ontmoetten elkaar in een vluchtelingenkamp in 
Irak. Zij zijn van Iraans-Koerdische achtergrond en waren onaf-
hankelijk van elkaar Iran ontvlucht. 

Nasse voelde zich in Iran niet veilig omdat hij lid was van een ver-
boden (communistische) partij. Hij vluchtte in 1991 vanuit Iran naar 
Irak, waar hij later Zhila leerde kennen. Zij was in 2004 Iran ontvlucht. 
Nasse was in Iran taxichauffeur. Zhila was in Irak nieuwslezer voor een 
lokale tv zender. In 2010 vertrok Nasse naar Nederland om hier een 
veilige toekomst op te bouwen. Zhila reisde hem 2 jaar later na.

Nasse kwam hier via het Steunpunt Vluchtelingen De Bilt in contact 
met We-Match en de Sociale Dienst. Daar kreeg hij het advies zijn 
rijbewijs voor vrachtwagenchauffeur te halen. Met een financiële on-
dersteuning van het Steunfonds Vluchtelingen is hem dat gelukt en 
heeft hij nu een vaste baan. 
In 2017 werd hun zoon Artien geboren. De ouders zijn zichtbaar ge-
lukkig met hun zoon. Zij voelen zich hier helemaal op hun gemak. 
Natuurlijk missen zij hun vaderland en moeten zij wennen aan de Ne-
derlands maatschappij, met veel regels. Ook de spontaniteit, die zij 
in Iran ervoeren, missen zij. Gelukkig hebben zij fijne Nederlandse 
vrienden en goed contact met de buren. Ondanks dat gemis zeggen zij 
de rust en veiligheid hier te verkiezen boven de onveilige leefomstan-
digheden in hun vaderland.           (Frans Poot)

Nasse, Artien en Zhila zijn hier tevreden.
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Adverteren met een Nootje
Kruis de betreffende rubriek aan:
❏  Te koop aangeboden (particulieren woonachtig in het verspreidingsgebied van De Vierklank 

kunnen artikelen tot €  50,00 gratis aanbieden in deze rubriek - zie 1. en 2.)

❏  Te koop gevraagd (u moet betalen voor deze rubriek - zie 2.)

❏  Activiteiten/Evenementen (alleen 1 koloms, u moet betalen voor deze rubriek - zie 2.)

❏  Auto’s/motoren (is de vraagprijs €  50,00 of meer dan moet u voor deze rubriek betalen - zie 2.)

❏  Fietsen/brommers (is de vraagprijs €  50,00 of meer dan moet u voor deze rubriek betalen - zie 2.)

❏  Personeel gevraagd (u moet betalen voor deze rubriek - zie 2.)

❏  Personeel aangeboden (u moet betalen voor deze rubriek - zie 2.)

❏  Diversen (biedt u iets te koop aan onder €  50,00 dan kunt u in  
aanmerking komen voor een gratis plaatsing - zie 1., voor overige zaken geldt 2.)

❏ Cursussen/Trainingen (u moet betalen voor deze rubriek - zie 3.)

1.  niet meer dan twee artikelen per advertentie, niet meer dan 5 regels,  
de prijs moet vermeld worden (n.o.t.k. is dus niet gratis!), 1-koloms advertentie.

2.  1-koloms advertenties met één woord in hoofdletters: voor de eerste drie regels
 €  5,00. Voor elke volgende regel of deel daarvan + €  1,50.
 2-koloms advertenties met een vet gezette kop: voor de eerste 3 regels €  9,50 
 Voor elke volgende regel of deel daarvan + €  2,00.
3. 2-koloms advertentie met vetgedrukte kop, maximaal 450 tekens €  17,50.

*  Nootjes kunnen per mail aangeleverd worden (info@vierklank.nl). Voor betaalde nootjes ontvangt u 
een accept-email waarmee u via Ideal uw betaling vóór plaatsing dient te voldoen. Gratis nootjes max. 
3 per week, max. 3 x herhalen.

Elke letter in een hokje plaatsen en één hokje open laten tussen de woorden. 

1
2
3
4
5
Groenekan De Vierklank, Kon. Wilhelminaweg 461 (inleveren vóór vrijdag)
Maartensdijk Drogisterij van Rossum, Maertensplein 22 (inleveren vóór vrijdag)
Westbroek Cafetaria-IJssalon Coen, Kerkdijk 3 (inleveren vóór vrijdag)
E-mail info@vierklank.nl (uiterlijk vrijdag mailen)

Naam  ...........................................................................................................................................

Adres  ...........................................................................................................................................

PC/Plaats  ..........................................................................Tel  .....................................................

fles rode wijn W’broek. Tel. 
0346 282238

Personeel gevraagd
Fitte vutters en AOW-ers 
gezocht als invalkrachten 
voor het huis-aan-huis ver-
spreiden van De Vierklank. 
Een gezond en gezellig rond-
je buiten op woensdag op 
een tijdstip dat ú schikt. Ook 
meehelpen de best gelezen 
krant van De Bilt nóg beter 
te verspreiden? Bel 0346 
211992.

Personeel aangeboden
TUINMAN heeft nog tijd. 
Voor al uw snoeiwerk, fat-
soeneren, voorjaarsbeurt, 
bestraten enz. Alles is 
bespreekbaar. Altijd vrij-
blijvende prijsopgave. Tel. 
06-50660689 www.hoeree-
tuinen.nl

H O V E N I E R S B E D R I J F 
Soestdijk 
Veel kortingen op groen en 
alle vuilafvoer. Tevens ook, 
hoge drukreiniging, schutting 
plaatsen, gras leggen, bestra-
tingen, grond en graafwerk, 
goten reinigen enz. Alles in 
en om de tuin is mogelijk. 
Bel vrijblijvend: 0649377634

MEUBELSTOFFEERDERIJ 
Kwarten
Uw bank of stoelen weer als 
nieuw!
Oude Brandenburgerweg 4a
Bilthoven, tel. 030 2600088

Jonge vrouw zoekt werk als 
huishoudelijke hulp. Met 
ervaring en referenties. Tel. 
06-84807630/06-24588583

Diversen
Oud ijzer- en metaalafval 
COCK ROSE- Maartensdijk. 
Tel. 06-54967985

Boerderij `FORTZICHT`. De 
locatie voor een vergadering, 
training, familiebijeenkomst, 
of cursus! Voordorpsedijk 
35, Groenekan. Tel. 030-
2710913, westeneng@boer-
derijfortzicht.nl

Werkende jonge dame 
zoekt KOOPWONING (evt. 
huur) in omg. Maartensdijk 
0620595752

Ik zit in nood, want kan mijn 
noten niet meer STUDEREN 
doordat de plek waar ik 
altijd studeer (Parnassos) 
is gesloten door de Corona 
Maatregelen. Daarom ben 
ik op zoek naar een tuin-
huis, studio of praktijkruimte 
waar ik af en toe ‘s avonds 
of ‘s ochtends in mag stu-
deren voor een uurtje. Tel. 
06-42914014 

Te koop aangeboden
60 verschillende eierdopjes 
in 1 koop €6,-. Tel. 030-
2290923

Suede hoge dameslaarzen 
nep bont gevoerd, mt40 kleur 
taupe €5,-. Tel. 030-2290923

Technica inline skeelers mt 
44,5 bijna niet gebruikt incl. 
beschermers €10,-. Tel. 030-
2290923

4 Boeken van Koolhaas; Ten 
koste van, Liefdes tredmolen, 
De laatste G. en Andermans 
huid €2,-. Tel. 06-14040516

Edgar Wallace omnibus met 
het edele meisje, Melodie 
van de dood en renpaarden 
€1,-. Tel. 06-14040516

Okke Jager: Binnenpretjes 
om buitenbeentjes €1,-. Tel. 
06-14040516

C1000 familieboek met aller-
lei recepten €7,50. Tel. 0346-
243758

Oud, nog gaaf, DE theeblik-
je, €5,-. Tel. 0346-243758 
Ouderwetse poppenwagen 
met harde bak en kap. Heel 
en netjes. € 50,-. Tel. 0346-
243758

2 paar kunstschaatsen met 
witte leren schoenen maat 
37 en 41.  Per paar €25,-
. Tel. 0648850620 ( omg. 
Bilthoven )

Zwarte Suede instappers 
nw. mt. 39 €10,-. Tel. 035-
6241475

Hifi Platenspeler Philips 
GA222 in goede staat. 
€49,95. Tel. 035-6241475

Steam-Grill (36x14) Nieuw 
(vlees, vis, groenten) €5,-. 
Tel. 035-6241475

7 Dieetboeken, o.a Sonja 
Bakker / Dr Frank enz. koop-
je €15,00. Tel. 06-16641083

Zwart metalen computerta-
fel / bureau op wielen met 
3 bladen en 1 uitschuifbaar 
werkblad. afm. B 80 x D 
55 x H 86 cm. €39,00. Tel. 
06-16641083

Verrekijker 7X50 met bij-
behorende leren tas in 
goede staat  €15,00. Tel. 
06-16641083

Gratis af te halen: 16 beton-
nen paaltjes - 0.10 cm br. 
- 0.10 cm  d. - 1.50 m  hoog . 
Tel. 0346-281288

Afhalen +/- 150 dakpannen 
Tules du Nord Rood voor 1 

Analoog kanaal 45 / digitaal kanaal 43 / www.regiotvdebilt.nl

• Nieuws 
• Agenda 
• Informatie

www.regiotvdebilt.nl

Op ’t bankje
Nu de dagen al wat beginnen te lengen, maar de winters nog niet 
zijn gaan strengen is een flinke wandeling nog steeds goed te 
doen. Ik zie steeds meer mensen die mijn voorbeeld volgen en 
het zijn echt niet alleen ouderen die doordeweeks wandelen. Dat 
komt natuurlijk omdat veel mensen nu thuis werken en op zijn tijd 
pauze nemen. Als je thuiswerkt met ook nog kinderen in huis wil 
je er natuurlijk af en toe wel eens uit. Ik kom ook steeds pakjesbe-
zorgers tegen die toptijden beleven en van vroeg tot laat bestellin-
gen afleveren. Op het bankje houdt zo’n besteller even pauze om 
een meegenomen boterham te eten en koffie uit een thermoskan te 
drinken. Ik groet hem en vraag hoeveel pakjes hij nog moet afle-
veren. ‘Veel’, zegt hij. ‘Het is wel een voordeel dat mensen vaker 
thuis zijn dan voor corona.’ Het lijkt me behoorlijk zwaar werk, 
maar dat vindt hij wel meevallen. ‘Soms is het moeilijk om mijn 
bus te parkeren, maar boa’s weten dat het nooit lang duurt dus 
bekeuren ons niet gauw. Het is mij in ieder geval nooit gebeurd. 
In deze omgeving is het natuurlijk minder druk dan in de stad. 
Collega’s in de stad hebben daar meer last van. Hier zijn mensen 
ook veel gauwer bereid een pakje voor de buren aan te nemen. 
Als ze dat niet willen doen zal er wel iets aan de hand zijn tussen 
die buren.’ Ik vraag hoe hij de drukte in de decembermaand heeft 
beleefd. Daar gaat hij eens goed voor zitten. ‘Dat was inderdaad 
een gekkenhuis. Eerst Sinterklaas, toen black Friday en natuur-
lijk de Kerst. Dan duurde het afleveren af en toe wat langer en 
dan kreeg je vaak commentaar. Dat zal nu met Valentijnsdag ook 
wel weer zo zijn.’ De pakjesbezorger neemt rustig de tijd om zijn 
boterhammen te eten en koffie te drinken. Als hij klaar is gaat hij 
er nog even ontspannen bijzitten en omdat ik belangstellend naar 
hem geluisterd heb gaat hij nog even door om wat over zijn werk 
te vertellen. ‘Af en toe moet je ook naar het toilet en dan kun je 
in het buitengebied wel onopgemerkt wildplassen. Als ik pakjes 
bij winkels afleverde kon ik daar ook altijd wel gebruik van het 
toilet maken, maar nu veel winkels dicht zijn wordt dat lastiger. 

Maar ik heb tot nu toe geen problemen.’ Hij vertelt dat de corona-
maatregelen zijn werk ingrijpend hebben veranderd. Maar na een 
blik op zijn horloge is het mooi geweest en gaat hij weer naar zijn 
bus. Ik bedenk dat al die Amerikaanse gewoontes als black Friday 
en Halloween hier nu ook gemeengoed geworden zijn met alle 
drukte die daarbij hoort. Lang zit ik niet alleen op het bankje want 
al gauw komt een vrouw met een hondje bij me zitten. ‘Ga maar 
liggen Bambi.’ Het lijkt me een gemakkelijke hond, want hij gaat 
meteen rustig voor haar liggen.’ Ze groet vriendelijk dus durf ik 
haar wel wat vragen. ‘Wel makkelijk zo’n hondje als je er tijdens 
de avondklok even uit wil’, zeg ik schertsend. ‘De vrouw schudt 
haar hoofd. ‘Ik ga er ’s avonds toch al bijna nooit uit en als Bambi 
aangeeft dat hij naar buiten wil dan kan hij 
de achtertuin in, want we hebben 
een grote tuin. Hij houdt er ook 
niet van om er in het donker uit 
te gaan, dus zal ik hem na ne-
genen niet gaan gebruiken als 
excuushondje.’ Als ze even 
later zegt: ‘Kom Bambi, we 
gaan naar het baasje’, springt 
hij op en geeft duidelijk te 
kennen dat hij naar huis wil.

Maerten

Hoveniersbedrijf Boomkwekerij D. van Vulpen. 
Voor al uw beplanting, tuinaanleg en- onderhoud, bestrating, 
grond- en graafwerk enz. Vraag naar onze geheel vrijblij-
vende prijsopgave. Groenekanseweg 78, Groenekan. Tel. 
0346-212787

Opruiming van inboedels, huizen, schuren, garages etc. 
Bezemschoon opleveren. Wij geven de hoogste prijs voor 
auto’s en (brom)fietsen etc. Kringloop midden Nederland. 
Tel. 06- 50897262

Dat wil ik 
‘effe’ kwijt …

Woningbouw in het bos? Vorige week stond in de 
Vierklank een artikel over het aanwijzen door de ge-
meente van een bouwlocatie in het Leijense bos. De 
bron was de Digitale Kansenkaart Wonen. Toen wij 
daar als Wijkraad De Leijen door burgers over wer-
den benaderd hebben wij onmiddellijk contact met 
de gemeente opgenomen, die ontkende zelf bouwlo-
caties te hebben aangewezen. Dat bericht hebben wij 
direct doorgestuurd naar bewoners. 

Dit misverstand is mogelijk een signaal dat de be-
sluitvorming van de overheid over bouwlocaties 
voor veel burgers niet duidelijk is. De gemeente 
betrekt burgers op het laagste participatieniveau, na-
melijk ‘mee-weten’ (informeren), waardoor zij geen 
invloed hebben op de afwegingen van de gemeente. 
Elke bewoner mag op de kansenkaart een locatie 
aanwijzen. Maar hoe verder?

De ‘Ladder duurzame verstedelijking’ is een middel 
om tot een logische volgorde in de besluitvorming 
te komen. Zoals: Is er een regionale behoefte en 
waardoor neemt die toe? Welke autonome behoefte 
heeft de gemeente zelf (kwalitatief en kwantitatief)? 
Verdere bouw binnen de bebouwde eerst beoordelen 
daarna daarbuiten. 

De landelijke politiek stelt dat er binnen 10 jaar 
800.000 woningen in Nederland gebouwd moeten 
worden. Maar recent is er een ‘plotseling’ stikstof-
probleem ontstaan, waardoor veel bouwprojecten 
niet kunnen doorgaan. In feite gaat het om een ge-
brek aan ruimte voor én landbouw en voedselvoor-
ziening, én natuur, én andere groenvoorzieningen én 
recreatie, én infrastructuur, én locaties voor duurza-
me energie, én woningbouw. Wie maakt de keuzen?

De bewoners van onze gemeente koesteren de groe-
ne ruimte en komen daarvoor in actie! Wij nodigen 
de overheid uit de bevolking duidelijk uit te leggen, 
waarom de groene ruimte steeds verder moet wijken 
voor huizenbouw. Alleen informeren is voor burger-
participatie niet genoeg! 

Ebbe Rost van Tonningen
(Voorzitter Wijkraad De Leijen)
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Dit feuilleton speelt zich af in de denkbeeldige plaats Heuvellust. 
Alle personen hebben fictieve namen. Daar is bewust voor gekozen 
opdat niemand gekwetst wordt en de goedmoedigheid van de inge-
bouwde grappen bewaard blijft. Een goed verstaander heeft slechts 
een half woord nodig en zal het lokale karakter in dit spannende en 

grappige verhaal ongetwijfeld ontdekken. Deel 1 gemist? 
Kijk op www.vierklank.nl.

Moord op Dudok 
door Julia van de Laan

Deel 2 Het boek van Joke van Lunteren

Wat vooraf ging: Kees-Jan van der Meer, hoofdredacteur van de 
Heuvelkoerier, bekijkt op woensdagmiddag de redactieagenda voor 

de komende week. Die avond zal hij voor de krant een lezing 
over Dudok bezoeken in de plaatselijke boekhandel.  

Het onderwerp architectuur interesseerde hem maar matig, tot erger-
nis van Charlotte die hem op vakantie in Italië van de ene kerk naar 
het andere museum sleepte. Gelukkig had zijn vrouw vanavond haar 
vriendinnenavond, want Kees-Jan vond het weinig eervol als ze hem 
aan het werk zag. Natuurlijk zou hij niet de hele avond in de boek-
handel blijven. Meestal volstond hij met het maken van een foto en 
daarbij plaatste hij een bijschrift over een sfeervolle en goed bezochte 
bijeenkomst. Gemakkelijk zat en iedereen tevreden, daarmee kon wei-
nig mis gaan. Behalve dan die keer toen een nogal pedante schrijver 
met zelfs voor Heuvellust te rechtse sympathieën ruzie had gekregen 
met een deel van de bezoekers en de lezing bijna op een vechtpartij was 
uitgelopen. Het was aan een telefoontje van Wieke te danken dat hij op 
het laatste moment een ander verslag had geschreven dan over een ‘suc-

cesvolle avond’ en een ‘belangstellend publiek’. 

Kees-Jan zag dat het al bijna zes uur was. Hij kon thuis gaan eten, maar 
daar had hij niet zoveel zin in. Charlotte was altijd quasi-verbaasd als hij 
aankondigde dat hij ‘s avonds nog weg moest voor de krant. Dan koos hij 
liever voor een hapje bij bistro Bankgeheim, een voormalig bankgebouw 
tegenover de boekhandel. Daar kon hij een broodje hamburger naar bin-
nen schuiven zonder het kritische commentaar van Charlotte, die na haar 
veertigste plotseling vegetariër was geworden en de laatste tijd weigerde 
om vlees te kopen. Kees-Jan appte Charlotte dat hij niet kwam eten, maar 
vanavond niet al te laat thuis zou zijn. Toen dertig seconden later zijn 
telefoon zoemde, kon hij de tekst wel raden, net als de chagrijnige smiley. 

Even voor half acht liep hij de boekhandel binnen waar de band die als 
muzikaal intermezzo zou optreden, aan het inspelen was. Ronnie en de 
Rolkoffers, een plaatselijk fenomeen. Zanger Ronnie woonde, niet geheel 
toevallig, in het door Dudok ontworpen flatgebouw naast de boekhandel. 
De Rolkoffers bestonden uit een drummer, een bassist en een gitarist, die 
hun uiterlijk sinds de jaren zestig niet hadden aangepast. Bejaarde hip-
pies, stelde Kees-Jan weer eens vast, aan wie de tijd voorbij was gegaan.

Wieke begroette hem even hartelijk als altijd. Ze stelde hem voor aan de 
spreekster, Joke van Lunteren, een goed geklede kunsthistorica van een 
jaar of vijftig, die na dertig jaar research eindelijk een boek over Dudok 
had geschreven. Haar levenswerk, vermoedde Kees-Jan. Hij maakte een 
beleefd praatje met de schrijfster, wenste haar veel succes en verheug-
de zich op het moment waarop hij ongezien kon vertrekken. Natuurlijk 
moest hij nog wel een fotomoment arrangeren. De kunsthistorica poseer-
de trots met het boek en claimde zijn aandacht met een lang verhaal over 
de invloed van Dudok in Heuvellust en omgeving. Het kostte hem moeite 
om aan haar betoog te ontsnappen, maar gelukkig was een seintje van 
Wieke zijn redding. ‘Ik moet beginnen!’ riep Joke van Lunteren zenuw-

achtig en liep halverwege haar verhaal weg. 

(Wordt vervolgd)

Leerkrachten op de stoep

Omdat de leerkrachten de kleuters van de Van Dijckschool missen hebben 
zij donderdag 29 januari stoepbezoeken gedaan; op anderhalve meter 
afstand konden zij heel gezellig met elkaar kletsen. Dit om in de coronatijd 
goed in contact te blijven met elkaar.               (Lotte van den Brink)

Online teambespreking 
medewerkers Julianaschool

door Guus Geebel

Donderdag 28 januari vertelden teamleden van de Julianaschool in een onlinebijeenkomst over 
hun ervaringen met online lesgeven en hoe het contact met de leerlingen verloopt. Directeur 

Ella Prins leidde de onlinebijeenkomst in. ‘Wat goed dat jullie hier allemaal zijn. Het komt 
niet zo gauw voor dat wij op deze manier met zijn allen vergaderen, maar we vinden het 

heel fijn om een en ander met jullie te delen.’ Martin van Veelen, algemeen directeur
van Delta, woonde een groot deel van de onlinebijeenkomst bij.

Burgemeester Sjoerd Potters richt 
ook enkele woorden tot de leer-
krachten. ‘Ik ben heel trots en 
dankbaar op jullie, want ik weet 
dat het heel ingewikkeld is. Jullie 
missen het contact met de leerlin-
gen en zij missen jullie ook. Het 
is heel anders dan menselijk con-
tact, maar dankzij jullie kunnen 
we het wel volhouden met elkaar.’ 
Daarna komen leerkrachten van 
alle groepen aan het woord die 
wat over hun ervaringen vertellen. 
Marjolein vertelt iets over groep 
4. Zij vindt de ontmoetingen met 
de leerlingen in de onlinegesprek-
ken erg leuk en vertelt dat ze 
vandaag een verjaardag online 
hebben gevierd. De burgemees-
ter is benieuwd hoe en dat vertelt 
Marjolein. Zij is ook enthousiast 
over het regelmatige contact met 
de collega’s. 

Vaardig
Eric is gymleraar van de Julia-
naschool en geeft met de vak-
leerkrachten van de scholen van 
Delta online gymnastiekles. Hij 
doet dat ook via Regio TV De 
Bilt. Op de Julianaschool worden 
100 kinderen opgevangen. Johan-
neke vertelt iets over de opvang. 
‘Het gaat allemaal prima, ook bij 
de kleintjes.’ Judith vertelt dat als 
je een vraag stelt allemaal hand-
jes de lucht ingaan. Iedereen doet 
goed mee en daar word ik heel blij 
van. Ook Gabrielle wordt heel blij 
als ‘s morgens om 9 uur de kin-
deren online komen. ‘De kinderen 
zijn heel enthousiast. Je ziet dat 
ze gewend raken om interactief 
met ons bezig te zijn. Er worden 
antwoorden gegeven op vragen en 
we doen quizjes online. Ze vragen 
erom en willen vaak niet meer 
stoppen. Het is leuk om te zien 
dat ze alles zelf kunnen bedienen. 
Wanneer de meeting klaar is zien 

we dat de kinderen nog blijven, ge-
zellig gaan kletsen en met elkaar 
afspraken maken. De samenwer-
king tussen de groepen 2 is gewel-
dig. We doen precies hetzelfde en 
het gaat hartstikke goed.’ 

Positief
Linda en Nadine constateren dat 
het anders is dan de eerste keer. 
De ervaringen van toen hebben 
geholpen dat het nu soepeler 
verloopt. Ella is trots op Mina, 
die heel veel werk verzet om het 
gebouw schoon te houden. Kris-
tel vertelt een en ander over een 
wereldoriëntatiescan. Jessica en 
Wouter van groep 7 hebben po-
sitieve ervaringen en worden blij 
van de samenwerking met elkaar. 
Lilian vertelt haar ervaringen bij 
de groepen 3. Zij gaat in op de 
goede collegialiteit en het contact 
met de ouders. Augje vertelt haar 
ervaringen vanuit de ondersteu-
ning. ‘Ik heb het voordeel van een 
kleine groep en kan veel individu-
ele aandacht geven.’ Rosanne zegt 
blij te zijn dat de spulletjes die zij 
aangedragen wat ze kunnen doen, 

in de groepsapp van groep 1a 
regelmatig terugkomen. ICT’er 
Erik-Jan vertelt dat alle kinderen 
online kunnen werken.

Kasteel
Astrid vertelt dat kinderen die je 
normaal niet zo op de voorgrond 
ziet treden zich online wel meer 
willen laten zien. Maarten consta-
teert dat de leerlingen van groep 5 
heel vaardig worden in het opzoe-
ken. ‘We zijn vanaf half negen de 
hele dag online’, vertelt Maaike. 
‘Sommige kinderen vind ik online 
leuker dan in de klas.’ Ze vertelt 
over de geschiedenisles die zij deze 
week had. Ze kregen de opdracht 
een kasteel te maken met mate-
riaal dat ze zelf hadden en waar 
verschillende dingen uit de les te 
zien moesten zijn, onder andere een 
troubadour. Een kind liet zijn teke-
ning zien en ik vroeg waar de trou-
badour was. Hij wees die aan en ik 
vroeg hoe ik kan zien dat het een 
troubadour is.  Het was een middel-
eeuws kasteel maar hij zei: Kijk hij 
heeft een microfoon in zijn hand.’

De teamvergadering vond plaats met 45 deelnemers.

v.l.n.r. Nadine, kinderburgemeester Carmen, Linda, Mina en Ella.



Ook mijn tijd verglijdt 
Koeien in de wei, bontgekleurd in 
het groene gras. Zo gewoon, zo 
Hollands. In groepen grazen ze het 
weiland af, slaan hun tong om een 
smakelijke pol gras en werken de 
hap naar binnen. Ontspannen lig-
gen ze urenlang te herkauwen en 
verwerken zo de voedingsstoffen 
tot melk. Als iets in de verte de 
aandacht trekt, steken ze hun grote, 
natte neus in de lucht. Ruiken om 
te begrijpen. In de herfst, als het 
land te nat wordt gaan ze naar bin-
nen. ‘Hop, hop, hop... vooruit... 
lopen...’ De koeien loeien terwijl 
de kudde langzaam in de richting 
van de stal schommelt. Hun poten 
roffelen over het pad en de zoetige 
geur van mest vult de avond. Naast 
de stal blijven ze geduldig wachten en kijken naar binnen door de kleine 
raampjes. Dan gaat de deur open en worden ze één voor één naar binnen 
gehaald. Zorgvuldig wordt een plek gekozen waar ze de wintermaanden 
aangenaam naast elkaar aan de band zullen staan, in de Hollandse stal.

Eeuwenlang werkte de melkveehouderij volgens dit principe. Veel klei-
ne boerderijen naast elkaar met ieder 12 tot 25 koeien. Een deel maakte 
plaats voor grote, moderne loop-
stallen met meer bewegingsvrij-
heid. Robots stellen de dieren in 
staat hun eigen levensritme te 
volgen. Dankzij schaalvergroting 
is het gemiddeld aantal melk-
koeien per bedrijf gestegen naar 
105 stuks.

Tegelijkertijd ontstaat er steeds 
meer weerstand tegen het eten van 
vlees. Zorgen over de uitputting 
van de aarde verdelen de sector. 
Aanpassingen en regelgeving ma-
ken het boerenleven ingewikkeld 
en kostbaar. Nederlandse boeren 
van 55 jaar en ouder hebben moei-
te om een opvolger te vinden. Het 
afgelopen jaar sloten 346 melkvee-
bedrijven de deuren. Grote veran-
deringen komen haast ongemerkt 
tot stand. De tijd verglijdt en daar-
mee de positie van de koe.
                  (Karien Scholten)

In haiku:
Ook mijn tijd verglijdt
Waar de boerderij verdwijnt
Enkel nog een hek
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advertentie

Dag vogels, dag bloemen, 
dag bijen, dag dieren

door Henk van de Bunt

‘In 2019 vonden er op het landbouwgebied tussen Lage Vuursche en Hollandsche Rading 
grootschalige werkzaamheden plaats. Het gebied werd natuurvriendelijk ingericht en daarmee 
de biodiversiteit vergroot. De landbouwgronden werden omgevormd in kruiden- en faunarijke 
akkers en graslanden. Daarnaast werd er een heideterrein ontwikkeld waarmee een belangrijke 
stap gezet werd in de natuurlijke verbindingsroute tussen het Gooi en de Utrechtse heuvelrug’.

De redactie van De Vierklank 
ontving van De Woudloper deze 
bloemlezing één dag voor de door 
de gemeente De Bilt georganiseer-
de Zoomhearing speciaal bestemd 
voor inwoners van Hollandsche 
Rading en nabuurgemeente Lage 
Vuursche. Wie deze avond volgde 
kon ervaren hoe pakkend en tref-
fend een deel van de meer dan 100 
vragen, die tijdens de ontmoeting 
werden gesteld, hierin waren ver-
woord. 

Verspilling
Woudloper: ‘Er werd een wan-
delpad aangelegd om het gebied 
recreatief aantrekkelijk te maken. 
En doordat er niet meer met land-
bouwwerktuigen over de (bos-)pa-
den werd gereden, zou er meer rust 
in de natuur ontstaan. De provincie 
Utrecht stelde geld beschikbaar 
voor natuurvriendelijk beheren van 
landbouwgronden en zou gedeel-
telijk bijdragen aan de herinrich-
tingsplannen. Het plan is om de ko-
mende jaren de natuur in dit gebied 
steeds rijker te laten worden’. 

Kaalslag
Woudloper wandelt bijna weke-
lijks in de bossen aldaar en heeft de 
werkzaamheden vanaf het begin op 
de voet gevolgd: ‘Van kaalslag tot 
een weer langzaam opbloeiend ge-
bied. En nu, anno 2021, vlak voor 
de eindstreep, is juist dit gebied 
bij de gemeente De Bilt in beeld 
gebracht als één van de mogelijke 
locaties voor het plaatsen van 240 
meter hoge windmolens. Ik vind de 
keuze van dit gebied als mogelijke 
locatie onbegrijpelijk; na al die 
tijd, geld en energie welke erin is 
gestopt om er een rijk natuurgebied 
van te maken zonder hindernissen. 
Voor de aanleg van deze turbines 
zal er bos moeten worden gekapt 
en worden er bouwplaatsen aan-
gelegd. Dat gebeurt allemaal in het 
leefgebied van das, marter, vos en 
ree. En dat terwijl er toch meer rust 
in de natuur zou ontstaan doordat 
er geen landbouwwerktuigen meer 
over de paden zouden rijden? Alle 
bovenstaande doelen worden zo 
ondermijnd. Als deze locatie wordt 
gekozen is dat een pure verspilling 
van geld en natuur’.

Gesprek
De Gemeente De Bilt ging dinsdag 
26 januari in gesprek met inwoners 
van met name Lage Vuursche en Hol-
landsche Rading over een onderzoek 
dat tot onrust onder inwoners heeft 
geleid. In een verkennende studie 
naar mogelijke locaties voor wind-
molens is onder andere het Maar-
tensdijkse Bos Noord onderzocht. In 
het gebied zijn windmolens wettelijk 
gezien op voorhand niet uit te slui-
ten, maar er zijn ook belemmeringen 
die weggenomen of gecompenseerd 
moeten worden. Wethouder Brom-
mersma: ‘Het betreft hier slechts een 
studie naar de wettelijk toegestane 
locaties voor windmolens. Gezien de 
belemmeringen liggen andere loca-
ties meer voor de hand’. 

De mening van inwoners en omwo-
nenden telt mee bij de afwegingen 
rond opwekking van energie met 
windmolens. Wethouder Brommers-
ma: ‘We hebben goed geluisterd naar 
de bezwaren van inwoners en om-
wonenden over onder andere natuur 
en gezondheid. Inwoners hebben tij-
dens de bijeenkomst aangegeven dat 
zij meer tijd willen om te reageren, 
daarom kunnen zij nog tot en met 25 
februari online hun mening geven via 
een digitale kansenkaart met vragen-
lijst’. Het college wil de definitieve 
kansenkaart voor zonnevelden in 
april aan de gemeenteraad voorleg-
gen. Voor windenergie is er nog geen 
concrete kansenkaart omdat er nader 
onderzoek nodig is’.

Natuur
De natuur was dus één van de rode 
draden, die er bij deze bijeenkomst 

uitsprong. Paul Bosch van Dra-
kenstein (Lage Vuursche) had zijn 
huiswerk gemaakt en citeerde uit 
de notulen van de vergaderingen 
van de Biltse gemeenteraad: ‘In de 
vergadering van de gemeenteraad 
van De Bilt op 30 juni 2020 heeft 
de raad een motie - met 17 stem-
men voor en 8 tegen - aangenomen, 
waarin het Biltse college wordt 
gevraagd om in de vervolgbespre-
kingen te benadrukken dat de raad 
van de gemeente De Bilt ten be-
hoeve van de participatie lokaal 
een prioritering wil aanbrengen in 
de locatiekeuze voor windmolens 
wanneer er in deze gemeente voor 
windenergie wordt gekozen. In 
dat beleid dient de prioritering van 
meest naar minst wenselijk te zijn: 

1) langs rijkswegen en spoor, waar 
mogelijk gecombineerd met zon, 2) 
op industrie- en bedrijventerreinen 
en 3) in agrarische gebieden met als 
doel de impact op de leefomgeving 
van inwoners te minimaliseren. An-
dere locaties werden niet genoemd, 
waarmee ik wel iets gerustgesteld 
ben dat er binnen de raad geen 
draagvlak is voor windturbines in 
de natuur en dat daardoor de ge-
dachte locatie tussen Hollandsche 
Rading en Lage Vuursche als min-
der kansrijk kan worden aange-
merkt’. Wethouder Brommersma 
bevestigt het bestaan van de motie 
en de mogelijke betrokkenheid er-
van bij de verdere besluitvorming.

Veiligheid
Piloot Jeroen van den Berg (Lage 
Vuursche) brengt naar voren dat 
op basis van een op schaal gete-
kende kaart uit het onderzoeksrap-
port kan worden afgeleid, dat de 
gedachte locatie ruim binnen de 
5.2 kilometer vanaf het vliegveld 
Hilversum valt: ‘Binnen die 5.2 
kilometer mag niet zomaar nieuwe 
hoogbouw worden gepleegd’. Van 
den Berg beschikt ook over ander 
kaartmateriaal: ‘Hierop kan men 
de aanvliegroute voor landingen in 
noordelijke of zuidelijke richting 
op Vliegveld Hilversum zien. Zo’n 
procedure doen we op 700 ft hoog-
te. De hoogte van de tippen van de 
windturbines komt op zo’n 780 ft 
uit. De bedoeling is plm. 6 stuks. 
Dat is echt een te groot obstakel 
voor de vliegveiligheid’.

Dit kaartje uit het onderzoeksrapport toont aan dat de gedachte locatie te 
dicht bij een vliegveld ligt.

Petitie
De online petitie ’Red natuur- en 
recreatiegebied Lage Vuursche’ 
van het Actiecomité Windturbines 
Lage Vuursche tegen de mogelijke 
komst van windmolens in de buurt 
van Lage Vuursche, is in enkele 
dagen tijd 10360 keer (stand van 
zaterdagavond 30 januari) gete-
kend. Volgens het comité van initi-
atiefnemer en dorpsbewoner Frans 
Opdam worden het beschermde 

dorpsgezicht en het ongerepte 
landschap van Lage Vuursche aan-
getast ‘door installaties van indus-
triële proporties. Genieten van de 
rust en de natuur is dan verleden 
tijd. Laat dit niet gebeuren’, schrij-
ven ze bij de petitie. Eerder uitten 
politici in Baarn en Hilversum al 
hun verbazing over het feit dat 
deze gemeenten niet zijn betrok-
ken bij het Biltse onderzoek. 

Met de heideterrein is een belangrijke stap gezet in de natuurlijke 
verbindingsroute tussen het Gooi en de Utrechtse heuvelrug. (foto Lex 
van Boetzelaer)

De landbouwgronden zijn omgevormd in kruiden- en faunarijke akkers en 
graslanden. (foto Lex van Boetzelaer)

Bestellen via: naastdeburen.ccvshop.nl
Mailen ook nog mogelijk.

Afhalen of laten bezorgen.
woensdag t/m zondag

tussen 17.00 - 19.00 uur. 
Bestellen kan tot 15.00 uur op de dag zelf.

Groenekanseweg 168, Groenekan

“Wat schaft de pot?”

Woe.
3-2

Do.
4-2

Vr.
5-2

Za.
6-2

Zo.
7-2

Saté van varkenshaas 
met atjar, kroepoek 

en friet

Spare-ribs met 
knoflooksaus en friet

(€ 15,00)

Zalmfilet met kruiden-
kaas in korstdeeg

en friet

Truffelragout met 
portobello en friet

€ 11,50

Bezorgen 
+ € 2,50 

per
bestel-

ling

Alle gerechten worden vergezeld door sla.

Toetje van de week:
Cantuccini-koekjes, chocolademousse

en amaretto-room € 5,00

Flesje huiswijn: € 12,50
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