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Van ontwerp tot realisatie,
bij Gebr. van Vliet is uw tuin in goede handen.

Wij denken mee, adviseren, schetsen
en komen met praktische oplossingen.

Meer informatie
of offerte aanvragen?

Bel 06 52 46 82 10
of kijk op onze website!

Raadscommissie heeft veel vragen 
over zonnepark Maartensdijk

door Guus Geebel

De raadscommissie Openbare Ruimte behandelde op 14 en 19 januari het voorstel van B en W om een 
ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven voor het afwijken van de ruimtelijke regels 

voor het realiseren van een zonnepark met een maximale instandhoudingstermijn van 30 
jaar naast de Koningin Wilhelminaweg in Maartensdijk. In het geval een activiteit 

in strijd is met het bestemmingsplan maar wel ruimtelijk inpasbaar, kan het 
college de omgevingsvergunning verlenen mits de raad verklaart 

daartegen geen bedenkingen te hebben.

Er hadden zich 9 insprekers gemeld 
die als eersten het woord kregen. 
Als eerste is dat initiatiefnemer 
Sven Kamphues van IX Zon. Het 
bedrijf bouwt windmolens en legt 
zonneparken aan die draaien om 
duurzame energie op te wekken met 
nadrukkelijke aandacht voor na-
tuur, waterhuishouding en de belan-
gen van omwonenden. Kamphues 
stelt dat dit zonnepark een belang-
rijke bijdrage levert aan de energie-

behoefte van de gemeente De Bilt. 
‘Met de mensen die rechtstreeks 
uitkijken op het park zijn afspraken 
gemaakt. De gemeente vindt het 
belangrijk om lokaal eigendom te 
realiseren. IX Zon zet zich in om 

het eerste zonnepark in De Bilt tot 
een succes te maken.’ Edwin Plug 
spreekt in namens de omwonen-
den. Hij vertelt een petitie te heb-
ben overhandigd aan burgemeester 
Potters getekend door 651 mensen, 
inmiddels zijn dat er veel meer. ‘In 
de contacten met de ontwikkelaar 
heeft hij mij persoonlijk aanbiedin-
gen gedaan in ruil voor medewer-
king.’ Plug geeft een voorbeeld van 
de gemeente Wijk bij Duurstede 

waar de raad een stokje stak voor de 
ontwikkeling van een zonnepark, 
omdat er geen draagvlak bij de 
bevolking was. Frans Poot spreekt 
in als voorzitter van stichting Bri-
gida. De stichting zet zich in voor 
het cultuurhistorisch landschap tus-
sen Het Gooi en Utrecht. ‘In 2017 
heeft de raad de routekaart energie-
neutraal De Bilt opgesteld waarin 
onder meer staat dat alle opties 
onderzocht zullen worden voordat 
zonneparken en windmolens aan de 
raad worden voorgelegd. Bovenaan 
de zonneladder staat het plaatsen 
van zonnepanelen op daken. Zo-
lang het draagvlak niet duidelijk is, 
is het te vroeg om groen licht aan de 
ontwikkelaar te geven.’ Hij noemt 
het gebied door de ligging ervan 
cultureel erfgoed. 

Inspanningen
Namens BENG! wordt ingespro-
ken door Bouwe Taverne. ‘BENG! 
is een lokale energiecoöperatie met 
ruim 400 leden die zich inzet voor 
lokaal eigendom van de opwekin-
stallaties zoals overeengekomen in 
het Klimaatakkoord. Lokale betrok-
kenheid, lokale eigendom en lokale 
zeggenschap zijn de uitgangspun-
ten van ons werk. De vraag is of 
het project Achterwetering daar-

aan voldoet.’ BENG! juicht de 
komst van zonneparken toe omdat 
de opwek van daken alleen on-
voldoende is. Taverne noemt een 
viertal punten die voor BENG! van 
belang zijn. De gemeente heeft met 
IX Zon een overeenkomst geslo-
ten, niet in te zien door bewoners, 
waarin een inspanningsverplich-
ting is vastgelegd aan IX Zon om 
tot 50% lokale eigendom te komen. 
Voldoende inspanningen vindt 

BENG! niet voldoende. Het gaat 
om de juiste inspanningen. BENG! 
is groot voorstander van dit soort 
initiatieven en werkt daar graag aan 
mee. Guus Koster is adviseur bij 
de Coöperatie-expert die groepen 
begeleidt en hoe je middels een lo-
kale energiecoöperatie kunt komen 
naar 50% eigendom van zonne- en 
energieparken. ‘We willen helder 
hebben wat de uitgangspunten van 
de coöperatie zijn en initiatiefne-
mers willen elkaar leren kennen.’ 
De initiatiefnemers willen er wat 
aan verdienen om te investeren in 
de omgeving. De status van dit mo-
ment is dat het initiatief te weinig 
rendement geeft en een aanleiding 
om niet verder te gaan om te par-
ticiperen in dit project. Annemien 
van der Veen zegt namens omwo-
nenden van het project zonneweide 
dat in de ontwerpverklaring een 
aantal zaken staat die niet kloppen. 
‘Omwonenden zijn niet allemaal 
gehoord, ook wij niet, terwijl we 
direct zicht op de locatie hebben. 
Wij willen geen Noord-Hollandse 
toestanden waarbij de energie ten 
goede komt aan een multinational 
buiten de gemeente. Verkoop aan 
buitenlandse investeerders is niet in 
het belang van omwonenden.’ Ook 
maakt zij zich zorgen over toename 

van geluid. De omwonenden hech-
ten eraan dat de spoorbogen die 
van historisch belang zijn voor hen 
zichtbaar blijven. Zij concludeert: 
‘Wij willen meewerken aan het be-
halen van de klimaatdoelstellingen 
door actief mee te denken en wij 
willen als inwoners profi teren van 
de gewonnen zonne-energie.’ 

Daken
Dick en Karien Scholten uit West-
broek waren op 14 september 
aanwezig bij de energiediscus-
sie tijdens een inspraakavond in 
Maartensdijk. ‘Daar was geen en-
kele open discussie. De inspraak 
ging niet over hoe we deze crisis 
moeten aanpakken, maar waar de 
projectontwikkelaar zijn zonne-
park kon realiseren.’ Scholten stelt 
onder meer voor om maatregelen 
te nemen om het plaatsen van zon-
nepanelen op daken te bevorderen 
en parkeerterreinen van daken te 
voorzien met zonnepanelen. Frank 
Harbers spreekt in voor Landgoed 
Persijn. Over de manier waarop dit 
project is georganiseerd zegt hij dat 
het op een ad hoc situatie lijkt. Hij 
denkt dat dit plan niet gemakkelijk 
te keren zal zijn. ‘Wij willen inzet-
ten op een betere fi nanciële huis-
houding en een betere inpassing in 
het landschap.’ Arie van der Vlies 
spreekt in namens de werkgroep 
Natuurlijk Maartensdijk die zich 
bezighoudt met het vergroten van 
de biodiversiteit en de bekendheid 

daarvan in en rond Maartensdijk. 
‘Laten we eerst onderzoeken hoe 
we de biodiversiteit op en om be-
staande onbedekte landbouwgrond 
een kwaliteitsimpuls kunnen geven 
voordat we overgaan tot beslissin-
gen welke tot verarming leiden. Wij 
verzoeken de gemeenteraad met 
klem om af te zien van het geven 
van een verklaring van geen beden-
kingen voor dit plan.’

Veel vragen
De commissieleden gaan in op het 
raadsvoorstel waarbij de inbreng 
van de insprekers wordt meege-
nomen. De vragen worden beant-
woord door portefeuillehouder 
Anne Brommersma. ‘Ik heb in de 
bijdragen van de insprekers en de 
commissieleden heel veel liefde 
voor de omgeving gehoord.’ Ze 
heeft er begrip voor dat het pijn 
doet als dat gaat veranderen. De 675 
handtekeningen voor elkaar krijgen 
vindt zij een hele prestatie. De zaak 
waar het om gaat noemt zij een 
complex dossier. ‘Het is de eerste 
keer dat we dit bij de hand hebben. 
Het gaat over de ruimtelijke inpas-
sing, over het lokale eigendom en 
hoe deze aanvraag zich verhoudt tot 
de visie op zon en wind. 

Het onbelemmerde uitzicht op de historische spoorbogen.

Frans Poot, voorzitter van stichting Brigida die zich inzet voor het 
cultuurhistorisch landschap tussen Het Gooi en Utrecht.

Lees verder op pagina 5
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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

Oud papier 
Westbroek
Zaterdag 30 januari zamelen leden 
van muziekvereniging De Vrien-
denkring weer oud papier in. Wilt 
u zo vriendelijk zijn om het oude 
papier vóór 8.00 uur aan de weg 
op of de daarvoor bestemde plaat-
sen te zetten. Inwoners van de 
nieuwbouw worden verzocht ook 
de container op de vertrouwde 
plek neer te zetten.

Hollandsche Rading
Zaterdag 30 januari wordt door 
de muziekvereniging Kunst & 
Genoegen weer oud papier inge-
zameld. Wilt u zo vriendelijk zijn 
om de papiercontainers en/of het 
goed gebundeld papier voor 8.30 
uur aan de weg te zetten. Heel 
prettig voor de papierophalers is 
als u  de handgreep van de kliko 
naar de straat wilt zetten.
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Bilthoven
Pr. Centrumkerk

31/01 • 10.30u - Ds. Harold Oechies
Aanmelden via kerkelijkbureau@

pgbbilthoven.nl

Pr. Gem. Zuiderkapel
31/01 • 09.30u - Ds. G. Herwich

31/01 • 18.30u - Ds. A.L. van Zwet

Woudkapel
31/01 • 10.30u - Live Stream-dienst 

vervallen 
Zie www.woudkapel.nl

Evangelische Gemeenschap, 
Zuiderkapel, Boslaan 3 Bilthoven

31/01 • 14.00u - de heer 
Matthias van der Weide 

R.K. Kerk Onze Lieve Vrouwe
31/01 • 10.30u - Koosje Vos
Vieringen zijn online, zonder 

kerkgangers. 

Ger. Kerk (wijkgemeente 
d’Amandelboom)

Voorlopig geen diensten.
 

De Bilt
Protestante Wijkgemeente Dorpskerk

31/01 • 10.00u - ds. K Hage
Alles alleen online

Protestante Wijkgemeente 
Oosterlichtkerk 

31/01 • 10.00u - Ds. E.J.W. van Leersum
Alleen online

R.K. St. Michaelkerk
31/01 • 10.30u - Eucharistieviering 

F. Zwarts
Reserveren via www.marthamaria.nl/

vieringen

Nieuwstraatgemeente V.E.G. De Bilt
31/01 • 10.00u - Geen dienst

Groenekan
Herv. huisgemeente Groenekan 

(Groenekanseweg 66)
31/01 • 15.30u - Drs. G.A. van Ginkel 

Herst. Herv. Kerk Groenekan 
(Groenekanseweg 66)

31/01 • 10.00u - Ds. L. Groenenberg 
31/01 • 18.30u - Ds. R.W. Mulder 

Hollandsche Rading
PKN - Kapel 

31/01 • 09.30 uur - Samendienst met 
Ontmoetingskerk en St. Maartenskerk 

Maartensdijk
Aanmelden via aanmelden@

pknmaartensdijk.nl

Lage Vuursche
PKN - Herv. Kerk

31/01 • 10.00u - Ds. L. Kruijmer
31/01 • 18.30u - Ds. G.H. Kruijmer 

Besloten karakter en digitaal via 
kerkomroep.nl.

Maartensdijk
Hersteld Hervormde kerk

31/01 • 10.00u +18.30u - Ds. P. Verhaar

PKN - Ontmoetingskerk
31/01 • 10.30u - Samendienst in en met 

St. Maartenskerk
31/01 • 17.00u - middagdienst; 

voorganger Ronny van Renswoude
Aanmelden via aanmelden@

pknmaartensdijk.nl 

St. Maartenskerk
31/01 • 10.30u - Oecumenische viering 

I. Goossens 
Reserveren via corona-vieringensm@

marthamaria.nl

Westbroek
Ned. Ger. Kerk

31/01 • 10.00u - Ds. T.A. Viezee
31/01 • 18.30u - Ds. M. van der Zwan

PKN - Herv. Kerk
31/01 • 10.00u - Ds. M. van der Zwan

31/01 • 18.30u - Ds. A.T. van Blijderveen 

Open meditatieavond  
Soeficentrum 

Op 27 januari van 20.00 tot 
22.00 uur is er een online open 
Meditatieavond via Zoom van 
Soeficentrum Regio Utrecht. 
Toegankelijk voor iedereen met 
belangstelling voor spiritualiteit 
en meditatie. Met meditatie-
technieken uit verschillende spi-
rituele tradities en muziek, stilte 
en poëzie, Het thema is innerlijk 
licht. Opgeven niet nodig, de 
link is te vinden op www.soefi-
centrumutrecht.nl.

“De aarde heeft onze voetstappen 
gedragen en nu ga jij je eigen weg”

Willy

Mijn lieve maatje is overleden

Ton
Anthony Benjamin Bergmans

Eindhoven, 17 januari 1937
De Bilt, 21 januari 2021

Willy Roggeveen

Correspondentieadres:
Uitvaartzorg Annemarie Dix
T.n.v. wijlen Dhr. A.B. Bergmans
Soestdijkseweg Zuid 87-A7, 3732 HE De Bilt.

Ton is overgebracht naar Uitvaartcentrum Van
Tellingen, Leeuweriklaan 2 te Zeist.

Het afscheid zal op donderdag 28 januari in
kleine kring plaatsvinden te Bilthoven.

 
Zoom-in bij Mama Lokaal 

Bij Mama Lokaal kunnen (aan-
staande) mama’s elke woens-
dagochtend tussen 10.00 en 
11.30 uur online andere moe-
ders ontmoeten met kinderen 
van 0-4 jaar. Samen met je 
kind(eren) luisteren naar ver-
halen en meezingen met lied-
jes. Meer informatie en de 
zoomlink op de website: debilt.
ouderslokaal.nl.

Middagdienst  
Ontmoetingskerk Online

 
Op zondag 31 januari is er na 
bijna een jaar weer een middag-
dienst in de Ontmoetingskerk 
in Maartensdijk. Via de website 
van Kerkgemist.nl is de dienst 
te volgen (bij ‘PKN Maartens-
dijk’). Spreker is de Maartens-
dijker Ronny van Renswoude 
over het actuele thema ‘Een-
zaamheid. De uitleg van Ronny 

wordt afgewisseld door muziek. 
De uitzending begint om 17.00 
uur.

Workshop thuisonderwijs 

Op maandag 1 februari 20.00 
tot 21.30 uur is er een online 
zoom workshop over thuis-
onderwijs en huiswerk. Wat 
is handig om wel of niet te 
doen in het begeleiden van je 
kind(eren) en wat is de erva-
ring van andere ouders? Hoe 
kun je je kind(eren) het beste 
ondersteunen? Aanmelden en 

meer informatie zie de website: 
debilt.ouderslokaal.nl

Mindfulness voor je kind

De levens van kinderen zijn 
druk geworden en overvol met 
prikkels. In deze bijeenkomst op 
woensdag 3 februari om 20.00 
uur krijgen ouders informatie 
over mindfulness en gaan zij 
vooral een aantal mindfulness-
oefeningen ervaren die zij 
zelf met hun kinderen kunnen 
doen. Meer info en aanmelden: 
debilt@ouderslokaal.nl.

Voor alti jd in ons hart

Verdrieti g maar dankbaar voor al het goede wat hij ons heeft  
gegeven, hebben wij afscheid moeten nemen van mijn lieve man, 
onze vader, onze schoonvader en opa

Jan Sti jlaart
 * 6 januari 1931  † 22 januari 2021

 An

 Jaap en Margriet
  Maarten en Anne
  Erwin en Selina

 Anja en Cees
  Suzanne en Mark
  Paul

 Jeroen en Annemieke
  Larissa
  Tycho
  Kyan

Correspondenti eadres:
Begrafenisondernemer Kees van Asselt
Antwoordnummer 8001
3738 ZV Maartensdijk

De uitvaartdienst zal in besloten kring plaatsvinden op 
donderdag 28 januari 2021 om 10.30 uur in
de ‘Ontmoeti ngskerk’, Kon. Julianalaan 26 te Maartensdijk.

Aansluitend zal de begrafenis, eveneens in besloten kring, 
plaatsvinden op de Algemeen Bijzondere Begraafplaats 
Maartensdijk aan de Dierenriem.

Er zal een beeldregistrati e worden gemaakt van de uitvaart.
De live-uitzending is te volgen via:
www.kerkdienstgemist.nl/stati ons/2275-PKN-Maartensdijk

Jan hield van bloemen.

De Vereniging Groenekan nodigt u uit voor een zoom VER-
VOLGBIJEENKOMST over WONINGBOUW op Donderdag 
28 Januari aanvang 20.00 uur. U kunt zich aanmelden door een 
mail te sturen aan secretariaat@VerenigingGroenekan.nl en 
ontvangt dan van ons een mail met een link naar de vergadering.

Indien u vragen wilt stellen of lid wilt worden 
kan ook bovenstaand emailadres gebruikt 
worden of ga naar het contactformulier op de 
site van de Vereniging. Helaas kunnen we in 
deze tijd niet fysiek bij elkaar komen, daar-
om vragen wij leden die niet de (technische) 
mogelijkheid hebben om mee te doen contact 
met ons op te nemen. Dan zien we hoe we u 
toch kunnen laten deelnemen.
Telefoonnummer: 06 22 57 48 90



Lieve mensen,

We zijn een volgende periode ingegaan om het coronavirus de defi-
nitieve nekslag te geven. Een periode waarin een extra inspanning 
van ons allemaal gevraagd wordt. Het is ook een periode van hoop en 
bescherming. Hoop omdat de maatregelen effect hebben en omdat de 
vaccinatie ons zal beschermen. Maar dat is niet genoeg.

Met u droom ik dat we elkaar weer onbezorgd kunnen ontmoeten. Op 
de koffie bij opa en oma, je uitleven op het sportveld, gewoon weer 
naar de winkel, een terrasje pakken. Wat missen we dat. We moeten 
alles op alles zetten, maar we zullen er komen. Dat vraagt een uiterste 
inspanning. De kern daarvan is: zorg dat je de ander geen heftige ziek-
te bezorgd. Dat vraagt iets eenvoudigs van je, maar met zoveel impact 
op ons leven: uit elkaars buurt blijven. De maatregelen van het RIVM 
zijn daar op gericht. Ze vragen een tijdelijk offer in ons sociale leven. 
Om uzelf en de mensen om u heen te beschermen, om de instellingen 
waar onze kwetsbaren en zieken verblijven overeind te houden. Dat 
bereiken we alleen samen.

Het gemis, de eindjes aan elkaar moeten knopen, het chagrijn, de co-
ronamoeheid. Ik zie het, voel het en begrijp het. En toch heeft u mij 
het afgelopen jaar het vertrouwen gegeven, dat we deze pandemie te 
boven komen. Door uw inzet, creativiteit en aanpassingsvermogen. 
Door naar elkaar om te zien. Door kracht te tonen en geloof in be-
tere tijden. Ik neem daarbij zelf een voorbeeld aan de ouderen, die 
ik spreek; sommigen van hen hebben zwarte tijden doorgemaakt en 
offers gebracht. Ik heb diep respect voor de manier waarop zij altijd 
doorzetten en licht zagen.

Ook denk ik aan onze kinderen en jongeren en hun ouders en hoe het 
virus het gezinsleven op zijn kop heeft gezet. Ik hoop dat jullie thuis 
het geduld kunnen blijven opbrengen tot we door deze periode heen 
zijn. En, jongens en meiden: ik realiseer me dat jullie een tijdje min-
der vrij zijn, maar ook jullie hebben een belangrijke bijdrage in het 
voorkomen van ziekte. Wees alsjeblieft voorzichtig.

De komende tijd zijn we vanaf 21.00 uur binnen: de avondklok. Een 
ingrijpende maar noodzakelijke maatregel om het virus in te dammen 
en nieuwe varianten het hoofd te 
kunnen bieden. Net als de maat-
regel om voorlopig nog maar één 
bezoeker per dag te mogen ont-
vangen. Eenzaamheid ligt op de 
loer. Een belletje, een kaartje: ze 
hebben in deze tijd meer beteke-
nis dan ooit.

Hoe ingrijpend ook: ik heb het 
vertrouwen dat alle maatregelen 
ons door de crisis heen helpen. 
Niet omdat dat van het RIVM of 
het kabinet moet, maar omdat ik 
geloof in de kracht van u, uw fa-
milie en onze gemeenschap.

Met vriendelijke groet,
Sjoerd Potters
Burgemeester
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ZONNEPARK
MAARTENSDIJK?

Zonnepanelen 
horen op daken, 
niet in de natuur.

Houd onze 
omgeving groen!

Morgenavond
raadsvergadering:
Forza stemt tegen!

Kijk op:

forzadebilt.nl

Dorps, groen en veilig!

advertentie
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Ik heb geen hoge hoed

Kan dat wel bij een uitvaart, 
er kleurig uitzien? Het moet 
natuurlijk smaakvol zijn en passen 
bij de familie en de overledene. 
Vaak weten wij in zo’n situatie 
niet helemaal wat we moeten 
doen en dus is bij een uitvaart 
zwart of grijs snel passend, omdat 
het niet zal opvallen. Terwijl 
aula’s van begraafplaatsen en 
crematoria vaak met kleur zijn 
ingericht en we graag kleurige 
bloemen sturen.

We weten ook niet altijd welke 
woorden we moeten gebruiken. 
Wat zeg je tegen iemand, die 
net een dierbare verloren heeft? 
Ik hoorde iemand ‘Van harte 
gecondoleerd’ zeggen. Kan dat? 
In Trouw las ik een uitspraak 
van rouwdeskundige en klinisch 
psycholoog Manu Keirse: mensen 

‘Wat trek ík aan bij de begrafenis 
van je moeder?’ vraag ik Ans. 

Haar moeder was een kleurrijke 
vrouw. ‘Geen zwart jacquet’, stel 

ik voor. Als uitvaartverzorger 
ben ik al niet zo traditioneel, 

maar door mijn kleding moet 
de uitvaart niet nog zwaarder 

worden, vind ik. ‘Ik heb ook geen 
hoge hoed’. Ans glimlacht en 

vertelt over haar moeder, 
die graag schilderde 

en van bloemen in huis hield. 
‘Ze was gek op de kleur blauw’. 

zijn bang om het verkeerde te 
doen of te zeggen. Volgens hem 
gaat het mis als mensen gaan 
invullen wat de ander denkt of 
voelt: ‘Het zal wel moeilijk voor 
je zijn’, zeggen ze dan. Veel beter 
is het om open vragen te stellen: 
‘Vertel eens wat er in je omgaat?’. 
Luisteren is het allerbelangrijkste 
voor iemand die verdriet heeft. 
Echte troost is dat je verdriet mag 
bestaan.

Ik sprak Florien Smits, 
initiatiefnemer van ‘Kleurjekist’. 
Samen een uitvaartkist 
beschilderen levert prachtige 
gesprekken op met elkaar en een 
kleurig eindresultaat. Met elkaar 
praten. Florien ondersteunt 
families op een unieke wijze bij 
afscheid en rouw. Zij vindt het 
belangrijk ook kinderen serieus 

bij een uitvaart te betrekken 
en ziet aan kinderen in haar 
omgeving hoeveel zij begrijpen 
van wat er gebeurt. De dood 
hoort bij het leven. Florien zelf 
is vanaf haar eerste overleden 
opa in alles meegenomen en 
dat heeft haar enorm geholpen 
met de manier waarop ze heeft 
kunnen rouwen.

De begrafenis van de moeder van 
Ans is kleurrijk, net als zijzelf. Op 
de rouwkaart prijkt één van haar 
schilderijen, er zijn veel bloemen 
en de kleinkinderen hebben 
de kist beschilderd. Ik heb mijn 
blauwe pak aan. En mijn Happy 
Socks.

Koop Geersing 
register uitvaartverzorger

advertentie

Meepraten over duurzame 
energieopwekking

door Henk van de Bunt

In het klimaatakkoord zijn afspraken gemaakt over hoe we Nederland verduurzamen. Zo is 
afgesproken de CO² uitstoot in 2030 met bijna de helft ten opzichte van 1990 en in 2050 met 

95% te verminderen. Alle gemeenten in Nederland leveren hieraan een bijdrage, ook de 
gemeente De Bilt. Om de CO² uitstoot te verminderen is het belangrijk dat er in 

de toekomst meer duurzame energie opgewekt gaat worden.

De gemeente De Bilt streeft ernaar 
om in 2050 net zoveel duurzame 
energie op te wekken als er verbruikt 
wordt. Duurzame, CO²-neutrale 
energie kan onder andere opgewekt 
worden met zonnevelden en wind-
molens. Ook alle huiseigenaren en 
organisaties, die zonnepanelen op 
hun dak leggen, dragen hier aan bij.

Zonnevelden en windmolens
Op dit moment zijn er nog niet veel 
geschikte methoden voor duurzame 
energieopwekking in de gemeente. 
Windmolens en zonnevelden zijn 
bewezen succesvolle manieren om 
op korte termijn voldoende ener-
gie op te wekken. Dat is belangrijk, 
want men staat voor een enorme 
verduurzamingsopgave. Bovendien 
is de realisatie van zonnevelden en 
windmolens ook financieel haalbaar 
en kunnen inwoners profiteren van 
beperkte gebruikskosten. 
De gemeente kijkt ook naar andere 
mogelijkheden, bijvoorbeeld zonne-
panelen op daken. Inwoners die hun 
huis willen verduurzamen worden 
daarbij zo goed mogelijk geholpen. 

Maar zelfs wanneer op álle geschikte 
daken panelen liggen wordt er nog 
niet voldoende elektriciteit voor de 
toekomst opgewekt.

Verkenning
Daarom werd de afgelopen tijd geke-
ken in welke gebieden in de gemeen-
te kansen bestaan voor de opwekking 
van duurzame energie met zonnevel-
den of windmolens. Ook wordt er ge-
werkt aan richtlijnen voor het beoor-
delen van toekomstige initiatieven 
hiervoor: dat gebeurt in samenspraak 
met inwoners. De gemeente vindt het 
belangrijk om te weten wat inwo-
ners, bedrijven en andere partijen van 
duurzame energieopwekking met 
zonnevelden of windmolens vinden. 
Welke kansen zijn er en welke zor-
gen horen daarbij? Wat is belangrijk: 
inpassing in het landschap, effecten 

voor dieren en planten, uitzicht of iets 
anders? Heeft men liever energieop-
wekking op één plek in de gemeente 
of juist verspreid over verschillende 
locaties? 

Verslag
Bij het opstellen van het beleid voor 
zonnevelden en de aanpak voor wind-
energie maakt de gemeente De Bilt 
gebruik van de inbreng van inwoners 
en van georganiseerde stakeholders. 
Zij organiseerde drie inwonersavon-
den: een ‘fysieke’ avond in Maar-
tensdijk op 14 september en twee 
avonden online op 21 en 22 septem-
ber 2020. In het daarvan opgemaakte 
verslag wordt beschreven uit welke 
onderdelen de avonden bestonden 
en welke zaken de inwoners hebben 
meegegeven aan de gemeente. 

Voor inwoners van Lage Vuursche organiseerde de gemeente De Bilt 
samen met de gemeente Baarn op dinsdag 26 januari een aparte infor-
matieavond over duurzame energieopwekking met windmolens. Men 
besprak daar ook het technisch onderzoek naar mogelijke locaties. In 
verband met Corona-maatregelen was ook dit een onlinebijeenkomst. In 
een volgende Vierklank zullen wij hier op terug komen.                [HvdB].

Lees verder op pagina 5

Ook achter gesloten 
deuren is er activiteit!

Blijf uw lokale 
ondernemers steunen.

advertentie
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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 28 januari
t/m woensdag 3 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

Ambachtelijke cervelaat
Gebraden rosbief
Gegrilde kipfilet

Filet Americain
Sellerie salade
Ei-bieslook salade

VOORDEEL HELE WEEK

Aangepaste openingstijden!Extra donderdag voordeel:

Kipfilet
naturel of gemarineerd

Black Angus burgers

Hollandse sucade

500
GRAM 6.98

500
GRAM 6.75

4
VOOR 10.-

Kipshoarma

KAASVrijdag en zaterdag voordeel

500
GRAM 6.98

Runderschnitzels
Kipschnitzels
Gepaneerde schnitzels

4 + 1
GRATIS1

KG 11.99

KLEINE 
VARKENSHAASJES

MUIDERSLOTJE 3 + 1
GRATIS

STOMPETOREN EXTRA 
BELEGEN 

500
GRAM 6.50

GRILLWORST + 
LEVERWORST

SAMEN
VOOR 8.-

Grieks filetlapje 3+ 1
GRATIS

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 28, vrijdag 29 en zaterdag 30 januari.

Koolhydraatarme maaltijd 
met zoete aardappel, padden
stoelen, pastinaak en groenten    

€ 1,49
100 gram

Conference handperen € 1,49
Heel kilo

Gesneden
Hutspot

€ 0,99
500 gram

Alle rauwkostsalades 
en stamppotten

Per 100 gram € 0,90

Hollandse 
Prei
Heel kilo € 1,49
De lekkerste
Mandared 
mandarijnen 
uit Sicilië …. Uniek van smaak…

Kom proeven…!!!!

Notenafdeling: 
Cashewnoten en 
Huismix
Nu 2 bakken € 7,98

01
02

02
02

03
02

Kip stoofpot € 1,49
100 gram

Stoofpot van skrei
(winterkabeljauw)

€ 1,99
100 gram

Boeuff bourguignon 
Met rode kool en puree € 1,75

100 gram

Donderdag, vrijdag 
en zaterdag 

hebben we weer een 
groot assortiment 

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

caramel taart
Nu  € 15,95
Onze bekende
Wortel cake
Nu  € 4,99 

Desem 
Donker volkoren
Nu € 2,99
Onze bekende
Witte bollen

Zak 5 stuks € 1,99

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…!!!!

Lekker stoven…. Kant en klaar!!



Noord-Koreaanse 
toestanden in 

commissie OR?
Bij de beantwoording van vragen door wethouder Anne Brommer-
sma bij het agendapunt over zonnepanelen in de commissie Open-
bare Ruimte op 19 januari, had Peter Schlamilch een interruptie. De 
wethouder had gezegd, dat communicatie niet altijd bij de mensen 
overkomt. Schlamilch stelt dat het de tweede keer is dat de inwoners 
worden weggezet, dat ze onze brieven klakkeloos in de prullenmand 
gooien. Voorzitter Krischan Hagedoorn zegt dat hij dit de wethouder 
niet zo heeft horen zeggen. ‘Ja, dat heeft ze in de eerste termijn ge-
zegd’, is het antwoord. Wanneer de voorzitter vraagt andere bewoor-
dingen te kiezen en tot een vraag te komen, is het antwoord: ‘Het 
lijkt me goed dat Forza De Bilt zijn eigen bewoordingen kiest en dat 
de PvdA dat ook voor zichzelf doet, en dat we allemaal elkaar gun-
nen onze bewoordingen te kie-
zen, we zitten niet in Noord-
Korea’. Voorzitter Hagedoorn 
vraagt Schlamilch deze kwa-
lificatie terug te nemen. ‘Nee, 
want dat zou bevestigen dat 
we hier in Noord-Korea zit-
ten’. De voorzitter zegt: ‘Dus 
u vergelijkt deze commissie en 
het leiden van deze commissie 
met het democratisch proces in 
Noord-Korea? Ik wil graag dat 
u daar afstand van doet’. Dat 
doet hij niet. Als de voorzitter 
zegt hierover verder niet met 
hem in debat te gaan spreekt 
hij wederom over Noord-Ko-
reaanse toestanden. Later in de 
vergadering neemt Schlamilch 
zijn woorden terug.              (GG)
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Voor de zomer moet onze regio 
met een bod komen voor de Regi-
onale Energie Strategie. In maart 
legt het college een kansenkaart 
Zon en Wind voor met locaties die 
voor ons geschikt zijn. Dat is in-
middels in acht bijeenkomsten met 
de inwoners besproken.’ Het is een 
uitgebreid participatietraject en 
het lijkt de wethouder logisch dat 
gevraagd wordt daarop te wachten 
voordat over deze concrete vergun-
ningaanvraag geoordeeld wordt. 
‘Maar dat mag niet. Zelfs als er in 
2021 een nieuw beleid is vastge-
steld, dan moeten we dit initiatief 
beoordelen op het beleid van 2017, 
want dat is het geldende beleid op 
het moment dat deze aanvraag bij 
de gemeente binnenkwam’. 

Aanpassingen
‘Voor wonen is dit geen geschikte 
locatie vanwege de ligging aan de 
snelweg, dus ook dat is geen reden 
voor uitstel. IX Zon heeft oktober 
2019 een aanvraag ingediend en de 
wettelijke termijn van zes maanden 
waarop wij een beslissing moeten 
nemen is ruimschoots overschre-
den. Er zijn heel veel aanvullingen 
gevraagd aan IX Zon. We hebben 
in december alle stukken compleet 
aangeleverd gekregen en dat be-
tekent dat wij niet nog langer on-
nodig kunnen wachten voordat we 
tot een besluit komen. Participatie 
gaat in dit project over twee din-
gen. Over de plek, dus wat vinden 
onze inwoners en stakeholders er-
van. Het andere gaat over lokaal 
eigendom. Beide vormen van par-
ticipatie zijn de verantwoordelijk-
heid van de initiatiefnemer. Die 
wil een zonnepark realiseren en 
het is aan de gemeente om daar op 

ruimtelijke gronden een toets op 
te doen. IX Zon heeft een aantal 
ruimtelijke aanpassingen gedaan. 
Het college zag geen ruimtelijke 
belemmeringen en legt daarom dit 
raadsvoorstel voor.’ 

Lokaal eigendom
Over lokaal eigendom waar veel 
vragen over waren zegt de wet-
houder: ‘In de duurzaamheidsa-
genda is opgenomen dat er sprake 
moet zijn van lokaal eigendom 
bij dit soort projecten. Het lastige 
is dat wij alleen mogen toetsen 
op ruimtelijke gronden en niet op 
50% lokaal eigendom. Die omge-
vingsvergunning is namelijk een 
publiekrechtelijke overeenkomst, 
en een privaatrechtelijk aspect als 
50% lokaal eigendom mag je daar 
niet in meenemen. Daarom heb-
ben we een overeenkomst met IX 
Zon gesloten met een inspannings-
verplichting om te komen tot 50% 
lokaal eigendom. De meest ideale 
vorm is als een energiecoöperatie 
voor de helft van de eigenaar is. 
Dat betekent dat de opbrengsten 
van het zonnepark voor de helft 
terugvloeien naar die energiecoö-
peratie. De tweede vorm is dat de 
helft van de winst wordt uitgege-
ven in vorm van obligaties. Er is 
bedongen dat in eerste instantie 
de inwoners uit de groene kernen 
daarvoor in kunnen schrijven, in 
tweede instantie alle inwoners van 
onze gemeente en in derde instan-
tie inwoners uit de regio. Dan is er 
wel sprake van lokaal eigendom 
maar geen sprake van zeggen-
schap. Mocht ook dat niet lukken 
dan hebben we nog als uiterste een 
marktconform duurzaamheids-
fonds met elkaar afgesproken. Dan 
stort IX Zon in een fonds.’ 

Samenvatting
Over participatie zegt de wethou-
der dat advertenties in de kranten 
lang niet iedereen bereiken. In 
ieder geval zijn er bijeenkomsten 
geweest en daarnaast zijn er ook 
andere gesprekken gevoerd. Zij 
vat de het proces nog eens samen: 
‘IX Zon heeft een vergunningaan-
vraag gedaan op 25 oktober 2019. 
Het college legt die voor aan de 
raad voor een verklaring van geen 
bedenkingen. Het college kan die 
verklaring op ruimtelijke gronden 
niet onthouden. De raad wordt nu 
gevraagd over deze ontwerpver-
klaring van geen bedenkingen te 
besluiten. Daarna leggen we die 
ter inzage voor zienswijzen. Dan 
kunnen er twee dingen gebeuren. 
Stel de raad geeft een verklaring 
van geen bedenkingen. Dan ma-
ken we er een ontwerp van en dan 
komen er zienswijzen. Geeft de 
raad de verklaring niet, dan moet 
dat ook voor zienswijzen worden 
neergelegd. Het ene of het andere 
betekent uiteindelijk dat de raad 
opnieuw, maar dan een definitieve, 
verklaring van geen bedenkingen 
voorgelegd krijgt.’ Na deze in-
leiding gaat de wethouder in op 
gestelde vragen en opmerkingen. 
‘Er was geen aanleiding om een 
Bibob-toets te doen. Wij hebben 
met IX Zon een overeenkomst 
gesloten over lokaal eigendom. 
Daarin staat dat verkoop een-op-
een overgaat naar een rechtsopvol-
ger. Over de kwaliteit van de grond 
zegt de wethouder dat het agrari-
sche grond is die intensief bemest 
is en niet interessant voor biodi-
versiteit. Zonnepanelen op het dak 
heeft de voorkeur. Samen met onze 
energiecoöperaties stimuleren wij 
inwoners daarvoor. Een aantal le-
den heeft vragen die in de eerste 

Arie van der Vlies spreekt in namens de werkgroep Natuurlijk 
Maartensdijk.

termijn gesteld waren niet beant-
woord gezien. Die worden alsnog 
beantwoord. 

Wethouder
Anne Brommersma zegt na de 
tweede termijn van de commis-
sie onder meer dat de commissie 
haar een grotere rol toedicht dan 
zij heeft. ‘Als gemeente hebben we 
maar een zeer beperkte rol. Het is 
niet aan ons om buiten onze verant-
woordelijkheden te treden. Dat al-
les al vastligt in regeltjes en dat de 
raad geen enkele ruimte heeft klopt 
niet. Het zijn door de raad vastge-
stelde regels waar het college zich 
aan houdt. Het is wel degelijk po-
litiek en met dat je een afweging 
moet maken op ruimtelijke gronden 
bedoel ik niet dat daar geen enkele 
ruimte in is. Er is wel ruimte maar 
het moet ook juridisch standhou-
den. Over de technieken voor bode-
monderzoek is afgesproken dat bij 
de start van de bouw de archeolo-

gische onderzoeken gereed moeten 
zijn en op dit moment kan dat nog 
niet omdat nog niet exact bekend is 
waar gegraven zal worden voor de 
panelen. Over twee geplande bij-
eenkomsten zegt de wethouder dat 
de gemeente een vergunningaan-
vraag moet beoordelen op het be-
leid dat geldend is op het moment 
dat de aanvraag wordt ingediend. 
Zelfs als we dit zouden uitstellen 
totdat het beleid door de raad is 
vastgesteld moeten we dit beoor-
delen op het zonneveldenbeleid uit 
2017. De wethouder vindt dit ver-
warrend. Voorzitter Krischan Ha-
gedoorn concludeert dat het een be-
spreekpunt in de raad op 28 januari 
wordt. Als bespreekpunten noemt 
hij de ruimtelijke argumenten, zon-
nepanelen op daken, de ruimtelijke 
inpasbaarheid en de cultuurhistori-
sche ruimtelijke randvoorwaarden, 
participatie en lokaal eigendom, de 
ontijdigheid van dit raadsvoorstel, 
Persijn en het Noorderpark.

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

advertentie

Het zijn veelal individuele meningen 
van deelnemers, die dus ook tegen-
strijdig kunnen zijn.

Op basis van deze gesprekken heeft 
de gemeente een concept-kansen-
kaart zonnevelden opgesteld, die aan-
geeft welke gebieden meer en minder 
kansrijk zijn voor zonnevelden. Voor 
windenergie is een windkaart, die de 
belemmeringen voor windmolens 
per gebied schetst. De kaarten wor-
den nu voor reactie voorgelegd aan 
alle inwoners. 

Participatieavond 
Tijdens een vervolgbijeenkomst 
werd op maandagavond 25 januari 
tijdens een online bijeenkomst het 
tussentijdse resultaat van onderzoe-
ken en de eerdere bijeenkomsten 

waar bewoners en organisaties hun 
ideeën, meningen en wensen deel-
den besproken. Meer dan 100 deel-

nemers hadden zich aangemeld. De 
online-bijeenkomst werd na een 
algemeen gedeelte gesplitst in de 
groepen zonne-, wind- en andere 
energie(-mogelijkheden). 
Inwoners kunnen vanaf 31 janu-
ari tot en met 7 februari online hun 
mening geven via een digitale kan-
senkaart met vragenlijst; deze is te 
vinden via www.debilt.nl/zonen-
windenergie. Alle inbreng wordt 
benut om hierbij goede afwegingen 
te maken en wordt vastgelegd in 
een participatierapport. Het col-
lege wil de definitieve kansenkaart 
voor zonnevelden in maart aan de 
gemeenteraad voorleggen. Voor 
wind wordt dan voorlopig alleen 
besloten in welke gebieden nader 
onderzoek wordt gedaan naar de 
mogelijkheden. 

Vervolg van pagina 3

Deze hoogspanningsmast verzorgt grote hoeveelheden elektrische 
energie over de spoorlijn Utrecht-Hilversum en over de A27 in oostelijke 
en westelijke richting veelal in open gebieden. 

Een transformatorhuisje (hier aan de Voordorpsedijk) is een gebouwtje, 
dat een of meer transformatoren herbergt om hoogspanning om te zetten 
naar laagspanning voor levering aan huishoudens en bedrijv
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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.

Kijk op onze website en schrijf je in:
Online Open dag vrijdag 29 januari 2021, ook voor tl-leerweg
 zaterdag 30 januari 2021, ook voor tl-leerweg
Meeloopmiddag  woensdag 10 en woensdag 17 februari 2021
(algemeen)

Kom online 
kennismaken!

Dierenriem 2, Maartensdijk

Facebook “f ” Logo CMYK / .eps Facebook “f ” Logo CMYK / .eps

www.aeresvmbo-maartensdijk.nl

Woensdag 3 maart 2021
Meeloopmiddag voor: 
de Paardenklas, 
de Outdoorklas en 
de Food & Cookingklas

Uw adres voor:
• lichtinstallaties • krachtinstallaties •

• computernetwerken •

Kleintje op komst?
Bestel bij ons de geboortekaartjes!

Kom gerust langs om te kijken of neem de boeken
mee naar huis en bepaal je keuze daar op je gemak. 

Eigen ontwerp mogelijk | Grote standaardcollectie
Snelle levering | Gratis boeken mee naar huis
Gratis geboorteadvertentie in De Vierklank

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

tevens grote collectie trouw- en jubileumkaarten 

Hip
&

Trendy

Wij zijn 
leverancier 

van o.a. 
Family Cards, 

Belarto
en Buromac.

FRIES SUIKERBROOD
nu € 2,50

SLAGROOM MOKKA 
SCHUIMTAART

nu € 7,95

2,50

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

Theaterfestival 
HiStories in 2021

Op 10 en 11 april 2021 zal voor de tweede keer het Muziektheaterfestival 
HiStories in de gemeente De Bilt plaatsvinden. Bij het festival worden op 
vijf locaties vijf historische verhalen verteld door dansers, zangers, muzi-
kanten en theatermakers. 

In de eerste editie werden verhalen verteld van het KNMI, Sluishoef, de Brand-
weerkazerne, de Bunker en op Landgoed Houdringe. Na het succes van de eer-
ste editie kan een corona-proof vervolg niet uitblijven. Voor de komende tour 
in het voorjaar zijn er weer vijf bijzondere locaties in de gemeente gevonden: 
De Hoeve, Het verloren Kerkhof, Jacoba’s Eiland, Immanuelkerk en De Molen 
Geesina. Op de betreffende locatie zal het verhaal dat zich daar heeft afgespeeld 
theatraal worden verteld.
Aankomende dinsdag 19 januari vindt de aftrap van het festival plaats en pre-
senteren de spelers, zangers, dansers en vrijwilligers zich (aan elkaar) om alvast 
in de stemming te komen. De start van de kaartverkoop is begin maart; belang-
stellenden kunnen een herinnering hieraan aanvragen bij info@hetweeshuis-
vandekunst.nl. Houd de website in de gaten; (www.hetweeshuisvandekunst.nl).
                      (Petra Bergstra)

Vlakbij het recreatieterrein in het Leyense bos, op de grens tussen Bilthoven 
en Maartensdijk, ligt het ‘Verloren Kerkhof’. [foto Henk van de Bunt]

Avondrood

De lucht kleurde maandagavond prachtig rood. Uit statistisch onderzoek lijkt 
de regel dat avondrood voorafgaat aan een mooie dag iets vaker te kloppen 
dan de regel dat morgenrood gevolgd wordt door slecht weer. En hoewel er in 
de nacht van maandag op dinsdag weer aardig wat regen viel, was het dinsdag 
toch redelijk aangenaam. (foto Janny Smits)
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Ontwerp

Aanleg

Onderhoud

Renovatie

Boomverzorging

HET JUISTE ADRES VOOR:

Dr. Engelhardlaan 12  |  3734 VB Den Dolder  |  06 29 55 60 42
oppenmeertuinen@gmail.com  |  www.oppenmeertuinen.nl

Ook onderhoud op 

abonnementsbasis!

advertentie

Openbaar Vervoer in Lage 
Vuursche verslechterd 

door Henk van de Bunt
 

Op 3 januari wijzigde menig dienstregeling en busmaatschappijen namen lijnen van elkaar 
over. In sommige gevallen veranderden de vertrektijden, de frequenties en de routes 

en een enkele lijn is komen te vervallen. I.v.m. de nieuwe coronamaatregelen 
wordt veelal een aangepaste dienstregeling gereden. 

In De Vierklank van vorige week 
vertelde Evert Bouws van Reizi-
gersvereniging Rover: ‘De grootste 
wijziging dit jaar heeft te maken 
met een lijnenruil tussen U-OV 
(Qbuzz) en Syntus Utrecht zodat 
diensten van chauffeurs beter op 
elkaar afgestemd of gecombineerd 
kunnen worden en er minder bus-
sen stil staan. Binnen de gemeente 
De Bilt en directe omgeving is bij-
voorbeeld lijn 59 Hilversum - Lage 
Vuursche - Den Dolder - Zeist daar-
bij betrokken. Zo’n ruil blijkt een 
besparing op te leveren zonder dat 
de dienstregeling van deze lijnen 
verslechtert’. 

Zaterdag
Dat laatste deed Frits Visser (Voor-
zitter Stichting Welzijn Bewoners 
Lage Vuursche) in de pen klimmen: 
‘De dienstregeling is wel degelijk 
verslechterd. Vanaf 3 januari 2021 
rijdt de bus namelijk op zaterdag 
niet meer door ons dorp. Voor de 
zondag was dat helaas ook al zo. 
Nu is Lage Vuursche dus het hele 
weekend verstoken van het open-
baar vervoer. Dat betekent dat Lage 
Vuursche, met jaarlijks 1,5 miljoen 
bezoekers, in het weekend dat die 

dus niet meer met de bus kunnen 
komen. Dit staat haaks op het stre-
ven van de overheid, Provincie en 
Gemeente naar meer duurzaam-
heid. Met regelmaat komen men-
sen naar het dorp wandelen in de 
veronderstelling dat ze met de bus 
weer terug kunnen. Niet iedereen, 
die naar Lage Vuursche wil komen, 
heeft een auto; of financieel niet 
haalbaar of uit overtuiging. Bezoe-
kers van bijvoorbeeld Venwoude en 
het Koos Vorrink Natuurvrienden-
huis komen vaak met het OV. Me-
dewerkers in de horeca zonder auto 
kunnen niet meer met het OV naar 
het dorp komen’. 

Afgesloten
Jeroen van den Berg (voorzitter van 
de Contactcommissie Lage Vuur-
sche) vult aan: ‘En wat nu in het 
weekend als je geen auto hebt, maar 
wel woonachtig bent in Lage Vuur-
sche? Dat je geen boodschappen 
kunt doen in Den Dolder, Baarn 
of Hilversum, je bij spoedgevallen 
niet naar het ziekenhuis, de dok-
ter of de apotheek kunt; er is geen 
verbinding met de treinstations in 
Den Dolder of Hilversum. De rest 
van Nederland is dus onbereikbaar. 

Kinderen kunnen niet meer naar 
hun vriendjes of vriendinnetjes 
buiten het dorp. Op de fiets door 
het donkere bos is niet altijd een 
verstandig alternatief. Je kunt niet 
meer naar je werk, bijvoorbeeld 
in de zorg. Je kunt buiten het dorp 
geen mantelzorg meer bieden en je 
kunt geen bezoek meer ontvangen, 
dat normaliter per bus komt’. Frits 
Visser benadrukt het nogmaals: 
‘Deze inwoners van Lage Vuursche 
zijn dus in het weekend van de bui-
tenwereld afgesloten’.

Ook anderen
Binnen de gemeentegrenzen van 
Lage Vuursche zijn er 5 haltes van 
lijn 59: Groot Kievitsdal, Hoge 
Vuurseweg, Dorp, Venwoude en 
Prins Hendriksoord. Evert Bouws 
reageert: ‘De heren hebben wel een 
punt, maar ik had het hoofdzakelijk 
over lijn 58, die wel op zaterdag 
blijft rijden. Voor de gemeente De 
Bilt was dat een gunstige uitkomst. 
Overigens heb ik ook een kritische 
reactie gekregen uit Maartensdijk; 
vroeger reed lijn 58 een dienstrege-
ling met vaste vertrektijden over de 
dag, terwijl dat nu veel veranderlij-
ker is. Ook in Zeist is sprake van 

Frits Visser (links) verbaast zich over en Jeroen van den Berg wijst op de 
vele lege plekken op het bushaltebord, ontstaan door het uitvallen van de 
lijndienst op zaterdag (en zondag).

een verslechtering. Vroeger reed 
lijn 43 van busstation Zeist via het 
ziekenhuis naar station Drieber-
gen-Zeist om het half uur, terwijl 
lijn 58 daar nu eens per uur rijdt. 
U-OV heeft lijn 43 vanuit Hou-
ten en Odijk ingekort tot station 
Driebergen-Zeist. Wat ik ook niet 
verteld heb, is het aanvankelijke 
voornemen van U-OV om lijn 55 
vanuit Maartensdijk in te korten tot 
station Overvecht. Lijn 122 naar 
Westbroek was bijna opgeheven en 
vervangen door een soort belbus. 
Het had dus nog erger kunnen zijn 
dan het uiteindelijk geworden is’. 

Aantallen
Bouws vervolgt: ‘Het aantal reizi-
gers en daarmee de inkomsten zijn 
zo drastisch verminderd, dat bezui-
nigingen onder de huidige omstan-
digheden onvermijdelijk werden. 

De Rijksoverheid compenseert dat 
wel grotendeels maar niet volledig. 
Voor Rover en de andere consu-
mentenorganisaties was het vooral 
van belang, dat er geen lijnen zou-
den worden geschrapt, omdat dat 
niet meer zomaar kan worden te-
ruggedraaid, zodra de coronacrisis 
voorbij is. 
Natuurlijk is het sneu, dat lijn 59 
niet meer op zaterdag rijdt - vroe-
ger reed hij ook op zondag, lijn 58 
ook trouwens. Het valt echter niet 
te ontkennen, dat het aantal reizi-
gers op beide lijnen, ook onder nor-
male omstandigheden, heel beperkt 
is, met name op zaterdag. Zeker nu 
was een betere oplossing gewoon 
niet haalbaar. Zodra de situatie 
weer normaal is, zullen wij er zeker 
aan werken, dat de verslechtering 
van de dienstregeling zo veel mo-
gelijk wordt teruggedraaid’.

Als zelfstandig wonen niet 
vanzelfsprekend is…

door Henk van de Bunt

Sinds januari 2020 is er een nieuwe zorgaanbieder actief in gemeente De Bilt. Heleen Aalders biedt 
met UWassistent Midden-Nederland ondersteuning aan mensen -vooral senioren- die een helpende 
hand kunnen gebruiken. Hulp bij ‘zomaar dagelijkse dingen’, zoals het huishouden, boodschappen 

doen en koken, maar ook gezelschap, begeleiding en vervangende mantelzorg. 

‘Ik heb de dankbare taak om zorg-
vragen en -aanbod samen te bren-
gen’, zegt Heleen. ‘Cliënten scha-
kelen ons in omdat ze het zonder 
hulp niet meer aankunnen. Vaak 
hebben ze hun hulpvraag dan al 
een poosje voor zich uitgeschoven. 
Ze zien er tegenop om ‘een vreem-
de’ in huis te halen. Maar die vrees 

blijkt vaak ongegrond. Bij UWas-
sistent krijgt de klant een vaste 
hulp, die komt op een vaste dag 
en een vaste tijd. Dat went snel. 
Bovendien ben ik - voor de klant 
en voor de hulp - de vaste contact-
persoon. Ik ben en blijf betrokken. 
Dat is natuurlijk ook vertrouwd’.  

Veel te doen
Veel dienstverleners van UWas-
sistent combineren hun onder-
steunende werk met andere acti-
viteiten. Zo zijn er moeders met 
schoolgaande kinderen, die bij ons 
onder schooltijd werken. En vijfti-
gers, die na jaren jachtig bedrijfs-
leven kiezen voor werk in zorg en 
welzijn. En mensen die flexibel 
werken, bijvoorbeeld in meer-
dere parttime banen. Feit is: dit is 
leuk en zinvol werk. En er is veel 
te doen. Dagelijks neemt Heleen 
nieuwe aanvragen in behandeling. 

Vervangende mantelzorg
Soms valt ze in, bijvoorbeeld als 
een hulp met vakantie is of als er 
vervanging nodig is. Heleen: ‘Dan 
kom ik bijvoorbeeld bij een dame 
in Bilthoven, die dementie heeft. 
Zij en haar man zijn beiden 80-
plus. Hij is de mantelzorger. Wij 

komen elke middag twee uurtjes 
langs zodat meneer even zijn zwa-
re last kan loslaten. Respijtzorg 
heet dat. Wij maken het dan ge-
zellig met mevrouw; we doen een 
spelletje, gaan wandelen of berei-
den samen het eten voor. Meneer 
heeft even zorg-vrijaf, kan er een 
moment tussenuit, ontspannen, 
kortom: doen waarvan hij geniet 
en weer opladen’. 

Huishouden
Ook is er veel werk te doen in het 
huishouden, bijvoorbeeld bij zieke 
mensen, zoals Heleens eerste cli-
ent in De Bilt: een jonge vrouw 
met MS, die veel pijn heeft en 
de kracht mist om zelf het huis 
schoon te houden. Ze krijgt hulp 
van een hbo-studente, die trouw 
elke week komt. Inmiddels is de 
hulp verhuisd naar Eindhoven. 
Maar elk weekend komt ze naar 
haar ouders’ huis in De Bilt. Zo 
kan de bijbaan blijven bestaan en 
is er bovendien een speciale band 
ontstaan. 

Wie betaalt wat?
De meeste klanten betalen de 
dienstverlening van UWassistent 
particulier. De tarieven worden 

daarom zo laag mogelijk gehou-
den. In bepaalde gevallen is het 
mogelijk om de ondersteuning 
vergoed te krijgen, bijvoorbeeld 
via de gemeente. Gemeenten ge-
ven via de Wet Maatschappelijke 
Ondersteuning (WMO) uitvoering 
aan de ambitie om mensen zoveel 
en zolang mogelijk thuis te laten 
wonen. Vanuit de WMO zijn er 
twee mogelijkheden: zorg in natu-
ra (ZIN) of een Persoonsgebonden 
Budget (PGB). Bij een PGB kan 
de cliënt eigen regie nemen, zelf 
een zorgleverancier kiezen en zorg 
inkopen, bijvoorbeeld bij UWas-
sistent. Voor de ondersteuning, die 
de gemeente biedt, mag deze een 
eigen bijdrage vragen. Op de web-
site van het CAK is te vinden hoe-
veel deze bedraagt. De bedragen 
verschillen per gemeente. In som-
mige gevallen is het mogelijk om 
ondersteuning vergoed te krijgen 
via een zorgverzekering. Steeds 
meer zorgverzekeraars hebben in 
het aanvullende pakket de optie 

‘Vervangende Mantelzorg’. Wie 
vragen heeft over de eigen situatie 
of die van een naaste kan gerust 
rechtstreeks contact op nemen met 
Heleen (06 41807676). 

Hulp bij dagelijkse dingen is al 
vaak onmisbaar.

Door de persoonlijke benadering 
kent Heleen haar relaties behoor-
lijk goed. 



Tijd voor een natuuroffensief 
Belangrijk voor de natuur én alle inwoners

Het Utrechts Landschap, Natuurmonumenten, Landschap Erfgoed Utrecht, Natuur- en 
Milieufederatie Utrecht en het IVN zijn van mening dat de Utrechtse natuur onder 

druk staat en hier en daar zelfs op omvallen; tijd voor een natuuroffensief. Het 
nieuwe provinciale beleid dreigt daar onvoldoende aan te doen.

De nieuwe provinciale Omge-
vingsvisie is bijna klaar voor be-
spreking in de Provinciale Staten. 
In voorlopige versies staan grote 
ambities voor woningbouw, mo-
biliteit, werkgelegenheid en duur-
zame energie. Maar die hoge ambi-
tie verdwijnt als het om natuur en 
landschap gaat. Daarvoor zien de 

natuurorganisaties tot nu toe geen 
extra ambities of investeringen. 

Natuur en landschap 
‘Natuur en landschap komen in de 
verdrukking doordat vele nieuwe 
woningen, bedrijventerreinen, ver-
keer en recreatie extra ruimte gaan 
innemen’, zegt Saskia van Dockum, 

directeur van Utrechts Landschap. 
‘De soortenrijkdom gaat zorgwek-
kend snel achteruit, onder andere 
door klimaatverandering, verdro-
ging en de uitstoot van stikstof. De 
afgelopen maanden zagen we hoe 
natuurgebieden in de provincie te 
lijden hadden onder de druk van 
bezoekers. Dat is eigenlijk van de 
gekke. Mensen moeten kunnen ge-
nieten van de natuur zonder dat die 
daaronder leidt. Maar we zijn op 
een punt beland dat de balans zoek 
is’.

Nieuwe natuur 
Om de natuur robuust en gezond 
genoeg te maken om te overleven, 
willen de organisaties een natuurof-
fensief. Dat begint bij het realiseren 
van natuurgebieden binnen het Na-
tuurnetwerk Nederland en de zoge-
heten Groene Contour. ‘Maar dat is 
niet genoeg’, stelt Van Dockum: ‘Er 
zijn nieuwe groene recreatiegebie-
den en extra natuurgebieden nodig 
rond steden en in het buitengebied. 
En het Natuurnetwerk Nederland en 
waardevolle landschappen hebben 

betere bescherming, versterking en 
goede onderlinge verbindingen no-
dig. Die gebieden moet je niet aan-
tasten met nieuwe bouwplannen. Er 
zijn nu veel te veel mogelijkheden 
om toch te bouwen in het Natuur-
netwerk’. 

Buitengebied
De natuurorganisaties roepen de 
Provincie Utrecht op om die hoge 
ambitie op te nemen in de defi nitieve 
Omgevingsvisie en om die goed te 
vertalen in de Omgevingsverorde-
ning. ‘Daar is nu het moment voor, 
dat moet je nú goed regelen’, zegt 
Van Dockum. ‘En wanneer je dat 
goed doet, kan het mes aan twee kan-
ten snijden. Het is nodig voor de na-
tuur zelf, maar het is ook goed voor 

ons. Het biedt recreatiemogelijkhe-
den, we zijn beter bestand tegen kli-
maatverandering en we werken aan 
een leefbare en gezonde provincie’. 
Naast het vaststellen van ambitieus 
beleid kan de provincie ook een ac-
tieve rol spelen in het aantrekken van 
fi nanciering voor dit natuuroffensief.
Verder vinden de natuurorganisaties 
dat de kansen voor landbouw met 
natuur in het buitengebied volop be-
nut moeten worden. En tot slot moe-
ten er ook bínnen steden en dorpen 
voldoende groen en soortenrijkdom 
komen, met betrokkenheid van in-
woners en bedrijven. 

(Joost Hogenboom 
Utrechts Landschap) 
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Zo makkelijk worden jouw kapotte 
lampen, armaturen en ander e-waste 
weer nieuwe grondstoff en!

Puzzel mee 
en maak kans 
op een Pluim

T U S E J P M A L T S R E K D I

A V E R L I C H T I N G E E I K

A E E I M O N O C E R I I B E R

R R S T L B U I S O R J O I H I

T Z M A M I D E E B Z O R T N N

S A P A L I M N A E D B K K E G

U M F M T G U F R S A R C R G L

E E R E A U E R C F A T I A E O

I L U L L L U H G M L O T M L O

L B U C C L A R R A K B S W E P

I O H Y C P A E R K L E A U G W

M X C C P A P M E E U S L O K I

E E S E N U W J P I S T P B R N

R N N W S N E R A P S E B O E K

M U R T N E C N I U T S N I W E

N R E C Y C L E N N E M A S T L

© www.ruiterpuzzel.nl In elk woord zitten minstens twee letters die maar op één manier
weg te strepen zijn. Vul de letters die overblijven in de oplossingsbalk in.
Tip: Bewaar de korte woorden voor het laatst

ACCU
ARMATUUR
BESPAREN
BESTE
BOODSCHAPPEN
BOUWMARKT
ECONOMIE
FABRIEK
GLAS
GROEN
IJZER

KERSTLAMPJES
KLUS
KRINGLOOPWINKEL
LAMP
MILIEU
MILIEUSTRAAT
OPSLAGRUIMTE
PLASTIC
RECYCLEFABRIEK
RECYCLEN
SAMEN

SUPERMARKT
TAFELLAMP
TL
TL BUIS
TUINCENTRUM
VERLICHTING
VERZAMELBOXEN
WECYCLE
WERKGELEGENHEID
WINST

 © www.ruiterpuzzel.nl

ACCU
ARMATUUR
BESPAREN
BESTE
BOODSCHAPPEN
BOUWMARKT
ECONOMIE
FABRIEK
GLAS
GROEN
IJZER
JEKKO
KERSTLAMPJES
KLUS
KRINGLOOPWINKEL
LAMP
MILIEU
MILIEUSTRAAT

OPSLAGRUIMTE
PLASTIC
RECYCLEFABRIEK
RECYCLEN
SAMEN
SCHUUR
SUPERMARKT
TAFELLAMP
TL
TL BUIS
TUINCENTRUM
VERLICHTING
VERZAMELBOXEN
WECYCLE
WERKGELEGENHEID
WINST

In elk woord zitten minstens twee letters die maar op één manier weg te strepen zijn. Tip: controleer 
alle woorden op die 2 letters nadat alles weggestreept is. Mail de oplossing uiterlijk 5 februari 2021 naar 
info@wecycle.nl. Onder alle goede inzendingen worden 10 Pluim cadeaubonnen t.w.v.  € 100,- verloot.

Actievoorwaarden op 
wecycle.nl/consumenten

Bekijk mijn 
recyclefilm!

houd ons
altijd apart

voor 
recycling

13.000 e-waste inleverpunten! 
wecycle.nl/zoeker

10x

Hessenweg 183 | 3731 JH De Bilt | tel: 030-2203813
info@slagerijvanloo.nl | www.slagerijvanloo.nl

Maandag t/m vrijdag: 07.00 - 18.00 | Zaterdag: 07.00 - 16.00

RUNDER ENTRECOTE
Huis gerijpte entrecote met een klein randje vet eraan.
Zeer smaakvol; alleen zout en peper toevoegen.
Bakken als biefstuk: kort en fel; 2 tot 3 min. 100 gram 2,45

ITALIAANSE CORDONBLEU
Mals filet lapje gevuld met salami en kaas en rondom 
gemarineerd: heerlijk smaak combinatie!!
Zachtjes braden ca. 8 tot 10 minuten. 100 gram 1,45

RUNDER BRAADLAPJES
Onze super lekkere magere malse braadlappen van de 
Utrechtse Heuvelrug; dat is "lekker lokaal"!
Ca. 75 tot 90 min. braden 100 gram 1,50

HERTEN SUKADE
Super smaak volle sukade, lekker stoven met rode wijn,
wildfond, laurierblad, rozemarijn en jeneverbessen...
Ca. 2½ tot 3 uur stoven onder het vocht 100 gram 2,75

MINI LAMSBOUTJES
Heerlijke malse magere lamsbiefstukjes, gemarineerd
met een vleugje knoflook; dus helemaal panklaar!
Stevig krokant aanbakken en rosé afgaren 100 gram 2,55

De beste kwaliteit
van de op één na

beste slager!

LEKKERE WINTERSE SMAAKMAKERS

Kijk voor meer aanbiedingen in onze winkel.
Aanbiedingen geldig van maandag 25 januari t/m zaterdag 30 januari.

Zetfouten voorbehouden.

ACAPULCO BURGERS
Mild gekruid met Mexicaanse kruiden, paprika... 3 stuks 3,75
RUNDER WOK REEPJES
Met zeezout & pepermarinade, prei, sugarsnaps 100 gram 1,95

CARPACIO ROLLADE
Malse rosbiefrollade gevuld met kruidencrème, rucola, 
Parmezaanse kaas, pijnboompitjes....
Mag lekker rosé gebraden worden; ca 25 min. 100 gram 2,25

Wandelaars genieten van de natuur. (foto Renk Ruiter)

Tegenwoordig komen reeën op heel veel plekken in Nederland voor. Door 
de toename van bos in Nederland werd het leefgebied van dit zoogdier 
steeds groter. (foto Eddy Kuis)



Dat wil ik ‘effe’ kwijt…
Gemeente De Bilt 

gaat los op het bos!!!
De gemeente De Bilt doet erg haar best het imago van ‘groene ge-
meente” te niet te doen door alle groene stukjes in onze gemeente vol 
te bouwen. Om ons, inwoners, bij haar niet te stuiten woningbouw-
plannen te betrekken is een Digitale Kansenkaart Wonen ontwikkeld. 
Daarop kan tot 15 februari gereageerd worden, maar wie weet dat?

Kennelijk wil dit college de geschiedenis ingaan als college, dat grote 
groepen inwoners tegen zich in het harnas jaagt. Eerst enkele jaren 
geleden met ongelukkige woningbouwplannen, die zij gelukkig moest 
trekken. Nu opnieuw.

Voor onze wijk de Leijen staan op de Kansenkaart Wonen o.a. ‘Leijen 
afmaken’, het volbouwen van een trapveldje in de wijk (hoek Apollo-
vlinder - Citroenvlinder), een klein stukje groen bij het tunneltje in de 
Leijen en Rembrandtlaan langs de spoor. Op alles is iets op te merken.

Ik richt me op het allerergste: ‘Het afmaken van de Leyen’. Wat wordt 
er afgemaakt? Het bos? Grootschalig kappen van een stuk gemeente-
bos waar veelvuldig gebruik van wordt gemaakt door bewoners. Het 
bos is een leefomgeving voor dieren, het vangt CO2 op, het dempt het 
verkeerslawaai van de achter-
liggende provinciale weg.

Hoe gek kan het worden: overal 
wordt gepleit voor meer groen, 
ons land is al meermalen in 
gebreke gesteld t.a.v. natuur-
taakstellingen, ‘Niks mee te 
maken’, zegt De Bilt: ‘Gewoon 
minder groen, minder natuur, 
meer steen’. 

De betrokken bewoners zijn 
zich aan het organiseren om 
zich hiertegen te verzetten. Re-
ageren kan op e-mail: handen-
losvanonsbos@gmail.com.

Marianne van Hattum
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Groenekans Landschap in beroep 
bij de Raad van State 

door Rob Klaasen

Op 12 januari heeft het Groenekans Landschap beroep aangetekend bij de Raad van State 
tegen het Tracébesluit van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (I en M) van 

17 november 2020, dat gaat over het project A27/A12/Ring Utrecht. 

Na ontvangst van de Nota van Ant-
woord bleek dat enkele zaken, die 
eerder waren afgesproken uit het 
project waren geschrapt; vooral het 
niet opnemen van de doortrekking 
van de Bisschopswetering (de we-
tering die aan de noordzijde langs 
de Groenekanseweg loopt) on-
der het viaduct van de A27 vormt 
daarbij de ‘steen des aanstoots. 

Eerdere afspraken
Frans de Graaf, voorzitter van het 
Groenekans Landschap zegt dat 
het bestuur van het Landschap met 
verbazing kennis heeft genomen 
van het feit dat plotseling in het 
nieuwe voorstel van het Ministerie 
een overeengekomen en toegezeg-
de zaak niet meer in het aangepaste 
projectvoorstel van het ministerie 
voorkomt. Dit betreft het doortrek-
ken van de Bisschopswetering on-
der het viaduct van de A27. Frans: 
‘We hebben in de eerste fase van 
de verbreding van de A27 in 2016 
in goede samenwerking met Rijks-
waterstaat flink wat zaken kunnen 
regelen. Een aantal daarvan is in-
dertijd direct uitgevoerd, zoals 
aanplantingen en faunapassages. 
Ook onder het viaduct zijn destijds 
eerste stappen gezet om de onder-
doorgang te verfraaien met een 
kunstwerk en zijn voorbereidende 
werkzaamheden getroffen, die het 
doortrekken van de Bisschopswe-
tering mogelijk maken. Andere 
zaken zijn nog even in de wacht 
gezet, zoals de duizendknoop’. 

Bomen
‘Ook is onze wens om bomen te be-
houden en deze te verplaatsen naar 
een locatie bij de Groenekanseweg 
geagendeerd, maar helaas slechts 
gedeeltelijk uitgevoerd. Er zijn 
toen ook voorbereidingen getrof-
fen om een begin te maken met het 
doortrekken van de Bisschopswe-
tering. In november 2016 is er door 
Rijkswaterstaat een gedetailleerde 
tekening vervaardigd, waarin de 
tot dan toe gemaakte afspraken 
over de doortrekking van de Bis-

schopswetering staan opgenomen. 
Een tekening, die tot op heden de 
basis vormt voor gesprekken over 
dit onderwerp. In de huidige situ-
atie buigt de Bisschopswetering 
30 meter voor het viaduct van de 
A27 in noordelijke richting af. 
Het is onze bedoeling dat de Bis-
schopswetering weer direct door 
gaat lopen vanaf het industrieter-
rein Larenstein in De Bilt tot aan 
zwembad De Kikker in de Rui-
genhoek. De bisschopswetering is 
één van de kenmerken, die in de 
Dorpsvisie Groenekan als belang-
rijke watergang wordt benoemd.
We hebben al deze punten op 16 
november 2016 met de bewoners 
van Groenekan uitvoerig bespro-
ken en vastgesteld’.

Geschrapt
Frans vervolgt: ‘Nu blijken dus 
plotseling in het nieuwe voor-
stel deze watergang met de daar-
bij behorende werkzaamheden te 
zijn geschrapt. Dit is voor ons een 
onaanvaardbare gang van zaken. 
In de tweede fase zal het viaduct 
nogmaals worden verbreed en als 
compensatie voor beeldkwaliteit is 
het doortrekken van de Bisschops-
wetering voor het Groenekans 
Landschap een essentiële zaak. We 
willen deze wetering weer zo goed 
mogelijk in oude glorie herstellen 
door deze inclusief natuurlijke oe-
vers onder het viaduct door te la-
ten stromen. We kunnen deze gang 
van zaken niet verantwoorden naar 
onze achterban. We willen daarom 
dat de doortrekking van de Bis-
schopswetering weer in het Tracé-
besluit wordt opgenomen’.

Boscpmpensatie
Bij de uitvoering van fase 1 van de 
verbreding van de A27 is getracht 
om bomen te verplaatsen die in de 
nabijheid van het viaduct van de 
A27 stonden. De locatie bij het 
viaduct moest gebruikt gaan wor-
den als waterberging van de A27. 
Getracht is toen om de volwassen 
bomen voor kap te behoeden en 

te verplaatsen. Frans: ‘Helaas is 
dat toen niet gelukt. Maar inmid-
dels heeft zich een nieuwe moge-
lijkheid voor het aanplanten van 
bomen aangediend. Het ligt in de 
bedoeling dat Rijkswaterstaat voor 
het verloren gaan van diverse bo-
men bij de verbreding van de A27 
dit verlies gaat compenseren in 
de vorm van het aanplanten van 
nieuwe bomen: de boscompensa-
tie. Men zou daarbij een terrein 
van 4 ha op het oog hebben dat 
wordt begrensd door de Twisslaan, 
de spoorlijn Utrecht- Amersfoort, 
de rioolzuiveringsinstallatie en de 
Groenkanseweg. Het terrein is ei-
gendom van de gemeente De Bilt. 
De gemeente heeft deze grond 
destijds aangekocht in de hoop dat 
daar het sportcentrum van de Kon 
Ned. Tennisbond zou worden ge-
vestigd. Dit is daar nooit gekomen, 
omdat de tennisbond voor Amers-
foort heeft gekozen. Lange tijd 
was er de vrees dat de gemeente 
De Bilt om financiële redenen op 
die locatie woningbouw zou wil-
len toestaan, ondanks het feit dat 
het bestemmingsplan aangeeft dat 
woningbouw daar niet mag. Een 
recente bestemmingsplanwijziging 
heeft die angst enigszins weggeno-
men. Maar volstrekte zekerheid 
bestaat hierover niet’. 

Ecologische Hoofdstructuur
Frans vervolgt: ‘Dit terrein maakt 
deel uit van de Ecologische Hoofd-
structuur (EHS), het landelijk net-
werk van aan elkaar gekoppelde 
stukken natuur. Het terrein langs 
de Groenekanseweg ligt in de 
nauwe corridor van de ecologische 
verbinding van de stad Utrecht 
met De Bilt en de bossen van het 
Utrechts Landschap. Natuurcom-
pensatie op deze locatie maakt de 
kracht en betekenis van deze na-
tuurlijke verbinding sterker. Het 
Groenekans Landschap is net als 
het Utrechts Landschap een natuur 
beherende organisatie. Organisa-
ties, die er mede voor moeten zor-
gen dat een dergelijke natuurver-

De bisschopswetering buigt voor 
het viaduct af naar het noorden.

Het terrein ten noorden van de Groenekanseweg waarop de boscompensatie moet plaatsvinden. 

Winterschoon

Het Van Boetzelaerpark op een mooie winterdag. (foto Frans Poot)

binding ook daadwerkelijk wordt 
gerealiseerd en gaat functioneren. 
We hebben vernomen dat er een 
bestuursovereenkomst zou zijn 
opgesteld tussen de gemeente De 
Bilt en Rijkswaterstaat waarin het 
e.e.a. zou zijn geregeld betreffende 
deze natuurcompensatie. Wij wil-
len graag zo snel mogelijk een 
volledig inzicht hebben in die be-
stuursovereenkomst, zodat we pre-
cies op de hoogte zijn van de stand 
van zaken. Wij hebben daarom 
gevraagd ons de overeenkomst toe 
te zenden, zodat wij deze natuur-
compensatie binnen afzienbare tijd 
kunnen beoordelen en eventuele 
aanbevelingen kunnen doen’. 
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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  .....................................................

Nieuwe grote knuffeltijger, 
105 cm. Is leuk voor op een 
kinderkamer. €35,-. Tel. 0346-
243758

Kinderwagen/wandelwagen. 
€25,-. Tel. 06 16658304

Kinderskipak maat 104, €5,-. 
Sneeuwlaarsjes maat 24, €5,-. 
Tel. 06 16658304

Gebonden  woordenboeken 
Wolters engels-nederlands/ 
nederlands- engels €7,50.- 
samen. Tel. 06-41367588

Kramer business woorden-
boek engelse zakentermen 
z.g.a.n. Van €48,- voor €7,50.- 
Tel. 06-41367588

Personeel gevraagd
Fitte vutters en AOW-ers 
gezocht als invalkrachten voor 
het huis-aan-huis verspreiden 
van De Vierklank. Een gezond 
en gezellig rondje 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, fatsoe-
neren, voorjaarsbeurt, bestra-
ten enz. Alles is bespreekbaar. 
Altijd vrijblijvende prijsop-
gave. Tel. 06-50660689 www.
hoeree-tuinen.nl

Ervaren SCHILDER biedt 
zich aan voor al uw binnen 
schilderwerk met een mooie 
winterkorting bel voor meer 
informatie: Raymond Altena 
06-21587684

Betrouwbare huishoudelijke 
hulp aangeboden. Referenties 
beschikbaar. Tel. 06-84291804

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

Werkende jonge dame zoekt 
KOOPWONING (evt. 
huur) in omg. Maartensdijk 
0620595752
HONDENOPPAS voor 
wandelingen aangeboden. 
Referenties beschikbaar. Info 
via 06-44377978

Te huur grote GARAGEBOX/
OPSLAGRUIMTE 130 euro 
p/m. Centrum Bilthoven info 
035-6560764 of 06-24760212

Te koop aangeboden
Heldere ACCORDEON 
Rossini aangeboden voor 
€1400,- vraagprijs, boeken 
voor zelfstudie erbij. Tel. 
0346-213195 G’kan. 

3 boeken van Bernlef; 
Publiek geheim, Geleende 
levens en De onzichtbare jon-
gen €2,-. Tel. 06-14040516

4 oude boeken van Querido; 
De Jordaan, v.Nes en Zeedijk, 
Manus Peet en mooie Karel 
€20,-. Tel. 06-14040516

12 boeken van Jan Siebelink 
€10,-. Tel. 06-14040516

Ledikant met matras in goede 
staat gebruikt door 1 kind, 
lichte beschadigingen €35,- 
Tel. 06-18684585.

Gratis af te halen 250 rode 
metselstenen. Tel. 030-
2201428

Computerbureau met 
royaal werkblad en opbouw 
voor extra apparatuur. 
B125xD85x160H145 cm. 
Pracht meubel, moet weg, 
spotprijsje €39,00 Tel. 
0616641083

Leren dames laarzen, meer-
dere kleuren en modellen, 
maat 39. € 8,00 per paar. Tel. 
06-16641083

Mooie mahonie secretaire 
afm. B76xH100xD45 cm. 
Moet weg,  nu €49,00 Tel. 
06-16641083 spotprijsje 

Gerba nieuwe herenschoenen 
met veters + verstrekte neus, 
zwart. Maat 10 (43) handge-
maakt. Prijs €7,50. Tel. 030-
2290923

Koperen paraplubak hoog 56 
cm, diameters 24 cm. Prijs 
€7,50. Tel. 030-2290923

4 antieke puddingvormen 
€2,- per stuk of 4 voor 7,-. 
Tel. 030-2290923

Oud borstelkaste met spiegel 
op de deur. Omlijst koper. 
Borstels ontbreken. €35,-. 
Tel. 0346-243758

Koe/stierpuzzel van 
Marjolein Bastin. Nw. 1000 
stukjes. Tel. 0346-243758
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Op ’t bankje
Door de vrouw die onlangs bij me op het bankje zat en van zwerf-
vuil opruimen een hobby had gemaakt, ben ik tijdens mijn da-
gelijkse rondwandelingen wat meer gaan letten op zwerfvuil. Ik 
zie duidelijk dat de omgeving waar zij aan het werk is geweest er 
best opgeruimd uitziet. Dat is toch maar mooi te danken aan een 
vrijwilliger die zich daarvoor inzet. Vandaag zit er een man op 
het bankje met een winkelwagentje vol boodschappen naast zich. 
Bij zo’n volgeladen kar denk je al gauw aan hamsteren, maar dat 
blijkt niet het geval te zijn. De man heeft ook boodschappen voor 
een paar mensen bij hem in de straat gedaan en wil daar graag wat 
over vertellen. ‘Ik heb naast mijn eigen boodschappen ook de lijst-
jes van mijn buurvrouw en een alleenstaande oudere man afge-
werkt.’ De man is zelf ook de jongste niet, maar hij zegt nog geen 
gezondheidsklachten te hebben en boodschappen doen wel leuk 
vindt. Voor zijn buurvrouw deed hij dat ook al voor de coronacri-
sis. ‘Ze heeft een heupoperatie gehad en revalideert nog steeds’, 
vertelt hij. ‘Voor de operatie was ze de hele dag flink in de weer 
en deed wel drie keer op een dag boodschappen. Iedere keer een 
beetje. Ze brak haar heup bij het ramenlappen. Het trapje stond op 
een wiebelende tegel en viel om en zij natuurlijk ook. Gelukkig 
was ik thuis en hoorde haar om hulp roepen. Ik belde haar dokter 
en die zorgde dat er een ambulance kwam en ze naar het zieken-
huis gebracht werd waar ze heel gauw geholpen werd. Ze heeft 
een dochter die toen ze weer thuis was de boodschappen deed, 
maar die kwam thuis te werken en toen door corona de scholen 
gesloten werden moest ze ook twee kinderen in de gaten houden. 
Om haar te ontlasten heb ik toen aangeboden de boodschappen 
voor haar moeder te doen, waar ze heel blij over was. De buur-
vrouw kan in huis zelf ook nog wel wat. Koken doet ze zelf en dat 
vindt ze ook nog leuk. We eten nog wel eens samen.’ Ik kijk naar 
de kar en zeg dat ik denk dat hij daar best een behoorlijke tijd mee 
bezig geweest zal zijn. ‘Dat valt wel mee’, zegt hij. ‘Louise maakt 
keurige lijstjes die ze met een looproute opstelt, soms staat er zelfs 
bij of iets hoog of laag staat. Omdat ze voor het ongeluk iedere 

dag meerdere keren naar de supermarkt ging weet ze dat precies.’ 
Ik vraag hem of de man waarvoor hij ook boodschappen gedaan 
heeft ook zo punctueel is. De man begint te lachen. ‘Bij hem is 
het heel anders. Hij zou best zelf zijn boodschappen kunnen doen, 
maar hij vindt het vreselijk. Zijn vrouw is een paar jaar geleden 
overleden en die deed alles in het huishouden alleen. Met bood-
schappen of koken bemoeide hij zich nooit. Ze kon heerlijk koken, 
dus waarom zou hij.’ De man vertelt dat een boodschappenlijstje 
bij hem opstellen een heel gedoe is.’ Eigenlijk stel ik het zelf op. 
Ik noem allerlei dingen op die iemand nodig kan hebben en als hij 
ja zegt schrijf ik het op. Hij eet het liefst kant-en-klaar maaltijden 
die hij in de magnetron moet opwarmen. Dat lukt nog wel’, zegt 
hij lachend. ‘Ach, ik doe graag de boodschappen voor hem. Hij 
doet weer allerlei klusjes voor mij, want ik 
heb twee linkerhanden en hij is 
heel handig. Zo help je elkaar 
en kom je de coronatijd ook 
wel door. De avondklok vind 
ik ook niet zo’n probleem. Ik 
kwam ‘s avonds toch al de 
deur niet uit. 

Maerten

Tuinservice van Vliet, Nw. Wetering 34. Tel. 06-54751296. 
Voor al uw snoei-straat-zaag-achterstallig onderhoudswerk-
zaamheden of aanleg-veranderingen in uw tuin, verkoop en 
levering van alle tuinplanten/bomen.

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

Corona-stress, neem DRUMLES!
In de coronaproof studio van Gijsbert Zwart in Groenekan. 
Bel voor meer info 06-51403025 of kijk op de website www.
drumles-utrecht.nl

Online ontmoeting 
voor mantelzorgers

 
Steunpunt Mantelzorg organiseert een online 
ontmoeting voor mantelzorgers op donderdag 28 
januari. Een bijeenkomst in de ochtend met een 
(eigen) kopje koffie en eind van de middag een 
borrelmoment voor werkende mantelzorgers. 

De consulenten mantelzorg zitten klaar en bieden 
informatie, advies en een luisterend oor. De bijeen-
komst wordt omlijst met live muziek: het duo Paul 
& Andrea uit Bilthoven treedt op in een intiem 
huiskamerconcert met ontroerend mooie liedjes. 
Wie zich het voorbije jaar aangemeld heeft als 
mantelzorger en benieuwd is naar wat het Steun-
punt (ook in deze corona-tijd) kan betekenen of ie-
der ander, die behoefte heeft aan een ontmoetings-
moment kan bijpraten over mogelijkheden voor 
ondersteuning en kennismaken met Victoria, de 
nieuwe consulent van het Steunpunt Mantelzorg. 

De uitnodiging betreft een moment op 28 januari 
met livemuziek van Paul (gitaar) & Andrea (zang): 
van 10.15 tot 11.00 uur (online koffie-moment) en 
van 17.15 tot 18.00 uur (online ontmoeting voor 
werkende mantelzorgers). Na aanmelding (kan tot 
en met uiterlijk 25 januari via mantelzorg@mens-
debilt.nl) ontvangt u de directe link waarmee u in 
de bijeenkomst kan komen. 

Beter solliciteren
Maandag 1 februari is om 10.00 uur de volgen-
de online Walk&Talk koffiepauze. Tijdens deze 
maandelijks terugkerende bijeenkomst voor men-
sen op zoek naar (ander) werk, komen collega 
werkzoekenden elkaar tegen en kunnen ze met 
elkaar ervaringen uitwisselen. Sabine Funneman 
van het Juiste verhaal geeft de deelnemers deze 
ochtend creatieve en praktische handvatten om 
op een persoonlijke wijze te solliciteren. Sabine 
Funneman van Het Juiste Verhaal helpt ambitieuze 
mensen hun verhaal zo te vertellen dat het helder 
is en klopt en dat het een ander raakt. Aanmelden 
voor deze Microsoft Teams bijeenkomst via www.
ideacultuur.nl/Walk&Talk 
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Kunstles voor basisschoolleerlingen 
Door de toekenning van een vier-
jarige subsidie Cultuur met Kwa-
liteit (CMK) van Fonds voor 
Cultuurparticipatie kunnen de 
leerlingen van alle basisscholen 
in de gemeente De Bilt weer cre-
atieve lessen krijgen op de school. 
Behalve het fonds dragen ook de 
provincie Utrecht en de gemeente 
De Bilt bij aan het ‘ambitieus en 
gedegen plan’ (aldus het fonds) 
om zoveel mogelijk basisschool-
leerlingen te laten kennis maken 
met allerlei vormen van kunst en 
cultuur. 

In het nieuwe plan is ruimte voor 
nog meer maatwerk per school. 
Het KunstenHuis, de lokale part-
ner in De Bilt voor cultuureduca-
tie lessen op scholen, ontwikkelde 
hiervoor het project KunstLessen: 
op iedere school krijgen twee klas-
sen 10 weken lang muziek-, thea-
ter-, dans- of beeldende kunstles 
van een vakdocent van het Kun-
stenHuis.

Basisprogramma
Het basisprogramma Kunst- en 
Cultuur bestaat voor de meeste 
scholen uit het Kunstmenu en het 
Cultuurprogramma van Kunst 
Centraal. Zij krijgen van het Kun-

stenHuis als aanvulling op het 
Kunstmenu verdiepende work-
shops bij voorstellingen en pro-
jecten uit het Cultuurprogramma. 
Door de lessen en projecten uit het 
basisprogramma maken de leer-
lingen kennis met verschillende 
kunstdisciplines. Momenteel bele-
ven al 4800 basisschoolleerlingen 
in de gemeente De Bilt plezier aan 
de creatieve lessen.

Maatwerk
Het project KunstLessen biedt daar 
bovenop meer ruimte voor maat-
werk. Scholen kiezen welke vorm 
van kunsteducatie zij het meest 
gewenst vinden; bijvoorbeeld een 
reeks muzieklessen, of juist dans, 
theater of beeldende kunstlessen. 
Scholen kunnen de KunstLessen 
ook voor andere klassen aanvragen. 
Ook is er meer ruimte om binnen 
de lessen aan te sluiten bij thema’s, 
zaakvakken of onderwerpen die 
in de school leven. De inhoud van 
de lessen wordt daarom door de 
kunstdocent vooraf afgestemd met 
de leerkracht van de klas. De leer-
kracht is zelf bij de lessen betrok-
ken en wordt op die manier steeds 
meer ervaren en deskundig op het 
gebied van kunsteducatie.

Belangrijk
De subsidie CMK van het Fonds voor 
Cultuurparticipatie verdubbelt de in-
vesteringen die reeds door provincie 
en gemeenten zijn toegezegd: jaar-
lijks 1,2 miljoen euro voor alle 377 
basisscholen in de provincie Utrecht. 
Een opsteker voor onze gemeente: 
“Het is prachtig nieuws dat we met 
elkaar een nieuwe periode van het 
programma ‘Cultuureducatie met 
Kwaliteit’ ingaan! We zijn blij dat we 
weer nieuwe groepen kinderen ken-
nis kunnen laten maken met al het 
mooie dat kunst en cultuur te bieden 
heeft’, aldus wethouder cultuur Dolf 
Smolenaers van De Bilt. Deze brede 
steun voor cultuureducatie op basis-
scholen toont aan hoe belangrijk deze 
is voor de creatieve ontwikkeling van 
onze kinderen.

Breder bereik
Met de nieuwe aanpak zet het Kun-
stenHuis de komende jaren in op 
een breder bereik. Deze KunstLes-
sen kunnen beter aangepast worden 
op bijzondere onderwijsvormen zo-
als bij een Islamitische school, vrije 
school of in het speciaal onderwijs. 
Meer info bij de coördinator Kun-
steducatie Primair Onderwijs via 
snijkrake@kunstenhuis.nl
    (Jessica Holtzer)

De Gouden Eeuw verbeeld; een voorbeeld van cultuureducatie op school.

Stichtsche Rugby Football Club 
lanceert Corona Cup

Rugby is niet meer weg te den-
ken in midden Nederland met de 
Stichtsche Rugby club in het hart 
van de regio. Te midden van clubs 
uit Amersfoort, Hilversum, Naar-
den, Maarssen, Utrecht, Nieuwe-
gein, Driebergen en Zeist is Sticht-
sche de nieuwe grote rugbyclub 
aan het worden. De vereniging 
maakt een mooie groei door naar 
100 actieve jeugdleden uit de ge-

meente De Bilt maar ook uit Den 
Dolder, Bosch en Duin, Huis ter 
Heide en Utrecht. 

Kenmerkend voor rugby, the hooli-
gans game played by gentlemen, is 
dat de sport het hele jaar door gaat. 
In weer en wind van september tot 
en met juni wordt het spel met de 
ovale bal gespeeld. Zaterdagen zijn 
voor de jeugd tot 12 jaar altijd wed-

strijddagen waarbij er meestal 3 par-
tijen gespeeld worden. Afgelopen 
seizoen werd voortijdig beëindigd 
en na een heel korte opleving werd 
ook dit seizoen ruw onderbroken.

Idee
Rugby zou rugby niet zijn als er niet 
een idee zou zijn om de jeugd toch 
elke zaterdag een reden te geven 
om voluit te presteren. In navolging 
op zusterclub Eemland werd in no-
vember de Corona Cup in het leven 
geroepen; een wisselbeker voor de 
jeugd-rugbyer die de meeste inzet 
toont tijdens de training en oefen-
partijen. Het is een doorslaand suc-
ces. De winnaars mogen de beker 
een week houden en koesteren tot de 
volgende zaterdag waarop er nieuwe 
toppers zijn die de Cup veroveren. 
De jeugd is zo enthousiast dat het ei-
genlijk nog wel even door mag gaan 
tot iedereen de beker een keer thuis 
gehad heeft. Toch blijft het kriebelen 
bij de jongens en meiden, een echte 
partij tegen een andere club is wat 
ze toch nog steeds het liefst willen. 
Daar trainen ze nu hard voor om 
hopelijk snel weer op het veld hun 
kwaliteiten laten zien. SRFC blijft actief.

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.

Moord op Dudok 
door Julia van de Laan

Deel 1 Een rustige woensdagmiddag

Het was een rustige middag, zoals bijna altijd op woensdag. Kees-Jan 
van der Meer, hoofdredacteur van de Heuvelkoerier, dronk zijn zwarte 
koffie en verkruimelde zijn plak cake van de plaatselijke koekjesjuwe-
lier. De krant was net weg en de kopij voor het volgende nummer kon 
nog wel even wachten. Tegenwoordig, met de doorlopende actualisatie 
van de website en de social media, was het nooit helemaal rustig. Maar 
dat online deel van de redactie kon hij met een gerust hart overlaten aan 
zijn jonge collega Inge. Een leuke meid. Wel iemand met een gebruiks-
aanwijzing, maar dat hoorde bij de leeftijd.
Kees-Jan maakte verveeld een paar enveloppen open en ging zonder 
enige haast door zijn mail. De plaatselijke zwemclub was boos om-
dat de plannen voor een nieuw zwembad voorlopig niet doorgingen, de 
Groene Partij maakte zich druk over het kappen van bomen en de Partij 
van de Vooruitgang wilde oude woningen slopen om er yuppenvilla’s 
voor in de plaats te zetten. 
Kees-Jan bladerde door de berichten op zijn scherm. Ene Simon zat 
veertig jaar bij de brandweer. Hum, dat was misschien wel een foto 
waard. Een echtpaar was zestig jaar getrouwd. Hij had het niet zo op 
al die langdurige huwelijken, maar zestig jaar was wel heel lang. Hij 
moest er niet aan denken... Burgemeester Emmer zou langsgaan met 
een bloemetje. Hij besloot dat hij Inge zou vragen om een verslagje 
te maken. Op de Beatrixschool had Sarah uit groep drie de hoofdprijs 
gewonnen in een landelijke tekenwedstrijd. Dat vonden de mensen 
leuk om te lezen, zo’n meisje van zes en de apetrotse ouders. Nu nog 
een tekstje voor de dierenrubriek, aangeleverd door het asiel: Beagle 
Babs, lief voor kinderen, kan alleen thuis zijn, is soms ongehoorzaam. 
Beagles! Waren dat die honden met die veel te grote ogen, die vaak 
in reclames opdoken als de ideale gezinshond? Hij tikte walgend van 
zichzelf een kop die de aandacht moest trekken: Wie weerstaat de ogen 
van deze beagle?  
Hij geeuwde en onderdrukte de neiging zijn benen op het bureau te 
leggen, een gewoonte waar vrouwen blijkbaar niet tegen kunnen, want 
zowel zijn echtgenote Charlotte als zijn collega Inge had er een bloed-
hekel aan. De agenda voor de komende week was ook al niet erg span-
nend. Vanavond moest hij naar een lezing bij de plaatselijke boekhan-
del. De afgelopen jaren was er een actieve eigenaar, een vrouw die al 
veel initiatief had getoond. 
Wieke van Beek bracht reuring in Heuvellust. Ze organiseerde literaire 
avonden waarop auteurs vertelden over hun recent verschenen boek. Of 
ze nodigde culinaire auteurs uit voor een kookdemonstratie met daar-
bij een proeverij.  Ze bracht letterlijk muziek in de winkel, soms met 
plaatselijke bands zoals Ronnie en de Rolkoffers. Voor vijf euro entree, 
inclusief een kopje koffie en een glaasje wijn, liepen die avonden als 
een trein. Na een lezing stonden de bezoekers te dringen om hun zojuist 
aangeschafte boek door de auteur te laten signeren. De vroeger zo stille 
boekhandel was het levendige middelpunt van Heuvellust geworden. 
Waar ging die lezing vanavond ook alweer over? O ja, Dudok, de be-
kende Nederlandse architect.

(Wordt vervolgd)

Winterstorm

In de nacht van woensdag op donderdag stormde het flink. In de 
achtertuin van een woning aan de Eerste Brandenburgerweg in 
Bilthoven waaide een oude douglas-spar om en belandde in de tuin van 
de buren. Gelukkig kon de ravage snel hersteld worden.     (Frans Poot) 



Samenwonen
 
‘Het isoleren en verduurzamen 
van je woning zorgt voor een 
flinke kostenbesparing in de toe-
komst’. Zo wordt alom geadver-
teerd om mensen aan te moedigen 
de stookkosten te drukken. 
Veel energie hebben wij dus al 
gestoken in het isoleren van de 
buitenmuren, het dak en de vloer. 
Driedubbel glas zou de kou nog 
beter buiten houden en dat is wat 
wij nu, raam voor raam, installeren 
in ons huis. We prijzen ons geluk-
kig met houten luiken die, zolang 
de ramen ontbreken, bescherming 
bieden tegen regen en wind. 

Bij vervanging van het laatste 
raam ontdekken we achterop het 
luik een groep huisjesslakken, 
samengekleefd bij het scharnier. 
Buiten bereik van vijanden als 
zanglijsters, egels, slangen of kik-
kers, wachten ze dicht op elkaar in 
dit donkere hoekje de winter af. 
Overleven in de kou, diep weg-
gedoken in de isolatie van hun 
slakkenhuisjes, vastgezogen op 
de grijze verf. Zo kunnen ze wel 3 
jaar slapen zonder te hoeven eten. 
Het zijn overlevers.

Ongemerkt wonen we zo samen 
met allerlei dieren, delen ons 
huis, een vesting voor mens en 
dier. Komend voorjaar komen de 
slakken vermoedelijk weer in ac-
tie en schieten ons dan te hulp bij 
het opruimen van de tuin.
               (Karien Scholten) 

In haiku:
Met samenwonen
Overleven in de kou
Kleefkracht van de groep
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Plannen natuurverbinding 
Hoorneboeg kleinschaliger

door Rob Klaassen

In 2015 kwamen twee natuurbruggen ten zuiden van Hilversum ter hoogte van de Zwaluwenberg tot 
stand; éen brug loopt over de A27 inclusief de spoorlijn Hilversum- Utrecht en de andere loopt over 

de Utrechtseweg (N417). Beide natuurbruggen zijn gebouwd om de twee natuurgebieden 
tussen Hilversum en Hollandsche Rading met elkaar te verbinden. 

In de loop der jaren zijn er veel plan-
nen over deze natuurverbinding 
losgelaten die vaak op het nodige 
verzet van omwonenden stuitten. 
Na veel en intensief overleg kon 
uiteindelijk in 2018 een compro-
misplan worden gepresenteerd, 
waarin zowel de omwonenden als 
het Goois Natuurreservaat (GNR) 
zich konden vinden. De bedoeling 
was dat dit plan in 2019 verder zou 
worden voorbereid en eind 2020 in 
uitvoering zou komen. Echter, voor-
jaar 2019 kondigde de minister van 
Landbouw Carola Schouten aan met 
een nota te komen voor een nieuwe 
bossenstrategie. Deze nota ver-
scheen herfst 2020; de gevolgen van 
de nieuwe strategie en de blijvende 
bezwaren van omwonenden maak-
ten het noodzakelijk dat de plannen 
voor de natuurverbinding Hoor-
neboeg opnieuw grondig moesten 
worden herzien. 

Historie
Toen in 2015 de beide natuurbrug-
gen werden gerealiseerd ontwik-
kelde het GNR plannen om de beide 
natuurgebieden, de Hoorneboegse 
hei en het gebied van het Hilver-
sums Wasmeer, door middel van 
een nog te creëren heidegebied met 
elkaar te verbinden. Van de natuur-
bruggen werd al snel goed gebruik 
gemaakt door groter wild: das, ree 
en vos. De bruggen waren echter 
onvoldoende bereikbaar voor soor-
ten dieren die leven in open heide-
gebieden, zoals de levendbarende 
hagedis, heideblauwtje, hazelworm, 
kamsalamander, vlinders en libellen. 
Met het verdwijnen van de heide 
zijn dit steeds meer bedreigde dier-
soorten geworden. Daarom is het 
noodzakelijk een groot heidegebied 
te ontwikkelen voor deze van open 
heidelandschap afhankelijke dieren. 
Om hiervoor draagvlak te krijgen 
werd er hiervoor ook een cultuurhis-
torisch aspect opgevoerd, namelijk 
dat dit gebied rond 1850 nog een 
grote heidevlakte was. 

Bos
Het gebied is thans bos. Voor een 
deel eenzijdig dichtbegroeid produc-
tiebos. Om dit om te vormen tot een 
heidegebied zou er 85 ha bos wor-
den gekapt en omgezet naar heide. 
Zo zou een heidegebied ter grootte 
van ca. 120 voetbalvelden ontstaan. 

Het kappen en afvoeren van de bo-
men en de bovenlaag van de bodem 
zou zo’n ruim drie jaar in beslag 
gaan nemen. Plannen, waar omwo-
nenden - m.n. de inwoners van Hol-
landsche Rading en Hilversum-Zuid 
-nooit bij betrokken zijn geweest en 
hiermee plotseling onaangenaam 
werden verrast. Een breed gedragen 
protest tegen deze plannen was het 
gevolg. Het protest richtte zich zo-
wel tegen de gevolgde procedure, 
als tegen de grote hoeveelheid te 
kappen bomen. Ook was er de no-
dige scepsis over de haalbaarheid 
om zo’n grote heidevlakte daadwer-
kelijk te kunnen realiseren.

IJskast
Gevolg van de protesten was dat het 
GNR de plannen ‘on hold’ zette. In 
2017 werd er een adviescommissie 
Hoorneboeg in het leven geroepen 
die zich over de plannen zou gaan 
buigen; een commissie die bestond 
uit mensen uit de directe omgeving 
en zowel voor- als tegenstanders en 
voorgezeten door een onafhankelijk 
voorzitter. Uitgangspunt werd dat 
wordt nagegaan of het mogelijk was 
de natuurdoelen van twee optimaal 
functionerende natuurgebieden, ook 
konden worden bereikt zonder dat 
er zo rigoureus stukken bos zou-
den moeten worden gekapt. Na vele 
(studie-)bijeenkomsten en na ad-
vies van een extern bureau werd er 
medio 2018 een unaniem gedragen 
compromisvoorstel gepresenteerd 
dat voorzag in de kap van ca 34 ha 
bos. Een kwart van het aantal bomen 
van het oorspronkelijk voorstel. Het 
GNR nam vervolgens dit voorstel 
over en zegde toe dat men voortaan 
deze nieuwe werkwijze van bewo-
nersparticipatie op al haar toekom-
stige projecten zou gaan toepassen!

Kink
Het was de bedoeling om in 2019 de 
voorbereidingen voor de uitvoering 
van het project ter hand te nemen. 
Echter in mei 2019 informeerde 
minister Carola Schouten over haar 
plannen met de bossenstrategie, no-
dig om meer samenhang aan te bren-
gen in het bos-, natuur- en klimaatbe-
leid. Ook werd er vanuit de overheid 
in toenemende mate uitgedragen dat 
er meer bossen in Nederland zouden 
moeten komen. Daarom stuitte elke 
boskap op steeds meer verzet. Iedere 

boskap moet met nieuwe aanplant 
worden gecompenseerd. Bossen 
moeten ook gezonder en meer divers 
worden, dus met meer verschillende 
soorten bomen van verschillende 
leeftijden. Dit alles had tot gevolg 
gehad dat het compromisplan van 
2018 moest worden herzien met 
handhaving van het gestelde eind-
doel. Over de nieuwe aanpak van 
het plan is overeenstemming met 
de diverse belangengroepen bereikt. 
De precieze uitwerking ervan zal 
in de eerste helft van 2021 worden 
gemaakt. Zoals beloofd worden ook 
hierbij de diverse partijen betrokken 
en pas na hun fiat zal de uitwerking 
van het plan gaan plaatsvinden.

Geen grootschalige boskap 
Het grote verschil met de vorige 
plannen is dat het project nu in een 
veel breder kader geplaatst gaat wor-
den. Het plan moet volledig passen in 
het totale beheer van alle omliggende 
natuurgebieden. De natuurverbin-
ding staat nu niet langer meer als een 
project op zich; het gaat onderdeel 
uitmaken van het duurzaam bosbe-
heer van het totale gebied. Dit bete-
kent concreet dat grootschalige bos-
kap voor de omvorming naar heide 
niet meer zal plaatsvinden. Wel zul-
len er op sommige plekken stukken 
bos worden uitgedund en worden er 
enkele bomen gekapt, met name bij 
de natuurbruggen. Daar vind je nog 
stukken oud-productiebos met een 
zgn. monocultuur en weinig biodi-
versiteit. Door daar wat bomen weg 
te halen ontstaat er meer ruimte voor 
de bestaande bomen en kan er op de 
bodem een kruiden- en struiklaag 
worden gevormd. Ook worden er 
worden er extra loofbomen geplant 
om zo de biodiversiteit te vergroten. 
Op andere plaatsen zullen open plek-
ken, stepping stones, worden gecre-
eerd voor de ontwikkeling van heide. 
Ook zullen oude landschapsstructu-
ren zoals lanen, houtwallen, singels 
worden verbeterd en in ere hersteld. 
Ook dit is gunstig voor kruiden en 
struiken. De nieuwe aanpak vraagt 
een langere uitvoeringstijd. Nieuw is 
dat deze aanpak vooraf extern moet 
worden getoetst; d.w.z. is er bij deze 
aanpak voldoende sprake van goed 
functionerende natuurverbindingen. 
Gehoopt wordt dat eind 2021-begin 
2022 er een begin met de uitvoering 
wordt gemaakt.

De natuurbrug over de A27 en spoorlijn Hilversum-Utrecht.

De natuurbrug over de N417, De weg Hilversum-Utrecht.

Ga je onverhoopt dakloos door het leven
en zwerf je dan door straten en dreven
dan is de hemel je dak
nu met veel ongemak
want de avondklok is echt een gegeven

Guus Geebel Limerick

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

Groenekan • 0346-211215
www.parelpromotie.nl

Uw lokale
drukwerkspecialist 

advertentie

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.
27-1

Do.
28-1

Vr.
29-1

Za.
30-1

Zo.
31-1

Saté van kip met atjar, 
kroepoek en friet

‘Irish stew’:
Ierse lamsstoofschotel 

met aardappel
(€ 15,00)

Kabeljauwfilet met 
spek, dillesaus en friet

Groentekroketten 
met couscoussalade 

en friet

€ 11,50

Bezorgen 
+ € 2,50 

per
bestel-

ling

Alle gerechten worden vergezeld door sla.

Toetje van de week: Apfelstrudel met 
vanillesaus en slagroom € 5,00

Flesje huiswijn: € 12,50


	VK-M_27-01-21_01fc
	VK-M_27-01-21_02fc
	VK-M_27-01-21_03fc
	VK-M_27-01-21_04fc
	VK-M_27-01-21_05fc
	VK-M_27-01-21_06fc
	VK-M_27-01-21_07fc
	VK-M_27-01-21_08fc
	VK-M_27-01-21_09fc
	VK-M_27-01-21_10fc
	VK-M_27-01-21_11fc
	VK-M_27-01-21_12fc

