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Meepraten bij Omgevingsvisie 2040
door Henk van de Bunt

De gemeente De Bilt is bezig met het maken van een Omgevingsvisie.
Een Omgevingsvisie beschrijft de gewenste ontwikkeling van de toekomst

van onze leefomgeving. Met als stip op de horizon het jaar 2040.

DUO Market Research heeft in 
opdracht van gemeente De Bilt 
onderzoek gedaan naar de thema’s 
Omgevingsvisie De Bilt 2040 en 
aardgasvrij wonen; wat is belang-
rijk voor de toekomstige ontwik-
keling van de leefomgeving in ge-
meente De Bilt?

Omgevingsvisie 
Wanneer inwoners denken aan de 
gemeente De Bilt zijn de eerste 
woorden die in hen opkomen voor-
namelijk gerelateerd aan de natuur 
(79%). Rust en de centrale ligging 
worden beide door ongeveer een 
kwart van de inwoners genoemd, 
respectievelijk 25% en 23%. Als 
het gaat om de meest aantrekke-

lijke punten van de gemeente dan 
wordt de ligging in de regio (58%) 
het meest genoemd. Andere veel-
genoemde antwoorden zijn een 
aangenaam woonklimaat (39%) en 
veel groen in de wijken (32%). 

Kernen
Inwoners geven aan dat het 
woningaanbod (41%), de winkels 
(27%) en het groen in de wijk 
(20%) de drie belangrijkste verbe-
terpunten zijn in de gemeente. In-
woners werd open gevraagd waar-
mee hun eigen kern dorp zich het 
meeste onderscheidt van (de) an-
dere kernen De Bilt. Ongeveer een 
vijfde (21%) van de inwoners geeft 
aan dit niet te weten: 79% geeft aan 

dit wel te weten. Circa een derde 
(32%) van deze groep inwoners 
noemt de natuur en het groen als 
meest onderscheidend punt. On-

geveer een kwart (24%) van deze 
groep inwoners noemt de voorzie-
ningen in de buurt. Bijna driekwart 
(74%) van de inwoners vindt dat 
ze zelf een actieve bijdrage moe-
ten leveren aan de verbetering van 
hun leefomgeving. De meerderheid 
(56%) van deze inwoners noemt de 
veiligheid en leefbaarheid als punt 
waaraan inwoners zelf moeten bij-
dragen om hun leefomgeving te 
verbeteren. Inclusiviteit (onder-
linge verbondenheid) en het milieu 
worden door ruim een derde van de 
inwoners genoemd, respectievelijk 
door 36% en 34%. 

Bedreiging
Ook werd inwoners open gevraagd 

wat zij als grootste bedreiging 
voor de leefomgeving zien. Ruim 
een kwart (26%) van de inwoners 
noemt woningbouw als grootste 

bedreiging. Hierbij wordt voor-
namelijk het bouwen buiten de 
rode contouren als bedreiging ge-
zien. Daarnaast wordt door een 
vijfde (20%) van de inwoners de 
afname of aantasting van de na-
tuur genoemd. Tevens werd open 
gevraagd wat de inwoners als de 
grootste kans voor de toekomstige 
ontwikkeling van de leefomgeving 
zien. De grootste kansen liggen 
volgens de inwoners op het ge-
bied van groen en natuur (22%). 
Het gaat hierbij met name om het 
behoud hiervan. Verder noemt een 
vijfde (20%) van de inwoners het 
inzetten op duurzaamheid en mili-
eubescherming. Het behoud (en de 
uitbreiding) van groen en natuur 
wordt bovendien het vaakst (25%) 
als grootste wens voor de toekomst 
van de gemeente genoemd. Wensen 
met betrekking tot voorzieningen 
en het centrum, goede en betaal-
bare woningen en duurzaamheid 
en milieubescherming worden door 
ruim een tiende van de inwoners 
genoemd (elk aspect wordt door 
11% genoemd).

Aardgasvrij wonen 
Inwoners zijn, naar eigen zeggen, 
behoorlijk goed op de hoogte als 
het gaat om de overstap naar aard-
gasvrij wonen: 90% weet precies 
of ongeveer wat het betekent. Een 
tiende (10%) geeft aan het alleen 
van naam te kennen of nog nooit 
van de overstap naar aardgasvrij 
wonen gehoord te hebben. 78% 
van de inwoners is bekend met de 
individuele warmtepomp. Verder 
is ruim twee derde van de inwo-
ners bekend met stadsverwarming 
of het warmtenet. Minder dan een 
tiende (8%) van de inwoners kent 
geen van de alternatieve verwar-
mingsmogelijkheden. De meerder-

heid (81%) van de inwoners geeft 
aan dat zij de benodigde informatie 
op het gebied van alternatieve ver-
warmingsmogelijkheden of isolatie 
online zoeken. Een zevende (14%) 
van de inwoners benadert hiervoor 
de gemeente. Iets meer dan de helft 
(52%) van de inwoners geeft aan 
dat de gemeente hen met het ver-
strekken van subsidies kan helpen 
bij het isoleren of het aardgasvrij 
maken van hun woning. Inwoners 
zijn bereid om mee te werken aan 
aardgasvrij wonen als de overheid 
meebetaalt (47%) en inwoners zijn 
bereid de kosten, die zij anders 
zouden betalen voor het vervangen 
van een cv-ketel, te betalen als bij-
drage voor een aardgasvrije woning 
(43%). De helft (50%) van de inwo-
ners geeft aan dat zij bereid zijn om 
mee te werken aan het isoleren van 
hun woning als de overheid mee-
betaalt. In totaal zou twee derde 
(66%) van de inwoners samen met 
anderen hun warmtevoorziening of 
isolatie van hun woning willen re-
gelen als dit betekent dat zij kosten 
besparen.

Meepraten
Wat gaat goed, wat kan beter, hoe 
moet de toekomst van gemeente De 
Bilt er uit zien? Inwoners en onder-
nemers zijn van harte uitgenodigd 
mee te praten tijdens 6 digitale 
bijeenkomsten van 19.30 tot 21.30 
uur:
Voor De Bilt op 13 april, Bilthoven 
op 14 april, Groenekan op 20 april, 
Westbroek op 21 april, Maartens-
dijk op 28 april, en Hollandsche 
Rading op 29 april van 19.30 tot 
21.30 uur. Aanmelden via omge-
vingsvisie@debilt.nl.

Het is lente

Een vroege lenteochtend in Houdringe. (foto Claire Blom)

Veiligheid, leefbaarheid en onderlinge verbondenheid zijn belangrijke 
aandachtspunten in Westbroek. 

Veel inwoners van Groenekan noemen het gemis van voorzieningen in de buurt.
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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

Een uitgave van Vario Pers
Oplage 20.500 ex
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Eindredactie: Saskia van Driel
Redactie- en advertentieadres:
Kon. Wilhelminaweg 461
3737 BE Groenekan
T:0346-211992. ook via  
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Bilthoven
Pr. Centrumkerk

11/04 • 10.30u - Ds. Harold Oechies
Aanmelden via kerkelijkbureau@

pgbilthoven.nl

Pr. Gem. Zuiderkapel
11/04 • 09.30u - Ds. P.H. van Trigt

11/04 • 18.30u - Ds. J. Belder

Woudkapel
11/04 • 10.30u - Bezinningssamenkomst

Zie www.woudkapel.nl

Evangelische Gemeenschap, 
Zuiderkapel, Boslaan 3 Bilthoven

11/04 • 14.00u - de heer 
Wim Molenkamp  

R.K. Kerk Onze Lieve Vrouwe
11/04 • 10.30u - Gebedsviering 

M. Meijer 
Vieringen zijn online, zonder 

kerkgangers. 

Ger. Kerk (wijkgemeente 
d’Amandelboom)

Momenteel zijn er geen kerkdiensten 
in d’Amandelboom; wanneer ze weer 

gehouden zullen worden zullen ze 
online te volgen zijn.

 
De Bilt

Protestante Wijkgemeente Dorpskerk
11/04 • 10.00u - Proponent 

P.J. Verhagen
Alles alleen online

Protestante Wijkgemeente 
Oosterlichtkerk 

11/04 • 10.00u - Ds. Jan Erik Riemens

R.K. St. Michaelkerk
11/04 • 09.00u - Eucharistieviering 

J. Skiba 
Reserveren via www.marthamaria.nl/

vieringen

Nieuwstraatgemeente V.E.G. De Bilt
11/04 • 10.00u - spreker 

Anton Doornenbal

Groenekan
Herv. huisgemeente Groenekan 

(Groenekanseweg 66)
11/04 • 15.30u - Ds. M. van Kooten

Herst. Herv. Kerk Groenekan 
(Groenekanseweg 66)

11/04 • 10.00u en 18.30u - Ds. H. Juffer

Hollandsche Rading
PKN - Kapel 

11/04 • 11.00u - Ds. René Alkema
Aanmelden verplicht: Dienst ook online 

te volgen via kerkdienstgemist.nl.

Lage Vuursche
PKN - Herv. Kerk

11/04 • 10.00u - Ds. J. van Eck
11/04 • 18.30u - Ds. P.M. van ‘t Hof

Besloten karakter en digitaal via 
kerkomroep.nl.

Maartensdijk
Hersteld Hervormde kerk
11/04 • 10.00u +18.30u - 

Ds. B. Reinders

PKN - Ontmoetingskerk
11/04 • 09.30u - Ds. René Alkema 

Aanmelden verplicht: Dienst ook online 
te volgen via kerkdienstgemist.nl.

St. Maartenskerk
11/04 • 10.30u - Openhuisviering 

M. Sloezarwij
Reserveren via corona-vieringensm@

marthamaria.nl

Westbroek
Ned. Ger. Kerk

11/04 • 10.00u - Dhr. J.W. de Besten
11/04 • 18.30u - Ds. F.M. Sneijder

PKN - Herv. Kerk
11/04 • 10.00u - Ds. Joz. A de Koeijer
11/04 • 18.30u - Ds. M. van der Zwan 

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

Groenekan • 0346-211215
www.parelpromotie.nlontwerp + print + druk + web

Uw lokale 
drukwerkspecialist 

Altijd dichtbij!

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

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

De uitvaart zoals ú het wilt. Passend.  

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

Bedroefd en verslagen geven wij u kennis van het heengaan 
van onze moeder, oma en overgrootmoeder

Jannie Renes ~ de Bruijn
* Tienhoven, 25 januari 1934 † Maartensdijk, 26 maart 2021

Wij zijn dankbaar voor alles wat zij  
voor ons heeft betekend.

Alex en Joke
    Sander en Jacqueline
    Casper
    Linda en Rick
    Roos

Yvon en Corstiaan
    Petra en Anders
    Kevin
    Bob en Yvonne
    Dylan en Jaymie

De uitvaart heeft op 1 april in besloten kring plaatsgevonden.

Correspondentieadres:
Maertensplein 149, 3738 GP  Maartensdijk

Oud papier Maartensdijk
Korfbalvereniging ‘Tweemaal Zes’ haalt zaterdag 10 april oud papier 
op in Maartensdijk. De papierwagens gaan zaterdagmorgen om 9.00 
uur rijden. U wordt verzocht uw papierkliko of het goed gebundelde 
papier tijdig aan de weg te zetten.

Oud papier Groenekan
Op zaterdag 10 april haalt Stichting Warm Hart weer oud papier op in 
Groenekan, inclusief Nieuwe Weteringseweg, Voordorpsedijk, Ruigen-
hoeksedijk en Achterweteringseweg. U wordt verzocht het papier (ge-
bundeld of in dozen) of de papierkliko met handgreep naar straatkant 
vóór 8.00 uur aan de weg te zetten.

Opnieuw poliovirus 
in riool Bilthoven

Voor de vierde keer binnen drie jaar  is op het Utrecht Science Park 
in Bilthoven poliovirus in het riool gevonden. Het terrein huisvest 
onder andere een grote vaccinproducent die levend poliovirus ge-
bruikt om vaccins te maken. Hoewel er volgens de Inspectie Ge-
zondheidszorg en Jeugd (IGJ) geen gevaar is voor de volksgezond-
heid, is de lokale politiek het lozen van virussen in het riool zat. 

Na het derde incident in september vorig jaar uitten de drie lokale par-
tijen Beter De Bilt, Bilts Belang en Forza De Bilt al hun zorgen. ‘Horen 
bedrijven, die met het levensgevaarlijke poliovirus werken, zoals het 
RIVM en Bilthoven Biologicals, nog wel thuis in een woonwijk’ vroe-
gen de partijen zich toen af. Het was het derde incident in drie jaar tijd.

Riool
In het riool op het terrein van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid 
en Milieu (RIVM) werd ook in begin augustus 2020 poliovirus aange-
troffen. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) onderzocht toen 
hoe het virus precies in het rioleringssysteem terecht is gekomen en of 
medewerkers van de drie instellingen waren blootgesteld. Intravacc, 
één van de biotech-bedrijven op het terrein heeft net een nieuwe vac-
cinfabriek, op het terrein gerealiseerd. Daarnaast wil het bedrijf nog 
een fabriek bouwen waar jaarlijks 200 miljoen doses vaccins van de 
band kunnen rollen. Een woordvoerder van de Inspectie Gezondheids-
zorg en Jeugd zegt dat, omdat de rioolzuivering het virus inactiveert, er 
geen risico voor de volksgezondheid geweest’.   [HvdB]

Dat wil ik ‘effe’ kwijt…
Een bijdrage in de discussie rond windturbines

Al geruime tijd is er in De Vierklank ruimte voor aandacht aan de op-
positie tegen windturbines in onze regio. Een geluid dat overigens niet 
alleen in onze regio te horen is. Ikzelf sta ook niet te juichen over de 
schade hiervan aan ons landschap. 
Maar tot nu toe verwonderde het mij, lezer in De Bilt, dat de boodschap 
niet veel verder kwam dan Stop en Nee. Ik ben blij dat er nu een goed 
opgezette website is waarop de initiatiefnemers - burgerorganisatie 
Energie De Bilt - onderstrepen dat energietransitie noodzakelijk is. Ook 
in onze achtertuin. Ik ben dan ook erg benieuwd naar de alternatieven 
waar Energie De Bilt mee zegt te komen. 
Ikzelf betwijfel zeer of wij de energiedoelen gaan halen zonder wind-
turbines en zonneparken. Ik zal de petitie dan ook zeker niet onderte-
kenen. Maar laten we vooral elkaar, ook het college - de ruimte geven 
om te komen tot realistische oplossingen. Zonder hakken in het zand 
vooraf. Ook als dat ons pijn doet en ook als het moet in onze achtertuin. 

Peter Leermakers, Bilthoven 

Archief als getuige 
van de Tweede 
Wereldoorlog

Rondom het herdenken en vieren van 76 jaar vrijheid in Nederland or-
ganiseert het Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen (RHCVV) 
een digitale tentoonstelling getiteld ‘Archief als getuige van de Tweede 
Wereldoorlog’. Vanaf 31 maart zijn er verschillende artikelen en vi-
deo’s te vinden op de www.rhcvechtenvenen.nl. Daarnaast wordt een 
serie artikelen in lokale kranten geplaatst. 

De tentoonstelling bestaat uit verschillende verhalen waarin, aan de 
hand van archiefstukken, thema’s uit de Tweede Wereldoorlog worden 
toegelicht: collaboratie, dagelijks leven en verzet. In het RHCVV wor-
den verschillende soorten archieven bewaard en beheerd, bijvoorbeeld 
gemeentelijke-, kerkelijke- en verenigingsarchieven. In al deze archie-
ven is informatie te vinden uit de periode 1940-1945. Denk aan of-
ficiële aankondigingen van burgemeesters, brieven die een jongen aan 
zijn ouders schreef vanuit Duitsland waar hij verplicht moest werken, 
notulen van verenigingen waarin duidelijk wordt welke praktische pro-
blemen de verduisteringsplicht opleverde en affiches met beperkende 
maatregelen voor Joodse mensen. Aan de hand van documenten uit 
deze verschillende soorten archieven wordt dit verhaal digitaal toegan-
kelijk. 
Ook zal er vanaf 31 maart iedere week een korte video online komen 
waarin medewerkers van het RHCVV aan de hand van de drie thema’s 
en een verscheidenheid aan archiefstukken een beeld schetsen van het 
dagelijks leven in de regio tijdens de Tweede Wereldoorlog.
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‘Wij staan altijd voor u klaar.’

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

Tap

Nadia en Sanne van Tap DELA

advertentie

Ontwerpbestemmingsplan
Melkweg 3 Bilthoven

De eigenaar van het perceel Melkweg 3 (het perceel tussen 
appartementencomplex La Luna en de voetbalcourt in) in 
Bilthoven wil op deze locatie een appartementencomplex 

realiseren. De wijziging past niet in het huidige 
bestemmingsplan. Om die reden heeft de eigenaar voor 
deze locatie een nieuw bestemmingsplan opgesteld. De 

gemeente staat positief in deze ontwikkeling en heeft het 
ontwerpbestemmingsplan vrij gegeven om ter inzage te leggen.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente De Bilt 
heeft het ontwerpbestemmingsplan ‘Melkweg 3 Bilthoven’ nu ter visie 
gelegd. Het woningbouwplan betreft een appartementencomplex met 
maximaal 30 sociale- en/of midden-huurwoningen waarvan het aantal 
midden-huurwoningen maximaal 12 bedraagt. 

Inzagetermijn
Het ontwerpbestemmingsplan Melkweg 3 Bilthoven ligt gedurende zes 
weken ter inzage van donderdag 1 april t/m woensdag 12 mei 2021. 
Stukken kunnen online worden ingezien op de landelijke website: 
http://www.ruimtelijkeplannen.nl. De stukken liggen ook tijdens ope-
ningstijden ter inzage bij het gemeentehuis aan de Soestdijkseweg Zuid 
173 te Bilthoven. Er hoeft geen afspraak te worden gemaakt om de 
stukken in te zien. Dit is wel nodig als er vragen zijn over de stukken. 

Digitale bijeenkomst
Daarnaast is er op maandag 12 april van 19.00 uur tot 21.00 uur een 
digitale informatiebijeenkomst. Geïnteresseerden kunnen zich hiervoor 
aanmelden door een e-mail te sturen naar j.hilligehekken@debilt.nl 
o.v.v. digitale informatiebijeenkomst Melkweg 3 Bilthoven. 

Indienen zienswijzen 
Gedurende bovengenoemde termijn kan iedereen schriftelijk of mon-
deling zienswijzen omtrent het ontwerpbestemmingsplan indienen. De 
zienswijzennota maakt deel uit van het door de gemeenteraad te nemen 
besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan. Ingediende zienswij-
zen kunnen aanleiding geven tot aanpassingen. Het ontwerpbestem-
mingsplan wordt dan gewijzigd vastgesteld. [HvdB]

Op het perceel Melkweg 3 - gelegen tussen appartementencomplex La 
Luna (rechts) en de voetbalcourt - zijn plannen voor de bouw van een 
appartementencomplex. [foto Henk van de Bunt]

Stoeptegels attenderen op 
blindengeleide-stroken

Op enkele plekken in de gemeente De Bilt liggen blindengeleide stroken, herkenbaar aan de 
doorlopende opstaande ribbels in de witte of grijze tegel. Mensen die visueel beperkt zijn 
vertrouwen op deze stroken om op straat hun weg te vinden. Er staan echter regelmatig 

obstakels op de lijnen.

In het verlengde van de landelijke 
campagne ‘Houd de lijn vrij!’ wil de 
gemeente De Bilt mensen beter at-
tenderen op de blindengeleide-stro-
ken. Hiervoor worden op bepaalde 
plekken opvallende stoeptegels in-
gezet. Wethouder Brommersma leg-
de samen met Danielle Janssen van 
de werkgroep De Bilt voor Ieder(in) 
de eerste tegel bij de supermarktin-
gang aan de zijde van de Herenweg 
In De Bilt. Wethouder Anne Brom-
mersma: ‘De werkgroep heeft ons er 
namens onze inwoners op gewezen 
dat lijnen soms worden geblokkeerd 
door bijvoorbeeld winkeldisplays 
of geparkeerde fietsen. Door het 

plaatsen van tegels als deze hopen 
we dat mensen meer alert zijn op de 
stroken. Niet alleen hier maar ook 
op de andere plaatsen, waar ze nu 
geplaatst zijn. 

Vrijhouden
De stoeptegel verbeeldt een figuur, 
die met taststok over de geleide-
lijn loopt, met daarnaast het woord 
‘vrijhouden’. De tegel ligt naast de 
geleidelijn om mensen erop te wij-
zen de lijn vrij te houden. De tegels 
liggen al in vele gemeenten door 
het land. Twee andere locaties waar 
u de tegels in de gemeente De Bilt 
kunt aantreffen zijn station Hol-

landsche Rading en vlakbij station 
Bilthoven in de Prins Bernhardlaan. 

Werkgroep
De werkgroep De Bilt voor 
Ieder(in), ook bekend als de werk-
groep toegankelijkheid, bestaat uit 
vijf vaste leden. Zij zetten zich ac-
tief in om De Bilt inclusiever te ma-
ken, met als uitgangspunt: ‘ieder-
een doet mee in De Bilt’. Voor het 
inclusiever maken van gemeente-
lijke projecten zoekt de werkgroep 
enthousiaste werkgroepleden. Voor 
meer informatie over de werkgroep: 
Marc Hillebrink (m.hillebrink@ 
debilt.nl).

Bij de Biltse supermarkt wordt gebruik van de blindengeleide-strook vaak 
belemmerd. [foto Henk van de Bunt]

In Bilthoven begint de blindengeleide-strook bij de Julianalaan ter hoogte van de boekhandel.
[foto Henk van de Bunt]

Misschien zijn ook hier nog wel melders
die snuffelend op zolders of in kelders
met heel veel plezier
werk vinden voor hier
of wellicht ook voor een functie elders

Guus Geebel Limerick
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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

Reclame geldig vanaf 
donderdag 8 april
t/m woensdag 14 april

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

VOORDEEL HELE WEEK

Aangepaste openingstijden!Extra donderdag voordeel:

Gehakte biefstuk

Filetrollade

Kipschnitzels of 
cordon bleu

500
GRAM

Lamsburgers

Vrijdag en zaterdag voordeel

6.98

Kipdijfilet

MAANDAG-DINSDAG VOORDEEL

100
GRAM 2.25

500
GRAM

STOMPETOREN JONG
500

GRAM 5.50

BOEREN AMBACHT
1

KILO 12.50

KAAS

4+ 1
GRATIS

3+ 1
GRATIS

4.98

1
KG 11.98

RIBLAPPEN
3 biefstukjes, 6 tartaartjes of
4 gepaneerde schnitzels

6.50

3 x 100
GRAM 6.98

3 x 100
GRAM 4.98

Gebakken boterhamworst
Gegrilde kiprollade
Gebraden rosbief

Filet Americain
Sellerie salade
Kip-asperge salade

3 + 1
GRATIS

DE OVERHEERLIJKE
CARPACCIO ROLLETJES

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

Kapucijnersschotel € 1,25
100 gram

Verse pasta
met kip-daslook en 
paddenstoelen

€ 1,75
100 gram

Witlof
Ham-kaas schotel

€ 1,25
100 gram

Aanbiedingen met een * geldig op donderdag 8, vrijdag 9 en zaterdag 10 april.

Spaghetti 
met scampi-tomaat en rucola

€ 6,95
Per portie

Vers gewassen
Hollandse Spinazie

€ 0,99
Zak 300 gr.

Heerlijke conference
Handperen

€ 1,49
Heel kilo

Alle rauwkost salades 
en stamppotten
 100 gram € 0,90

(er zijn weer raapstelen)

Voorjaars kriebels…..
Er zijn weer Hollandse 

kasbonen, bloemkool, 
asperges, rabarber 

lambada aardbeien en 
nog veel meer lekkers….!!!

Onze asperges worden 
Gratis geschild..!!!

12
04

13
04

14
04

Donderdag, vrijdag 
en zaterdag hebben 
we weer een mooi en 
luxe assortiment met 

voorgerechten en 
hoofdgerechten

Vis – Vlees – Vega 

Volg ons op facebook 
en Instagram voor 

actuele informatie..!!

Hazelnoot
Schuimtaart
Nu € 15,99

Krakelingen
Nu € 3,49

Desem 
Rustiek Meergranenbol
Nu € 2,99
Oud -
Amsterdammertje 
Brood
Nu € 3,49

Alleen donderdag

Van onze patissierVan onze bakker

Vers van de traiteurPitloze 
Witte druiven
500 gram € 1,49

Verse 
Hollandse 
komkommers
Per stuk € 0,79



Dat wil ik ‘effe’ kwijt…
In de Vierklank van 17 februari jl. deed Collegewethouder mw. Brom-
mersma de uitspraak, dat zij zich 
zorgen maakt over de opwarming 
van de aarde. Zij wilde de wereld 
goed achterlaten voor haar klein-
kinderen. Allemaal heel logisch. 
Dat willen wij allemaal.
Wat zij, en alle natuur-verontrus-
ten vergeten is, dat er mogelijk 
200.000.000 niet afbreekbare, 
waardeloze zonnepanelen liggen 
te wachten. En nog eens 10.000 
gigantische windmolens die niets 
meer doen.
Haar kleinkinderen zullen haar 
nog meer dankbaar zijn als zij 
zorgvuldiger met de creatie van 
deze ongelooflijke afvalberg om 
zal gaan.

J.C. Vendrik, Westbroek

Muzikaal lentefeest
bij d’Amandelboom

Voor de bewoners van woonzorgcentrum d’Amandelboom in Bilthoven is het genieten op de 
zonnige 25e maart: Ebbe Rost van Tonningen, oud-wethouder van de gemeente De Bilt bespeelt 

zijn accordeon. Hij is in gezelschap van zijn ‘lieftallige assistente’ Annelies Brielsman. 

Wanneer ik aankom bij het verzor-
gingstehuis, weet ik even niet waar 
ik moet zijn. Maar al snel treft het 
accordeongeluid mijn oor. Midden 
in een ‘oase van gras’ zit Ebbe op 
zijn zwarte, opklapbare stoel. De 
accordeon rust tegen zijn helder-
groene jas en hoewel het feest of-
ficieel nog niet is begonnen, speelt 
hij er al lustig op los. Annelies deelt 
alvast een aantal bundels met mee-
zingliederen uit.

Keuvelen
Op het bankje, midden in het groen 
en omringd door bomen, zitten al 
wat bewoners. Iets daarachter is 
een aantal gezellig aan het keuve-
len. Langzaam wordt het drukker 

en even later is de tijd rijp voor de 
officiële start van dit zonnige feest: 
‘Van harte welkom bij het optreden 
van accordeonist Ebbe Rost van 
Tonningen en zijn lieftallige assis-
tente, Annelies Brielsman. Meneer 
van Tonningen gaat voor u allerlei 
Hollandse liedjes spelen en u mag 
natuurlijk uit volle borst meezin-
gen. Ik wens u allen heel veel kijk- 
en luisterplezier’.
En plezier, dat hebben de bewo-
ners. Ondanks het feit dat Ebbe 
begint met het lied ‘Meisjes met 
rode haren’ zingen de bewoners 
lekker mee. ‘Anders zingen we 
gewoon ‘grijze haren’, zegt Ebbe. 
‘Heel, heel vroeger had ik rode ha-
ren’, zegt iemand. Het tweede lied 

is mijn verzoeknummer ‘Er wonen 
twee motten’. 

Kring
Ondertussen hebben de bewoners 
al dan niet staand een kring ge-
vormd. Sommigen kijken rustig 
voor zich uit, anderen zingen lek-
ker mee. Wat meer achteraf zit ook 
nog een aantal mensen. ‘Ik vind het 
wel mooi hoor’, zegt een oudere 
vrouw op een bankje, ‘maar mijn 
stem is te hoog’. Dat geeft natuur-
lijk helemaal niets. De zon schijnt, 
een rustig briesje strijkt langs ons 
gezicht en ondertussen zorgt het 
personeel voor een natje. Een aan-
tal bewoners gaat niet naar buiten 
maar beziet het muzikale schouw-
spel vanachter het raam.

Hulp
En dan is het opeens half vier. Tijd 
om te verhuizen naar een ander ge-
deelte van het terrein. Ik help Ebbe 
met het dragen van z’n spullen. Een 
aantal bewoners loopt mee, anderen 
gaan weer naar binnen. ‘Een hele 
volksverhuizing’, zegt een oudere 
man in rollator achter aan de stoet. 
‘We zitten anders ook maar de hele 
dag binnen en er mogen ook amper 
mensen op bezoek komen. Ik geniet 
hier echt van’. Even later settelen 
we ons weer op een groen perkje 
met een aantal bomen. Er omheen 
staan (aanleun-)woningen. Ebbe 
begint weer te spelen, terwijl hij 
telkens zijn volgende nummer aan-

kondigt. De zon schijnt nog steeds 
uitbundig en steeds meer mensen 
komen ‘binnendruppelen’. 
Een man met pet en zonnebril had 
de muziek eerst helemaal niet ge-
hoord. ‘We hadden zelf muziek 
aanstaan’, zegt hij. Maar nu moet 
hij zelf ook gaan zingen: ‘Kennen 
jullie het lied ‘De uil zat in de ol-
men’? Die gaan we in canon zin-
gen’, aldus Ebbe. Hij deelt de groep 
in tweeën en zelfs ik durf nu voor 
het eerst bibberend mijn medezan-
gers vocaal te ondersteunen. Bij 
de tango ‘Oh, heideroosje’ durft 
niemand te gaan dansen, ondanks 
Ebbe’s oproep. ‘Ik mocht vroeger 

niet dansen van mijn moeder’, hoor 
ik iemand zeggen. 

Applaus
Iets na vieren zit dit lentefeest er 
weer op. De bewoners hebben ge-
noten en ze applaudisseren harte-
lijk. Iemand van het zorgpersoneel 
is ook erg tevreden. ‘Voor sommige 
bewoners ging het alleen iets te 
snel’, zegt ze. Annelies vindt het 
goed dat te horen. ‘Dan houden 
we daar de volgende keer gewoon 
rekening mee’. Het zit erop. De 
bewoners verlaten deze zonovergo-
ten, muzikale buitenlucht. 

(Marc Benschop)
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advertentie

Midden in een ‘oase van gras’ zit Ebbe op zijn zwarte, opklapbare stoel.

Rotaryclub De Bilt-Bilthoven
helpt Paashaas

Om te laten merken dat zij aan de ouderen denken én hen een extra steuntje in de rug te geven, 
heeft Rotaryclub De Bilt-Bilthoven in samenwerking met Stichting Met Je Hart en 

Hotel De Biltsche Hoek voor 45 ouderen een mooie paasbrunch georganiseerd.

Stichting Met Je Hart heeft de 
adressen aangeleverd. Vervolgens 
heeft de keukenbrigade van Ho-
tel De Biltsche Hoek een heerlijk 
pakket samengesteld met o.a. een 
croissantje, diverse soorten brood-

beleg en een (thuis af te maken) 
pasteitje. Uiteraard - het is tenslotte 
Pasen - zat er ook een eitje bij. 

De leden van Rotaryclub De Bilt-
Bilthoven schreven voor iedereen 

een persoonlijke paaswens. Afgelo-
pen zaterdag hebben de leden van 
Rotaryclub De Bilt-Bilthoven de 
pakketten bij de mensen thuisbe-
zorgd.

(Harman Kloos) 

Het organisatieteam v.l.n.r. Roel Beekhoff, Klaas van der Valk, Bart van Slobbe, Adriënne de Jong van Esschoten, 
Gert-Jan Sikking en Harman Kloos zaterdag 3 april bij de Bitsche Hoek voor de uitlevering van de pakketten. 
[foto Henk van de Bunt].

Zonnebloem
verrast zonnebloemgasten

 
De Zonnebloem afdeling de Bilt/Bilthoven verraste 

afgelopen week hun zonnebloemgasten op een 
paasattentie bestaande uit een mooie tekening en een 

zakje paaseitjes.

De leerlingen en leerkrachten van basisschool Wereldwijs hadden zich 
geweldig ingezet voor dit Paasproject. De leerlingen maakten prach-
tige tekeningen met een persoonlijke paaswens en vulden zakjes met 
paaseitjes. Deze werden door de vrijwilligers van de Zonnebloem in de 
week voor Pasen aangeboden aan de gasten. Niet alleen de tekeningen 
en de paaseitjes maar ook even een praatje bracht enorm veel blijd-
schap. 

De zonnebloem zet zich in voor de lichamelijk beperkte mens met een 
bezoekje aan huis en als het weer mogelijk is een uitje of zelfs een va-
kantie. Wie ook contact wil kan dat doen bij Thea van Maurik (tel. 030 
2080211 of zonnebloem.debilt.bilthoven@hotmail.com)

De attenties worden dankbaar ontvangen.
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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.

Loon- en grondverzetbedrijf
R. van Amerongen

Voor meer info:
Loon- en grondverzetbedrijf R. van Amerongen

Dorpsweg 91, 3738 CB Maartensdijk
Telefoon: 06-53353180

Email: loonbedrijfvanamerongen@gmail.com

Voor al u grondwerkzaamheden,
cultuurtechnische werken, tuinaanleg

en agrarisch loonwerk.

Doe je ook mee?

Op 31 maart heeft  u en hebben jullie in deze krant kunnen 
lezen over een aantal acti viteiten die het Oranjecomité De 
Bilt-Bilthoven – met inachtneming van alle coronamaatrege-
len! - op Koningsdag 2021, dus op 27 april, wilt organiseren.
Net als vorig jaar wordt er met een tulpenacti e voor gezorgd 
dat alle bewoners in diverse verzorgingstehuizen in het zonne-
tje worden gezet; en uiteraard ook de verzorgers zelf!
Maar er is meer! Met name voor de jeugd! En daar hebben we 
jullie hulp bij nodig. Doe je ook mee?

Speurtocht naar gouden kroontjes 
Tot slot kan je op Koningsdag of in de dagen er voor zelf – dus geheel coronaproof – meedoen met 
een speurtocht naar gouden kroontjes. In de omgeving van de navolgende winkelcentra: Oude 
Dorp te De Bilt, Hessenweg/Looijdijk, Planetenbaan, Brandenburg West/De Leyen, Julianalaan/
De Kwinkelier en het Kleine Dorp aan de Bilderdijklaan, zullen op Koningsdag en ti jdens de dagen voorafgaand aan 
Koningsdag in ramen van winkels en woningen en gebouwen oranje en gouden kroontjes worden opgehangen.

WEDSTRIJD:

Wie heeft het mooist versierde Oranjehuis of de mooist versierde 
Oranjetuin in De Bilt of Bilthoven?

Om de gemeente rond Koningsdag een gezellig en vrolijk Oranje ti ntje te geven, roepen we iedereen op zijn of 
haar huis/tuin/balkon/terras te versieren in het thema: Koningsdag. 
Ook de Burgemeester, de heer Sjoerd Pott ers, heeft  een oproep gedaan om de gemeente op Koningsdag een 
feestelijk ti ntje te geven, juist nu we door de corona aan huis gekluisterd zijn. Vandaar dat we de Burgemees-
ter bereid hebben gevonden om samen met de Kinderburgemeester Carmen Braak, een mooie prijs uit te 
reiken aan de winnaar met de mooiste versierde tuin of het mooiste versierde huis.
Uiteraard kan je ook met een hele straat meedoen! De prijs zal hier dan op worden aangepast. 

SPELREGELS:
-  de versiering moet van buitenaf te zien zijn, en mag zich niet op de ‘openbare weg’ bevinden; 
-  meld je vóór vrijdag 23 april vóór 12:00 uur aan via het emailadres info@oranjecomite-debilt-bilthoven.nl, 

onder vermelding van ‘wedstrijddeelname versiering’ en onder vermelding van je naam, adres en telefoon-
nummer. Er wordt dan met je contact opgenomen;

-  zorg dat de versiering uiterlijk op zaterdagochtend 24 april klaar is, hierna kan de jury namelijk langskomen;
-  het is de bedoeling dat de versiering ook op Koningsdag zichtbaar moet zijn, want dan kan de Burgemeester 

namelijk bij je langskomen, om aan jou misschien een prijs uit te reiken!

WEDSTRIJD VOOR DE JEUGD:

Wie heeft het leukste Corona-proof Koningsspel of Koningssport 
voor thuis bedacht?

Voor de jeugd tot en met 15 jaar, hebben we ook een leuke acti viteit bedacht. In deze ti jd van Corona is niets 
belangrijker dan bewegen en acti ef zijn. Dit is goed voor ieders gezondheid. Omdat er op Koningsdag 2021 
geen acti viteiten met (grote) groepen kunnen plaatsvinden en we daarom geen spellenfesti val kunnen orga-
niseren, roepen we jullie allemaal op om een ‘Coronaproof’ spel- of sportacti viteit in de tuin te organiseren. 

SPELREGELS:
-  het spel of de acti viteit moet buiten te zien zijn, en mag zich niet op de ‘openbare weg’ bevinden; 
-  meld je vóór vrijdag 23 april vóór 12:00 uur aan via het emailadres info@oranjecomite-debilt-bilthoven.nl 

onder vermelding van ‘wedstrijddeelname sport en spel’ en onder vermelding van je naam, adres en tele-
foonnummer. Er wordt dan met je contact opgenomen;

-  geef bij de aanmelding ook een omschrijving van de acti viteit of het spel, het liefst ook met foto’s of een fi lmpje;
-  er zal contact met je worden opgenomen over de voorselecti e;
-  op Koningsdag komen de Burgemeester en de Kinderburgemeester bij een aantal geselecteerden langs, 

zodat je aan hen jouw corona-proof bedachte spel kan laten zien. Op dat moment dient de acti viteit of het 
spel uiteraard te worden gedemonstreerd.

Speur je mee?
Zoek zoveel mogelijk gouden kroontjes! Maak daarvan 
een foto en mail die foto onder vermelding van je naam 
en adres en telefoonnummer, naar: info@oranjecomi-
te-debilt-bilthoven.nl Onder alle goede inzenders wor-
den prijzen verloot.

OPROEP:

Digitale verjaardagswens voor de Koning!

Voor iedereen tot en met 12 jaar hierbij de oproep een digitale 
verjaardagswens voor de Koning in te spreken en/of te fi lmen. 
Vind je het leuk om dus voor de Koning een heuse vlog te ma-
ken!?. Het Oranjecomité zal van alle ingezonden vlogs een com-
pilati e maken en het videomateriaal aanbieden aan de Koning.

-  maak een fi lmpje/vlog van maximaal 1,5 minuut, waarin je 
de Koning op een zo origineel mogelijke manier feliciteert 
met zijn verjaardag;

-  houd er rekening mee dat we een compilati e van fi lmpjes 
maken, en dat het dus kan zijn dat we in het fi lmpje knippen;  

-  stuur het fi lmpje uiterlijk vrijdag 23 april naar:
info@oranjecomite-debilt-bilthoven.nl,
onder vermelding van je naam, adres en telefoonnummer.

DOE JE MEE!?

Wij zoeken een scholier of leerling-haarstylist die ons 
team kan komen versterken op donderdag en zaterdag. 
Eventueel meer uren is mogelijk in overleg.

Vind jij het fijn om in een 
klein gezellig team te 
werken? En wil jij goede 
begeleiding in je oplei-
ding? Dan ben je van harte 
welkom voor een ken-
nismakingsgesprek. Bel 
gerust voor meer infor-
matie.

Maertensplein 33 • Maartensdijk • 0346-213711

www.hairdesque.nl   Hairdesque

A S S I S T E N T I E  G E Z O C H T !
Ons bekende
LENTEBROOD
gevuld met kersen

BANANENSOES

€ 5,25

nu 
€ 1,95

5,25

1,95

Maartensdijk - Den Dolder - Hilversum
tel.: 0346 - 21 12 35 - www.bakkerbos.com
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Alleen D66 steunt 
referendumvoorstel 

Forza De Bilt
door Guus Geebel

Op 30 maart behandelde de gemeenteraad het initiatiefvoorstel 
‘Referendumverordening De Bilt 2021’, ingediend door de fractie 
Forza De Bilt. Het voorstel kreeg geen meerderheid in de raad en 
werd met 6 stemmen voor en 20 tegen verworpen.

Peter Schlamich: ‘We leven in een tijd waarin burgers steeds vaker vra-
gen gehoord te worden en mee te mogen denken over belangrijke vraag-
stukken die hun dorp of gemeenschap direct raken. Een correctief refe-
rendum kan daarvoor een middel zijn. De gekozen raad blijft daarbij aan 
zet om de eindbeslissing te nemen. Dit referendum is geen participatie-
instrument, maar een noodrem wanneer de gemeenteraad in hun ogen, 
ondanks inspraak en participatie vooraf, toch een verkeerde beslissing 
neemt. In dat geval kunnen zij met dit voorstel binnen drie weken een 
referendum aanvragen om de raad te dwingen het besluit nogmaals te 
nemen. Daaraan zijn voorwaarden en drempels gesteld. Forza De Bilt wil 
de burger deze noodrem geven.’

Lokale mogelijkheden
Krischan Hagedoorn (PvdA) is geen voorstander van een raadgevend re-
ferendum. Zijn fractie geeft de voorkeur om burgers aan de voorkant te 
betrekken en dat gebeurt al. Hij zegt onder de indruk te zijn van de manier 
waarop inwoners en gemeente samenwerken bij het participatieproject 
Wonen. ‘Er is al een mooi pallet aan lokale mogelijkheden.’ Hagedoorn 
vindt verder de kosten voor het organiseren van een referendum veel te 
hoog en hij is tegen een schaduwdemocratie. ‘De raad besluit en weegt 
alle belangen af vanuit een breed perspectief. Een referendum komt met 
een ja-nee vraag waarbij de nuance niet altijd te vinden is.’ Hij stelt als 
alternatief voor door te gaan met de huidige manier van participatie. 

Kosten
Connie Brouwer (fractie Brouwer) noemt mede namens ChristenUnie, SP 
en PvdA een aantal punten uit het voorstel die de fracties doen besluiten 
tegen het voorstel te stemmen. 
Donja Hoevers (D66) is blij met het initiatief van Peter Schlamilch en 
steunt het voorstel. ‘Voor D66 is het van belang dat er een instrument ligt 
waar inwoners gebruik van kunnen maken als ze het niet eens zijn met een 
genomen besluit van de gemeenteraad.’ Werner de Groot (CDA) is geen 
voorstander van een referendum omdat het geen nuance geeft. ‘Wij willen 
ons oor te luisteren leggen bij de inwoners.’ Henric de Jong Schouwenburg 
(VVD) is van mening dat burgers die zich niet gehoord voelen op allerlei 
manieren kunnen inspreken. ‘Wij zijn democratisch gekozen en daar moe-
ten we vanuit gaan.’ Ook de hoge kosten spelen mee bij de VVD. 

Democratie
Pim van de Veerdonk (Beter De Bilt) vertelt dat zijn fractie in mei 2016 een 
motie heeft ingediend voor een referendum over koopzondagen. ‘Maar dat 
kon niet omdat er geen verordening was. Forza kiest ervoor een raadple-
gend referendum uit het voorstel te halen en dat vinden wij juist het funda-
ment van een referendumverordening. Nu blijft alleen het raadgevend refe-
rendum over en dat vinden wij niet nodig. Onze inwoners vinden inspraak 
belangrijk, zijn zeer kritisch en weten de weg te vinden als ze het niet eens 
zijn.’ Erik den Hertog (Bilt Belang): ‘De volksvertegenwoordiging is bij 
uitstek de stem van het volk. Dat de Nederlandse democratie slecht werkt 
is een hardnekkig intellectueel fabeltje. Een ruime meerderheid van de be-
volking is tevreden over de democratie hoe die nu werkt.’  

Noodrem
Peter Schlamilch gaat in op de bijdragen van de fracties en roept ze op 
voor het voorstel te stemmen. Donja Hoevers schrikt van alle achterdocht 
en wantrouwen over de opkomst en betrokkenheid van de inwoners. Ook 
hoort zij dat democratie belangrijk is, maar dat het niets mag kosten. ‘Als 
we goede besluiten nemen wordt de noodrem nooit gebruikt. Het referen-
dum gaat niet over de stem van de burger horen, maar om de mogelijk-
heid van de burger om in te kunnen grijpen, een noodrem.’

De fractie van Forza De Bilt, Kristel Brekelmans en Peter Schlamilch.

Bezorgde bewoners verenigen 
zich in Wijkvereniging

Vorige zomer kwam een groep bezorgde bewoners in de wijk Noord-Oost De Bilt voor het eerst bijeen. 
Inmiddels is Wijkvereniging Noord-Oost De Bilt een feit. Voorzitter Rolf Nijsse en penningmeester 

Roel de Weger over het hoe, wat en waarom van deze wijkvereniging.

Noord-Oost De Bilt lilgt ten oosten 
van de Hessenweg, tussen Looydijk 
en Groenekanseweg. Ruim 70 jaar 
geleden ontstaan in een toen ka-
rakteristiek landschap van velden, 
akkers en hier en daar een boerde-
rij. Waar nu MSD Animal Health 
is gevestigd liepen in de jaren ‘60 
nog paarden. Anno 2021 worden 
de kwaliteit en de leefbaarheid van 

de wijk nog altijd bepaald door ele-
menten uit dit landschap van wel-
eer. Met prachtige bomen en strui-
ken die kleur aan de straten geven 
en met kleine stukjes groen tussen 
de huizen en flats. Maar ook hier 
staan de leefbaarheid en veiligheid 
in de wijk onder druk. 

Versterken
Rolf Nijsse: ‘Dat komt onder meer 
door de bezuinigingen bij de ge-
meente, waardoor er sprake is van 
achterstallig onderhoud van de 
openbare ruimte. Maar ook door 
het groeiende aantal grote vracht-
wagens dat onze wijk doorkruist 
om bedrijven en winkels te bevoor-
raden’. Roel de Weger: ‘Dat zijn 

lang niet allemaal vrachtwagens 
van MSD. Ook Albert Heijn, de 
Groentekoopman en andere winke-
liers op de Hessenweg krijgen hun 
producten aangeleverd in megagro-
te trucks van wel 25 meter lengte 
die vervolgens in allerlei richtingen 
de wijk weer verlaten. En dat ook 
nog zeven dagen per week’. 

Woningbouw
En dan is er nog de noodzaak van 
woningbouw waardoor de druk op 
de wijk verder toeneemt. Nijsse: 
‘Een groeiende groep bewoners 
maakt zich zorgen over deze ont-
wikkelingen, dus hebben wij ons 
de vraag gesteld wat wij - als be-
woners van deze wijk - kunnen 
doen om deze mooi en leefbaar te 
houden en hoe we dat op een ef-
fectieve en constructieve manier 
kunnen realiseren’. De Weger: ‘We 
zijn daarom in gesprek gegaan met 
buurtgenoten, mensen van de ge-
meente, van SSW en bestuursleden 
van andere wijkverenigingen. Het 
unanieme advies was, om gezien te 
worden als een serieuze gespreks-
partner met zeggingskracht en in-

vloed is het raadzaam de krachten 
te bundelen en je te organiseren in 
een wijkvereniging’. 

Belangen
Nijsse: ‘We behartigen de gemeen-
schappelijke belangen van de men-
sen die in deze wijk wonen. Daar 
zijn we al volop mee bezig. Inmid-
dels weten ook de gemeente en 

bedrijven ons te vinden. We zitten 
al regelmatig met hen om de tafel 
om wat wij zien en signaleren te 
bespreken en daarvoor oplossingen 
te vinden waar de bewoners achter 
staan’. Onderwerpen die aan bod 
komen zijn onder meer de verkeers-
stromen, de parkeerproblemen, 
zwerfvuil, het beheer en onderhoud 
van afvalbakken, straten, stoepen 
en openbaar groen en duurzaam-
heid. 

Verbondenheid
Even zo belangrijk vinden de be-
stuursleden van Wijkvereniging 
Noord-Oost De Bilt de onderlinge 
verbondenheid in de wijk. Ook 
daaraan wil de vereniging een con-
crete bijdrage leveren. Nijsse: ‘Ge-
woon door op een laagdrempelige 
manier te zorgen voor voorzienin-
gen, ontmoetingsplekken en activi-
teiten waar mensen die dat willen 
aan kunnen meedoen. Meer weten 
over de wijkvereniging? Of zin om 
lid te worden?  Stuur een mail aan 
debiltnoordoost@gmail.com. Dan 
ontvang je de brochure’. 
    (Willemien Veldman-Marsman)

Een van de vele foto’s die er van 
wijk Noord-Oost te maken zijn. (foto 
Willemien Veldman-Marsman)

V.l.n.r. de bestuursleden Willemien Veldman-Marsman, Roel de Weger, Rolf Nijsse, Marije van Hees en Mara Kroon.

Ochtendgloren

Tegenover landgoed Beerschoten piept de zon op vrijdagmorgen 2 april tussen de bomen door. 
(foto Rik Borgman) 
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BEKENDMAKINGEN
week 14 ¾  7 april 2021

Burgemeester en wethouders van de ge-
meente De Bilt hebben op 7 april 2021 het 
besluit genomen om de omgevingsvergun-
ning voor de activiteit milieu van 2 januari 
1992, gewijzigd bij besluit van 3 juli 2009, 
die is afgegeven aan EG Retail (Nether-
lands) B.V. voor een LPG-tankstation met 
carwash op het adres Koningin Wilhelmina-
weg 130 in Maartensdijk ambtshalve te wij-
zigen op grond van artikel 2.30 en 2.31 van 
de Wet algemene bepalingen omgevings-
recht. De ambtshalve wijziging is geregi-
streerd onder zaaknummer Z/20/169966. 

Inzage
Het besluit en de bijbehorende stukken lig-
gen ter inzage op het gemeentehuis.

Procedure
Indien u belanghebbende bent, kunt u be-
roep aantekenen tegen het besluit. U dient 
daartoe een beroepschrift in te dienen bij 
de Rechtbank Midden-Nederland, afdeling 
Bestuursrecht, postbus 16005, 3500DA 
Utrecht. De termijn voor het indienen van 
een beroepschrift start op 8 april 2021 en 
bedraagt zes weken. Voor meer informatie 
over de procedure kunt u contact opnemen 
via info@odru.nl of telefoonnummer 088 – 
022 50 00.

Voorlopige voorziening
Het indienen van een beroepschrift schort 
het besluit waartegen u een beroep instelt, 
en de eventuele gevolgen ervan, niet op. 
Als u een beroepschrift heeft ingediend, 
kunt u vooruitlopend op de beslissing hier-
over om een voorlopige voorziening vragen.

Dit doet u door middel van een verzoek-
schrift aan:
De Voorzieningenrechter van de Rechtbank 
Midden-Nederland,
Afdeling bestuursrecht,
o.v.v. voorlopige voorzieningen
Postbus 16005
3500 DA te Utrecht

U stuurt een kopie van het beroepschrift en 
het besluit waartegen u beroep heeft inge-
steld met uw verzoekschrift mee. In uw ver-
zoekschrift geeft u aan waarom u een 
spoedeisend belang bij de voorlopige voor-
ziening hebt. Aan deze procedure zijn kos-
ten verbonden. Dat kan ook via
http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. 
Daarvoor heeft u een DigiD nodig. Op deze 
site vindt u ook meer informatie.

Besluit tot het wijzigen van een omgevingsvergunning Koningin Wilhelminaweg 130 in Maartens-
dijk, onderdeel milieu

I.v.m. Coronavirus wordt momenteel uitsluitend op afspraak gewerkt.
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renarts 
TOLAKKERWEG 157 - MAARTENSDIJK - WWW.DKMIDDEN.NL - 0346 725998

Deze rubriek is mede mogelijk gemaakt door:

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

De hond Wimpie die vorige keer 
asieldier van de maand was, zit 
helaas nog bij ons.

Voor Puck is het alweer de VIERDE keer dat ze in het asiel terecht is 
gekomen. Dit heeft vooral te maken met haar gedrag.

Graag stellen we jullie weer voor aan onze Puck. Puck is een 
echte Jack Russell; knap, vrolijk, aanhankelijk, slim en actief. 
Ze luistert meestal goed en is al veel gewend. Zo kan zij in de 
bench, een paar uurtjes alleen thuis zijn en mee in de auto. Ook 
in een mandje mee op de fiets is leuk. Puck speelt graag met de 
bal en is een echte waterrat.

Maar voor onze oplettende mensen, ja Puck is nu alweer terug 
en dat heeft natuurlijk ook een reden. De vorige keer dat zij bij 
ons terug kwam was dit omdat mevrouw bijt. Dit wisten wij en 
dit wisten de eigenaren daarvoor ook. Deze terugkomst heeft 
een totaal andere reden.

De laatste keer dat ze geplaatst werd was het echt de perfecte 
match. De nieuwe eigenaar wist precies hoe hij met haar om 
moest gaan en zij deden het echt super samen. Helaas gaat het 
met de gezondheid van meneer niet goed en kan hij daardoor 
niet meer voor Puck zorgen, tot ieders verdriet... Voor onze 
pechkont gaan wij dan ook weer opnieuw op zoek naar een net 
zo goed huisje.

Puck vertoont het genoemde gedrag hier nooit, dat heeft ook een 
reden. Als wij hier iets met Puck doen zoals aanlijnen, aflijnen, 
wandelen, borstelen, etc. Dan doen wij dat met volledige 
aandacht voor haar. Wij sturen haar niet van de bank af tijdens 

een telefoongesprek, 
ook zitten wij niet aan 
tafel te eten met Puck onder 
de tafel. Wanneer wij iets met Puck 
doen, dan doen we dat met alle aandacht bij haar. Doen we 
niets met Puck, zit ze in haar kenneltje. Dat betekent niet dat ze 
thuis de hele tijd in haar bench moet, maar je kan veel dingen 
voorkomen. Zo kun je tijdens een telefoongesprek beter even 
wachten voordat je haar van de bank stuurt of even de telefoon 
neerleggen. Tijdens het eten kan ze prima in de bench. Iets 
van de grond rapen voor haar neus zouden wij doen door wat 
lekkers elders neer te leggen zodat ze afgeleid is en dan pas het 
voorwerp oprapen.

We zijn dus voor Puck op zoek naar mensen die ervaring 
hebben met honden met dit soort gedrag en op een creatieve, 
probleemoplossende manier met haar aan de slag willen 
gaan. Voor degene die vinden dat zulk gedrag afgestraft hoort 
te worden en het probleem wel even kunnen oplossen: dit 
is niet de hond voor u. Puck doet dit uit onzekerheid en door 
behaalde successen in het verleden. Puck verdient mensen 
die haar begrijpen, zij is echt het zonnnetje in huis en zal een 
onuitwisbare pootafdruk in je hart maken.

Dier van de maand: Puck

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

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

LAMS BIEFSTUKJES
Vers uit Nieuw Zeeland; heerlijk mals en gekruid met 
Provençaalse marinade, helemaal panklaar!!
ca. 4 tot 6 min. bakken; kan ook op de BBQ 100 gram 2,85

MINI KIP ROLLADE
Heerlijke malse gekruide één persoons rollade; 
ca. 150 gram per stuk, super lekker voor bij de maaltijd
ca. 20 tot 25 braden; in de oven op 150°C 100 gram 1,35

PROCUREUR LAPJES
Iets doorregen; wordt niet droog! Lekker als lapje en 
super voor saté, pulled porc, uw ovenschotel, in
de nasi; u mag het zeggen!! Kan op de BBQ 500 gram 4,95

MEGA HAMBURGERS
100% Rundvlees van de Utrechtse Heuvelrug, heerlijk 
op een bolletje met sla en tomaat, voor bij de maaltijd
Kort en fel bakken; ca 2 tot 3 minuten en klaar 3 stuks 4,50

VERSE WORST
Uit eigen worstmakerij, authentiek gekruid en helemaal
allergeenvrij, bekend, bemind en vertrouwd!!
Zachtjes braden in ruim boter; ca. 12 - 15 min. 500 gram 4,95

De beste kwaliteit
van de op één na

beste slager!

Lekker voordelig!!

Kijk voor meer aanbiedingen in onze winkel!
Aanbiedingen geldig van dinsdag 6 april t/m zaterdag 10 april.

Zetfouten voorbehouden

KIP DONUTS
100% kip; rondom gepaneerd: echte kindervriend!! 3 stuks 4,50
GEHAKT HALF OM HALF
Vers gedraaid puur natuur zonder toevoegingen 500 gram 3,75

LIMOUSIN STOOFLAPPEN
Vers uit Frankrijk; fijn van structuur en mooi mager!
Pure smaak, lekker genieten van uw eigen stoofpot.
Stevig aanbakken en dan 2½ tot 3 uur stoven 500 gram 6,95
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Taal aan Tafel is een succes
Spreekvaardigheid Nederlands oefenen tijdens video-etentjes

In deze coronatijd is het voor mensen met een vluchtelingachtergrond extra lastig om contacten 
te leggen en daarmee hun spreekvaardigheid in het Nederlands te verbeteren, iets waar ze veel 
behoefte aan hebben. Op verzoek van een grote groep nieuwkomers is Eet Mee daarom gestart 

met een nieuw initiatief: Taal aan Tafel. Via video-etentjes de taal oefenen en nieuwe 
mensen leren kennen, terwijl je ondertussen gezellig samen online eet. 

Vanwege de grote vraag is Eet Mee 
op zoek naar enthousiastelingen die 
het leuk vinden om via een gezellig 
video-etentje één of twee nieuwko-
mers te helpen om hun spreekvaar-
digheid te verbeteren. Je hebt een 
boeiende ontmoeting en wie weet 
een lekker nieuw recept of zelfs een 
nieuwe vriendschap. Meld je aan 
via info@eetmee.nl o.v.v. Taal aan 
Tafel. Het enige dat je nodig hebt 
is een computer of tablet met een 
goede camera, microfoon en een 
goede, stabiele wifi verbinding.

Spreekvaardigheid verbeteren 
Wil jij via een video-etentje nieuwe 
mensen ontmoeten en je Neder-
lands oefenen door gezellig te eten 
en praten met anderen? Ook dan 
kun je je aanmelden via info@eet-

mee.nl. Een reactie: ‘Ik heb nu twee 
keer meegedaan, een keer at ik met 
een gezin. Dat vonden mijn kin-
deren ook erg leuk. Ook at ik met 
een man, die alleen woont. Met al-
lebei was het geslaagd. We hadden 
heel wat gespreksstof en ook best 
een klik. Ik heb daarna ook alweer 
een paar keer met hen afgesproken. 
Zo’n video-etentje is heel fijn. Je 
hoeft de deur niet uit en kunt toch 
iets betekenen voor iemand. Het is 
ook leuk om zo samen te eten. Het 
is niet zo statisch en je hebt dan 
meteen iets om over te praten’. 
Een andere reactie: ‘Het was een 
gezellig etentje met een vluchteling 
die zijn Nederlands wilde oefenen. 
Het praten ging erg goed en het was 
erg leuk om wat meer over de cul-
tuur te leren en achtergrond van een 

vluchteling. Een paar keer hebben 
we de vertaal app erbij gepakt maar 
dat maakte het gesprek juist mak-
kelijk en dynamisch’. 

Samen eten op afstand
Sinds het begin van de coronapan-
demie is het mogelijk om via het 
Eet Mee platform video-etentjes te 
organiseren. Een gezellig en veilig 
alternatief voor de etentjes thuis 
waar Eet Mee om bekend om staat. 
Je kookt voor jezelf, maar zit toch 
een soort samen aan tafel. Ook voor 
Taal aan Tafel biedt de mogelijk-
heid om samen te eten op afstand 
uitkomst. Zodra de coronamaatre-
gelen het weer toelaten is het doel 
om ook Taal aan Tafel etentjes bij 
mensen thuis te gaan organiseren.

Met een video-etentje komen gezelligheid en taal oefenen samen.

Dit feuilleton speelt zich af in de denkbeeldige plaats Heuvellust. Alle 
personen hebben fictieve namen. Daar is bewust voor gekozen opdat nie-
mand gekwetst wordt en de goedmoedigheid van de ingebouwde grappen 
bewaard blijft. Een goed verstaander heeft slechts een half woord nodig 
en zal het lokale karakter in dit spannende en grappige verhaal ongetwij-
feld ontdekken. Deel gemist? Kijk op www.vierklank.nl.

Moord op Dudok 
door Julia van de Laan

Deel 10 Straatstenen uit Vietnam

Wat vooraf ging: Na een lezing over het belang van Dudok voor 
de architectuur in Heuvellust, blijkt boekhandelaar Wieke van Beek 
verdwenen. Kees-Jan van der Meer, hoofdredacteur van de Heu-
velkoerier, gaat samen met boekverkoopster Maaike op onderzoek 
uit. Maaike ontdekt de tas van Wieke op het dak en de politie wordt 
ingeschakeld. De verdwijning krijgt aandacht in de landelijke pers, 

maar Wieke blijftspoorloos. Dan wandelt tipgever Simon 
Spinhoven de redactie op.

Simon Spinhoven was een wandelend brok wantrouwen. Maar 
Kees-Jan moest toegeven dat hij ook weleens gelijk had. Dat de aan-
leg van het ecoduct niet helemaal volgens het boekje was gegaan, 
dat bleek zonder meer de waarheid. Ook had Spinhoven maanden 
van tevoren al verkondigd dat het nieuwe zwembad veel te duur zou 
worden voor een dorp als Heuvellust. Zelfs de grote missers bij de 
herinrichting van het dorpscentrum had hij voorspeld. Spinhoven 
was weliswaar klein van gestalte - je zag hem al snel over het hoofd 
- maar je moest hem zeker niet onderschatten.  
Spinhoven begon een tirade over winkelcentrum De Vlinderaar en 
de vele gemaakte en nog te maken fouten bij de herinrichting hier-
van. ‘De kosten rijzen de pan uit en er is ook gerommeld met ver-
gunningen.’
‘Ja, ja,’ zei Kees-Jan. ‘Dadelijk ga je me nog vertellen dat de nieuwe 
straatstenen uit Indonesië komen.’ 
‘Niet uit Indonesië, maar wel uit Vietnam,’ reageerde Spinhoven met-
een. ‘De zending is enorm vertraagd zodat ze pas eind dit jaar verder 
kunnen met de bestrating. Het zal dus nog wel even een zandvlakte 
blijven.’
‘Vietnam?’ vroeg Kees-Jan verbijsterd.  ‘Maken ze hier geen stenen 
dan?’ 
‘Vast wel,’ zei Spinhoven, ‘maar daar is de productie stukken goedko-
per. Globalisering, weet je wel. Dat betekent vaak dat ze elders dingen 
vandaan halen die ze hier beter en goedkoper kunnen maken.’ 
Kees-Jan ging er niet op in, maar kwam terzake: ‘Jij weet dus waar 
Wieke is?’ 
‘Jawel, maar als je me toch niet gelooft, ga ik maar weer.’ 
Maar na een kop koffie kwam het hoge woord er uit. Wieke zou zijn 
ontvoerd vanwege alle gedoe rond het dorpscentrum. Kees-Jan zucht-
te maar eens. ‘Oh ja, en door wie dan wel?’ ‘Door lieden die proberen 
haar onder druk te zetten.’ ‘Dat heb je wel vaker bij ontvoeringen, 
maar wat willen die lui dan van haar?’ ‘Ze willen dat Wieke een boek 
uitgeeft over alle positieve ontwikkelingen in het centrum van Heu-
vellust.’ ‘Dat wordt dan een  heel dun boekje,’ sneerde Kees-Jan. ‘Bo-
vendien geeft Wieke geen boeken uit. Ze verkoopt ze! Dat weet je net 
zo goed als ik.’ 
‘Als je zo doet, ga ik maar weer,’ zei Spinhoven. ‘Ik ken journalisten 
bij een echte krant die me wel serieus nemen.’ Kees-Jan negeerde de 
opmerking over een ‘echte’ krant. 
‘Wieke kent genoeg uitgevers die eventueel wel zo’n boekje willen ma-
ken om haar vrij te krijgen,’ lichtte Spinhoven toe. ‘Dat wordt allemaal 
wel heel erg ingewikkeld,’ zei Kees-Jan. ‘Een boek kun je toch ook in 
eigen beheer uitgeven? Dat voorkomt een hoop gedoe.’ ‘Je weet net 
zo goed als ik dat een boek in eigen beheer niet door iedereen serieus 
wordt genomen. Je moet bij een echte uitgever zijn.’ Zuchtend besloot 
Kees-Jan het over een andere boeg te gooien. ‘Als je het allemaal zo 
goed weet, weet je dan ook waar Wieke is en hoe ze het maakt?’ 

(Wordt vervolgd)

Oplossing energievraagstuk 
via Search Conferentie

Dilemma’s die uit het (U-16) RES traject naar boven kwamen riepen reacties op bij mensen 
uit onze gemeenschap als: ‘Hoezo 240 m hoge windturbines?’ of ‘Dit gaat over ons, ik wil hier 
over mee praten en…ook beslissen, wat ís nu eigenlijk die energie opgave, en hoe zit dat met 

bedrijven, ons landschappelijk schoon, de ganzen, onze kinderen, ons leven!’ Dit is 
ingewikkeld, maar hoe verhouden al die zaken zich met het oog op de toekomst? 

RES is misschien wel de wake-up 
call: er gebeurt en beweegt veel in 
onze samenleving. We weten intus-
sen allemaal, dat de klimaatveran-
dering een feit is en ons voor grote 
uitdagingen en noodzakelijke veran-
deringen plaatst. En vrijwel iedereen 
is het erover eens dat er wat moet ge-
beuren om onze omgeving leefbaar te 
houden en dat we over moeten stap-
pen op schone energie. 

Er is een klimaatakkoord gesloten, 
maar de gewone burger zat daar niet 
aan tafel. Diezelfde burger krijgt nu 
wel te maken met de afspraken, die 
daar zijn gemaakt. En de voorgestel-
de maatregelen hebben grote impact 
op de directe leefomgeving. Overal 
in het land ontstaat nu verzet, met 
name tegen de grote windturbines. 
Zo ook in De Bilt. 

Natuurlijk, er waren inspraakavon-
den, maar een belangrijke groep bur-
gers van De Bilt voelt dat er nauwe-
lijks ruimte was om van de uitgezette 
lijnen af te wijken. Er is niet voor 

niets een roep om Burgerberaden 
over het klimaat. Onlangs adviseerde 
de Adviescommissie Burgerbetrok-
kenheid bij het klimaatbeleid onder 
leiding van Prof. dr. Alex Brennink-
meijer het demissionaire kabinet 
hierover. Volgens die commissie 
bestaat er geen twijfel over dat veel 
inwoners meer directe invloed wen-
sen op belangrijke besluiten van de 
overheid. Over de vraag hoe dat dan 
het beste kan lieten ze echter nog veel 
open. 

Search Conferentie
Al in de jaren ‘60 en ‘70 van de vo-
rige eeuw is er vanuit de zgn. open-
systeem-theorie een methode ont-
wikkeld, waarin een goede doorsnede 
van alle betrokkenen samen de weg 
naar de oplossing voor een complex 
vraagstuk zoeken; dat heet dan ook 
een Search Conferentie. Een grote 
groepsbijeenkomst in een democra-
tisch participatief proces. De search 
conferentie zorgt ervoor dat alle pro-
bleemeigenaren - burgers, bestuur-
ders, bureaucraten, bedrijven, boeren 

- worden betrokken bij het vinden van 
een gemeenschappelijke doelstelling, 
een gedeelde wenselijke toekomst en 
een effectieve geïntegreerde aanpak 
die plannen op de grond zet. Door dit 
proces regenereert de gemeenschap 
haar spirit en sociaal vermogen, niet 
alleen om onmiddellijke uitdagingen 
aan te gaan, maar ook om toekom-
stige uitdagingen het hoofd te bieden, 
keer op keer.

Reputatie
Nu, inmiddels ruim 50 jaar later, 
worden Search Conferenties over de 
hele wereld en ook in Nederland uit-
gevoerd. De methode kent een groot 
aantal toepassingen, van strategische 
planning sessies voor ondernemin-
gen tot aan de planontwikkeling 
voor steden en regio’s. Nu we mid-
den in de klimaatcrisis zitten is deze 
beproefde methode een geschenk uit 
de hemel om gezamenlijk een door 
de Biltse gemeenschap gedragen, in-
tegraal duurzame energievisie op de 
grond te zetten. 
       (Frank Heckman, EDB)

Een droneopname: onze gemeente gezien vanaf 240 meter hoogte.
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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  .....................................................

rekening bijgeschreven. 
In Bilthoven bijv.: Drift, 
Drijverslaan, Jachthoornlaan, 
Kooikersplein, Kortelaan, 
Meutelaan, Meuteplein, 
Nimrodlaan, Schutterslaan, 
St.Hubertuslaan, Valkenier-
laan, Weidmanlaan, Wildlaan, 
verdiensten €8,20. Meld je 
aan via info@vierklank.nl of 
bel 0346-211992

Zin in VASTE VERDIENSTE 
en een hoop waardering. Ga 
dan De Vierklank bezorgen 
op woensdag. Bijv. in 
Bilthoven op de Fitislaan, 
Goudhaantjeslaan, Koperwiek-
laan, Kwikstaartlaan, 
Lijsterlaan, Roodborstlaan, 
S t a a r t m e e s l a a n , 
Winterkoninglaan, Zwaluwlaan 
155 kranten worden bij je thuis 
aangeleverd. €6,16week. Meld 
je aan via info@vierklank.nl of 
bel 0346-211992.

Wie maakt de bewoners van 
de Groenekanseweg (2-161), 
Prof. Dr. P.J. Crutzenlaan 
en Weltevreden blij? Woon 
je in de buurt en overweeg 
je een krantenwijk. Wij zijn 
per direct op zoek naar een 
BEZORGER die wekelijks 
daar de krant wil bezorgen. 
Je verdient €5,88 per week. 
Liever een andere wijk? Laat 
het weten. Meld je aan via 
info@vierklank.nl of bel 
0346-211992.

Gezocht m/vr om BOOM-
STAMMEN met kettingzaag 
te zagen. Bet. in overleg. Tel. 
06-23992457

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

Jonge vrouw zoekt werk als 
huishoudelijke HULP, met 
ervaring en referenties. Tel. 
06-86299986 of 06-24588583

Pijnlijke voeten? Medisch
PEDICURE aan huis. Bel
voor een afspraak. MP Ingrid
Kaptijn 06-29574696

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

Tijdens mijn verblijf in het zie-
kenhuis i.v.m. corona zijn mijn 
vier BOERENMEEUWTJES 
(met kuif) ontsnapt. Eén is 
er teruggekomen; wie heeft 
ze opgevangen c.q. wie heeft 
er andere informatie over? 
Graag contact met P. van 
Keulen, tel. 0346 211282
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Te koop aangeboden
Omnibus van E. Wallace: 
Het edelm. meisje, Melodie 
van de dood, Renpaarden. 
en Nachtm. €1,-. Tel. 
06-14040516

2 kaartenbakjes met sleutels 
30 bij 15 bij 14,5 cm samen 
€10,-. Tel. 06-14040516

Boek over Majoor Bosshardt 
€1,-. Tel. 06-14040516

Voor de handwerkliefhebber: 
gratis afhalen in Bilthoven 
krat vol materialen zoals 
DMC borduurgaren, naaiga-
ren etc. Niet snuffelen maar in 
zijn geheel! Tel. 06 27454534

Mandje voor stuur meis-
jesfiets 5 t/m 8 jaar € 1,-. 
Enkele afhaak fietstas merk: 
Fast Rider € 10,-. Tel. 035-
5771601

3 dvd's Harry Potter (waarvan 
2 nog in verpakking), Half-
blood prince, De steen der 
wijzen en De geheime kamer. 
Per stuk €4,-. Per 3 voor €10,-
. Tel. 06-30693144

Boek Haruki Murakami 
- Norwegian wood 
(Nederlands), €4,-. Tel. 
06-30693144

Armstoeltje, goudkleurig met 
bloemenstof. Voor kinderka-
mer. Tel. 0346-243758

Complete karper visboek 
met vele tips €5,-. Tel. 0346-
243758

Gluurpop in spijkerstof kle-
ding voor het raam is nog 
netjes en heel. €25,-. Tel. 
0346-243758

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

GROENMEDEWERKERS 
gezocht. Leuke verdien-
ste, werk in de gemeente. 
Interesse? Neem contact met 
ons op. Gilde Personeel, tel. 
030-6338672 of info@gilde-
personeel.nl

Blijf fit in Coronatijd! Pak 
wekelijks een ommetje om 
De Vierklank te bezorgen, 
haal een FRISSE NEUS 
en krijg maandelijks een 
leuk bedrag op je bank-

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. Hedra (klimop) 80-100 
cm €2,25. 2.00+ cm €5,50. Portugese Laulier 40-50 cm €3,50. 
Rododendron vol knop maat 60-70 Ø €24,50.

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

Adullam molen- en kringloopwinkel Westbroek
Iedere woensdag en zaterdag geopend.
Afspraak maken? 06-57283785 (gecorrigeerd nr.)
Wij zien uit naar uw komst

Op ’t bankje
Een wat oudere vrouw komt met een vriendelijke knik naast me 
op het bankje zitten. Ik probeer haar vanuit mijn ooghoeken zo 
ongemerkt mogelijk te observeren. Ze draagt een mondkapje en 
het lijkt of ze voor zich uitstaart maar dat zie je niet zo. Ik heb 
niet de moed iets tegen haar te zeggen, maar ze maakt me wel 
nieuwsgierig. Plotseling kijkt ze mijn kant uit. Ik voel me betrapt 
en merk dat ik een kleur krijg, maar ik denk niet dat het haar heeft 
gestoord. ‘Het is een bijzondere dag voor mij’, begint ze even later 
het gesprek. ‘Vandaag is de sterfdag van mijn man en dan komen 
altijd weer veel herinneringen naar boven. Het is alweer tien jaar 
geleden dat hij is overleden.’ Ik kan goed begrijpen wat de vrouw 
moet voelen, maar weet niet wat ik moet zeggen, dus knik ik be-
gripvol. ‘Hij was pas 68 toen hij in zijn slaap aan een hartstilstand 
overleed, terwijl hij nooit iets mankeerde. We hadden een caravan 
waarmee we er heel veel op uittrokken. Meestal in eigen land, 
in de zomervakantie gingen we altijd naar rustige gebieden in 
Duitsland of Frankrijk. We schilderden allebei, hij maakte mooie 
impressies van ruwe landschappen en ik maakte aquarellen van 
bloemen en planten. Dat doe ik trouwens nog steeds.’ Tijdens het 
vertellen kijkt ze me af en toe aan om te kijken of ik wel luister, 
maar als ze ziet dat ik een en al oor ben gaat ze verder. ‘Ik ben net 
naar het kerkhof geweest en straks komt mijn zoon bij me. Hij 
en mijn schoondochter hebben me heel goed opgevangen en alles 
geregeld toen het gebeurd was. Ik leefde helemaal in een roes en 
wist totaal niet wat ik moest doen. Ik had daar nooit rekening mee 
gehouden. Het heeft een hele tijd geduurd, maar op een gegeven 
moment besef je dat je toch verder moet. Maar ja, op een dag als 
vandaag denk je weer aan die mooie tijd die we samen hadden.’ 
Weer kijkt ze stil voor zich uit en het lijkt alsof ze overweegt of 
ze nog meer zal vertellen. Ik wacht geduldig af en even later gaat 
ze verder. ‘Ik ben op een gegeven moment schilderlessen gaan 
geven. Een van mijn cursisten heeft vijf jaar geleden zijn vrouw 
verloren en we hadden elkaar als lotgenoten best veel te vertel-

len. Hij woont in de buurt en we werden vrienden. We delen een 
heleboel belangstelling en gaan vaak naar musea en exposities. 
Ook ondernamen we van alles en regelmatig maakten we met de 
trein een stedentrip.’ Ze zwijgt weer even en vertelt dan verder. 
‘We hadden plannen gemaakt om een paar dagen naar Parijs te 
gaan, maar corona gooide roet in het eten. Ik ben al heel lang niet 
meer in Parijs geweest en had me er heel erg op verheugd. We zijn 
nu al een tijdje niet bij elkaar geweest want we houden ons wel 
aan de coronaregels. Inmiddels zijn we allebei gevaccineerd dus 
hoop ik dat de maatregelen snel versoepeld worden. Het is niet zo 
dat we een relatie hebben, gewoon een goede vriendschap en daar 
zijn we allebei gelukkig mee. We hebben ieder ons eigen huis en 
eigen spulletjes waar we aan gehecht zijn. Mijn zoon en schoon-
dochter en de kleinkinderen en zijn kinderen 
vinden het allemaal prachtig. Frits 
houdt net als ik van koken en als 
hij kookt komen ze graag langs 
want hij maakt er altijd een 
feestmaal van. Vooral zijn rijst-
tafel is beroemd. Maar nu ga ik 
naar huis om voor mezelf te 
koken’, zegt ze en stapt op.

Maerten

Narcissen 
en Pasen

Waar de Goede Week het gedenken is van de ul-
tieme zelfopoffering van Christus, lijkt de narcis 
voor het tegendeel te staan: de ijdele Narkissos, 
een beeldschone jongeling uit de Griekse mytho-
logie, ging zo op in de jacht, dat hij de nimf Echo, 
die hem begeerde, geen aandacht schonk. Echo 
zorgde er daarom voor dat Narkissos, drinkend uit 
een beek, verliefd werd zijn eigen spiegelbeeld en 
uiteindelijk, uitgeput door het vele staren naar zijn 
eigen beeltenis, in het water viel en verdronk. 

De gele bloem die volgens de mythologie op die 
plek ontlook evenaarde Narkissos in schoonheid: 
ze staat symbool voor zelfzucht en ijdelheid, maar 
tegenwoordig wordt de narcis ook gezien als sym-
bool voor een nieuw begin, omdat ze ook een 
nieuw seizoen aankondigt.

En zo is de narcis, die op Pasen her en der in de 
bossen rond Bilthoven uitbundig bloeide, ook te-
ken van de Opstanding van Christus: een nieuwe 
lente, maar vooral hernieuwde hoop voor de ster-
velingen die haar wonder mogen aanschouwen.

Narcissen in de bossen rond Bilthoven.
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Feestje bij Het Nieuwe Lyceum
door Walter Eijndhoven

Het was vorige week feest op Het Nieuwe Lyceum (HNL) in Bilthoven. Na controle door de 
onderwijsinspectie kreeg zij het predicaat ‘Voldoende beoordeling’. En iedereen op 

school moest dat weten. Docenten, leerlingen en mentoren werden verrast met taart. 
Vooral in een jaar met corona, toch een vervelende tijd voor het onderwijs, 

was deze beoordeling een mooie opsteker.

Eénmaal in de vier jaar komt de 
Onderwijsinspectie langs op alle 
scholen. De vorige keer, nu vier 
jaar geleden, voerde de inspectie 
een controle uit op de kwaliteit van 
Het Nieuwe Lyceum. Helaas bleek 
toen één en ander te schorten aan de 
kwaliteit. Het bestuur van de school 
moest keihard aan de bak.

Kwaliteitszorg
Bij de voorlaatste inspectiecontrole 
bleek de kwaliteitszorg niet te zijn, 
wat het moest zijn. ‘Als school 
hielden wij ons te weinig bezig 
met veranderingen binnen het on-
derwijs, aldus de inspectie’, vertelt 
Wind. ‘Tijdens de verbouwing op 
school besteedden wij te weinig 
aandacht aan andere zaken zoals 
het onderwijs. De inspectie wees 
ons daarop. De laatste tijd richtten 
wij ons volledig op alle kwaliteit-
seisen, bijvoorbeeld een goed men-
toraat, bespreken van resultaten en 
hoe deze te verbeteren’.

Dinsdag 30 maart was het zover, de 
inspectie stond weer aan de deur. 
‘Net als bij een ISO-9001 contro-
le, werden diverse leerlingen, do-
centen, mentoren en leden van de 
schoolleiding gevraagd iets te ver-
tellen over de kwaliteit van het on-

derwijs’, vertelt Philip Wind, rector 
van HNL. ‘Als laatste mocht ik nog 
aantreden voor een ‘goed gesprek’. 
Altijd weer spannend of je daar 
doorheen komt. Gelukkig bleek 
alles op orde te zijn en kan onze 
school weer verder. De inspectie 
heeft veel waardering voor alle 

verbeteringen die zijn ingezet. De 
school is, ondanks de coronapan-
demie, erin geslaagd om de kwa-
liteitszorg en de kwaliteitscultuur 
weer op orde te brengen. Ik ben blij 
dat alles weer achter de rug is. In 
2025 is de volgende inspectie’.

De ‘voldoende’ wordt gevierd met taart.

Bosbergschool verrast 
leerlingen op 1 april

door Kees Diepeveen

Internetstoringen en het uitvallen van wifi ontregelden steeds meer de dagelijkse praktijk op de 
Bosbergschool in Hollandsche Rading. Er verdween zelfs informatie van de website evenals 

het logo. Hier moest wat aan gedaan worden. Donderdag 1 april was de 
aangewezen dag om hierin verandering te brengen.

Interim directeur van de Bosberg-
school Margôt Koekkoek: ‘Drie 
weken geleden ontstond het idee 
om op 1 april de nieuwe website 
en het nieuwe logo in gebruik te 
nemen. We wilden er ook een mooi 
verhaal omheen maken en dat heb-
ben we gedaan met de figuur Bru-
tus. Het verhaal is dat hij op 31 
maart ons gehele netwerk heeft ge-
hackt en kwam met een filmpje in 
beeld om de kinderen te vertellen 

dat hij jaloers op hen is, omdat ze 
zo goed en fijn onderwijs krijgen. 
Hij zou zelf wel meer onderwijs 
willen. Daarom heeft hij de website 
gehackt’.

Brutus
‘De eerste reactie van de kinderen 
uit de bovenbouw was dat het een 
1 aprilgrap was’, aldus Kevin Fer-
werda, leerkracht van groep 7/8. 
‘De kinderen uit de onderbouw wil-

den vooral weten wat hacken was 
en gingen daar naar zoeken. Op 1 
april troffen de kinderen een werk-
boekje op hun tafel van Brutus. Er 
was immers geen internet meer. 
Kevin Ferwerda: ’Daarin moesten 
de kinderen allerlei opdrachtjes 
maken waardoor ze uiteindelijk het 
nieuwe logo van de school in beeld 
kregen. Daarna was het nieuwe net-
werk weer in de lucht. We hebben 
gezamenlijk met alle kinderen op 
het schoolplein het bord met het 
nieuwe logo onthuld. Ook is de 
nieuwe website van de school in 
gebruik genomen’. 

Moestuin
‘Op ons nieuwe logo komen de 
drie onderwerpen in beeld waar 
de Bosbergschool voor staat’ aldus 
Margôt Koekkoek. ‘Onderzoekend 
leren is er daar één van. We heb-
ben vorig jaar ons wetenschap en 
technieklokaal: De WOOW-Space 
geopend. Dit is een plek waar de 
kinderen gaan ontdekken, ontwer-
pen en vooral doen. Natuuronder-
wijs is ook een speerpunt. Circa 10 
keer per jaar krijgen alle leerlingen 
van groep 1 t/m 8 een inspireren-
de natuurochtend. Samen met een 

Het bord met nieuw logo bij de ingang van de school geeft duidelijk weer 
waar de school voor staat.

actieve oudergroep wordt er een 
thema bedacht zoals het werken 
in de moestuin van de school die 
door dorpsgenoten inclusief ouders 
wordt onderhouden. Derde onder-
werp waar de school voor staat is - 
naast reguliere lesstof - werken met 
het vernieuwende internationale 
onderwijsconcept IPC (Internatio-
nal Primary Curriculum). Kinderen 
leren op hun best door boeiende, 
actieve en zinvolle lessen en wer-
ken zo aan hun zelfvertrouwen, ze 
ontdekken volop hun eigen talen-
ten en er is aandacht voor burger-

schapsontwikkeling. Omgaan met 
elkaar en met de wereld om ons 
heen. IPC ondersteunt de school en 
de leerkracht hierbij’.

Website
Margôt Koekkoek en Kevin Fer-
werda zijn heel tevreden over de 
wijze waarop de 1 april grap is 
uitgevoerd en ontvangen door de 
kinderen. Het belangrijkste is na-
tuurlijk de ingebruikname van de 
nieuwe website en het vernieuwde 
logo. Daar was het de school im-
mers om begonnen. 

Kevin Ferwerda en Margôt Koekkoek in de nu nog kale moestuin van de 
school.  

Opening jeugdseizoen 
LTV Meijenhagen

Zondag 28 maart was bij LTV Meijenhagen in De Bilt de opening van 
het nieuwe tennisseizoen voor de jeugd. Vanwege de coronamaatrege-
len konden ouders niet het terrein op maar dat leek voor zowel de ou-
ders als de kinderen best even lekker.
Op zondag 11 april en op zondag 18 april zijn er twee open-jeugd-
ochtenden voor kinderen en jeugd vanaf 6 jaar. Ook niet-leden zijn 
welkom. Voor iedereen geldt: uiterlijk de dag er voor inschrijven via 
jeugd@meijenhagen.nl.         (Nienke Smit-Zuidweg)

Leeg terras, maar volle velden bij de opening van het jeugdseizoen.

Paashaas op visite 

De Kangoeroes van Tweemaal Zes hadden in het Paasweekend een 
leuke en spannende training waarbij de paashaas op bezoek kwam. 
Deze had allemaal paaseieren verstopt en aan de jonge spelers de taak 
om die allemaal te vinden.           (Sterre Thijs)



Weidevogels 
Zonder iemand tegen te komen loop ik die ochtend de polder in. Te-
gelijkertijd komt langzaam de zon op en overal waar ‘ie z’n licht laat 
vallen, ontwaakt de natuur. Het open landschap wordt gevuld met vo-
gelgeluiden. Op dit uur van de dag hebben de weidevogels het voor het 
zeggen in de polder. Twee grutto’s maken elkaar het hof, bovenin de 
lucht. Tureluurs maken elkaar tureluurs met hun zang, onafgebroken. 
Ook kieviten roepen aanhoudend en buitelen zowel boven natuurland 
als boerenland. Zij roepen allen hun eigen naam, grutto, tureluur, kievit, 
een klanknabootsing, onomatopee genoemd.

Het gebied is uitgestrekt en de vogels hebben ruime keuze voor een 
nestplaats. Kieviten hebben de voorkeur voor kort gras, graag in de 
buurt van ondiep water waar zij gemakkelijk voedsel vinden. In het 
boerenland maakte een kievit haar nestkuiltje in de beschutting van een 
mollengang. Eind maart ontdekte de melkveehouder er drie eieren in. 
De volgende dag lagen er vier, met de punten naar elkaar toe, voor het 
vrouwtje het moment om te gaan broeden. Zwart-wit flappen de vleu-
gels in het ochtendlicht, terwijl het mannetje nijdig achter een kraai aan 
jaagt. Kieviten verdedigen hun nest zó goed dat ook andere weidevo-
gels graag gebruik maken van die bescherming. Zij broeden vlak in de 
buurt. Over vier weken lopen er donzige kuikens door het hoge gras.

De tijd verstrijkt en langzaam 
overtreffen geluiden van mense-
lijke activiteit uit de omgeving 
mijn natuurbeleving. Nog wat 
talmend keer ik me om en loop 
terug naar huis. Ook ik moet aan 
het werk.            (Karien Scholten)

(Foto Rick van Brenk)

In haiku:
Natuurbeleving
Samen met de weidevogels
Helemaal alleen
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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.
7-4

Do.
8-4

Vr.
9-4

Za.
10-4

Zo.
11-4

Saté van kip met atjar, 
kroepoek en friet

Souvlakisteak v.d. 
grill, tzatziki en friet 

(€ 15,00)

'Saltimbocca' van 
zeewolf en friet

Geitenkaas, spinazie, 
noten en honing in 
korstdeeg en friet

€ 11,50

Bezorgen 
+ € 2,50 

per
bestel-

ling

Alle gerechten worden vergezeld door sla.

Toetje van de week: Aardbeien met 
tompouce-room en slagroom € 5,00

Flesje huiswijn: € 12,50

Biltse tieners verzorgen 
een Paasontbijt

door Henk van de Bunt

Vrijdag 12 maart nam Fiene van Dillen contact op met Mens De 
Bilt. Ze vertelde, dat zij het leuk zou vinden om samen met haar 
vriendinnen Sara van Anraad en Lieke Schaacke dertig alleen-
staande ouderen of andere mensen in De Bilt die het goed kunnen 
gebruiken, een paasontbijtje te brengen. 

Mens De Bilt ondersteunt dit soort lokale initiatieven graag. Sociaal 
werker Wilma van Poelgeest vertelt: ‘Ik heb het gelijk opgepakt. Aan 
collega’s heb ik gevraagd of zij mensen wisten die dit leuk zouden 
vinden. We hebben met elkaar al-
lerlei mensen gebeld, gelijk even 
een praatje gemaakt en hen uitge-
nodigd. Veel van hen waren blij 
verrast’. 

Sponsors
Ondertussen gingen Fiene, Lieke 
en Sara op zoek naar sponsors en 
vonden gehoor bij Ploeger Deli-
catessen, Albert Heijn, Bakkerij 
Krijger, Bakkerij Van Ingen, Dirk, 
Hema en Slagerij van Loo. Vrij-
dag 2 april was alles in kannen en 
kruiken.

Zaterdag was alles voorbereid en 
kon er even worden ontspannen.

Green Deal De Bilt krijgt 
nadere invulling 

Bij de behandeling van de Duurzaamheidsagenda 2020-2022 in de gemeenteraadsvergadering 
van 20 februari 2020 heeft de gemeenteraad bij motie gevraagd om, in navolging van de 
gemeente Utrecht, het initiatief te nemen voor het invullen van een ‘Green Deal de Bilt 

atelier’. De motie werd gesteund door VVD, CU, Fractie Brouwer, GroenLinks, 
PvdA, SP en D66. Een green deal atelier is bedoeld om samen met inwoners te 

komen tot haalbare activiteiten op het gebied van duurzaamheid. 

In het Mededelingenblad van 26 
maart meldt het College aan de ge-
meenteraad binnen de organisatie 
geen capaciteit te hebben om, naast 
de huidige taken op het gebied van 
duurzaamheid, invulling te geven 
aan een green deal: ‘Wel zijn wij, 
naar aanleiding van inwonersbij-
eenkomsten over locaties voor de 
opwekking van duurzame elektrici-
teit, in gesprek met enkele inwoners 
die mee willen denken over de lo-
caties voor zonne- en windenergie. 
Wij zullen de gemeenteraad nog in 
het tweede kwartaal van 2021 op 
hoogte brengen van de uitkomsten 
van de betreffende gesprekken’. 

Manager
Het college vervolgt: ‘Met de ge-
noemde motie vraagt de gemeente-
raad ook om binnen de ambtelijke 
bezetting ruimte te vinden voor 
een programmamanager duur-
zaamheid. Ook hiervoor geldt dat 
de ambtelijke capaciteit wordt in-
gezet voor de uitvoering van de ta-
ken op het vlak van duurzaamheid. 
Tot slot vraagt u ons in de motie 
om gebruik te maken van subsidies 
en financieringsmogelijkheden 
van de rijksoverheid, de provincie 
en de Europese Commissie. Er is 
een aantal subsidieregelingen op 
provinciaal, nationaal of Europees 

niveau die van toepassing zijn of 
kunnen zijn voor de Gemeente De 
Bilt. Er zijn weliswaar veel rege-
lingen, maar niet altijd is er een 
concreet project waarvoor deze 
benut kan worden. Bovendien ligt 
de verantwoordelijkheid voor het 
indienen en het benutten van een 
aanvraag vaak bij derden. Daar-
naast zijn er ook veel regelingen 
waar bedrijven of organisaties of 
particulieren uit De Bilt een be-
roep op kunnen doen. Waar aan 
de orde in de contacten zal de ge-
meente initiatiefnemers attenderen 
op deze mogelijkheden’. 
      [HvdB]

Aanleg wildraster langs 
Amersfoortseweg 

Op 6 april is gestart met de aanleg van een klein-wild-raster langs de Amersfoortseweg in 
De Bilt, in opdracht van de provincie Utrecht. Een wildraster kan voorkomen dat 

dieren op de provinciale weg komen en mogelijk worden aangereden en 
draagt daardoor mogelijk bij aan de verkeersveiligheid.

Het wildraster begint bij de 
Utrechtseweg en heeft een lengte 
van ruim 700 meter. De werk-
zaamheden vinden plaats tussen 
de hoofdrijbaan en de parallelweg 
en geven geen hinder voor het ver-
keer. De werkzaamheden duren 
naar verwachting tot 23 april. Bij 
de inrit van de parallelweg wordt er 
eerst een wildrooster geplaatst met 
ijzeren spijlen en een betonnen on-
derbak. Dieren durven niet over de 
ijzeren spijlen te lopen, maar auto’s 
kunnen hier gemakkelijk overheen 
rijden naar de achtergelegen wonin-
gen. Daarna wordt met de aanleg 
van het wildraster tussen de paral-
lelweg en de hoofdrijbaan gestart. 
De aanleg duurt ongeveer twee we-
ken. Het raster wordt uitgevoerd in 
gegalvaniseerd fijnmazig gaas met 
duurzame robina-houten palen.

Leefgebied
Het wildraster dat langs de Amers-
foortseweg wordt aangelegd, voor-
komt dat dassen en andere dieren 
zomaar de hoofdrijbaan oversteken 
en aangereden worden. In het raster 
worden verschillende terugkeer-
kleppen geplaatst zodat verdwaalde 
dieren hierdoorheen kunnen en hun 
route veilig kunnen vervolgen.
Wildrasters zorgen ervoor dat die-
ren naar de bestaande faunatunnels 
of ecoducten worden geleid waar 
ze de weg wél veilig kunnen pas-
seren. Op die manier ontstaat er een 
groter en gevarieerder leefgebied. 
In het geval van de N237 gaat het 
om een verbinding tussen de land-
goederen Den Eik en Beerschoten-
Panbos, die op hun beurt weer in 
verbinding staan met Vollenhove 
en Oostbroek.

Utrechtse Heuvelrug
De genoemde landgoederen maken 
deel uit van de Utrechtse Heuvel-
rug, een aaneengesloten natuurge-
bied van 20.000 ha, een stuwwal 
met bos en heide. De provincies 
Utrecht en Noord-Holland hebben 
samen met terreinbeheerders, ge-
meenten, Rijkswaterstaat en Pro-
Rail de afgelopen jaren ecoducten 
gebouwd, faunatunnels aangelegd 
en nieuwe natuur ontwikkeld om 
van de Heuvelrug weer een samen-
hangend natuurgebied te maken. 
Wegen en spoorwegen zijn groten-
deels weer passeer-baar voor die-
ren. Ook de recreatieve routes zijn 
verbeterd en uitgebreid waardoor 
de natuur nog beter beleefd kan 
worden.     [HvdB]

Beeldimpressie van een wildraster bij de N237. (Clara van Foreest)
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