
Ongenoegen over plannen 
woningbouw Westbroek

Pleidooi voor alternatieve locatie
door Henk van de Bunt

In de vergadering van de Raadscommissie Openbare Ruimte van donderdag 13 januari is 
er een voorbespreking over het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders 
(aan de gemeenteraad) om in te stemmen met de ruimtelijke randvoorwaarden voor de 

herontwikkeling van Kerkdijk 35-37 in Westbroek ten behoeve van woningbouw.

Een groot aantal tegenstanders van 
de plannen wil deze raadscommis-
sievergadering aangrijpen om nog 
eens - mede namens een groot aan-
tal Westbroekers - het ongenoegen 
uit te spreken over de plannen en de 
totstandkoming ervan. Zij vragen 
daarnaast aandacht voor een in hun 
ogen (beter) alternatief; bestemd 
en geschikt voor alle inwoners van 
Westbroek.   

Informatie
Jan van Zijtveld woont al 63 jaar in 
Westbroek. Hij wil, gelet op de ge-
brekkige informatie en participatie 
en het achterhouden van documen-
ten in dit project tot dusver, dat de 
gemeenteraad niet instemt met het 
voorstel. ‘Niet naar een verder ge-
vorderd stadium in dit project gaan, 
maar eerst adequate informatie-
voorziening en volledige participa-

tie organiseren’. Van Zijtveld wijst 
op onjuistheden in het Raadsvoor-
stel alsmede op de daarin voorko-
mende zeer opmerkelijke passage 
waarin sprake lijkt van een verkapt 
dreigement bij niet akkoord gaan: 
‘Dan zal de initiatiefnemer de wo-
ningbouwontwikkeling heroverwe-
gen. Initiatiefnemer noemt hiervoor 
mede als reden ‘de lange voorge-
schiedenis’, maar er staat niet bij 
vermeld dat de lange voorgeschie-
denis volledig is toe te schrijven 
aan initiatiefnemer zelf. Van Wij-
nen heeft tussen 2013 en 2018 geen 
enkel initiatief ondernomen op dit 
project en het op de plank laten lig-
gen’. 

Alternatief
Piet Geurtsen is één van de bewo-
ners van de Wolkammerweg en 
de Kerkdijk (31 tot en met 37): 
‘Sinds 2010 in het college in nau-
we samenwerking met Van Wij-
nen Holding doende ongeveer 2,5 
ha agrarisch land aan de westzijde 
van Westbroek om te vormen tot 

een steeds maar toenemend aantal 
bouwkavels. Dit streven staat haaks 
op de wensen en voorstellen door 
vele Westbroekers al in 2009 ge-
uit en vastgelegd en goedgekeurd 
door de gemeenteraad in 2009 in de 
Toekomstvisie Westbroek. Daarin 
gaven Westbroekers voorkeur aan 
andere locaties met mogelijkheden 
voor meer dan 30 woningen. In-
middels is er overleg geweest met 

Fa. van Oostrum waaruit gebleken 
is, dat er concrete mogelijkheden 
zijn tot realisatie van gevarieerde 
woningbouw (starters/senioren, 2 
onder 1-kap en vrijstaand) op het 
terrein van de Fa van Oostrum. Bo-
vendien spreken we hier van een 
in-i.p.v. een uitbreidingslocatie. Dit 
uitwerken zal alleen maar een Win/
Win situatie opleveren; meer en 
andere ruimte voor Van Oostrum, 
verbetering van verkeersveiligheid, 
woningbouw in de omgeving van 
school en sportterreinen en instand-
houding van de voor Westbroek ka-
rakteristieke lintbebouwing, zoals 
genoemd in Structuurvisie 2030’. 

Participatie
Co Oudhof woont ook aan de Wol-
kammerweg: ‘De bewoners gren-
zend aan het terrein Kerkdijk 37 in 
Westbroek maken zich grote zor-
gen, omdat zij niet bij de ontwik-
keling van het project ‘van Wijnen’ 
worden betrokken: ‘Dit heeft tot 
gevolg dat er tijdens in de raads-
commissie- en gemeenteraadsver-

gaderingen over ruimtelijke rand-
voorwaarden wordt gesproken die 
én op geen enkele wijze tegemoet 
komen aan de wensen van West-
broekers én afbreuk doen aan de 
bescherming van het Noorderpark 
én die voorbij gaan aan het feit 
dat uit onderzoek is gebleken dat 
woningbouw elders in het dorp de 
voorkeur geniet. Projectontwikke-
laar Van Wijnen heeft inloopavon-
den gehouden voor belangstellen-
den en geïnteresseerden voor zijn te 
bouwen villa’s, waarbij de plannen 
gepresenteerd werden door verte-
genwoordigers van Van Wijnen en 
de Gemeente en waarbij de te ver-
kopen kavels en woningen ‘in de 
etalage werden gezet’. Dat is dus 
iets heel anders dan dat ruimtelijke 
randvoorwaarden in samenspraak 
met bewoners tot stand zijn geko-
men. Ondanks dat de raad zich nog 
moet uitspreken over het dan al niet 
wijzigen van het bestemmingsplan 
om woningbouw mogelijk te ma-
ken, deden vertegenwoordigers van 
de gemeente het voorkomen alsof 
dit slechts een formaliteit was en de 
raad er toch wel mee instemt. Uw 
bevoegdheid om het bestemmings-
plan te wijzigen wordt daarmee niet 
echt serieus genomen. De direct 
omwonenden hebben ook nooit een 
uitnodiging ontvangen voor over-
leg over de plannen die er nu zijn. 
Er is dan ook geen sprake van een 
participatietraject, terwijl dat wel is 
voorgeschreven in de ‘Nota Parti-
cipatiebeleid’ (april 2019) van het 
college. In die nota zijn spelregels 
geformuleerd die gevolgd moeten 
worden’.

Slecht plan 
Piet Geurtsen vervolgt: ‘Veel inwo-
ners vinden het een slecht plan. De 
voormalige gemeente Maartensdijk 
heeft bij verkoop van percelen/
woningen aan kopers van de even 
zijde aan de Wolkammerweg toe-
gezegd dat er niet meer achter hen 
gebouwd zal worden vanwege het 
Noorderpark. Als rechtsopvolger 

van de gemeente Maartensdijk is 
de gemeente de Bilt daar ook aan 
gehouden. Dit project staat lijnrecht 
tegenover de wensen en voorstel-
len, door vele Westbroekers geuit 
in de Toekomstvisie Westbroek. In 
het gebundelde advies ‘Samen wer-
ken aan Wonen’ dat door uw raad is 
aangenomen op 17 juni jl. wordt het 
project ‘van Wijnen’ niet als locatie 
genoemd. Wel wordt daar genoemd 
dat er woningen voor jongeren en 
ouderen nodig zijn en het landelijk 
karakter behouden moet blijven. De 
ruimtelijke randvoorwaarden stem-
men hier niet mee overeen. Het pro-
ject ‘van Wijnen’ staat ook lijnrecht 
tegenover de uitgangspunten die 
gelden voor het Noorderpark waar 
dit project binnen valt. De project-
locatie ligt bovendien vlak naast het 
Natura2000-gebied de Oostelijke 
Vechtplassen. De realisatie van een 
nieuwe woonwijk aan de westzijde 
van Westbroek zal ten koste gaan 
van natuur. De parallel met het Hes-
singterrein waar een aantal van uw 
fracties - terecht - zeer kritisch over 
zijn, laat zich raden.

Publieke zaak
‘Dat niet gebouwd wordt ten bate 
van (jonge) Westbroekers die be-
taalbare woonruimte zoeken, maar 
ten bate van een voor Van Wijnen 
zo gunstig mogelijke exploitatie 
blijkt uit de afkoop van sociale 
woningbouw waarmee het college 
heeft ingestemd’, aldus Co, Jan en 
Piet. 
Het argument dat van de doelgroe-
penverordening kan worden afge-
weken, omdat het planproces al zo 
lang duurt heeft, verbaast hen zeer. 
‘Waarom werkt een gemeente mee 
aan de realisatie van zoveel villa’s, 
terwijl een projectontwikkelaar, die 
de grond ooit voor een schijntje (ca. 
1 miljoen euro) heeft gekocht de 
enige is die daar beter van wordt? 
Voorzien in betaalbare woningen 
in De Bilt is een publieke taak, het 
spekken van iemand zijn portemon-
nee niet’.
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N.a.v. overleg met Fa. van Oostrum is gebleken, dat er concrete mogelijkheden zijn tot realisatie van gevarieerde 
woningbouw op het terrein van de Fa van Oostrum.

V.l.n.r. Jan van Zijtveld, Piet Geurtsen en Co Oudhof bij de ingang van 
de locatie.



Corona en 
bezorging

Het kan voorkomen dat de bezorger van uw krant plots in thuisqua-
rantaine moet i.v.m. corona en wij niet in staat zijn om een vervanger 
te vinden. Ontvangt u De Vierklank thuis niet. Op de volgende adres-
sen kunt u een exemplaar afhalen:

Westbroek: Cafetaria Koen, Kerkdijk 3
Hollandsche Rading: Perron Peet, Vuurse Dreef; Bungalowpark Kleine 
Bos, Graaf Floris V weg 36
Maartensdijk: Bibliotheek Maartensdijk, Nachtegaallaan 30; Primera, 
Maertensplein; Van Rossum, Maertensplein; Jumbo, Maertensplein; 
Dijckstate, Maertensplein.
Lage Vuursche: Dorpshuis Lage Vuursche, Dorpsstraat 16; Restaurant de 
Vuursche Boer, Dorpsstraat 34; Conferentie Centrum Renova, Maartens-
dijkseweg (Bilthoven)
Groenekan; Tankstation De Haan, Nw. Weteringseweg 1; van de Neut, 
Groenekanseweg 5
De Bilt: Hotel de Biltsche Hoek, De Holle Bilt 1; Mens, Molenkamp 60; 
Zorgcentrum de Bilt, Burgemeester de Withstraat 59 ; H.F. De Witte 
Centrum, Henri Dunantplein 4; Kwaliteitsslagerij van Loo, Hessenweg 
183; Dirk, Hessenweg 88; Verzorgingshuis De Akker, Soestdijkseweg 87
Bilthoven: Autobedrijf De Rooij, C. de Haasweg 12; Supermarkt Hoogv-
liet, Winkelcentrum Planetenbaan; Tabakshop Roos, Winkelcentrum Pla-
netenbaan; Bibliotheek Idea Bilthoven, Planetenplein 2 ; SSW, Water-
man 45; V.V.S.O. WVT, Talinglaan 10; Gemeentehuis, Soestdijkseweg 
zuid 173; Zorgcentrum Koperwiek, Koperwieklaan; Primera, Kwinkelier 
29; Bilthovense Boekhandel, Julianalaan 1; Bruna Bilthoven, Julianalaan 
53; Plus, park Arenberg 111; De Bremhorst, Jan van Eicklaan 31; Spar, 
Bilderdijklaan (kleine dorp); Schutsmantel ‘Warande’, Gregoriuslaan 35
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‘Van Haren’ Uitvaartverzorging

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

Uitvaartleidster: Mevr. Birgitte van Manen - van Haren

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

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

Tel. 035 - 577 12 82
Charles Weddepohllaan 32 - 3739 LE Hollandsche Rading
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Oplage 20.500 ex
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Bilthoven
Pr. Centrumkerk

16/01 • 10.30u - Centrumkerk gesloten; 
Oecumenische viering 

in R.K. Kerk Onze Lieve 
Kerkdienst alleen online te volgen

Pr. Gem. Zuiderkapel
16/01 • 09.30u - Drs. G.A. van Ginkel

16/01 • 15.30u - Ds. A.L. van Zwet  
 

Woudkapel
16/01 • 10.30u - Dienst
met Janneke Stegeman

Alleen met livestream te volgen

Evangelische Gemeenschap, 
Zuiderkapel, Boslaan 3 Bilthoven
16/01 • 13.00u - de heer Jan Pindus 

R.K. Kerk Onze Lieve Vrouwe
16/01 • 10.30u - Oecumenische Viering 

Samen met Pr. Centrumkerk
Voorgangers: Pastor Annelies van den 

Boogaard en Ds. Harold Oechies
Viering alleen online te volgen

Ger. Kerk (wijkgemeente 
d’Amandelboom)

16/01 • 10.15u - Ds. J. Geelhoed
Kerkdiensten in d’Amandelboom zijn 

besloten bijeenkomsten.
 

De Bilt
Protestante Wijkgemeente Dorpskerk
16/01 • 10.00u - Drs. Paul M. van Dam

Onlinedienst

Protestante Wijkgemeente 
Oosterlichtkerk 

16/01 • 10.00u - Ds. Evert van Leersum

R.K. St. Michaelkerk
16/01 • 10.00u - Communieviering;  

I. Elsevier en J. Vroon
Reserveren via marthamaria.nl

Nieuwstraatgemeente V.E.G. De Bilt
16/01 • 10.00 uur -

spreker de heer Adri van der Mast

Groenekan
Herv. huisgemeente Groenekan 

(Groenekanseweg 66)
16/01 • 15.30u - Ds. L. Kruijmer

Herst. Herv. Kerk Groenekan 
(Groenekanseweg 66)

16/01 • 10.00u - Leesdienst
16/01 • 18.30u - 

Kandidaat C.A. van den Brink  

Onderwegkerk Blauwkapel
Er zijn vooralsnog geen diensten 
en vieringen meer vanwege de 

coronapandemie 

Hollandsche Rading
PKN - Kapel 

16/01 • 11.00u - Ds. R. Alkema

Lage Vuursche
PKN - Herv. Kerk

16/01 • 10.00u - drs. G.A. van Ginkel
16/01 • 18.30u - ds. P. Molenaar

Maartensdijk
Hersteld Hervormde kerk

16/01 • 09.00u - Ds. D. Heemskerk
16/01 • 11.15u - Ds. D. Heemskerk 
16/01 • 15.30u - Ds. D. Heemskerk 

PKN - Ontmoetingskerk
16/01 • 09.30u - ds. R. Alkema 

onlinedienst

St. Maartenskerk
16/01 • 10.30u - Woord- en 

Communieviering A. Sonderman
In januari 2022 is reserveren voor de 

vieringen verplicht

Westbroek
Ned. Ger. Kerk

16/01 • 10.00u - Ds. T.A. Viezee
16/01 • 15.30u - Ds. P. Egberts

PKN - Herv. Kerk
16/01 • 10.00u - Ds. G.M. Bijkerk

16/01 • 15.30u - Ds. M. van der Zwan

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).

Geboren
7 januari 2022

Roos
Dochter van 

Gertjan en Mirjam van Maanen
Dorpsweg 2
Maartensdijk

Oud papier
Groenekan
Op zaterdag 15 januari haalt 
Stichting Warm Hart weer oud 
papier op in Groenekan, inclusief 
Nieuwe Weteringseweg, Voor-
dorpsedijk, Ruigenhoeksedijk en 
Achterweteringseweg. U wordt 
verzocht het papier (gebundeld of 
in dozen) of de papierkliko met 
handgreep naar straatkant vóór 
8.00 uur aan de weg te zetten.

Maartensdijk
Korfbalvereniging ‘Tweemaal 
Zes’ haalt zaterdag 15 januari oud 
papier op in Maartensdijk. De pa-
pierwagens gaan zaterdagmorgen 
om 9.00 uur rijden. U wordt ver-
zocht uw papierkliko of het goed 
gebundelde papier tijdig aan de 
weg te zetten.

Kerstbomen 
ophalen

Gemeente De Bilt gaat volgende 
week de kerstbomen ophalen in 
de dorpen. Deze worden na ver-
werking gecomposteerd.

Huishoudens in De Bilt en Bilt-
hoven-West zijn het eerst aan de 
beurt op woensdag 12 januari. 
Bilthoven volgt donderdag 13 en 
volgende vrijdag 14 januari zijn 
Maartensdijk, Groenekan, Hol-
landsche Rading en Westbroek 

Positief opvoeden  
zoom workshop

Wil je leren hoe je op een posi-
tieve manier om kunt gaan lastige 
momenten in de opvoeding? Kin-
deren doen het tenslotte beter als 
zij zich beter voelen. Meer infor-
matie over deze online cursus op 
19 januari van 20.00 tot 21.30 
uur en aanmelden zie de website: 
debilt.ouderslokaal.nl
 

Online Mantelzorgcafé:  
pas op voor overbelasting

Als je langdurig en intensief zorgt 
voor een naaste, kan overbelas-
ting op de loer liggen. In het 
online mantelzorgcafé op woens-
dag 19 januari van 12.00 tot 13.00 
uur bespreken we hoe je signalen 
van overbelasting bij jezelf tijdig 
herkent en wat je eraan kunt doen. 
Met een test, tips & trucs en per-
soonlijk advies geven de consu-
lenten van Steunpunt Mantelzorg 
inzicht in hoe je overbelasting 
herkent en hoe je het kunt voor-
komen. Deelname is gratis en gaat 
via Teams op de laptop of tablet. 
Aanmelden kan via mantelzorg@
mensdebilt.nl of 030-7271556.

Paarse containers

Oude kledingcontainers in de gemeente worden vervangen door grote 
paarse containers. Paars is de kleur van textiel, net als blauw voor papier. 
Vandaar de kleur van de container. (zie voor meer informatie pag. 11)

God is getrouw

Vredig is ingeslapen mijn vrouw, onze moeder, 
schoonmoeder, oma en overgrootmoeder

Gerritje Verkuil-van der Laak
~ Gerrie ~

lid in de orde van Oranje Nassau

* De Bilt, 30 november 1930 † Bilthoven, 31 december 2021

Kees

Mieke en Jan

Gerda en François

Cora †

Jaap en Bertine

Kees en Anja

Kleinkinderen en
achterkleinkinderen

Na een dankdienst voor haar leven in de Oosterlichtkerk,
heeft de begrafenis vrijdag 7 januari plaatsgevonden
op begraafplaats Brandenburg.

Correspondentieadres:
C.R. Verkuil
Woonzorgcentrum d’Amandelboom
Noord Houdringelaan 82, app. 30
3722 BT  Bilthoven



Plannen voor woningbouw
op vliegveld Hilversum

Nadat de PvdA in juni had gepleit voor woningbouw op Vliegveld Hilversum laat nu ook 
de VVD in Hilversum in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen dit voorjaar een in 

grote lijnen soortgelijk geluid horen. Woningen aldaar zullen consequenties hebben voor de 
verkeersbewegingen in Hollandsche Rading en Maartensdijk.

De VVD stelt de wenselijkheid 
en mogelijkheden van het trans-
formeren van vliegveld Hilver-
sum (eigendom van de gemeen-
te Hilversum) nader te willen 
onderzoeken. Hierbij is een stevige 
oplossing om de toenemende ver-
keersdruk op de zuidelijke buiten-
ring’(Diependaalselaan) te doen 
afnemen als voorwaarde gesteld. 
Deze buitenring vormt de verbin-
ding van de A27 met de provinciale 
weg N201, die dwars door Hilver-
sum-Zuid loopt. 

Verkeersader
Om dit alles te realiseren is als op-
lossing bedacht om van de Nood-
weg een belangrijke verkeersader 
te maken. De Noodweg is de ver-
bindingsweg tussen de Utrechtse-
weg en Nieuw Loosdrecht. Deze 
weg loopt langs de natuurgebieden 
Eindegooi van Natuurmonumenten 
en de Zwarte Berg van het Goois 
Natuurreservaat. Bebouwing van 
het vliegveld zal nadelige gevolgen 
hebben voor de inwoners van Hol-
landsche Rading en Maartensdijk. 
Alle extra bouwactiviteiten in en 
rond het vliegveld zullen conse-
quenties met zich brengen voor het 
verkeer op de N417 (Tolakkerweg 
en Koningin Wilhelminaweg), die 
fungeert als een aan- en afvoerweg 
op de aansluiting van de A27 bij 
Nieuwe Wetering.

Plannen
De gemeente Wijdemeren is al ja-
ren doende om woningen en be-
drijven te realiseren in het bestem-
mingsplan Ter Sype, gelegen direct 
ten westen van het vliegveld Hil-
versum. Het gebruik van het vlieg-
veld geeft bepaalde beperkingen 
aan de realisering ervan. De PvdA 
in Hilversum stelde zich deze zo-
mer de vraag ‘Wat is belangrijker: 
zorgen voor een oplossing voor 
het woningtekort in Hilversum of 
sportvliegen?’ en pleit voor wo-
ningbouw op het vliegveld en Ter 
Sype, omdat het belang van velen 
zwaarder weegt dan een dure hobby 

van enkelen. Door bouwing van én 
Ter Sype én het vliegveld zou het 
mogelijk zijn dat er zo’n 600 - 1000 
nieuwe woningen gerealiseerd wor-
den. Bij het voorstel van de VVD is 
hiervoor wel een betere en robuus-
tere Noodweg noodzakelijk en over 
de gevolgen van deze plannen voor 
de leefbaarheid in buurgemeenten 
Hollandsche Rading en Maartens-
dijk, wordt met geen woord ge-
rept. Wel wordt genoemd dat wel-
licht kan worden nagedacht om de 
Noodweg te verlengen en even ten 
noorden van Hollandsche Rading 
rechtstreeks op de A27 aan te slui-
ten. Een oud plan dat nog dateert 
van voor de aanleg van de A27 be-
gin jaren ’70. Dit plan is toen van 
tafel verdwenen. Inmiddels is de lo-
kale situatie veranderd, omdat deze 
gronden in eigendom zijn gekomen 
van het Goois Natuurreservaat.

Stichting Vliegveld Hilversum
Stichting Vliegveld Hilversum is 
de exploitant van het vliegveld. 
De stichting zegt van de plannen 
te hebben gehoord, maar dat er met 
niemand over is gesproken. Ze zou 
het op prijs stellen actief en op tijd 
bij de plannen te worden betrokken. 
Volgens het bestuur van de stichting 
wordt er bij al deze plannen volle-
dig voorbijgegaan aan de waarde 
die het vliegveld heeft voor zowel 

het Gooi als de randstad. Er is een 
aantal zaken waarover in deze plan-
nen niet wordt gesproken; Door de 
aanwezigheid van vliegveld Hil-
versum is het luchtruim boven en 
rond Hilversum op lage hoogte niet 
beschikbaar voor aankomend en 
vertrekkend verkeer van Schiphol. 
Mogen de grote luchtvaarmaat-
schappijen boven Bussum en Hui-
zen op 1500 voet (ca 450 meter) 
vliegen, boven vliegveld Hilver-
sum is dat teruggebracht tot mini-
maal 3500 voet (ca 1100 meter). 

Historische betekenis
Het vliegveld ligt er al sinds 1938 
en er is sprake van een actieve en 
betrokken afstemming met de om-
wonenden. Permanent wordt er 
campagne gevoerd om vliegen bo-
ven de dorpen en steden in de buurt 
van het vliegveld zoveel mogelijk 

te vermijden. Voor een vliegveld 
dat in de randstad tussen allerlei 
dorpen ligt is er sprake van een laag 
percentage klagers. Het vliegveld 
wordt actief gebruikt door ca 1200 
gebruikers: zweefvliegers, motor-
vliegers en parachutisten. Diverse 
gebruikers vervullen maatschap-
pelijke diensten, zoals de ANWB-
traumahelikopter, het leger, de 
politie en andere professionele 
gebruikers. Daarnaast maken o.a. 

de universiteit Wageningen, Pro-
Rail voor controle van het spoornet 
en diverse media gebruik van het 
vliegveld.

Ecologie
Vliegveld Hilversum vormt een 
onmisbare schakel in de veiligheid 
voor de vliegers. Nederland heeft 
ten opzichte van Duitsland, Enge-
land, België en Frankrijk een zeer 
lage luchthavendichtheid. Tussen 
Apeldoorn (Teuge) en Breda (Sep-
pe) is er geen enkel ander vliegveld 
beschikbaar dan Hilversum. Het is 
het enige groene vliegveld in de ge-
hele randstad. Alleen al daarom is 
verplaatsen geen goed idee. Boven-
dien zijn er geen alternatieven in de 
randstad meer voorhanden. Er heb-
ben zich op het vliegveld de laatste 
80 jaar allerlei ecologische proces-
sen kunnen voltrekken zonder dat 
er sprake is van noemenswaardige 
verstorende menselijke invloeden. 
Flora en Fauna hebben zich daar-
door vrijwel ongestoord kunnen 
ontwikkelen. 

Het terrein vormt de overgang van 
het zand/heide gebied naar het 
Noorderpark, het poldergebied van 
Westbroek/Tienhoven. Een gebied 
in de overgang van zand naar veen, 
van droog naar nat, van hoog naar 
laag, van voedselarm naar voedsel-
rijk. De fauna foerageert vanuit het 
bos-/heidegebied naar het weide-/
poldergebied. Onder meer ree, das, 
boommarter, bunzing worden hier 
aangetroffen. Het betreft een uniek 

gebied: een overgangsgebied ook 
wel gradiënt genoemd. In dit soort 
overgangsgebieden worden de 
meest unieke ecologische en land-
schappelijke rijkdommen aange-
troffen. Het betreft hier een van de 
laatste nog goed intact zijnde gradi-
entgebieden van de hele Utrechts-
Gooise heuvelrug. De betrokken 
natuur- en milieuorganisaties zijn 
van plan om op korte termijn een 
actuele inventarisatie te maken van 
de diverse natuurwaarden in en 
rond vliegveld Hilversum. Daar-
naast maken deze organisaties zich 
grote zorgen over de gevolgen voor 
natuur en milieu langs de Noodweg 
als daar ook nog eens extra verkeer 
van 600-1000 woningen overheen 
komt zetten. 

Gezamenlijke aanpak
Voor de provincie Utrecht en de 
gemeente De Bilt wacht er dan 
vervolgens de taak om in te spelen 
op de negatieve gevolgen die een 
eventuele bebouwing van Vlieg-
veld Hilversum en Ter Sype zal 
gaan hebben op de leefbaarheid 
van Hollandsche Rading en Maar-
tensdijk. Er is daarom alles voor te 
zeggen om te streven dit hele pro-
ces integraal te gaan aanpakken. 
Niet tegen elkaar, maar met elkaar. 
Een gezamenlijke aanpak, die geldt 
voor de gemeenten Hilversum, 
Wijdemeren, De Bilt, de provin-
cies Utrecht en Noord-Holland, 
Stichting Vliegveld Hilversum, de 
betrokken natuur-en milieuorgani-
saties en Rijkswaterstaat.
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SGP De Bilt stelt 
kandidatenlijst vast

Al eerder heeft de kiesvereniging SGP Arie Vonk Noordegraaf 
aangewezen als lijsttrekker. De eerste vijf kandidaten van de lijst zijn  
v.l.n.r. (5) Gijsbert van Asselt (Groenekan), (4) Wijnand Hennipman 
(Westbroek), (1) Arie Vonk Noordegraaf (Maartensdijk), (3)Teunis-
Jan van Asselt (Hollandsche Rading) en (2) Arie van der Vlies 
(Maartensdijk).

De Noodweg komt uit op de rotonde aan de Utrechtseweg. Rechtsaf 
richting Hollandsche Rading en de A27. 

Vliegschool Hilversum zal moeten wijken als er woningbouw plaatsvindt op het vliegveld.

Het vliegveld van nu; op het gras zijn de circuitgebieden gemarkeerd. Op 
de achtergrond de contouren van het Noorderpark. 
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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

Beef stroganoff 
met Bonne Femme

€ 1,98 
100 gram

Boeuff Bourguignon  
met garnituur

€ 1,98
100 gram

Pasta
met kip, groente, citroen en basilicum

€ 1,49
100 gram

Hij is er weer....
Onze bekende
Bloedsinaasappel taart

Nu € 18,95

Havermout koekjes
Per bakje € 3,99

Aanbiedingen met een * geldig op donderdag 13, vrijdag 14 en zaterdag 15 januari.

Vitamines
Mooie en lekkere Frambozen

Per bakje € 1,99
Vrijdag en Zaterdag:

Kom proeven....
Onze nieuwe gezonde 

sappen met verse 
groenten!!

Desem donker 
grof volkoren  

Nu € 2,99
Onze bekende

Witte bolletjes

Zak 5 stuks € 1,99

Vers van de traiteur

Van onze patissierVan onze bakker

Alle stamppotten 
en rauwkost salades 

 100 gram € 0,99

Alleen donderdag

Donderdag, vrijdag en zaterdag 
hebben we weer een groot assor-
timent met luxe voorgerechten 

en culinaire hoofdgerechten.

Vrijdag en zaterdag:
 Er is weer… Goulash soep

Van onze notenafdeling:

Studentenhaver

Per bakje                          € 3,49

Zuurkool-schotel
Met gehakt, rookworst en jachtsaus

€ 1,69
100 gram

Vers gesneden
Hutspot

€ 0,99
400 gram

Hollandse Elstar
Handappels

€ 1,49
Heel kilo

17
01

18
01

19
01

 VERS VAN DE TRAITEUR

Ze zijn er weer uit Sicilië! 

Tarocco sinaasappels 
en

Mandared Mandarijnen 
Boordevol Vitamine C!

Alle aanbiedingen zijn geldig van donderdag 13 januari t/m woensdag 19 januari

Filet Americain 

Hammousse 

Grillworst salade

Gebraden rosbief 

Gebakken boterhamworst

Gegrilde fricandeau 

3 X 100 
GRAM

5.98

3 X 100 
GRAM

4.98

ONZE SPECIALITEITEN

VLEESWAREN TRIO KAAS

SALADE TRIO

WEEKVOORDEEL

Maertensplein 18 | 3738 GK Maartensdijk
Tel (0346) 213070 | Volg ons op: 

DONDERDAG

VRIJDAG & ZATERDAG WOENSDAG

MAANDAG & DINSDAG

100 GRAM

0.99

WOENSDAG GEHAKTDAG

DIVERSE VLEESWAREN*

*vraag naar de voorwaarden

Half om half gehakt  1 Kg  |  8.50

Rundergehakt   1 Kg  |  9.50

Gekruid gehakt   1 Kg  |  9.50

VARKENSHAAS 
SLEETJE 

CHEESEBURGERS 

100 GRAM

2.40

DUITSE 
BRAADWORST 

RIBLAPPEN 

KIPDIJFILET, 500 GRAM

STOMPETOREN JONG 
BELEGEN 

500 GRAM

6.50

BOEREN BELEGEN 
500 GRAM

7.50

1 KILO

14.-

4 VOOR

10.-

3+1
GRATIS

4+1
GRATIS

ALLE VLUGKLAAR

BIJVOORBEELD SLAVINKEN, 
RUNDERVINKEN, GEHAKTSTAVEN

SAMEN

8.-GRILLWORST + LEVERWORST

1+1
GRATIS
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Woningbouw Westbroek
met lange voorgeschiedenis

door Henk van de Bunt

De locatie achter de Kerkdijk 35-37 te Westbroek is al vele jaren een woningbouwlocatie.
De (potentiële) locatie is al in beeld bij het opstellen van de Toekomstvisie voor Westbroek uit

2009 en is sinds en nadien telkenmale onderwerp van overleg gebleven. Een particuliere 
initiatiefnemer heeft in samenspraak met de gemeente de mogelijkheden van woning-

bouwontwikkeling onderzocht. Het plangebied wordt vanaf de Kerkdijk
in Westbroek ontsloten, passend in de structuur van de lintbebouwing. 

In het lineaire plangebied is sprake 
van drie landschappelijke hoofd-
elementen: het boerenerf, de boer-
derijtuin en het dorpse slagenland-
schap. De gemeente heeft met de 
initiatiefnemer voor deze woning-
bouwontwikkeling een zgn. voor-
schotovereenkomst gesloten. Te-
vens stelt de gemeente een aantal 
ruimtelijke randvoorwaarden vast: 
eisen die de gemeente stelt om de 
gewenste kwaliteit en ambities 
waar te kunnen maken. De vastge-
stelde randvoorwaarden inclusief 
bijlagen worden gebruikt om het 

door de initiatiefnemer ingediende 
plan te kunnen toetsen en daarmee 
de beoogde kwaliteit te kunnen 
waarborgen en vormen voor de 
initiatiefnemer de grondslag voor 
de planvorming en de te doorlopen 
juridisch planologische procedure 
(bestemmingsplan).

Participatie 
Er zijn door de initiatiefnemer twee 
informatiebijeenkomsten georgani-
seerd voor (onder meer) de inwo-
ners van Westbroek. In december 
2018 is overleg gevoerd met het 

Dorpsberaad in Westbroek en in fe-
bruari 2019 is een inloopavond ge-
organiseerd waar de initiatiefnemer 
twee scenario’s heeft getoond: een 
scenario A met 19 woningen en een 
scenario B met 21 woningen en drie 
architectuurstijlen (boerenerf, ei-
gentijds en tuindorp). Op basis van 
deze inloopavond hebben ruim 40 
respondenten de voorkeur gegeven 
voor scenario B en een eigentijds 
architectuurstijl. De architect van 
de initiatiefnemer heeft de meest 
voorkomende reacties betrokken 
bij het uitwerken van de ruimtelijke 
randvoorwaarden. 

Medio 2021 zijn deze ruimtelijke 
randvoorwaarden afgerond en 
ambtelijk getoetst. In oktober 2021 
is overleg gevoerd met het Dorps-
beraad in Westbroek en later in die 
maand zijn de ruimtelijke rand-
voorwaarden getoond aan (onder 
meer) de inwoners van Westbroek. 
Deze inloopavond werd bezocht 
door circa 85 belangstellenden, 
waarvan circa 25 respondenten di-
rect een reactie hebben achtergela-
ten. Men was vooral geïnteresseerd 
in de start van de verkoop van de 
woningen in dit project.

Sociale woningbouw
Partijen die woningen willen bou-
wen in de gemeente De Bilt zijn 
verplicht om sociale woningbouw 

in het plan te realiseren. Deze ver-
plichting kan onder voorwaarden 
worden afgekocht indien het totale 
plangebied minder dan 20 wonin-
gen betreft. De afkoopbedragen 
komen terecht in het volkshuisves-
tingsfonds. Het fonds is bedoeld 
om sociale woningbouw op andere 
plekken in de gemeente mogelijk 
te maken. Het plan in Westbroek 
bestaat uit 21 woningen. De initia-
tiefnemer vraagt gelet op de gehele 
voorgeschiedenis en het stadium in 
het planproces, een uitzondering 
te maken. Het plan om woningen 
te realiseren aan de Kerkdijk in 
Westbroek dateert uit 2012. Voor 
de vitaliteit van de kern van West-
broek en de doorstroming op de 
woningmarkt vindt het college het 
belangrijk dat op korte termijn wo-
ningen worden toegevoegd aan de 
woningvoorraad van Westbroek. 
In een brief van 26 maart schrijft 
het college: ‘De planvorming heeft 
diverse tegenslagen gekend en de 
stedenbouwkundige planopzet is 
reeds een aantal keren gewijzigd. 
Wij hebben begrip voor het feit dat 
het in dit stadium van planproces 
lastig is nog sociale woningbouw in 
te passen in de gekozen planopzet. 

Wij vinden een verdere vertraging 
van het planproces onwenselijk. 
Wij kunnen in deze situatie instem-
men met de afkoop zes sociale 
huurwoningen. De afkoopregeling 
zal worden vastgelegd in de nog op 
te stellen anterieure overeenkomst’. 

Bestemmingsplan
Na een instemmend besluit van de 
gemeenteraad, werkt de initiatief-
nemer, binnen de kaders van de 
ruimtelijke randvoorwaarden, in 
het eerste halfjaar van 2022 een ge-
detailleerd bestemmingsplan uit. In 
het geval de raad niet instemt met 
de voorliggende ruimtelijke rand-
voorwaarden, heroverweegt de ini-
tiatiefnemer het voortzetten van de 
beoogde woningbouwontwikkeling 
gegeven de lange voorgeschiede-
nis. Gedurende de bestemmings-
planprocedure geldt de wettelijke 
procedure van inspraak en beroep. 
Na vaststelling van het bestem-
mingsplan kan de initiatiefnemer 
de benodigde omgevingsvergun-
ning aanvragen. Vervolgens staan 
voor belanghebbenden ten aanzien 
van de vergunningprocedure nog 
de rechtsmiddelen van bezwaar en 
beroep open. 

Het perceel ligt ten zuiden van Kerkdijk 35-37 in Westbroek.

Volgens de gemeente is de locatie achter de Kerkdijk 35-37 te Westbroek 
al vele jaren een woningbouwlocatie; een particuliere initiatiefnemer 
heeft in samenspraak met de gemeente de mogelijkheden van een 
woningbouwontwikkeling onderzocht. 

Restauratie Brandweerkazerne 
Maartensdijk gerealiseerd

door Henk van de Bunt

De monumentale brandweerpost aan de Koningin Wilhelminaweg in Maartensdijk is 
gemoderniseerd en geschikt gemaakt voor nieuwe bluswagens. Al geruime tijd daarvoor rukte 

de brandweer uit vanuit een tijdelijke post aan de Industrieweg.

De brandweerpost in Maartens-
dijk heeft een monumentensta-
tus. Na een voorbereiding van 
ongeveer 3 jaar werd er in mei 
2021 gestart met de restauratie/
uitbreiding: er werd een nieuwe 

stalling bijgebouwd voor de 
nieuwe voertuigen en het pand 
zelf werd gemoderniseerd, waar-
door er ook voldaan werd aan de 
huidige ARBO wetgeving. De 
restauratie werd uitgevoerd met 

behoud van zijn specifieke ken-
merken. 

Slangen
Het oorspronkelijke gebouw is in 
1940 door architect Ch.L. Quéré in 

traditionalistische stijl ontworpen. 
Het gebouw was deels vrijstaand, 
deels vast gebouwd aan een voor-
malige dienstwoning, die buiten de 
bescherming valt. De kazerne is uit-
gevoerd met een toren ten behoeve 
van het drogen van de slangen. Door 
de landelijke ligging is de toren één 
van de herkenningspunten binnen de 
gemeente.

Realisatie
De nieuwe bluswagens, waar het per-
soneel intensief mee getraind heeft, 
zijn al operationeel. De wagens zijn 
groter waardoor de bestaande brand-
weerpost moest worden aangepast en 
uitgebreid. Eén van de blusvoertuigen 
kan worden ingezet bij bosbranden. 

Door de landelijke ligging is de toren van de brandweerkazerne 
Maartensdijk één van de herkenningspunten binnen de gemeente. 

Naast de gerestaureerde oude brandweerkazerne is een nieuwe stalling voor de blusvoertuigen verrezen.
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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.

Voor al uw:
- Hollandse kazen
- Buitenlandse kazen
- Wijnen
- Vers gebrande noten
- Delicatessen

De Kwinkelier 50a  |  3722 AS Bilthoven
030-7855243  |  info@hooftbilthoven.nl

WWW.HOOFTBILTHOVEN.NL

Deskundig op uw erf, thuis in de regio

• Taxaties en agrarisch beheer
• Ruimtelijke ordening & milieu
• Makelaardij landelijk gebied
• Onteigening en planschade
• Internationaal vastgoed

Vestigingen in Heteren, Barneveld en Groenekan

Algemeen telefoonnummer: 085-485 2600
www.noordanuspartners.nl | info@noordanuspartners.nl

20170529 Advertentie Vierklank 74x56.indd   1 29-5-2017   14:26:58

Voor onze winkel in de Bilt, 
Hessenweg 160, 

zijn wij op zoek naar:

WINKELMEDEWERKER M/V 20 - 36 uur
uren in overleg en weekend vrij

Lijkt het je leuk om met groente en fruit te werken 
en hou je van aanpakken, solliciteer dan nu.
STUUR JE MOTIVATIE EN CV NAAR

PERSONEEL@VERSKOOPMAN.NL 

Salariëring volgens cao agf detailhandel.

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

Ma t/m vr van 07.00 t/m 18.00 uur  | Zaterdag: 07.00 - 16.00 uur

GEROOKTE CASSELERIB
Licht gepekeld en gerookte varkensfilet, heerlijk bij de 
zuurkool, maar ook met onze cumberlandsaus....
Kort bakken of op de zuurkool mee koken 100 gram 1,75

LASAGNE
Laagje voor laagje opgebouwd! Lekker met tomaten, 
bechamelsaus, en als topping geraspte kaas... 
Ca. 25 tot 30 min. op 150°C in de oven 100 gram 1,35

INDISCH GEHAKT
Puur rundergehakt; gekruid met milde melange, eitje
erbij en paneermeel. Helemaal panklaar! Lekker voor 
uw ovengerecht, bal gehakt, in de soep.... 500 gram 6,50

BIEFSTUK TARTAAR
Puur gemalen biefstuk, mooi mager en puur natuur!!
Eventueel alleen nog zout & peper toevoegen..
Krokant rondom bakken, mag rosé blijven 100 gram 1,75

THAISE KIPWOKBLOKJES
Gemarineerde blokjes kipfilet, gemengd met paprika
en courgette, lekker met rijst, nasi , pasta....
Kort en stevig roerbakken 100 gram 1,35

Wij zijn weer open!
Vanaf 10 januari

op één na de beste

LEKKERE PANKLAAR!!

Kijk voor meer aanbiedingen in onze winkel.
Aanbiedingen zijn geldig van maandag 10 januari t/m zaterdag 15 januari.

Zetfouten voorbehouden.

MEGA HAMBURGERS
100% rundvlees, mild gekruid; kort en fel bakken 100 gram 1,25
VERSE WORST
Allergeen vrije, heerlijk gekruide worstjes 500 gram 4,95

STOERE RUNDER  RIBLAPPEN
vers van de Utrechtse Heuvelrug, lekker lokaal! 
Iets grof van structuur & licht doorregen, heerlijk stoven!
Krokant aanbakken en ca. 2½ tot 3 uur stoven 100 gram 1,65

Trouwplannen?
Bestel bij ons de trouwkaarten!

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

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

tevens grote collectie jubileum- en geboortekaarten

Wij zijn 
leverancier 

van o.a. 
Family Cards, 

Belarto
en Buromac.

Adverteren in De Vierklank!
Iets voor u? Bel dan 0346 21 19 92

RUSTIEK DONKER

Voor 
€ 7,75

OOSTENRIJKSE
APPELSTRUDEL

Van € 2,90
Nu € 2,20

Maartensdijk - Den Dolder - Hilversum
tel.: 0346 - 21 12 35 - www.bakkerbos.com
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Verder op het Emmaplein
in Bilthoven 

door Henk van de Bunt

Bilthoven-Centrum is bijna klaar voor de toekomst. De officiële opening van het nieuwe 
centrum wordt binnen korte tijd verwacht. Tot dan wordt de laatste hand gelegd

aan de volledige herinrichting van Vinkenplein en Vinkenlaan. Ook de Julianalaan
en het Emmaplein zijn de laatste jaren op de schop gegaan. 

Waar deed Bilthoven boodschap-
pen, ver voordat de Kwinkelier 
werd geopend en de groenteboer en 
de slager nog waren gevestigd naast 
de kruidenier? Gerrit Bloothooft 
zocht de weg terug en werkte aan 
een rondleiding over de geschiede-
nis van de bedrijven, winkels en ho-
tel-restaurants aan het Emmaplein, 
dat zich na de oorlogsjaren in de 
vorige eeuw met de Vinkenlaan 
ontwikkelde tot een middenstands-
kwartier.

Winkels
In 1924 werd de gevelwand aan 
de oostzijde van het Emmaplein 
voltooid met een gebouw met drie 
winkels. Voor WO II waren daar 
banketbakker Th. A. van der Wart 
(nr. 18), Kors’ woningbureau tot 
1934 (daarna alleen het bovenhuis, 
nr. 16) en daarna fotohandel W.C. 
Van Dijk (nr. 14) , en Albert He-
ijn (nr. 12) gevestigd. Het gebouw 
werd in 1944 door een Engels bom-
bardement getroffen en totaal ver-
woest (Het Pompeï van Bilthoven). 
Na herbouw begin jaren vijftig 
kwamen daar weer drie winkels on-
der één dak voor terug: Lunchroom 
Huize Hommes, en - opmerkelijk 
- de concurrerende kruideniers De 
Gruijter en Albert Heijn. Zij op hun 
beurt maakten weer plaats voor Le 
Bonheur Interieur (Veldhoven) en 
nu Brandon kappers (nr. 18), ma-
kelaar van Rossem en nu Piccola 
Italia (nr. 14) en Radio Sound en nu 
Square 12 (nr. 12).

Opmerkelijk
Gerrit Bloothooft: ‘Het is opmerke-
lijk dat na de oorlog kruidenier De 
Gruyter de winkel naast Albert He-
ijn betrok. Het was toen na Albert 
Heijn de grootste grootgrutter van 
Nederland. De katholieken kozen 
meer voor De Gruyter, protestanten 
voor Albert Heijn. Maar de win-
kelketen van ‘het snoepje van de 
week’ miste de modernisering van 
de supermarkten en werd in 1971 
door SHV overgenomen. In dat jaar 
werd de winkel in Bilthoven afge-

stoten. Het pand werd gekocht door 
Makelaardij Van Rossem, later als 
Nassau-van Rossem, en Nassau 
makelaars’.
Makelaar Van Rossum had uitslui-
tend Utrecht als werkterrein, maar 
verhuisde (in 1958) naar Biltho-
ven (Paltzerweg, vervolgens Ju-
lianalaan, en uiteindelijk het Em-
maplein). Th. J. Nijland startte zijn 
loopbaan in 1971 bij het kantoor 
van Van Rossem en opende in 1977 
een zelfstandig kantoor aan de Ju-
lianalaan en ging in 1981 naar De 
Kwinkelier. Op Emmaplein 18 zat 
steeds een banketbakker, voor de 
oorlog Van der Wart, vanaf 1940 
P.J. Hommes, die na de herbouw 
continueerde als Huize Hommes 
met ook een lunchroom. Die bleef 
tot de jaren tachtig.

AH
In mei 1924 werd aan het Em-
maplein 12 (toen Soestdijkerstraat-
weg 132b) een filiaal geopend van 
kruidenier Albert Heijn die al meer 
dan 70 winkels in Nederland had. 

Het was een concurrent voor ande-
re kruidenierszaken; nog afgezien 
van andere kruidenierszaken aan de 
Spoorlaan, Vinkenlaan en Juliana-
laan. In de oorlog werd het filiaal, 
samen met de naastgelegen foto-
handel van Van Dijk in november 
1944 door een geallieerde voltref-
fer geraakt en totaal verwoest. Be-
gin jaren vijftig werd de herbouwde 
A-H winkel gecontinueerd, maar 
zelfbediening deed zijn intrede en 
daar was het pand niet geschikt 
voor. In 1959 werd daarom ver-
huisd naar een nieuwe supermarkt 
op Julianalaan 1, als laagbouw bij 
de nieuwe Dudokflat, waar nu de 
Bilthovense Boekhandel is geves-
tigd. In 1981 was ook dat pand te 
klein en ging Albert Heijn naar de 
Kwinkelier.
In de oorlog voerden Engelse 
vliegtuigen verschillende bombar-
dementen op Bilthoven uit. Het 
doel was de spoorlijn en ook het 
bunkercomplex van het commando 
van het Duitse 88ste legercorps dat 
belast was met de kustverdediging 

in Nederland en sinds 1 januari 
1944 gevestigd was in Bilthoven-
Noord (tussen Hasebroeklaan, Bil-
derdijklaan en Tollenslaan). Dat 
ging wel eens mis. Zo ook op 29 
november 1944 toen met name het 

Emmaplein zwaar werd geraakt. 
De puinhopen bleven lang liggen 
en men sprak van ‘Het Pompeï van 
Bilthoven’. Begin jaren 50 werden 
de drie vernielde winkelpanden 
herbouwd.

In 2021 van noord naar zuid de nrs. 18, 14 en 12.

Emmaplein 12-18 voor 1934. Foto: Historische Kring d’Oude School)

Albert Heijn jaren vijftig, naast concurrent De Gruyter. (foto Albert Heijn 
erfgoed)

Het Emmaplein na het bombardement van 29 november 1944. (foto Albert 
Heijn erfgoed)

Nu weerrecords werden gebroken
scheelt dat weer wat in het stoken
want de prijs van het gas
is niet meer wat het was
dat merk je ook wel bij het koken

Guus Geebel Limerick

Kaarten maken

Donderdag 6 januari gingen 2 andere activiteiten niet door en voor vrijdag 
7 januari was er ook al een activiteit afgelast. Op donderdagmiddag 
was er bij Mens De Bilt in De Bilt een bescheiden belangstelling voor 
‘Kaarten maken met ecoline’. I.v.m. het besmettingsgevaar zaten de 
deelnemers ver uit elkaar.  (Frans Poot)
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Terinzagelegging gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan
Buitengebied De Bilt Noord-Oost, 1e herziening
Het college van burgemeester en wethou-
ders van gemeente De Bilt maakt, op grond 
van artikel 3.8, eerste lid, van de Wet ruim-
telijke ordening (Wro), bekend dat de  
gemeenteraad op 25 november 2021 het 
bestemmingsplan “Buitengebied De Bilt 
Noord-Oost, 1e herziening” gewijzigd heeft 
vastgesteld.

Plangebied
Het plangebied betreft het noordoostelijke 
deel van het buitengebied van de gemeente 
De Bilt.

Aanleiding
Op 19 december 2013 heeft de raad het be-
stemmingsplan Buitengebied De Bilt Noord-
Oost vastgesteld. Dit bestemmingsplan is 
als gevolg van een reactieve aanwijzing van 
Gedeputeerde Staten en de uitspraak van 
de Afdeling bestuursrechtspraak van de 
Raad van State op enkele onderdelen ver-
nietigd. Tevens is er sprake van een aantal 

onderdelen die achteraf bezien en om ver-
schillende redenen niet juist in het bestem-
mingsplan is opgenomen.

Voor de reparatie is het bestemmingsplan 
Buitengebied De Bilt Noord-Oost, 1e herzie-
ning opgesteld. De 1e herziening is een re-
paratie en heeft betrekking op specifieke 
onderdelen en locaties uit het in 2013 vast-
gestelde bestemmingsplan. Het gaat hierbij 
onder andere over de locaties Bos Park Bilt-
hoven, recreatiepark De Ridderhof, Stal Den 
Eijck bij Landgoed Vollenhoven en een ver-
taling van het archeologiebeleid.

Wijzigingen
De wijzigingen betreffen wijzigingen naar 
aanleiding van zienswijzen, ambtelijke wijzi-
gingen en amendementen die door de ge-
meenteraad zijn ingediend en aangenomen. 
De betreffende wijzigingen zijn in het gewij-
zigde bestemmingsplan verwerkt. 

Terinzagelegging 
Het besluit tot vaststelling van het bestem-
mingsplan met de daarbij behorende stuk-
ken, ligt vanaf donderdag 13 januari 2022 
gedurende zes weken, ter inzage tot en met 
woensdag 23 februari 2022. 

U kunt de stukken online inzien op de lande-
lijke website:
http://www.ruimtelijkeplannen.nl.
Het planidentificatienummer (planid) is: 
NL.IMRO.0310.17001BP0006-VG01

De stukken liggen ook tijdens openingstij-
den ter inzage bij het gemeentehuis aan de 
Soestdijkseweg Zuid 173 te Bilthoven.
U hoeft geen afspraak te maken om de 
stukken in te zien. Dit is wel nodig als u vra-
gen wilt stellen over de stukken. 

Beroep en voorlopige voorziening
Beroep tegen het gewijzigd vaststellings-
besluit kan worden ingesteld van vrijdag 

14 januari 2022 tot en met donderdag  
24 februari 2022 bij de Afdeling bestuurs-
rechtspraak van de Raad van State, Postbus 
20019, 2500 EA  Den Haag. 

Het bestemmingsplan treedt na afloop van 
de beroepstermijn in werking. Het beroep 
schorst de werking van het bestemmings-
plan niet. Daarvoor moet een afzonderlijk 
verzoek om voorlopige voorziening worden 
ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State, 
op voornoemd adres.

Meer informatie
Voor specifieke vragen en opmerkingen over 
het gewijzigd vastgestelde bestemmings-
plan en de procedure kunt u contact opne-
men met mevrouw J. Lamberts (beleids-
medewerker RO) van de gemeente De Bilt 
via telefoonnummer (030) 228 94 11 
j.lamberts@debilt.nl

Ontwerpbesluit tot het wijzigen van een omgevingsvergunning, onderdeel milieu
Burgemeester en wethouders van de  
gemeente De Bilt hebben op 27 december 
2021 het besluit genomen om de omge-
vingsvergunning voor de activiteit milieu 
van 10 oktober 1989 die is afgegeven aan 
Esso Nederland B.V. voor een tankstation 
inclusief LPG op het adres Rijksweg A27 1 in 
Groenekan ambtshalve te wijzigen op grond 

van artikel 2.30 en 2.31 van de Wet alge-
mene bepalingen omgevingsrecht. De 
ambtshalve wijziging is geregistreerd onder 
zaaknummer Z/21/182022.

De stukken met betrekking tot deze ont-
werpbeschikking liggen zes weken ter inza-
ge. Deze termijn start op 12 januari 2022.

Zienswijze indienen
Tijdens de termijn van inzage kan eenieder 
schriftelijk zienswijzen (uw mening of op-
merkingen) naar voren brengen bij de Om-
gevingsdienst regio Utrecht Postbus 13101, 
3507 LC Utrecht. In de zienswijzen moet het 
volgende staan: omschrijving van het ont-
werpbesluit waar u uw zienswijzen op geeft, 

uw naam en adres, datum, handtekening en 
motivering. Indien u in uw zienswijzen ver-
wijst naar eerder door u ingediende brie-
ven, wordt u verzocht hiervan een kopie bij 
te voegen. U kunt ook op afspraak uw ziens-
wijzen mondeling kenbaar maken bij de be-
handelend ambtenaar.

Afvalkalender
De afvalkalender 2022 van de gemeente De Bilt riep nog al wat reacties 
op:  ‘Een goede kalender geeft ook aan wanneer er niets gebeurt. - Wie 
heeft het duidelijke ontwerp van vorige jaren geskipt? - Wij willen ook 
weten wanneer er niets gebeurt. Dat is met het nieuwe ontwerp onmo-
gelijk. - Je moet nu elke dag die kalender lezen om te kijken of er afval 
gehaald wordt. - Dit is een kalender voor afval-ambtenaren! - Onge-
loofl ijk. - Is er nog een weg terug? - Nu maar zelf met kleurenstift op de 
huiskalender Pl, R, G en Pap aangegeven. - Jammer -.

De afdeling communicatie van de gemeente reageerde: ‘Onze afvalkalen-
ders van 2022 zien er dit jaar inderdaad anders uit dan inwoners van ons 
gewend zijn. Het voordeel van deze nieuwe opzet is dat bij wijzigingen 
in ophaaldata de kalender automatisch de wijzigingen meeneemt. Dus de 
aangepaste afvalkalender (in pdf) die dan op de website staat, heeft altijd 
de juiste informatie. Ook zorgen we er ervoor dat de juiste kalender weer 
klaarligt en opgehaald kan worden op het gemeentehuis en milieustraat’. 

Wijzigingen
‘Intussen hebben we 
echter diverse reacties 
gehad van inwoners, 
die met name op twee 
punten opmerkingen 
hebben: de letter-
grootte is te klein en 
de kleuren die cor-
responderen met het 
soort afval ontbreken. 
Aangezien we het be-
langrijk vinden dat de 
informatie wel goed 
leesbaar is, zijn we 
bezig met een aanpas-
sing hierop. Deze aan-
gepaste afvalkalender 
ligt vanaf dinsdag 
11 januari op het ge-
meentehuis’. [HvdB]

Januari Februari Maart April

Mei Juni Juli Augustus

September Oktober November December

GROF AFVAL
Breng het gratis weg naar de Milieustraat 
of maak een afspraak met onze 
inzamelaar om het gratis op te laten halen 
op telefoonnummer 088 -102 33 40.

 woensdag 5 PMD 
 maandag 10 GFT 
 vrijdag 14 Kerstbomen 
 zaterdag 15 Papier 
 woensdag 19 PMD 
 vrijdag 21 Restafval 
 maandag 24 GFT 

 woensdag 2 PMD 
 maandag 7 GFT 
 vrijdag 11 Restafval 
 zaterdag 12 Papier 
 woensdag 16 PMD 
 maandag 21 GFT 

 woensdag 2 PMD 
 vrijdag 4 Restafval 
 maandag 7 GFT 
 zaterdag 12 Papier 
 woensdag 16 PMD 
 maandag 21 GFT 
 vrijdag 25 Restafval 
 woensdag 30 PMD 

 maandag 4 GFT 
 zaterdag 9 Papier 
 woensdag 13 PMD 
 vrijdag 15 Restafval 
 dinsdag 19 GFT 
 zaterdag 23 PMD 
 vrijdag 29 Takken 

 maandag 2 GFT 
 vrijdag 6 Restafval 
 woensdag 11 PMD 
 zaterdag 14 Papier 
 maandag 16 GFT 
 woensdag 25 PMD 
 vrijdag 27 Restafval 
 maandag 30 GFT 

 zaterdag 4 GFT 
 woensdag 8 PMD 
 zaterdag 11 Papier 
 maandag 13 GFT 
 vrijdag 17 Restafval 
 maandag 20 GFT 
 woensdag 22 PMD 
 maandag 27 GFT 

 maandag 4 GFT 
 woensdag 6 PMD 
 vrijdag 8 Restafval 
 zaterdag 9 Papier 
 maandag 11 GFT 
 maandag 18 GFT 
 woensdag 20 PMD 
 maandag 25 GFT 
 vrijdag 29 Restafval 

 maandag 1 GFT 
 woensdag 3 PMD 
 maandag 8 GFT 
 zaterdag 13 Papier 
 maandag 15 GFT 
 woensdag 17 PMD 
 vrijdag 19 Restafval 
 maandag 22 GFT 
 maandag 29 GFT 
 woensdag 31 PMD 

 maandag 5 GFT 
 vrijdag 9 Restafval 
 zaterdag 10 Papier 
 woensdag 14 PMD 
 maandag 19 GFT 
 woensdag 28 PMD 
 vrijdag 30 Restafval 

 maandag 3 GFT 
 zaterdag 8 Papier 
 woensdag 12 PMD 
 donderdag 13 Takken 
 maandag 17 GFT 
 vrijdag 21 Restafval 
 woensdag 26 PMD 
 maandag 31 GFT 

 woensdag 9 PMD 
 vrijdag 11 Restafval 
 zaterdag 12 Papier 
 maandag 14 GFT 
 woensdag 23 PMD 
 maandag 28 GFT 

 vrijdag 2 Restafval 
 woensdag 7 PMD 
 zaterdag 10 Papier 
 maandag 12 GFT 
 woensdag 21 PMD 
 vrijdag 23 Restafval 
 dinsdag 27 GFT 

Afvalkalender 2022
Maartensdijk en Groenekan 

Van Noord naar Zuid 
- Toen en Nu - Hessenweg

Met een oude foto van Toen en een nieuwe opname van Nu gaan Rienk Miedema (Toen) en 
Henk van de Bunt (Nu) door de zes kernen van De Bilt op zoek naar veranderingen. 

In het zuidelijkst gedeelte van De Bilt ligt de Hessenweg, die werd heringericht.

Deze afbeelding van het Klimophofje 
aan het zuidelijke deel van de 
Hessenweg in De Bilt werd omstreeks 
1965 gemaakt. In 1888 liet baron G. 
H. L. van Boetzelaer het hofje bouwen 
voor personeel, dat op Houdringe had 
gewerkt en met pensioen ging. Toen was 
de Hessenweg maar vier meter breed 
en lagen er aan de westkant tuinen en 
een sloot.
In 1963 kocht Johan de Rooij het om 
er zijn garagebedrijf te vestigen. Zijn 
vader Joop was in 1928 een autobedrijf 
begonnen aan de Hessenweg en nu 
was er ruimte nodig voor uitbreiding. 
Vijf jaar later werden de oude huisjes 
vervangen door een moderner bouwsel 
met een benzinepomp. [foto uit digitale 
verzameling van Rienk Miedema]

In juli 2017 werd het pand van De Rooij gesloopt om plaats te 
maken voor elf woningen.
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Utrecht ontzegt Westbroek 
eigen parochiekerk

In het jaar 1467 vonden de Westbroekers dat hun dorp groot 
genoeg was voor een eigen parochiekerk. Het stadsbestuur 

van Utrecht was het daarmee niet eens en wilde dat de 
Westbroekers onder bestuur bleven van de Utrechtse St. 

Jacobskerk. Men maakte er zelfs een halszaak van. 

Een artikel op www.onlinemuseumdebilt.nl leert ons het volgende: De 
raad van Utrecht dreigde op 25 juli 1467 met zware straffen als de 
Westbroekers een eigen, volwaardige kerk zouden stichten: eeuwige 
verbanning uit Utrecht, met de doodstraf voor wie zich toch binnen 
de stad waagde. De collecteopbrengsten moesten immers aan de St. 
Jacobskerk ten goede blijven komen en de eredienst moest onder gezag 
van diezelfde kerk georganiseerd blijven worden. 

Kaspar Burman nam in zijn Utrechtse Jaarboeken van de Vyftiende 
Eeuw (deel I, Utrecht 1750, p. 505v.) de volgende tekst op: ‘In het 
dorp van Westbroek was te dezer tydt maar eene capel, welke zommige 
tot een kerspelkerk [parochiekerk] wilden maken, zekerlyk niet zonder 
kennis van den bisschop, dewyl [omdat] zulks zonder zyne toestemming 
niet mocht geschieden [met medeweten van de bisschop]. En dewyl 
hierdoor de kerk van St. Jacob te Utrecht zoude benadeeld worden, 
heeft de Raad tot stuiting van dit werk des donderdaghs na Victoris [25 
juli] dit besluit genomen:

‘Ooverdroegen [bepaalde] die raide [raad] out ende nywe, dat zy mit 
rechten kieren [tegengaan] willen dat men ghene kerspelkerke tymme-
ren [bouwen] noch maken en sal in den Westbroeck. Ende waer yemant 
van onse borgeren ofte ondersaten, gheestlick ofe weerlyck [wereld-
lijk], of yemant anders, dyet hyer en boven vervolchde [er mee voort 
ging] ene kerspelkerke aldaer te zetten, die zoude ewelick uut onzer 
stat wezen, ende ene mili van der stat bliven op zyn lyff. Ende die ker-
ckmeysers van den capellen in Westbroeck en sellen oick after dese tyt 
voert niet gaen bidden in der capellen, off anders mitten bortgen [of-
ferschaal], dan tot behoeff der kerke tSunte Jacob binnen onse stadt, by 
den koer [koor], als voorscreven staet.’
 
Uit deze overdracht valt op te maken dat de capel van Westbroeck be-
hoord heeft onder de kerspelkerk van S. Jacob binnen dese stadt.’

Tekening van Herman Saftleven uit de jaren 1650-1670, met de 
Jacobikerk linksboven. (beeld Utrechts Archief)

Een inbraak met een luchtje
Brutale inbrekers sloegen in 1915 hun slag In villa Klara in Bilthoven. Zij namen daarbij een 

enorme som geld mee. De daders lieten een opvallend souvenir achter, dat door forensisch 
deskundige C. J. van Ledden Hulsebosch werd onderzocht. 

Op woensdag 11 augustus reisde 
W.J.E. van der Werf om tien uur 
’s ochtends met zijn gezin af naar 
Amsterdam. Het uitstapje zou de 
hele dag duren. Een jaar eerder was 
hij in de villa Klara aan de Spoor-
laan in Bilthoven komen wonen en 
op deze woensdag was er niemand 
meer in huis. Alleen de hond des 
huizes bewaakte de woning.

De Spoorlaan was een rustige laan 
waar nog maar weinig huizen ston-
den. De bosachtige buurt was nog 
in ontwikkeling en stond bekend als 
De Bilt Station. Vier dagen eerder, 
op zaterdag, hadden omwonenden 
wel een paar mannen met fietsen 
gezien die zich op een verdachte 
manier in de omgeving van de villa 
ophielden, maar niemand had er-
aan gedacht om dat aan de politie te 
melden. Die woensdag omstreeks 
negen uur ’s avonds hoorden buren 
de hond van de familie blaffen. Dat 
geluid hield weldra op. 

Twee of drie mannen hadden om-
streeks die tijd een paneel uit de 
keukendeur gezaagd. Zij slopen het 
huis binnen en stuitten op de blaf-
fende hond. De inbrekers hadden 
iets lekkers meegebracht dat zij een 
de hond voerden; de familie trof het 
dier later bewusteloos aan.
Via de huiskamer kwamen de die-
ven in de werkkamer van Van der 
Werf, waar twee brandkasten ston-
den. In de grootste safe lagen ef-
fecten, maar die konden zij niet 
openkrijgen. Een lichtere brandkast 
legden ze voorover en ze braken 
hem open ‘als een sardineblikje’, 
zo schreef de Arnhemse Courant. 
Er lagen bankbiljetten en munten in 
met een totale waarde van 45.000 
gulden. Dat geld namen de dieven 
natuurlijk mee. 

Een vreemd souvenir
Daarna deed een van de inbrekers 
zijn behoefte in de hoge hoed van 
meneer Van der Werf die hij ge-
vonden had. Hij zette de hoed in 
de brandkast als een symbolisch 

protest tegen de bezittende klasse. 
Door een raam verlieten de die-
ven het huis. Toen de gezinsleden 
omstreeks half één thuiskwamen, 
roken zij onmiddellijk onraad. Van 
der Werf stelde onmiddellijk de po-
litie op de hoogte, die zo snel mo-
gelijk verscheen om onderzoek te 
doen zo lang de sporen nog warm 
waren.

De volgende ochtend kwam de 
burgemeester van De Bilt baron 
van Heemstra met leden van het 
Utrechtse parket kijken hoe ver het 
onderzoek gevorderd was. Enkele 
veldwachters brachten een politie-

hond mee, maar die werd afgeleid 
door het hondje dat in het huis aan-
wezig was. In een prieel in de tuin 
bleef de politiehand lang rondsnuf-
felen, zodat de agenten aannamen 
dat daar een man op de uitkijk had 
gestaan. Aan het raamkozijn trof de 
politie bloedsporen. 

De Nederlandse Sherlock Holmes
Inspecteur Van Duls ging met een 
auto naar Amsterdam en daar haal-
de hij C.J. van Ledden Hulsebosch 
op, een apotheker en chemicus 
die als de belangrijkste sporenon-

derzoeker van ons land werd be-
schouwd. Men noemde hem wel 
‘de Nederlandsche Sherlock Hol-
mes’. Deze bekeek de achtergelaten 
vingerafdrukken en bloedsporen en 
maakte foto’s. Ook onderzocht de 
speurneus van nabij het cadeau dat 
de inbrekers hadden achtergelaten.
Over dergelijke ‘visitekaartjes’ 
schreef hij later in zijn boek Veertig 
jaren speurderswerk dat een inbre-
ker vaak door nervositeit of angst 
een hevige aandrang in de spijsver-
teringsorganen voelt, maar niet de 
tijd en de mogelijkheid heeft om 
rustig op zoek te gaan naar een toi-
let. Verder, zo voegde hij daar nog 

aan toe, ‘hecht hij er bijzondere be-
tekenis aan, de plaats van ontvangst 
voor dat visitekaartje zoodanig te 
kiezen, dat de hoogere tempera-
tuur van meergenoemd „spoor” 
zoo lang mogelijk behouden blijft; 
immers: zoo lang dáár de hoogere 
temperatuur behouden blijft, slaagt 
de Politie er niet in, eenig spoor van 
den dader te vinden! Is het dan niet 
begrijpelijk, dat altijd naar bijzon-
dere bewaarplaatsen wordt uitge-
zien, welke voldoende waarborgen 
bieden tot het behoud der tempera-
tuur van den haar toevertrouwden 
inhoud?’

Een grote beloning
Aan het resultaat kon Van Ledden 
Hulsebosch gewoonlijk onder de 
microscoop zien wat de inbreker 
gegeten had. Ook kon men zo soms 
medische afwijkingen bij de dader 
vaststellen. De vader van Hulse-
bosch had er zelfs een standaard-
werk in het Duits over geschreven. 
Zelf had hij een apparaat geconstru-
eerd dat dat de materie kon spoelen 
en zeven, de coprolysator, zodat 
zijn gevoelige neus enigszins ge-
spaard bleef. 
Al dit onderzoek leidde tot weinig. 
De politie liet weten dat zij geen 
duidelijke aanwijzingen had ge-
vonden, maar dat de agenten het 
onderzoek met grote ijver voortzet-
ten. Van der Werf was verzekerd 
tegen diefstal, maar hij loofde toch 
duizend gulden uit voor tips die 
konden leiden tot opsporing van de 
daders. Ze werden niet gevonden. 
Dit verhaal en bijna dertienhonderd 
andere kunt u vinden op het Online 
Museum De Bilt.

Dick Berents

De onderzoekers bestudeerden zorgvuldig alle sporen.

De Nederlandse Sherlock Holmes Van Ledden Hulsebosch.

Mannen met fietsen die zich verdacht bij de villa ophielden.
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Te koop aangeboden
W I N T E R B A N D E N 
Goodyear ultra grip 225/50 
R17 98V, topmerk en in zeer 
goede staat met stalen velg 
€45,- per st. Tel. 06-30654159

Staande schemerlamp geb. 
staal met crème witte kap 
€35,- Tel. 0346-212463

Koper emmertje voor in 
een letterbak €1,-. Tel. 
06-14040516

Het land van de Samen van 
Annica Wennstrom bij afha-
len €1,-. Tel. 06-14040516

D.E. glas met losse ver-
zilverde voet €2,-. Tel. 
06-14040516

Circa 26m² betonklinkertjes 
(19x8.5x4.5cm). Gratis af te 
halen, datum in overleg. Tel. 
0346-211220

Complete serie boeken De 
Zeven Zussen van Lucinda 
Riley €50,-. Tel. 06-39698530

Gouda Plateel Bord van Flora-
Gouda gekleurd, diam. 18 cm. 
€7,50. Tel. 0612062940

Elektr. Onderdeken 1 pers. 
Inventum/hn1311v, wit, 
150x80cm, 3 standen. voe-
tenwarmte apart instel-
baar, Kemakeur,€7,50. Tel. 
0644822861

Delfsblauw bord /Royal 
Delft, diameter 19cm, €7,50. 
Tel. 0612062940

Japans wandbord, kan opge-
hangen worden, blauw/geel, 
diam. 25 cm €7,50. Tel.  
0612062940

Laptop/nootbooktas, zwart, 
weinig gebr. Verst. Bare 
schouderriem, merk: Tech Air 
Tan, 17 inch, div. vakken. 
€7,50. Tel. 0644822861

Fisher-Price (vintage!) speel-
goed: 45 popjes, huisraad, 
auto’s, dieren, vliegtuig, heli, 
Sesamstraat-huis met div. 
€20,-. Tel. 0302203372

Nieuwe dubbele fietstas 
HN van de ANWB licht en 
donkergrijs met bladmotief 
€12,50. Tel. 0346-213501

Skipak merk Lupilu, maat 
98/104, lichtblauw met don-
kerblauwe streepjes, z.g.a.n., 
€7,50. Tel. 0611395099

Skipak merk Lupilu, maat 
98/104, donkerblauw met 
witte sneeuwvlokken op 
borstgedeelte, z.g.a.n., €7,50. 
Tel. 0611395099

Buggy, rood. Conditie: 
gebruikt, €5,-. Tel. 
0611395099

Grenen bed 90x200 incl. 
lattenbodem €20,-. Tel. 
06-21415798/ 06-45937138

Eiken eettafel 85x85 opknap-
per €15,-. Tel. 06-21415798/ 
06-45937138

Fietsen/ brommers
Gazelle Solide damesfiets 
€45,-. Tel. 06-21415798/ 
06-45937138

Personeel gevraagd
Zin in VASTE VERDIENSTE 
en een hoop waardering. Ga 
dan De Vierklank bezorgen 
op woensdag bijv. op de Betje 
Wolfflaan, da Costalaan, de 
Genestetlaan, Laurillardlaan 
en ten Katelaan €5,16 p/week. 
Meld je aan via info@vier-
klank.nl of bel 0346-211992

HULP in de huishouding 
gezocht 1 of 2 ochtenden per 
week in Holl. Rading. Tel. 
06-10815403

HERINTREDERS, school-
verlaters, parttimers, stu-
denten, zzp’ers op zoek naar 
leuke bijverdienste dicht-
bij?  Neem contact op; Gilde 
Personeel, tel. 030-6338672 
of info@gildepersoneel.nl

M A G A Z I J N -
MEDEWERKERS gezocht. 
Leuke verdienste, werk in de 
gemeente. Interesse? Neem 
contact met ons op. Gilde 
Personeel, tel. 030-6338672 
of info@gildepersoneel.nl

HUISHOUDELIJKE Hulp 
gezocht voor 3 uur in de 2 
weken in Hollandsche Rading. 
Bellen naar 0612315961

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

Pijnlijke voeten? (Medisch)
PEDICURE aan huis. Bel
voor een afspraak. MP Ingrid
Kaptijn 06-29574696
Tevens behandeling in de 
Koperwiek weer mogelijk.

HOVENIER voor al uw 
T u i n w e r k z a a m h e d e n 
Seizoensbeurt, hogedrukrei-
niging, schuttingen, bestra-
ting Bel vrijbl. 06-49377634

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

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

Vrijwillige Chauffeurs gezocht; Bent u op zoek naar mooi 
en zinvol vrijwilligerswerk in een gemotiveerd team, denk 
dan eens aan ons. Wij zoeken Vrijwillige Chauffeurs m/v, 
in het bezit van een 4-deursauto voor het vervoer van oude-
ren naar ons dagcentrum in Groenekan. Vanzelfsprekend 
ontvangt U hiervoor een goede onkostenvergoeding. 
Wilt u meer weten? kijk dan eens op www.bethshamar.nl 
Grothelaan 1a in Groenekan of bel ons op tel. nr. 0346-
211755

Cursussen
Gratis proefles cello In Kunstenhuis Biltse Muziekschool, 
Het Lichtruim, Planetenplein 2, Bilhoven. Corona richtlijnen. 
Proefles in ontspannen sfeer. Voor basisscholieren (vanaf 5 
jaar) tieners en volwassenen. Als vervolg mogelijk: 4 weken 
opstap cursus met instrument. De cello heeft een mooie 
warme zangerige klank en is een liedjes/melodie instrument. 
Frank Linschoten cello docent. 06 19067441. celloles-fran-
klinschoten.nl & kunstenhuis.nl/cello

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)
E-mail info@vierklank.nl (uiterlijk vrijdag mailen)

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

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

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

Op ’t bankje
Als ik na 7000 stappen op de stappenteller bij het bankje kom be-
sluit ik ondanks de lage temperatuur toch maar even te gaan zit-
ten. Ik heb het idee dat je al behoorlijk kunt merken dat de dagen 
iets langer worden. Om iemand anders ook nog de gelegenheid 
te bieden om te komen zitten neem ik, zoals steeds afgelopen 
tijd, een plek in op de uiterste rechterkant van het bankje. Groot 
is de kans niet dat er iemand komt zitten, maar ik wil in ieder 
geval de mogelijkheid bieden. Ik heb geluk want als er een wat 
oudere man die opvalt door de wandelstok waarmee hij loopt bij 
het bankje aankomt houdt hij zijn pas in en lijkt duidelijk van 
plan om erbij te komen zitten. Hij groet me eerst en neemt dan de 
wandelstok in beide handen. Met een simpel gebaar schuift hij 
de stok uit tot een lange stang. ‘Dat is precies anderhalve meter’, 
legt hij uit. Hij legt vervolgens de stok vanaf mij op de bank en 
gaat zichtbaar voldaan op de overgebleven ruimte zitten. ‘Ik heb 
deze wandelstok zelf ontworpen’, zegt hij met een trotse blik. 
‘Het handvat heb ik van een kapotte paraplu gehaald en het past 
allemaal precies.’ Ik zeg dat ik het een mooie constructie vind 
en ook nog eens multifunctioneel. ‘Met een genoegzame blik 
vertelt hij hoe hij ertoe gekomen is. ‘Mijn zwager heeft corona 
gehad en was er erg aan toe. Gelukkig is het goed gekomen, 
maar het was wel een spannende tijd. Hij is nog steeds zijn reuk 
kwijt. Als je gezien hebt hoe dat allemaal ging dan denk je dat 
wil ik niet meemaken. Ik houd me daarom heel goed aan de co-
ronaregels en deze stok helpt me bij twijfel over de anderhalve 
meter afstand. Mijn vrouw gebruikt de stok ook af en toe. Zeker 
toen haar broer corona had was ze heel fel op de coronamaatre-
gelen. We hebben Kerst en Oud en Nieuw dit keer samen gevierd 
terwijl we anders een huis vol hebben. De vaccinaties hebben we 
allemaal gehad, ook nog een griepprik en vanmorgen heb ik nog 
een zelftest gedaan. Die was gelukkig weer negatief.’ De man 
vertelt dat vooral zijn vrouw de kleinkinderen erg mist, maar 
dat ze regelmatig met whatsapp videobellen. ‘Wat communicatie 
betreft zijn er heel wat mogelijkheden tegenwoordig. Een oom 
en tante van mij hebben vroeger in Indië gewoond. Die vertel-

den dat er toen alleen briefcontact was en het lang duurde voor 
een brief aankwam. Ouderen zeggen vaak dat er in de wereld 
dingen gebeuren die je vroeger nooit hoorde. Maar die kwamen 
waarschijnlijk vroeger net zo vaak voor, alleen kwamen die niet 
zo snel als nu door.’ Ik herken dit van een overleden tante die in 
een verzorgingshuis woonde. Als ik bij haar op bezoek kwam 
hoorde ik altijd verhalen over de verschrikkingen van deze tijd 
die ze op de radio gehoord had. De radio stond altijd aan en de-
zelfde verschrikkelijke gebeurtenissen hoorde ze elk uur bij het 
nieuws. Dan lijkt het al gauw alsof het vaker voorkomt. Ik vertel 
dit aan de man en ook dat die tante een enorm goed geheugen 
had. ‘Als ik bij haar kwam vroeg ik soms of ze nog liedjes van 
vroeger kende en dan wist ze nog heel veel teksten van smartlap-
pen van vroeger, zoals van een schooiertje. 
Met stukken tekst kon ik op de 
smartphone die liedjes vinden. 
Het was verbazingwekkend 
hoe de teksten overeenkwa-
men met de oorspronkelijke 
teksten.’ De man vindt het 
erg interessant, maar als hij 
het zichtbaar koud begint te 
krijgen wil hij verder. Na 
een vriendelijke groet ver-
volgt hij zijn weg.

Maerten

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. 

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

tevens grote collectie trouw- en jubileumkaarten

Wij zijn 
leverancier 

van o.a. 
Family Cards, 

Belarto
en Buromac.
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Paarse containers voor textiel
door Henk van de Bunt

Textiel kan in De Bilt in speciale containers worden gedaan. Naast kleding kan men ook 
keukentextiel, handdoeken, schoenen en knuffels aanbieden. Het textiel mag ook kapot zijn als 
het maar wel schoon is. Geadviseerd wordt alles in een gesloten zak aan te bieden; ‘Zo kan de 

inhoud niet nat of vuil worden. Let er wel op dat de zak door de opening van de container past’. 

De Vierklank ontving een opmer-
king over de plaatsing ervan op de 
parkeerplaats bij het Maertensplein 
in Maartensdijk. ‘Deze flinke con-
tainer ontsiert nogal het uitzicht en 
de containers ernaast kun je nu niet 
goed meer bedienen.’

Circulair
In het Persgesprek op 24 september 
had wethouder Anne Brommer-
sma er al wat over gezegd toen ze 
het had over circulaire economie. 
‘Deze staat nog een beetje in de 
kinderschoenen’. Als voorbeeld 
noemde zij toen hergebruik: ‘Het 
simpelst is afval scheiden en plas-
tic hergebruiken. De milieustraat 
wordt uitgebreid met een deel van 
de gemeentewerf zodat we meer 

circulair kunnen inzamelen. Naast 
de gemeentelijke inzamelcontai-
ners voor kleding die overal in de 

gemeente staan, blijkt BIGA in an-
dere gemeentes ook oude kleding 
i huis aan huis op te halen. Daar-
door kunnen we tweemaal zoveel 
inzamelen, blijkt uit ervaring in 
Utrechtse Heuvelrug. Of dat hier 
ook ingezet kan worden is nog even 
afwachten’. 

Utrechtse Heuvelrug
In gemeente Utrechtse geldt dat 
kleding, gordijnen, linnengoed, de-
kens, schoenen, riemen, hoeden en 
knuffels allemaal in de textielbak 
mag. Ook als het kapot of versleten 
is. Het moet wel schoon en droog 
zijn. De Biga Groep komt vier keer 
per jaar langs om textiel aan huis 
op te halen. Er wordt alleen binnen 
de bebouwde kom ingezameld. Een 

week van tevoren ontvangt men 
een zak die op de inzameldag aan 
de weg kan worden gezet. 

Vervezelen
Textiel wordt in sorteercentra ge-
scheiden op bruikbaar en niet bruik-
baar. Goede kleding wordt herge-
bruikt. Het overige textiel wordt 
vervezeld en verwerkt tot nieuwe 
producten, zoals kofferriemen, 
isolatiemateriaal en vulling voor 
matrassen. Er kan ook garen van 
gesponnen worden waarvan weer 
nieuwe kleding gemaakt wordt.

Sympany
De textielinzameling in de ge-
meente De Bilt is nu dus over-

genomen door de BIGA-groep. 
Communicatieadviseur Sander van 
Oorspronk vertelt: ‘De ‘oude’ con-
tainers van Sympany worden weg-
gehaald, maar op sommige plekken 
zal wat overlap zijn. We hebben 
liever overlap dan dat er een peri-
ode geen container staat. Dat levert 
snel zwerfafval op. M.b.t. de kleur: 
paars is de kleur van textielinzame-
ling, zoals oranje dat voor PMD en 
blauw voor papier is. Textiel neemt 
doorgaans veel ruimte is, daarom is 
het inderdaad een flinke container. 
Als het niet (goed) mogelijk is de 
andere containers te gebruiken kun-
nen inwoners een melding hiervan 
maken bij de gemeente, dan kunnen 
we kijken hoe we dat oplossen.’ 

advertentie

In Westbroek bevindt de container zich aan de Schutmeesterweg.

In Bilthoven staan containers aan de Planetenbaan, Neptunuslaan, 
Donsvlinder, Leyenseweg, Vinkenlaan, Kwinkelier (foto) en Gregoriuslaan.

In De Bilt staan de containers op Weltevreden (Milieustraat), Biltstein, 
Aeolusweg (foto), Sint Laurensweg en Henri Dunantplein.

In Hollandsche Rading staat de containers aan de Spoorlaan.

Groenekan heeft 1 container aan de Groenekanseweg.

In Maartensdijk staan er 2 containers bij het Maertensplein.

Dit keer is het de kat Kiki. Ze is een katje met een lastig 
verleden, vandaar dat ze deze extra kans verdient.

Dit is onze Kiki, een cypers/witte poes van 3 jaar oud. We 
hebben heel wat te stellen gehad met Kiki toen ze pas bij 
ons in het asiel kwam. Ze was ontzettend boos dat ze bij 
ons in het asiel in een hokje moest. We moesten voorzichtig 
schoonmaken want als ze even de kans kreeg kon je een 
stevige tik krijgen. Kiki is bij ons in afstand gekomen omdat 
ze thuis teveel getriggerd werd door katten die in de buurt 
rondliepen (daar houdt ze namelijk helemaal niet van) en 
als het baasje haar dan wilde geruststellen reageerde Kiki 
het op haar af. Op zich begrijpelijk dat Kiki zo reageerde 
maar dat is natuurlijk helemaal niet fijn voor het baasje. Dit 
zorgde ervoor dat er veel spanning ontstond in huis en dat 
is voor niemand goed. Met veel verdriet heeft haar baasje 
toen besloten om haar naar het asiel te brengen. Na een 
eerste moeizame periode ging het geleidelijk aan steeds 
beter met haar. Ze kreeg een verblijf voor haar alleen en 
daar werd ze al veel rustiger. Nu zijn 

we zover dat ze prima aan te halen is en je haar ook kunt 
optillen. We zijn nu dus op zoek 
naar baasjes met ervaring 
met katten. Een huis 
met een tuin zal 
ze heel erg fijn 
vinden. Wie wil 
Kiki een tweede 
kans geven?

Geslacht: poes
Leeftijd: 3 jaar
Rasgroep: Katten
Ras: Europese Korthaar
Kan met honden: Nee
Kan met katten: Nee
Kan bij kleine kinderen: Nee
Kan bij grote kinderen: Nee
Kan in een flat: Nee
Kan in een tuin: Ja
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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.

Hond Baloo die de vorige keer in jullie 
krant stond, is helaas nog op het asiel 
en nog niet herplaatst.

Dier van de maand: Kiki
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advertentie

Bestellen via: info@naastdeburen.nl
of telefonisch 06-12368755.

Afhalen bij Naast de Buren
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.
12-1

Do.
13-1

Vr.
14-1

Za.
15-1

Zo.
16-1

Kipsaté met atjar, 
kroepoek en friet

Konijn gestoofd in 
Abdijbier met gnocchi

Gebakken doradefilet 
met citroensaus

en friet

Broccoli-wortelquiche 
met kaassaus en friet

Afhalen:
€ 13,50

Extra 
friet:

€ 3,00

Alle gerechten worden vergezeld door sla.

Toetje van de week:
Banaan-carameltaart met slagroom € 5,50

Flesje huiswijn: € 12,50

Wintermorgen Houdringe 

Winterochtend in Houdringe op 8 januari. (foto Claire Blom)

Egeltjes ontwaken te vroeg
uit hun winterslaap

door Walter Eijndhoven

In deze tijd van het jaar liggen egels in winterslaap, verstopt tussen afgevallen blad in bos 
en park of in rommelige hoekjes in de tuin. Echter, door de warmte van afgelopen weken 

ontwaakten veel egels eerder dan normaal uit hun winterslaap, met alle gevolgen van dien.

De egels scharrelen opnieuw rond 
in tuinen en op straat en er vallen 
helaas veel verkeersslachtoffers 
onder de dieren. ‘Bij ons in Park 
Arenberg werden afgelopen jaar al 
diverse egels doodgereden’, vertelt 
Charlotte Olthof, inwoonster van 
Park Arenberg in De Bilt. ‘Het lot 
van deze dieren trek ik mij altijd erg 
aan en zo kwam ik vorig jaar op het 
idee egel waarschuwingsborden te 
plaatsen in de straat. De Biltse frac-
ties van GroenLinks en Beter De 
Bilt zorgden voor verkeersborden 
en op 4 oktober, Werelddierendag, 
plaatsten zij deze, samen met de 
bewoners van Park Arenberg en de 
Blauwkapelseweg’.

Eind goed, al goed zou je denken. 
De dieren zijn nu in winterslaap tot 
het voorjaar en voorlopig veilig, 
maar daar gooit het hedendaagse 
Nederlandse klimaat roet in het 
eten. Door de hoge temperaturen 
van afgelopen weken ontwaken de 
egels veel eerder dan normaal uit 
hun winterslaap en tot overmaat 
van ramp verdwenen de egel waar-
schuwingsborden uit de straat. Olt-
hof: ‘Helaas en tot mijn grote ver-
driet, is een aantal weken geleden 
het eerste bord met klemmen en 
al “verdwenen” aan het begin van 
Park Arenberg. Ondanks diverse 
oproepen op de site van Burgers 
van De Bilt, om het bord terug te 
plaatsen, kreeg ik geen gehoor. Nu, 
waarschijnlijk in Nieuwjaarsnacht, 
stalen vandalen het tweede bord op 
de Blauwkapelseweg in De Bilt. 
Om boos en verdrietig van te wor-
den. Het is puur vandalisme’.

Wijn
Ook haar echtgenoot, René Olthof 
snapt er niets van. ‘Bij deze doe 
ik dan ook graag de oproep aan de 
dader(s) de borden weer terug te 
plaatsen. Zij kunnen de borden ook 
aan ons teruggeven in ruil voor een 
fles wijn. Het derde bord heb ik uit 
voorzorg maar weggehaald. In de 

lente wordt dit bord opnieuw opge-
hangen’. Door alle aandacht voor 
de weggenomen borden in diverse 
media, kregen verschillende bedrij-
ven lucht van het lokale leed en le-
veren zij drie egel waarschuwings-
borden met anti inbraakslot.

Paradijs
De tuin van Charlotte en René Olt-
hof is een waar paradijs voor egels. 
‘Vroeger was onze tuin altijd net-
jes, alles aangeharkt en nergens lag 
blad’, vertelt zij. ‘Sinds ik weet dat 
egels en andere dieren het in onze 
maatschappij steeds moeilijker krij-
gen, doe ik er alles aan het hen naar 
de zin te maken. In diverse egelho-
tels overnachten hier verschillende 
dieren en omdat wij een sloot ach-
ter onze tuin hebben, denken wij er 
ook aan een broedhoop aan te leg-
gen voor ringslangen. Ik hoop dat 
lezers van dit artikel ook overstag 
gaan en hun tuin egelvriendelijk 
maken’.

Rommelig
Echt heel veel is daar niet voor no-
dig. Met een rommelige tuin zijn 
zij al heel tevreden. Op de website 
van de Zoogdiervereniging is veel 
te vinden over de egel. De dieren 

zijn heel nuttig, omdat zij kevers, 
rupsen en slakken eten, dus een 
rommelige tuin is heel fijn. Egels 
kunnen goed zwemmen, maar in 
vijvers met steile of gladde randen 
kunnen zij makkelijk verdrinken. 
Een plankje, omspannen met gaas, 
dat vervolgens schuin wordt gezet, 
biedt uitkomst. Behalve vijvers en 
zwembaden, zijn ook veeroosters, 
mestputten en andere gaten een ge-
vaar. Egels zijn uitstekend in staat 
zichzelf te redden. Vaak worden 
(jonge) egels onnodig of ondes-
kundig bijgevoerd of meegenomen. 
Het goedbedoelde schoteltje melk 
kan zelfs voor spijsverteringspro-
blemen zorgen (diarree) en wordt 
daarom afgeraden. Een schoteltje 
met water is voldoende. Alleen als 
het dier echt pijn heeft, is het ver-
antwoord om het dier naar een egel-
opvangcentrum te brengen.

‘In het voorjaar hopen wij de bor-
den weer te kunnen plaatsen, zodat 
zoveel mogelijk dieren overleven 
en wij van hen kunnen blijven 
genieten’, vertelt Olthof. ‘Burge-
meester Potters is dan in ieder ge-
val van de partij en stiekem hopen 
wij dat de kinderburgemeester ook 
hierbij aanwezig is’.

Scherven schaatsgeluk
Met mijn hoofd in de zon stappen mijn voeten in de schaduw 

door het natte gras. De zon staat nog laag tegenover een 
zuinige maan. De schaduwen zijn lang. Moeiteloos reikt mijn 
schaduwbeeld over de waterplas, loop ik zowel op het pad als 
aan de andere kant van de sloot door het weiland. Daar raakt 

mijn schaduw aan de poten van een reiger. Die vliegt weg.

Even moeiteloos dwalen gedachten door de tijd, raakt de schaduw van 
een herinnering de actualiteit. 25 Jaar na de laatste Elfstedentocht, 200 
kilometer op de schaats, werd het nationaal geheugen opgepoetst in een 
lange dag-durende documentaire van de NOS. Op televisie werd een 
groot winterfeest opgetuigd met herinneringen aan schaatsgeluk. Met 
‘It giet oan’ zette Henk Kroes op 2 januari 1997 een groots volksfeest in 
gang. Nog dezelfde dag waren alle hotelkamers in Leeuwarden bezet. 
Vanaf het ijs en vanuit de lucht deden cameraploegen uit binnen- en 
buitenland verslag van de schaatstocht. Heel Nederland keek mee, een 
kijkcijferrecord. 

Gestart werd om 5.30u. in het donker, de route her en der verlicht 
door tractoren of met fakkels. Een tocht met stempelposten die je niet 
mocht missen, waar wegen en wakken werden omzeild met kluunplaat-
sen over vloerbedekking, hout of stro, dweilorkestjes langs de kant en 
heel veel publiek. Urenlang zon-
gen en juichten toeschouwers de 
schaatsers vooruit. Deelnemers 
van toen vertelden over afzien, 
ontberingen en saamhorigheid. 
Over opgeven, pijn en dromen in 
duigen. Over lijden en genieten 
met na afloop de euforie en de 
trots. Over eeuwige roem en een 
enorme berg schoenen, klom-
pen, laarzen en gympen achterin 
de Frieslandhal. Velen vertrok-
ken met hun voeten in vreemde 
schoenen.
De winters van nu zijn te dun 
voor schaatsplezier. Als ijsbre-
kers banen twee zwanen zich 
een weg door de dunne ijsvloer. 
Traag duwen zij het ijs voor hun 
borst weg, in scherven. Het flin-
terdunne ijs zingt, tinkelt als het 
breekt. Het belletje dat ijspret 
oproept. 

(Karien Scholten)

In haiku:
IJskoude helden
Herleven ontberingen
Scherven schaatsgeluk

In de tuin staat onder andere een egelhotel. 
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