Geachte donateur,
Met deze nieuwsbrief willen wij u verslag doen van onze activiteiten in 2012 en de plannen voor het
komende jaar.
Bestuurszaken
Het bestuur bestaat uit de volgende leden:
Frits Janssen (Voorzitter)
Thijs Pons (secretariaat)
Hanneke Vroon (penningmeester)
Frans de Graaf
Marijke Heezen
Jan Hilbert
Marc Tilro
Marc de Wild
Adviseurs: Nicole van Buuren, Jörn Copijn, Jurre Jansen van Gellicum en Henk Westeneng
Donaties
Graag willen wij u vragen uw donatie over te maken op rekeningnummer 1108 41 859 (Rabobank)
t.n.v. Stichting Groenekans Landschap. Het minimumbedrag voor dit jaar is vastgesteld op 15,00,
maar een hoger bedrag is natuurlijk zeer welkom.
Uw donatie is van groot belang om onze activiteiten succesvol te laten verlopen.
En verder willen wij u ook verzoeken om uw e-mailadres, als dat nog niet aan ons bekend is, te
sturen naar: info@groenekanslandschap.nl
ACTIVITEITEN 2012
Beheer eigen terreinen
Boshoek:
Het terrein ontwikkelt zich goed na de laatste uitdunning in 2011. De opgestapelde takken geven op
het moment een wat rommelige aanblik. Er zal op korte termijn een schoonmaak actie gehouden
worden.
Waterzuivering: De dassen hebben hier een bijburcht gevestigd. Het zou mooi zijn als de populatie
uit de burcht op het terrein van Westeneng zich daar naartoe zou verplaatsen.
Achter de tennisbanen: Er was enige onduidelijkheid over de afbakening van het terrein met de
buren. Ook bleek mest gestort te zijn. Dit is in goede verstandhouding opgelost.
Het Groenekans Landschap heeft vertegenwoordigers in een aantal klankbordgroepen:
Bos Voordaan
De overeengekomen beheersmaatregelen aan het eind van het fietspad bij de Weteringse weg,
bestaande uit het verwijderen van onstabiele wilgen en populieren en het herstellen van een
laanstructuur, zijn afgelopen jaar nog niet uitgevoerd. Bijplanten van enkele bomen en struiken is wel
gedaan.
Hoogekampse Plas
De verondieping van het noordelijke gedeelte van de plas verloopt sneller dan gepland. De aanvoer
van grond en specie is groter dan gedacht. Deze fase van het project zal naar verwachting in 2014
klaar zijn. Onzeker is of, en zo ja, hoe een tweede fase uitgevoerd gaat worden in het zuidelijke
gedeelte van de plas. Hier is het de bedoeling het talud van de oevers minder steil te maken en de
vervuilde grond op de bodem af te dekken met een schonere laag.

Bij & Wij
De stichting heeft subsidie gekregen voor haar activiteiten en het Groenekans Landschap heeft
daarbij gefaciliteerd. Met de subsidie gaat o.a. de aanplant van voor bijen aantrekkelijke bomen
bekostigd worden.
Molen Geesina
In mei was de feestelijke opening van molen Geesina. Daarmee werd een kroon gezet op een
jarenlange samenwerking met het Utrechts Landschap. De molen zelf is het hele jaar elke zaterdag
open voor bezichtiging. Ook kan in de molenwinkel – die van mei tot oktober geopend is- een kop
koffie gedronken worden en/of honing, meel, jam, een lepeltje etc. worden gekocht. De molen blijkt
een groot succes, veel mensen kwamen al
langs voor een rondleiding en een kop koffie.

Preuvenement
In september werd tijdens een speciaal ‘preuvenement’ op de biologische tuinderij ’n Groene Kans,
het eertse exemplaar van ‘De Groene Pan” aangeboden aan onze aanschuifkok Ted van der Ham. In
dit door Groenekanners samengestelde kookboekje vormen vergeten en onbekende groenten het
hoofdbestanddeel van de recepten. Tijdens deze feestelijke en goed bezochte middag werd onder
het genot van een glas wijn genoten van tal van ter plekke bereide culinaire hoogstandjes.
Het kookboek is te bestellen via info@groenekanslandschap.nl. Prijs: €20.00
LOPENDE ZAKEN
Paden rond fort Ruigenhoek
Staatbosbeheer is reeds enige tijd voornemens verbindingspaden aan de westzijde van fort
Ruigenhoek aan te leggen door het natuurgebied ter plaatse. Hoewel wij het toejuichen als de
toegankelijkheid van gebieden vergroot wordt, zijn wij, en diverse natuur- en milieuorganisaties en
particulieren met ons, van mening dat daarmee een ongewenste verstoring van bijzondere fauna en
flora veroorzaakt zal worden. We vinden dat Staatsbosbeheer de gebruiksintensiteit na openstelling
onderschat. De aanvraag voor een vergunning tot de aanleg van de infrastructuur van dammen en
duikers ten behoeve van de paden was aanvankelijk verleend door de gemeente De Bilt. De mede
door ons ingestelde beroepsprocedure hiertegen is gehonoreerd en de vergunning is ingetrokken. De
verwachting is echter wel dat Staatsbosbeheer een nieuwe vergunning zal aanvragen.
Gebiedsvisie De Bilt-west/Groenekan-oost, Sport- en zalencentrum De Bilt en tenniscentrum
KNLTB
De gemeente De Bilt is voornemens een sport- en zalencentrum aan te leggen op het sportpark
Weltevreden. Ook heeft zij de tennisbond (KNLTB) een terrein ten noorden van de Groenekanseweg
aangeboden om daar het landelijk centrum te vestigen. Aangezien deze plannen vele
belanghebbenden raken was besloten om een workshop te organiseren over de inrichting van het
gebied ten westen van de kern De Bilt. De workshop bood de gelegenheid voor verschillende
betrokken partijen om hun menig te ventileren. Wij zien de voorgestelde locatie van het sport- en
zalencentrum als een bedreiging in termen van het oprukken de rode contour. Wij vinden de locatie
van het tenniscentrum midden in de open ruimte tussen Groenekan en De Bilt, in een ecologische
verbindingszone pal langs de geplande Ecologische Hoofdstructuur absoluut onaanvaardbaar. Dit was
ook de mening van de overige belanghebbenden. Inmiddels is het plan van de vestiging van het
tenniscentrum ingetrokken. Het is afwachten wat B & W van de gemeente aan de raad gaat
voorstellen betreffende het sport en zalencentrum. Verdere actie onzerzijds zal daarvan afhangen.
Project Bisschopswetering
Sinds ongeveer twee jaar is het Groenkans Landschap bezig met het project Bisschopswetering. Doel
van dit project is het terugbrengen en herstellen van een van de oudste en meest karakteristieke

verkeersaders in de Gemeente de Bilt. De Bisschopswetering –nu de Groenekanseweg en
Ruigenhoeksedijk- is van oorsprong een ontginningsdijk die nog uit de 13e eeuw stamt. De wetering
vertegenwoordigt behalve een cultuurhistorische ook een landschappelijke waarde.
Het Groenekans Landschap vindt dat de weg lijdt aan ‘verrommeling’ en wil deze route weer
herontwikkelen en voor zover mogelijk in oude luister herstellen. Zo wordt historisch en
landschappelijk erfgoed op functionele wijze behouden. Momenteel is er intensief overleg met de
gemeente over het doortrekken van de wetering langs Larenstein, waar nu nog een droge greppel is.
Daarnaast heeft de gemeente 1000 euro aan subsidie toegezegd. Dit zal besteed worden aan
beplanting.
Klompenpaden
Landschap erfgoed Utrecht heeft diverse zogenaamde Klompenpaden uitgezet. Dit zijn paden die
zoveel mogelijk over historische paden voeren om zo de wandelaar een combinatie van natuur en
historie te bieden. In de loop van het komende jaar er een nieuw pad geopend: het Beukenburgse
Pad. Het Groenekans Landschap is hier ook bij betrokken. Over de route verschijnt een brochure.
Daarnaast wordt er een app met allerlei wetenswaardigheden voor de mobiele telefoon ontwikkeld.
Zie ook: www.klompenpaden.nl
Voorontwerp bestemmingsplan Buitengebied Maartensdijk
Het Groenekans Landschap heeft zich lang en intensief beziggehouden met het Voorontwerp
Bestemmingsplan Buitengebied Maartensdijk. Uiteindelijk lag het deze zomer ter inzage en hebben
we gereageerd met opmerkingen en suggesties. Deze betroffen wijzigingen ten opzichte van het
oude bestemmingsplan. Deze wijzigingen weken af van onze randvoorwaarden ten aanzien van
natuur- en cultuurhistorische waarden en openheid van het gebied. Deze laatste factor kwam met
name in het geding doordat het bestemmingsplan mogelijkheden bood voor intensievere
bebouwing.

Activiteiten komend jaar
Begin mei wordt weer de traditionele ‘Vroege Vogel’-wandeling onder leiding van Jörn Copijn
gehouden. Precieze datum en tijdstip zullen op de website en in de Vierklank gepubliceerd worden.
We plannen ook nog een andere activiteit dit jaar. Uiteraard hoort u daar t.z.t nog meer over.

