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NIEUWSBRIEF MAART 2015
Geachte donateur,
Met deze nieuwsbrief willen wij u verslag doen van onze activiteiten in 2014 en begin 2015.
Bestuurszaken
Het bestuur bestaat uit de volgende leden:
Frans de Graaf (Voorzitter)
Thijs Pons (secretariaat)
Hanneke Vroon (penningmeester)
Frits Jansen
Marijke Heezen
Jan Hilbert
Marc Tilro
Marc de Wild
Adviseurs: Nicole van Buuren, Jörn Copijn, Jurre Jansen van Gellicum en Henk Westeneng

ONZE MISSIE: BEWAKING VAN HET GROEN
Een van de doeleinden van onze stichting is het bewaken van de rode en groene contouren.
Deze contouren zijn opgenomen in streekplannen van de provincies en bepalen de grenzen
van wel en niet te bebouwen gebieden. In de praktijk betekent dat dat we zeer alert zijn ten
aanzien van bouwplannen of ander gebruik van grond in en rondom Groenekan.
De bestemmingsplannen in ons werkgebied zijn allemaal vastgesteld en u heeft onze
reacties kunnen lezen op de website. Ondanks deze vastgestelde ruimtelijke contouren zijn
er natuurlijk nieuwe ontwikkelingen die wij nauwlettend volgen. Binnen het
bestemmingsplan Groenekan zijn er geen knelpunten en vinden alle bouwwerkzaamheden
plaats binnen de voorschriften. Helaas is het ons niet gelukt om van ons dorp een
"Beschermd Dorpsgezicht" te maken en moeten wij samen met u het vergunningsvrij
bouwen kritisch volgen om de beeldkwaliteit van ons dorp te bewaken.
Binnen het bestemmingsplan Versteeglaan wordt gewerkt aan het ontwerp van onze nieuwe
basisschool. Wij zullen ons richten op de groene inpassing van het gebouw in zijn omgeving
en hopen daarbij dat alle buitenruimten de groenkwaliteit krijgen die ons dorp verdient.
Immers ook onze jonge dorpsgenoten moeten kunnen genieten van het groen en natuur die
zichtbaar zijn vanuit de klas.
Bestemmingsplan Buitengebied -de voorschriften voor alle gronden rond ons dorp- blijft
het belangrijkste aandachtsgebied voor ons. Op tal van punten blijft het moeilijk om de in dit
gebied aanwezige kwaliteiten te beschermen. Openheid van het landschap en gebruik van
gronden zijn twee aspecten die niet altijd samengaan. De plaatsing van zonnepanelen nabij
de rioolwaterzuivering is hiervan een voorbeeld. Daar is het gebied echter bestemd voor
nutsvoorzieningen en dat is conform het bestemmingsplan. Tegen plaatsing in agrarisch
gebied hadden wij ons uiteraard verzet.
Het driehoekige terrein tussen de spoorlijn, bedrijvenpark Larenstein en de Groenekanseweg
is voor ons en de gemeente een kwetsbaar gebied. De situatie nu waarbij zonder regels en
vergunningen door de rijvereniging gebruik gemaakt wordt van de grond hebben wij
aangekaart bij de gemeente. De diversiteit aan bebouwing vormt een aanslag op de
beeldkwaliteit van de entree van ons dorp.
EIGEN TERREINEN
Het Groenekans Landschap bezit en beheert drie eigen terreinen:
Boshoek. Niet alleen wandelaars maken graag gebruik van dit opengestelde terrein, ook bij
vogels is het populair. In de nestkastjes op het terrein nestelen elk jaar kool- en
pimpelmezen. Ook huist er een bosuil, zit er een buizerd in de buurt en worden er wel eens
ijsvogels gesignaleerd. Inmiddels is het verzakte oude bruggetje verwijderd en vervangen.
Terrein van de voormalige waterzuivering. Dit gebied ligt naast de Boshoek. Onlangs is het
hek eromheen vernieuwd om er voor te zorgen dat de rust voor de wat schuwere dieren
zoals hazen, reeën en dassen bewaard blijft. Bovendien bestaat er gevaar van instorting van
de oude betonnen bakken.
Kameo-terrein. Dit ligt achter baan drie en vier van Tennisclub Voordaan Hier komen de
dassen uit de er vlak naast gelegen burcht graag door het gunstige voedselaanbod.
ADVIES EN BETROKKENHEID
Hogekampse Plas. Wij zijn vertegenwoordigd in een klankbordgroep die de gang van zaken
rond de verondieping van de Hogekampse Plas kritisch volgt. Afgelopen jaar is de eerste

fase- de verondieping van de noordelijke gedeelte- afgerond. Wel moet de afwerking, dat wil
zeggen het aanbrengen van reliëf en een afdeklaag van schone grond, nog plaats vinden.
Inmiddels is men begonnen met proefstortingen voor de tweede fase in het zuidelijke deel
van de plas. Doel is zowel de oevers als de weke modderlaag op de bodem te stabiliseren.
Onderhoud Bos Voordaan
In het najaar vond er weer een zogenaamde ‘schouw’ van bos Voordaan plaats. In
samenspraak met de gemeente is besloten het bos uit te dunnen. Dit is inmiddels gebeurd.
Ook zijn onlangs de sloten en de vijver weer uitgebaggerd.
Project Bisschopswetering
Sinds een aantal jaren 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. (Link naar tekening bisschopswetering ; zie website)
Het Groenekans Landschap vindt dat de weg lijdt aan ‘verrommeling’ en wil deze route weer
herontwikkelen en voor zover mogelijk in oude luister herstellen.
De gemeente erkent het belang van dit herstel. Intussen is het deel van de oorspronkelijke
wetering bij Larenstein al verbeterd en voor een deel uitgegraven. Er kan weer verder
gegraven worden als er een aantal kabels is verlegd.

Het nog uit te graven deel van de Bisschopswetering vlakbij Larenstein
Samenwerking met Bij & Wij en Bijenbloemenlint.
Groenekan telt een aantal enthousiaste imkers. De gezondheid van hun bijenvolken is o.a.
afhankelijk van een grote diversiteit aan drachtplanten die het hele seizoen door voedsel
voor de bijen leveren. De groep Bij & Wij heeft voor het stimuleren daarvan in Groenekan en
directe omgeving van de gemeente subsidie ontvangen. Ook het Groenekans Landschap
neemt deel aan Bij&Wij.
Molen Geesina
Wij adviseren bij het onderhoud van de grond rondom de Geesina en snoeien de heggen. Als
mede ‘founding father’ zijn we zeer betrokken bij het reilen en zeilen van de molen.

Poldermolentjes
In de polder bij Westbroek staan nog de resten van een drietal poldermolentjes. We
overwegen om fondsen te gaan werven voor herstel ervan, in overleg natuurlijk met de
boeren die eigenaar zijn. Inmiddels heeft zich een belangstellende aangemeld die wil helpen
bij de restauratie.
OVERIGE ACTIVITEITEN
6 september 2014: ZOMERFEEST IN ‘T GROEN
Het Groenekans Landschap bestond in 2014 alweer veertig jaar. We waren niet de enige
jubilarissen in het dorp, want ook de familie Copijn had een lustrum te vieren: maar liefst
250 jaar bestaat hun bedrijf al. Daarom besloten we onze krachten te bundelen om de beide
jubilea op een waardige manier te vieren. Dit leidde tot de organisatie van een groots
festijn: Zomerfeest in ’t Groen; 250 jaar Copijn, 40 jaar Groenekans Landschap. Op het
terrein van ’n Groene Kans viel van alles te doen en te beleven. Voor het middagprogramma
was er een markt met biologische producten maar ook kunst en kunstnijverheid van
Groenekanse kunstenaars. Er was ook een valkenier uitgenodigd die zeer veel bekijks trok
met zijn prachtige roofvogels en uilen. En ook de workshop ‘Bijen en Bedrijf’ trok veel
belangstellenden. Na de barbecue met heerlijke biologische producten volgde het
avondprogramma met een drietal lezingen. Achtereenvolgens spraken gastheer Jan Hilbert
over zijn bedrijf ’n Groene Kans, Jӧrn Copijn over De Copijnen en zijn ervaringen als tuin- en
landschapsarchitect. De derde spreker, Jaap Mulder vertelde over roofdieren –met name de
das- in Groenekan en omgeving waarna Hans Hoogerwerf tenslotte de ecologie om ons dorp
toelichtte. Winnares van de fotowedstrijd met het motto: ‘Wie maakt DE ansichtkaart van
Groenekan?’ werd Claire van Lierop met haar fraaie foto van een winters uitzicht op de
Domtoren, een prachtig voorbeeld van een zichtlijn zoals het Groenekans Landschap
in stand helpt houden.

Gefascineerd door de zeearend…
Activiteiten 2015
Hier krijgt u t.z.t. nog informatie over via e-mail en andere media.

Donaties
Tenslotte willen wij u vragen uw donatie over te maken op: NL70 RABO 0110 8418 59
(Rabobank) t.n.v. Stichting Groenekans Landschap. Het minimumbedrag voor dit jaar is
weliswaar vastgesteld op €15,00, maar een hoger bedrag is natuurlijk zeer welkom. Alleen
met uw steun blijven wij in staat om onze activiteiten succesvol te laten verlopen.

