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Beste Groenekanner
We kunnen ons voorstellen dat u verbaasd bent dat we zo ongevraagd bij u de
mailbox binnen komen. De reden is natuurlijk dat we graag even uw aandacht vragen
voor wat wij doen en waar wij voor staan. Spreekt u dat aan en wilt u ook helpen om
ons mooie dorp zo mooi en groen mogelijk te houden, dan verwelkomen wij u graag
als donateur. U kunt zich aanmelden op de site:
www.groenekanslandschap.nl of door een mailtje te sturen naar
info@groenekanslandschap.nl. U ontvangt als welkomstgeschenk een zwaar
verzilverde theelepel met Groenekans logo.

Bent u al donateur, dan is dit de voor u inmiddels vertrouwde nieuwsbrief met
informatie over onze activiteiten in het afgelopen jaar en de eerste twee maanden
van dit jaar.

U kunt (alvast) uw donatie overmaken op rekeningnummer NL 70 RABO 011084
1859 t.n.v. Stichting Groenekans Landschap. Het minimumbedrag is ook dit jaar
weer vastgesteld op €15,00 maar een hoger bedrag is natuurlijk zeer welkom.

De BIsschopswetering

Schutje

Uitzicht bij de Boshoek

WAT IS ONS DOEL?
Kort gezegd luidt onze doelstelling als volgt: behoud en versterken van natuur,
landschappelijke en cultuurhistorische elementen in Groenekan en omgeving.
Kort gezegd:
GROENEKAN GROEN HOUDEN.

Hoe doen we dat?
We hanteren een aantal landschappelijke en cultuurhistorische waarden.
Daaronder valt onder andere het bewaken van de zogenaamde RODE EN GROENE
CONTOUREN, het voorkomen van verdere verdichting van bebouwing in de kern en
het zeer kritisch volgen van uitbreiding daarbuiten.
Wat betreft de cultuurhistorische waarden: we hebben een aantal oude schutjes
onder beheer en we streven naar herstel van de Bisschopswetering, dat wil zeggen
de wetering (die al uit de dertiende eeuw stamt) langs de Groenekanse weg.
We beschermen flora en fauna
Dit doen we onder andere door het versterken van de EHS, de Ecologische
Hoofdstructuur.
Daarom ook heeft op het moment de driehoek tussen het spoor en de
Groenekanseweg waar de ponyclub tijdelijk is gevestigd, onze speciale aandacht.
Door dit gebied loopt een ecologische zone. Samen met diverse groepen die
betrokken zijn bij dit gebeid hebben we overleg met de gemeente over de
ontwikkeling van een plan met een groen en ecologisch karakter voor dit gebied.
Ook twee landschapsarchitecten en een stedenbouwkundige leveren daarvoor hun
expertise.
We beheren onze terreinen.
*Vorig jaar is op het oude rioolzuiveringsterrein (naast de Boshoek) een aantal
bomen weggehaald. Het ging hier om populieren die te dicht bij de sloot stonden en
daarmee het risico van verzakking van de slootrand vergrootten. Bovendien is tijdig
kappen en beheer van het hout nodig omdat het onderhoud van de bomen steeds
lastiger wordt naarmate ze groeien. Ook bevordert deze uitdunning de diversiteit van
de plantengroei op het terrein.
Dit jaar was de Boshoek zelf aan de beurt. Langs de sloot aan de noordkant zijn
voornamelijk berken en wat kleinere begroeiing verwijderd. Dit was niet alleen ten
behoeve van het weiland maar ook om de sloot langs het terrein beter te kunnen
uitbaggeren. Het onderhoud is vergelijkbaar met wat de gemeente doet aan
hakhoutbeheer.

Onze huidige terreinen: rechts de Boshoek, rechtsboven de oude rioolwaterzuivering
en links het terrein achter de tennisbanen.
*Momenteel zijn we bezig met de overdracht van een vierde perceel dat we in beheer
gaan krijgen. Dit ligt achter perceel nr. 63 aan de Lindenlaan vlak bij de tennisbanen.
Er komen daar twee nieuwe woningen en de strook daarachter wordt doorgetrokken
zodat deze gaat aansluiten op ons gebied achter de tennisbaan. Achter baan 4
bevindt zich een grote dassenburcht er verder leven er door de dichte begroeiing
veel vlinders en insecten.

*Het zal niemand ontgaan zijn dat er enige tijd geleden een hek is geplaatst bij de
toegang tot het bos Voordaan. Het hek dat ook wij nogal aan de grote kant vinden is
geplaatst met de bedoeling om gebruik door fietsers en ruiters van de
voetgangerspaden te verhinderen. We zijn in overleg met de gemeente over een
verlaging van het hek.
Bij de hockeyclub is in de vorm van een verplaatsbare paal een barrière gekomen om
parkeren in het bos te voorkomen. De hockeyclub beheert het gebruik van deze paal.

We bewaken de kwaliteit van het milieu.
Daarom volgen wij al heel lang nauwlettend de ontwikkelingen rondom de
verbreding van de A27. Er is intensief overleg geweest met Rijkswaterstaat
omtrent het natuurplan rond de verbrede snelweg. Daardoor is onder andere het
kappen van de bomen die er nu staan tot een minimum beperkt en hebben we
ervoor gezorgd dat er twee rijen bomen langs de weg blijven staan. Verder blijft
er aanzienlijk veel groen langs de talud gespaard. Inmiddels zijn de
voorbereidende werkzaamheden voor de verbreding begonnen.
In het verleden zijn we in dit kader ook actief betrokken geweest bij de
beperking van doorgaand verkeer door Groenekan, het tegengaan van
excessieve verlichting en het inperken van vervuiling van bodem en water.
We zijn betrokken bij projecten
Het Groenekans Landschap is vertegenwoordigd in de klankbordgroep die vanuit de
Groenekanse gemeenschap de gang van zaken rondom het verondiepings-project
kritisch volgt. Fase 1 van het project, uitgevoerd door de firma K3Delta in het
noordelijke deel van de plas is afgerond. Inmiddels vordert fase 2, de stabilisatie van
het zuidelijke deel ook al aardig. In het huidige tempo kan het project in 2019 klaar
zijn.
Ook zijn we als mede ‘founding father’ zeer betrokken bij het reilen en zeilen van
korenmolen Geesina. Wij adviseren bij het onderhoud van de grond rondom de
molen en snoeien de heggen. De molen zal in verband met
restauratiewerkzaamheden aan het metselwerk het komende jaar gesloten blijven.

Plannen voor het komende jaar:
Vorig jaar is in samenwerking met de Dorpsraad is in samenwerking met de
Dorpsraad onderzocht op welke wijze wij bezoekers kunnen attenderen op en
informeren over allerlei interessante cultuurhistorische plekken in ons werkgebied.
Over bijvoorbeeld de Bisschopswetering, Huize en Bos Voordaan en andere
bezienswaardigheden valt veel te vertellen. Daarom wordt er een plan uitgewerkt om
via paaltjes met QR codes die gekoppeld zijn aan de website van het Groenekans
Landschap op de betreffende plekken informatie te verschaffen.
U heeft al een uitnodiging ontvangen, maar toch vragen we graag nogmaals uw
aandacht voor de lezing van Sjoerd Buisman. Deze ‘natuurkunstenaar’ zal op vrijdag

21 april in de Boskapel (Grothelaan 1a) een lezing komen houden over zijn leven en
werk. Buisman is een veelzijdig kunstenaar die de natuur een grote rol laat spelen in
zijn werk. Hij volgde zijn opleiding aan de Willem de Kooning Academie voor
beeldende kunsten in Rotterdam en Ateliers ’63.Naast zijn kunstenaarschap werkte
hij van 1974 tot 1984 als docent aan diverse kunstopleidingen.
In zijn beginjaren gebruikte hij vooral materialen uit de natuur zelf. Een techniek die
hij veel toepaste was het sturen en leiden van planten en takken zodat er botanische
vergroeiingen ontstonden. Later maakte hij zijn zogenaamde phyllotaxis-beelden,
beelden in hout, brons of metaal waarbij hij zich liet inspireren door de stand van
bijvoorbeeld takken of bladeren aan een stam. In 2003 kreeg Buisman de A. Roland
Holst-Penning toegekend voor zijn hele oeuvre.

Bestuurszaken
Het bestuur bestaat momenteel uit de volgende leden:
Eerste rij van rechts naar links: Frans de Graaf (voorzitter)
Marc de Wild, Thijs Pons, Frits Jansen, Marijke Heezen, Laurens Huisman,
Daarachter: Jan Hilbert, Marc Tilro, Hanneke Vroon (penningmeester).
Er waren wat wijzigingen in het afgelopen jaar: Thijs heeft zijn functie als secretaris
neergelegd maar hij blijft aan als lid van het bestuur. Verder hebben we Laurens als
nieuw en enthousiast bestuurslid mogen begroeten. Adviseurs: Nicole van Buuren,
Jörn Copijn, Jurre Jansen van Gellicum en Henk Westeneng.
Namens het bestuur willen wij u alvast hartelijk bedanken voor en belangstelling en
steun.

