NIEUWSBRIEF GROENEKANS LANDSCHAP APRIL 2016
Geachte donateur,
Met deze nieuwsbrief willen wij u verslag doen van onze activiteiten in 2015 en winter 2016.

De oranje lijn geeft globaal het werkgebied van het Groenekans Landschap aan.

www.groenekanslandschap.nl
groenekan@gmail.com

Allereerst willen we u vragen uw donatie weer over te maken op rekeningnummer
NL 70 RABO 0110 8418 59 t.n.v. Stichting Groenekans Landschap. Het minimumbedrag voor dit jaar
is weliswaar nog steeds 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.
Wat doet het Groenekans Landschap met uw steun? Het antwoord op die vraag is eigenlijk heel
simpel: Groenekan groen houden.
Dat doen we door het landschap te:
…… BEWAKEN:
We bewaken de zogenaamde rode en groene contouren. Deze contouren zijn opgenomen in de
streekplannen van de provincie en bepalen de grenzen van wel en niet te bebouwen gebieden. Dat
wil zeggen dat buiten de rode en binnen de groen niet gebouwd mag worden. Wat betekent dat
concreet? In de praktijk betekent het dat we zeer alert zijn ten aanzien van bouwplannen of ander
gebruik van grond in en om Groenekan. We toetsen nieuwe initiatieven aan onze visie en gaan over
knelpunten in gesprek met de gemeente. Vinden we daar geen draagvlak, dan starten we eventueel
juridische procedures. Zie hiervoor ook onze website.
Op het moment spelen er binnen ons dorp geen juridische procedures waar wij direct mee te maken
hebben. Wel zijn er aandachtspunten:
*De driehoek tussen het spoor en de Groenekanseweg waar tijdelijk de ponyclub is gevestigd, heeft
onze zorg omdat hier een ecologische zone loopt.
*Aan de Lindenlaan verdwijnen de kassen om plaats te maken voor twee woningen. Wij willen daar
graag ruime groencompensatie voor terug. Daarvoor zal mogelijk aan ons grond worden
overgedragen voor natuurbeheer. Deze grond grenst al aan een terrein dat in ons bezit is, te weten
de grond achter tennisbanen 3 en 4.
*Ten slotte volgen wij al heel lang nauwlettend de ontwikkelingen rondom de verbreding van de A27.
Ook door onze inzet worden de geluidsschermen aan de buitenkant ‘groen’. Bovendien bewaken we
de ecologische verbindingen.

…….BEHEER EN ONDERHOUD:
Bos Voordaan
In samenspraak met het Groenekans Landschap heeft de gemeente onlangs weer een beheersplan
voor de komende zeven jaar opgesteld. Uitgangspunt was met name jonge beuken die in de weg
staan van de oudere eiken die daarom dreigen te verdwijnen of belemmerd worden in hun groei, te
verwijderen.
Eigen terreinen
De brug naar de Boshoek werd vervangen. De brug is geschonken door de gemeente. Verder hebben
we overhangend hout boven de sloten rond de Boshoek verwijderd. Dit was nodig voor het schonen
van de sloten. Ook op het voormalige rioolzuiveringsterrein ( naast de Boshoek) is er een aantal
bomen omgezaagd. Het ging hier om populieren die te dicht langs het weiland stonden en zo de
grasgroei belemmerden. Daarnaast bevordert deze uitdunning de diversiteit van de plantengroei op
het terrein.
Verder zijn de mezenkasten en de torenvalknestkast in de Boshoek gerepareerd. Deze kastjes maar
ook die in bos Voordaan waren oorspronkelijk een project van Karst Kooistra. Deze is echter een
aantal jaren geleden verhuisd en we zoeken nu iemand die het project wil helpen ondersteunen.

………..ADVISEREN
*Het Groenekans Landschap neemt deel aan de klankbordgroep die het verondiepingsproject rond
de Hoogekampse plas kritisch volgt. Fase 1 in de noordelijke helft van de plas is bijna afgerond en
inmiddels is fase 2 begonnen. Deze bestaat uit versteviging van de oevers van het zuidelijke gedeelte
en afsluiting van de vervuilde bagger op de bodem. Dit deel zal wel diep blijven.
*Verder zijn we als mede ‘founding father’ zeer betrokken bij het reilen en zeilen van de molen
Geesina. We snoeien de heggen en adviseren ten aanzien van het onderhoud van de grond rondom
de molen.
……….INFORMEREN
HERFSTACTIVITEIT 2015
*Onze jaarlijkse activiteit, ditmaal in november, werd druk bezocht. In de kapschuur achter ’n
Groene Kans - voor de gelegenheid met onder andere vuurkorven omgetoverd tot een tamelijk
warme en in ieder geval sfeervolle entourage- kwam Christine König Wipfler van boerderij König uit
Zevenaar enthousiast vertellen over allerlei heerlijkheden die bereid worden op basis van wilde
planten. Sleedoorn, kornoelje, zevenblad, look-zonder-look, meidoornbessen, paardenbloemen
kortom van alles dat er in onze akkers, weilanden en tuinen groeit, blijkt zich uitstekend te lenen
voor verwerking tot smakelijke gerechten. Christine heeft ook een productielijn met bijzondere
producten van wilde planten en bessen en hiervan was een uitgebreide selectie door de bezoekers te
proeven en te koop. De feestvreugde werd nog verhoogd door de gratis soep en brood die
geserveerd werden.
*Samen met de Dorpsraad onderzoeken we op welke wijze we bezoekers kunnen attenderen op en
informeren over allerlei interessante cultuurhistorische plekken in ons werkgebied. Over de
Bisschopswetering, huize Voordaan en Bos Voordaan en andere bezienswaardigheden valt immers
veel te vertellen. Een van de mogelijkheden hiervoor is om QR-codes op paaltjes te koppelen aan de
website van het Groenekans Landschap om op de betreffende interessante plekken informatie te
geven. Onze voorkeur gaat uit naar deze manier van informatievoorziening omdat ons inziens teveel
borden het landschappelijk beeld aantasten.
BOOMPLANTDAG 2016
Op 16 maart was het boomplantdag in Groenekan. Groep 6 van de Nijepoort plantte na een boeiend
verhaal over de natuur in Groenekan van achtereenvolgens Jorn Copijn en onze voorzitter een
tamme kastanje en vijftien Rododendrons in het bos langs de Grothelaan. Bovendien werd er ook
een koker met kindertekeningen begraven onder de boom in de hoop dat ooit, in een verre
toekomst, iemand deze ‘schat’ zal vinden.
Plannen komend jaar
*We zoeken een nieuwe plek voor het ooievaarsnest dat nu nog langs de Koningin Wilhelminaweg
staat. Suggesties zijn welkom.
*In de polder bij Westbroek staan nog de
resten van een drietal Piershill of Bosman poldermolentjes. We zouden die graag restaureren maar
daar is fondswerving voor nodig. We gaan in overleg met de gemeente en het waterschap, uiteraard
na toestemming van de eigenaren van de grond. Inmiddels heeft zich een belangstellende aangemeld
die wil helpen bij het herstel.
Ook voor het komende jaar staat er weer een herfstactiviteit op de agenda. U hoort daar te zijner tijd
meer van.

De grond die het Groenekans Landschap in eigendom heeft en beheert. Van links naar rechts:
het terrein achter de tennisbaan, het voormalige rioolzuiveringsterrein en de Boshoek.

Zie voor meer informatie ook onze website: www. Groenekanslandschap.nl

