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Samenwerking gemeente De Bilt en het Groenekans Landschap
door Henk van de Bunt
Woensdag 19 januari zaten alle drie wethouders van deze gemeente en een delegatie van het
Groenekans Landschap bij elkaar aan tafel. Het was de eerste bestuurlijke bijeenkomst zoals
afgesproken bij de voorbereiding van de gezamenlijke bijeenkomst van de gemeente De Bilt en
het Groenekans Landschap op 1 december jl. in de Groene Daan. Er werd kort teruggekeken.
Beiden hebben dit eerste gezamenlijke optreden positief ervaren en gaven aan dat de avond
heeft bijgedragen aan het herstel van vertrouwen.
Tijdens het overleg kwamen vele onderwerpen op het gebied van natuur en landschap, karakter
en leefkwaliteit van Groenekan aan de orde. Wethouder Haak gaf aan dat voor het Bos
Voordaan door de gemeente op heel korte termijn een concept voor een nieuw beheerplan
wordt ontwikkeld. Op welke wijze het plan in Groenekan zal worden gepresenteerd wordt nader
uitgewerkt. Daarna zal het stuk formeel aan de gemeenteraad ter goedkeuring worden
voorgelegd. Nadat het beheerplan is goedgekeurd zal nader gesproken worden over een
eventuele overdracht van het bos aan het Utrechts Landschap. Uiteraard onder de voorwaarde
dat het Utrechts Landschap dan ook het dan vastgestelde beheerplan uitvoert. Indien het
Utrechts Landschap het nieuwe beheerplan overneemt is het Groenekans Landschap een
voorstander van deze overdracht, vanwege de zo noodzakelijke continuïteit van het beheer.
Voorontwerp
Het voorontwerp bestemmingsplan Groenekan is voorgelegd. Binnenkort kan een reactie of
standpunt van de zijde van de gemeente verwacht worden. Het Groenekans Landschap vraagt
aandacht voor handhaving en verbetering van de ‘groene long’ binnen het dorp. Hiermee wordt
bedoeld de lijn Bos Voordaan, Grothelaan, Huize Voordaan en de overkant van de
Groenekanseweg. Gevraagd wordt om een meer integrale benadering en aandacht voor het
oude kassencomplex. Het Groenekans Landschap geeft aan een project te starten om mede ter
onderbouwing van de voorgaande onderwerpen een zogenaamd beeld-kwaliteitsplan te maken
voor Groenekan. Hierbij zullen ook de andere verenigingen en de inwoners van Groenekan
worden betrokken. De wethouders reageren erg positief op dit idee en zeggen toe graag bereid
te zijn concreet te willen spreken over de door het Groenekans Landschap naar voren gebrachte
ideeën.
Koningin Wilhelminaweg
Er zal een plan opgesteld worden voor een veiliger situatie op de Koningin Wilhelminaweg. Op
het verzoek om hierbij ook de kruising en het begin van de Groenekanseweg te betrekken werd
positief gereageerd. Ook zal de suggestie meegenomen worden om zo mogelijk tegelijkertijd
ook aandacht te besteden aan een eventuele herindeling van het bedrijventerrein. Er zal daarbij
bij de voorbereiding van deze plannen nauw overleg plaatsvinden met de bewoners en de
ondernemersvereniging Groenekan. Hiertoe zal de klankbordgroep verkeer weer nieuw leven
ingeblazen worden. De eerste stappen hiertoe zijn inmiddels gezet.
Landgoed
Ook werd aandacht gevraagd voor de vragen van omwonenden over de aanleg van het
Landgoed achter de Veldlaan. Op zich staat het Groenekans Landschap positief tegenover deze
ontwikkeling, omdat daardoor een potentiële bouwlocatie als landschap is veiliggesteld. De
gemeente zal aan de feitelijke inrichting aandacht besteden. Het Groenekans Landschap zal

bezien in hoeverre op een goede wijze de geplande inrichting aansluit op het bos Voordaan en
op het bezit van het Groenekans Landschap.
60 km
Wethouder IJssennagger zegde toe dat de instelling van de 60-km zone op de Groenekanseweg
buiten de bebouwde kom, de Ruigenhoeksedijk en de Voordorpsedijk op korte termijn
gerealiseerd zal worden.
Het oorspronkelijke plan voor de ontsluiting van De Groene Daan zal eind van dit jaar weer aan
de orde worden gesteld. Het Groenekans Landschap heeft geadviseerd dit plan ook
daadwerkelijk uit te voeren. Alternatieven zullen leiden tot wederom heftige reacties en onnodige
vertraging.
Als laatste heeft het Groenekans Landschap nogmaals gevraagd om inspraak alvorens er een
standpunt bepaald wordt over een andere indeling van de brandweerregio en een eventuele
opheffing van de brandweer Groenekan.

