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Eigen bijdrage Groenekanse jongeren voor JOP
door Henk van de Bunt
Het blijft verrassend de positieve reacties te horen op het plan om een JOP in Groenekan te
realiseren bij de traditionele hangplek van de Groenekanse hangjongeren. Dit is bij de brug
van de Kastanjelaan naar de Groenekanseweg. JOP staat voor JongerenOntmoetingsPlek.
Een beschutte ruimte bij regen en wind.
De regering zal tevreden zijn dat ook hier emancipatie heeft plaatsgevonden. Een deel van
de hangjeugd hier is nu ook meisjes, die zichtbaar een actieve rol in de groep spelen.
In de gemeente maar ook buiten de gemeente is men onder de indruk, dat in een dialoog
tussen jongeren en ouderen, tussen hen, die soms nog moeten beginnen met een loopbaan
en hen, die gezien hun leeftijd dit achter de rug hebben of in een niet te lange tijd dit zullen
hebben, tussen mensen met een geheel verschillende achtergrond etc. constructief gewerkt
wordt om deze JOP te realiseren. Dat er niet de gebruikelijke agressieve verkettering is van
de hangjongeren waardoor men langs elkaar heen blijft leven.
Waardering
De werkgroep JOP ervaart de waardering van deze aanpak. Al eerder kon De Vierklank
melden dat de werkgroep JOP uitgenodigd was deel te nemen aan de leefbaarheidwedstrijd
voor dorpen en steden, georganiseerd door de afdeling ‘Kern met Pit’ van de Koninklijke
Nederlandse Heidemaatschappij (KNHM) te Arnhem. De hoofdjury in Arnhem heeft
inmiddels bericht, dat na realisatie van het JOP-project een prijs zal worden toegekend van
1000 euro. De club Rotary Utrecht West, die veel aan jeugdwerk doet, heeft zelfs
ongevraagd een bijdrage toegezegd.
Aanzienlijk
Er is een aanzienlijk geldbedrag nodig om deze JOP te kunnen realiseren. De door de
siersmid Philip Somers te maken JOP wordt een markant object in het straatbeeld. Dit brengt
meer kosten met zich mee dan de gemeente beschikbaar stelt. Het verschil moet door
derden worden opgebracht. Fondsen zijn aangeschreven en een beroep is gedaan op de
Groenekanse bevolking. In totaal heeft dit inmiddels zo’n bedrag opgeleverd, dat het er naar
uit ziet dat binnenkort de opdracht door de gemeente aan Philip Somers, die zijn smederij in
Westbroek heeft, gegeven kan worden. Het gaat nu nog om de laatste loodjes.
Ook van buiten
Het Rabo Coöperatiefonds van Rabobank Utrechtse Heuvelrug De Bilt, Stichting ‘Mens en
zijn Natuur’ De Bilt en Stichting Elise Mathilde Fonds Maarn hebben ook inmiddels bedragen
toegezegd. Een enkel fonds moet nog reageren. Er was al voor de JOP een rekening
geopend bij de Rabobank Utrechtse Heuvelrug. Het nr. is 132486970. Dit om
Groenekanners de gelegenheid te geven een bijdrage te geven. Het mooie bedrag van 3100
euro is binnengekomen; geld dat vooral komt van Groenekanners, die hier geboren zijn of
hier al lang wonen. Voor hen is deze hangplek in Groenekan een traditie, een instituut. De
huidige (generatie) hangjongeren zijn soms de kleinkinderen van grootouders, die lang
geleden deel uitmaakten van de toenmalige hangjeugd. Deze hanglek is er al van voor de
oorlog.
Maar ook van buiten Groenekan zijn bedragen binnengekomen. Mogelijk van oud
Groenekanners, maar duidelijk ook van niet Groenekanners, die dit soort jeugdwerk een
goed hart toedragen.
Eigen bijdrage

Het initiatief van de hangjongeren om ook een ‘eigen’ bijdrage te leveren kon op het laatste
moment niet gerealiseerd worden. De jongeren hadden namelijk aangeboden om de
sportzaal in de Groene Daan door het plaatsen van stoelen etc. in te richten voor de door de
gemeente georganiseerde bijeenkomst op 23 mei jl. voor informatie aan en discussie met de
gehele bevolking over de toekomstvisie op Groenekan. De jongeren zouden het bedrag
krijgen dat anders betaald zou zijn aan een beroepsorganisatie, waaraan dit opstellen
uitbesteed zou zijn. Vervolgens zouden zij dit bedrag op de JOP-rekening storten. Wegens
de promotiewedstrijd naar de hoofdklasse van hockeyclub Voordaan diezelfde avond is deze
bijeenkomst in de Groene Daan op het laatste moment afgelast.
Parkbos Voordaan
De groep heeft inmiddels hun medewerking aan een nieuw project toegezegd. Verwacht
mag worden dat binnenkort een slotrapport van een gemeentelijke commissie tot stand komt
over het onderhoud van Bos Voordaan. Er is daar de afgelopen jaren nauwelijks iets aan
onderhoud gedaan. Hierdoor is onder andere een grote verwildering in het bos ontstaan door
een explosieve groei van bramen-, berken-, vlierenopslag etc.
In wezen is Parkbos Voordaan een negentiende-eeuws beukenbos met wat eiken. Dit soort
bossen - een cultureel erfgoed - zijn in de loop der jaren op vele plaatsen verdwenen.
Instandhouding is dan ook om zijn zeldzaamheidswaarde op zijn plaats. De karakteristiek
van een beukenbos is het in elk jaargetij wisselend doorzicht en lichtval op de dikke
boomstammen, die breeduit wortelen in een kale ondergrond. In Voordaan zijn zeventig jaar
geleden in de ondergrond grote narcissenvelden aangeplant. Eens was Groenekan wijd en
zijd bekend om zijn narcissen. Het bos werd in het voorjaar er om bezocht. Oudere
bewoners van Utrecht vertellen daar nog met veel enthousiasme over.
Veel van deze wildgroei zal verwijderd moeten worden om weer meer doorzicht te krijgen in
het oude beukenbos. Herstel van de vroegere situatie. Verwijdering van die opslag is ook
noodzakelijk omdat de vlier etc. de narcisbollen overwoekeren. Over een aantal jaren zullen
de narcissen daardoor verdwenen zijn.
De jongeren van de hangplek hebben toegezegd om op een zaterdag een deel van deze
wildgroei te verwijderen. Het past precies in de gedachtegang van leefbaarheid van het ‘Kern
met Pit’ van de Nederlandse Heidemaatschappij. Het door de jongeren verdiende geld gaat
naar de JOP.
Het schetsontwerp van de JOP is uitgewerkt in een technische tekening. Dit is besproken
met de gemeente omdat het aan de bouwvoorschriften moet voldoen. Dit bleek het geval te
zijn.
‘Als het laatste geld in het kistje klinkt
De JOP uit Somers handen springt’.
Foto hangvanSchaik.jpg
In een dialoog tussen jongeren en ouderen wordt constructief gewerkt om de JOP te
realiseren. Het kostte geen moeite de groep jongeren bij elkaar te krijgen. Zij wilden graag
met aanwonende Wim van Schaik, die straks ook bij de werkzaamheden in Parkbos
Voordaan betrokken zal zijn, samen op de foto.
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Veel van de wildgroei zal verwijderd moeten worden om weer meer doorzicht te krijgen in het
oude beukenbos. Verwijdering van die opslag is ook noodzakelijk omdat de vlier etc. de
narcisbollen overwoekeren. De jongeren van de hangplek hebben toegezegd om op een
zaterdag een deel van deze wildgroei te verwijderen.

