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Maarten van Rossem bij jubileum Groenekans Landschap
door Martijn Nekkers
Historicus Maarten van Rossem zal een lezing houden tijden de viering van het 35 jarig
jubileum van de Stichting Groenekans Landschap. Deze vindt plaats op zaterdag 7
november om 19.30 uur in de Groene Daan en zal het voorlopige hoogtepunt zijn van de
jubileumviering die op 16 juni is begonnen met de feestelijke opening van een door de
stichting hersteld sluisje aan de Koningin Wilhelminaweg. Dat was overigens niet het eerste
sluisje dat door toedoen van de stichting in oude glorie is hersteld.
Met voorzitter Frits Jansen kijken we nog eens terug hoe het 35 jaar geleden allemaal is
begonnen. Aan de oostzuidoost kant van het bos Voordaan dreigde een speelveld van de
toen nog bestaande korfbalclub ‘Kameo’ verkocht te worden voor het bouwen van woningen.
Een aantal natuurminnende Groenekanners wilde dat niet laten gebeuren en kocht met
elkaar het perceel grond. Het staat nu bekend als ‘De Boshoek’. Dit vormde het begin van
een aantal aankopen van gronden met het doel de natuur op die locaties te behoeden voor
bebouwing. Later is de oude rioolzuivering aangekocht. De bebouwing van die installatie is
verwijderd. De oude kelders die bleven vormen nu een toevluchtsoord voor vleermuizen.
Tenslotte is ook nog het tweede gedeelte van de ‘Kameo’ gronden verworven. Daar vinden
we nu een vlinder- en vogelbosje en een dassenburcht.
Waarborg
De bedoeling is steeds geweest om door dit soort aankopen te waarborgen dat Groenekan
zoveel mogelijk blijft zoals het is en dat de bebouwing van het gebied niet wordt uitgebreid.
Dit is een prachtig historisch cultuurlandschap, vertelt Frits Jansen. Het is een gedeeltelijk
open gebied met singels, ontstaan door ontvening en voor een ander gedeelte bepaald door
de bossen van oude buitens zoals Beukenburg en Voordaan.
Bedreiging
De stichting werkt bij het bereiken van haar doelstelling zoveel mogelijk samen met andere
instellingen in de omgeving zoals Natuur en Milieu Utrecht, IVN De Bilt, Stichting Behoud
Noorderpark en het Utrechts Landschap. Daarbij beperkt het Groenekans Landschap zich
strikt tot de gebieden die van oudsher deel uitmaken van Groenekan. Naast de aankopen die
in het verleden werden gedaan blijft de stichting actief en let op alle ontwikkelingen op ‘haar’
grondgebied. Recentelijk zijn er door de stichting bezwaren ingediend tegen het voornemen
van de bouw van een gigantische stal op het terrein van een paardenhouderij aan de
Kooidijk. Want ook dat zou een bedreiging zijn van de natuur in die hoek.
Dorpsraad
Toch is de situatie momenteel anders dan in het verleden, vertelt Jansen. Vroeger, toen we
nog deel uit maakten van Maartensdijk konden we vooral proactief bezig zijn. We werden
van tevoren gehoord over plannen. Nu is dat niet meer zo. We zijn nu vooral reactief bezig
wanneer we horen van plannen die dan al in voorbereiding zijn. Onder meer via de
Groenekanse Dorpsraad proberen we te reageren. We blijven echter wel onafhankelijk van
die dorpsraad. Dat maakt onze positie ook ten opzichte van het gemeentebestuur en de
Biltse politiek sterker. Een voorbeeld van actie in het recente verleden is de mobilisatie van
Groenekan, onder aanvoering van de stichting, tegen de plannen om een luxe ‘zorgcentrum’
op landgoed Beukenburg te realiseren. Dat is gelukkig van de baan. Onbegrijpelijk dat er nu
toch weer plannen bij de gemeente zijn om op die locatie drie landhuizen te bouwen, meent
Jansen. Nota bene in de Ecologische Hoofd Structuur. Het laatste woord daarover is
overigens nog niet gezegd. Soms, zegt Jansen, wordt er wel eens gezegd dat we te hoog

van de toren blazen en dat we overal tegen zijn. Maar we mòeten wel op blijven letten zoals
dit laatste geval weer bewijst.
Nijepoortschool
Voorlopig is het nu echter tijd om stil te staan bij het 35-jarig bestaan. Zo is er naast het al
eerder genoemde sluisje aan de Koningin Wilhelminaweg een ooievaarsnest geplaatst.
Helaas tot nu toe nog zonder bewoners. Een tweede nest komt komend voorjaar aan de
Groenekanseweg nabij de biologische kwekerij ‘De Groenekans’. De Nijepoortschool doet
ook mee. De leerlingen gaan samen met hun leerkracht een tentoonstelling maken. Thema
is de natuur en/of Groenekan. Er wordt op allerlei manieren geknutseld. Te denken valt
daarbij aan een schilderij, een beeld, een kijkdoos, een model van een huis, een boomhut.
Als het kan gemaakt van materialen uit de natuur. Daarnaast is het ook mogelijk om een
model of tekening te maken van een typisch Groenekans object zoals een sluisje, een oude
molen of bos Voordaan. Op 7 november zijn de winnende objecten te zien in de ‘Groene
Daan’. Een dag eerder zijn dan al de prijswinnaars bekend gemaakt door de jury. Eind van
dit jaar komt er een winterwandeling. Op Moederdag 2010 wordt er een ’vroege vogel en
luisterdag’ georganiseerd, compleet met een ontbijt op ‘De Boshoek’, de eerste aankoop van
het Groenekans Landschap.
Hoogtepunt blijft voorlopig de lezing door professor van Rossem op zaterdag 7 november.
Van Rossem trok al eerder de aandacht met zijn serie van zes Tv-programma’s ‘Op reis met
Van Rossem’ over eeuwenoude cultuurlandschappen. De verwachting is dat hij ook
elementen van de locale situatie in en rond Groenekan in zijn lezing zal meenemen. Na
afloop van zijn voordracht is er de mogelijkheid om hem vragen te stellen. De inwoners van
Groenekan zijn allemaal al persoonlijk uitgenodigd. Wie de lezing ook wil bijwonen kan dit
opgeven bij het secretariaat, Veldlaan 26, 3737 AP Groenekan, Telefoon 0346 213218 of per
e-mail: T.L.Pons@bio.uu. Frits Jansen heeft tenslotte nog een grote wens: dat veel mensen
die de natuur in en om Groenekan een goed hart toedragen zich daar ook zullen aanmelden
als donateur van de stichting.
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