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Groenekans Landschap bezoekt Stinkgat
Zaterdag 27 februari vond er opnieuw een activiteit plaats in het kader van 35 jaar Stichting
Groenkans Landschap. Ditmaal konden donateurs en andere belangstellenden meedoen
aan een rondleiding bij het zogenaamde ‘Stinkgat’. De rondleiding werd verzorgd door het
Utrechts Landschap.
Ondanks de striemende regen en harde wind verzamelde zich een groep van ongeveer
zeventig belangstellenden, waaronder zo’n twintig donateurs bij de Hooge Kampse Plas,
zoals de echte naam van het stinkgat luidt. De Hooge Kampse plas ligt tussen Groenekan en
de Bilt en ontstond ooit als zandafgraving voor de A27. Inmiddels stinkt het er allang niet
meer en wanneer de plannen die er nu rond het meer bestaan, volledig uitgevoerd zijn, is dat
helemaal verleden tijd.
Geschiedenis
De Hoogekampse plas bij Groenekan, vanwege de rotte eierenlucht die er ooit uit opsteeg in
de volksmond 'het stinkgat' genoemd, moet nu een bijzonder natuurgebied worden. In de
jaren '70 van de vorige eeuw gebruikte de provincie de plas, gegraven om in de
zandbehoefte te voorzien van de aanleg van de snelweg A27 (Utrecht - Hilversum), als
vuilstortplaats. Er werd bagger, gips, grofvuil en compost in gestort, maar ook verontreinigde
materialen. De plas ging daardoor steeds meer stinken. Maar, de vuilstort werd gesloten, het
30 meter diepe gat werd gedempt tot 13 meter en langzaam maar zeker ontstond er een
natuurgebied.
Inmiddels zitten er veel watervogels en er is een dassenburcht in de tussen Voordorpsedijk
en de Groenekanseweg in Groenekan gelegen plas. De waterkwaliteit is verbeterd. Het
water is hartstikke helder en niet meer zo heel vuil volgens het Utrechts Landschap. Er
zwemmen ook flinke karpers in.
Vijf jaar
Boswachter Hans Hoogerwerf legde onder meer uit dat er over een periode van vijf jaar slib
zal worden gestort, deels om de oude vervuiling af te dekken, deels om de plas ondieper te
maken. Daarnaast zullen er drie vogeleilanden aangelegd worden. De kwaliteit van het slib
zal zeer regelmatig worden gecontroleerd. Behalve over de bouwplannen kregen de
aanwezigen ook uitleg over de al aanwezige vogels, waaronder sijsjes en vooral veel
‘drijfsijsjes” zoals de voor de hand liggende grap werd. Met een kijker van het Utrechts
Landschap en extra uitleg van voorzitter Marco Glastra vielen onder andere de dodaars en
tafeleend te bewonderen. Ook de nabijgelegen dassenburcht kwam ter sprake, met onder
andere het vermakelijke verhaal dat dassen domme maar hele nette dieren zijn die hun
burcht altijd tip top in orde houden. Dit in tegenstelling tot aartsvijand vos die slim maar
slordig is.
Ooievaarsnest
Na de rondleiding was er nog koffie en koek plus de mogelijkheid tot napraten voor de
belangstellenden van het Groenekans Landschap. Bovendien was er gelegenheid het
nieuwe ooievaarsnest te bekijken, dat een paar dagen eerder op plm. 500 m. ten zuiden van
en op het terrein van biologische tuinderij’ ’n Groene Kans’ aan de Groenekanseweg is
geplaatst. Het nest zelf werd gevlochten van takken van wilgen die door het Groenekans
Landschap de week ervoor aan de Koningin Wilhelminaweg werden gesnoeid. En nu is het
wachten op de eerste ooievaar. [HvdB]
Ooievaarsnest.jpg
Het ooievaarsnest plm. 500 m. ten zuiden van de Groenekanseweg ter hoogte van de
biologische tuinderij ’n Groene Kans’.
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Boswachter Hans Hoogerwerf legde onder meer uit dat er over een periode van vijf jaar slib
zal worden gestort, deels om de oude vervuiling af te dekken, deels om de plas ondieper te
maken (foto: www.dorpspleingroenekan.nl).
GLHPlas6.jpg
Ondanks de striemende regen en harde wind verzamelde zich een groep van ongeveer
zeventig belangstellenden, waaronder zo’n twintig donateurs, bij de Hooge Kampse Plas,
zoals de echte naam van het stinkgat luidt (foto: www.dorpspleingroenekan.nl).

