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Geachte donateur,
Met deze nieuwsbrief willen we u informeren over onze activiteiten van 2017 en 2018.
We kijken terug op een bewogen tijd met mooie initiatieven en scherpe discussies, een
tijd waar we van geleerd hebben maar die ook vragen oproept over onze rol, nu en in
de toekomst. Hierover staat aan het eind van de nieuwsbrief het een en ander te lezen.
Verder berichten wij u over de lopende zaken.
Als u ons wilt blijven steunen dan kunt u uw donatie over maken op rekeningnummer
NL 70 RABO 0110 8418 59 t.n.v. Stichting Groenekans Landschap. Het
minimumbedrag voor dit jaar is weer 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.

Bestuurszaken
Het bestuur bestaat momenteel uit Frans de Graaf (voorzitter), Hanneke Vroon
(penningmeester), Marijke Heezen, Jan Hilbert, Laurens Huisman en Frits Jansen.
Onze adviseurs: Nicole van Buuren, Jörn Copijn, Jurre Jansen van Gellicum, Thijs Pons en
Marc de Wild.

Wat doen wij met uw steun?
We bewaken de groene contouren: we willen Groenekan GROEN houden
Dat wil zeggen dat we verdere verdichting van bebouwing (de rode contouren in bestemmingsplannen) in de kern zoveel mogelijk willen voorkomen en uitbreiding daarbuiten zeer kritisch
volgen. We zijn voor het behoud van de groene contouren. We merken dat de druk op het groen
in en om Groenekan toeneemt. Daarnaast wordt handhaving complexer door nieuwe wet- en
regelgeving. We signaleren momenteel een aantal bedreigingen van het groen, namelijk:
Noorderpark: door het vervallen van subsidies moet het park rendabeler worden. Daarom zijn
er ideeën voor meer horeca, een golfbaan, meer evenementen en recreatie. Plannen voor een
hotel van twaalf verdiepingen op de plaats waar nu het tuincentrum is, zijn inmiddels
afgewezen. Lees meer over het Noorderpark >>
Driehoek Larenstein-Groenekanseweg-spoorlijn: dit gebied is in eigendom van de
gemeente. Die heeft het ooit tegen een te hoge prijs ingekocht en wil het rendabel maken. Op
dit moment speelt het probleem van verrommeling door het gedogen van de manege. Er
bestaat al enige tijd een werkgroep die zich met een ontwikkelingsplan rond de Twisslaan
bezighoudt. Een aanvraag voor een kapschuur in dit open gebied waar ook de ecologische
hoofdstructuur doorheen loopt is afgewezen.
Hockeyclub Voordaan: de parkeeroverlast in zowel het dorp als het bos is bekend. Er wordt
nog steeds gezocht naar een oplossing.
Industrieterrein Larenstein: een bedrijf wil uitbreiden en dat zou ten koste gaan van een deel
van de groenstrook. Dit is tegen de afspraken volgens het bestemmingsplan. De gemeente
heeft gevraagd om een nieuw plan.
Veldlaan 1: een belangrijk aandachtspunt voor ons is extra woningbouw binnen de rode
contouren. Er zijn nu plannen om hier zes eengezinswoningen neer te zetten, terwijl het bij de
oorspronkelijke vaststelling van het bestemmingsplan om zes appartementen ging. We hebben
inmiddels bezwaar aangetekend.
De Beylevelden: de plannen voor het landgoed zijn door de gemeenteraad afgewezen en het is
nog onduidelijk wat het verdere verloop zal zijn. Het Groenekans Landschap onderschrijft alle
groene initiatieven en heeft met de eigenaar de afspraak deze in samenwerking nader uit te
werken. Wij verwijzen u naar onze website voor nadere informatie.

We beheren onze terreinen
Cultuurhistorische elementen
In onze statuten staat onder andere als doelstelling: bewaken van waarden van
cultuurhistorische aard. Wat houdt dat in de praktijk in? We hebben een aantal oude schutjes
onder beheer en we streven naar herstel van de Bisschopswetering, de waterloop langs de
Groenekanseweg. Deze wetering stamt al uit de 13e eeuw en vormt voor ons de rode draad van
ons mooie dorp. Ook door onze inspanningen zal de wetering onder het viaduct voor de A27
tijdens de tweede fase van de verbreding, doorgetrokken worden.
Onze terreinen
Het Groenekans Landschap heeft verschillende stukken grond in bezit. Dit zijn de Boshoek, het
terrein ernaast waar vroeger de rioolwaterzuivering lag en een perceel achter de tennisbanen 3
en 4. Wij onderhouden onze terreinen zelf, vergelijkbaar met wat de gemeente doet aan
hakhoutbeheer. Het afgelopen jaar zijn de volgende werkzaamheden verricht:
- Het verwijderen langs de sloot aan de noordkant van enkele berken en kleinere begroeiing. Dit
was niet alleen ten behoeve van het weiland dat door de schaduw van de grote bomen te
vochtig bleef, maar ook om de sloot langs het terrein beter te kunnen uitbaggeren.
- Op het voormalige rioolzuiveringsterrein is al enige tijd geleden aan de slootrand het een en
ander gekapt om zichtlijnen te verbeteren en uitgroei naar het aangrenzende perceel tegen te
gaan. In het najaar zal dit weer opgepakt worden.
- Door het waterschap zijn onlangs een aantal schutjes geplaatst in de sloten in en rond bos
Voordaan. De reden hiervoor is dat op die manier het waterpeil in het bos beter beheersbaar
wordt.
Momenteel zijn we bezig met de overdracht van een vierde perceel dat we in beheer gaan
krijgen. Dit ligt achter nr. 63 aan de Lindenlaan. Dit sluit dan aan op het terrein achter baan 4
waar zich een grote dassenburcht bevindt. Ook leven er door de dichte begroeiing veel vlinders
en insecten.

We zijn vertegenwoordigd in projecten
Beheer bos Voordaan
Iedere zeven jaar stelt de gemeente in samenspraak met Het Groenekans Landschap een
beheersplan op voor bos Voordaan, de laatste keer was dat in 2015. Er zijn toen in het bos wat
jonge beuken die de groei van de oudere eiken belemmerden, verwijderd. De gedachte
hierachter is om de diversiteit van het bos in stand te houden.
De Hoogekampse plas
Het Groenekans Landschap is vertegenwoordigd in de klankbordgroep die de gang van zaken
rondom de verondieping en herinrichting van de Hoogekampse plas kritisch volgt. Fase 1 van
het project, uitgevoerd door de firma K3Delta in het noordelijke deel van de plas, is al enige tijd
geleden afgerond. Inmiddels vordert fase 2 ook goed. Deze bestaat uit versteviging van de
oevers aan de zuidkant en de afsluiting van vervuilde bagger op de bodem van het diepe deel.
In het huidige tempo kan het project in 2020 klaar zijn. Zie ook www.utrechtslandschap.nl of
www.k3delta.nl.
Heropening van de Geesina
De molen was in verband met restauratiewerkzaamheden aan het metselwerk het afgelopen
jaar gesloten maar is op 7 april weer feestelijk heropend. Als mede founding father zijn we
direct betrokken bij het reilen en zeilen van korenmolen Geesina. Wij adviseren bij het
onderhoud van de grond rondom de molen en snoeien de heggen. Zie ook: www.geesina.nl.
Restauratie kapotte bermen
Diverse bewoners maken zich zorgen over de vele kapotgereden bermen. Zo is het Groenekans
Landschap uitgenodigd om samen met een dorpsgenoot per fiets een ronde te maken door ons
dorp. De zorgen zijn opgenomen en gedeeld met de gemeente. We zullen in de komende
periode contact onderhouden met de gemeente rond dit punt. Dit gaat aangepakt worden na
voltooiing van de verbreding van de A27.

We organiseren activiteiten
2017: Lezing over natuurkunst
Op 21 april 2017 kwam ‘natuurkunstenaar’ Sjoerd Buisman in de Boskapel aan de Grothelaan
1a een lezing houden over zijn leven en werk. Buisman (1948) is een veelzijdig kunstenaar die
de natuur een grote rol laat spelen in zijn werk. Gezien de grote opkomst op die avond bleek dit
een onderwerp dat veel mensen aanspreekt.
2018: Boomplantdag
Op 13 maart was het boomplantdag voor groep zes van de Nijepoort. Na boeiende verhalen van
Jan Hilbert en Frans de Graaf togen de kinderen naar de Kastanjelaan. Daar hielpen ze mee
een forse paardenkastanje in het grint naast het ‘jop’ te planten. Samen met de gemeente had
Het Groenekans Landschap hiervoor gezorgd. Bij de boom werd ook een koker met
kindertekeningen begraven in de hoop dat ooit, in een verre toekomst, iemand deze schat zal
vinden. Weer in de klas kregen de kinderen een boomplantdiploma en zoethout uitgereikt en
gingen ze op de foto. Inmiddels was ook wethouder Rost van Tonningen de feestvreugde
komen vergroten.

Activiteiten voor het komende jaar
QR-route
Enige tijd geleden is in samenwerking met de Dorpsraad onderzocht op welke wijze wij
bezoekers kunnen attenderen op en informeren over allerlei interessante natuur en
cultuurhistorische plekken in ons werkgebied. Over bijvoorbeeld de Bisschopswetering, bos
Voordaan en andere bezienswaardigheden valt veel te vertellen. Daarom is er een plan
uitgewerkt om via QR-codes die gekoppeld zijn aan de website van het Groenekans Landschap
op de betreffende plekken informatie te verschaffen. Deze QR-bordjes worden op korte termijn
geplaatst. Dit zal zoveel mogelijk gebeuren op al bestaande paaltjes. De bordjes en de daaraan
gelinkte digitale informatie zal na een feestelijke opening in gebruik worden genomen. Wij
informeren u hier te zijner tijd over.
Herfstactiviteit
Ook voor het komende jaar staat er weer een herfstactiviteit op de agenda. Ook hierover zullen
wij u later meer laten weten.

Nieuwe privacywetgeving
Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. De AVG geeft iedere
EU-burger een aantal rechten, zo heeft u het recht om uw
persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Uiteraard heeft Het Groenekans Landschap uw privacy hoog in het vaandel. U heeft het recht
om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. In het verleden heeft u zich
aangemeld voor onze nieuwsbrief. Het Groenekans Landschap gebruikt uw e-mailadres
uitsluitend voor verspreiding van onze nieuwsbrief en zullen deze niet delen met derden.
Wij bewaren uw e-mailadres tot het moment dat u zelfstandig uitschrijft voor deze
nieuwsbrief. Indien u zich wilt afmelden of uw gegevens wilt wijzigen, klik dan op de "afmeldknop/gegevens inzien of wijzigen" onderaan deze nieuwsbrief.

Tenslotte: er is onduidelijkheid over de toekomst
De problematiek rond het landgoed De Beylevelden heeft voor een roerige periode in
het dorp gezorgd. Wij zijn daarbij geconfronteerd met een aantal zaken die we beter of
anders hadden moeten doen, waaronder onze communicatie. Verder leek de gang van
zaken met de oprichting van het Comité ‘Groen ja, Polo nee’ alvast een voorbode van
wat de situatie zal worden met de komst van de nieuwe omgevingswet in 2020. Door
deze wet zal er meer ruimte zijn voor initiatieven en moeten alle partijen vanaf het
begin bij processen betrokken moeten worden. De besluitvorming wordt aan de partijen
over gelaten zonder regie van de gemeente. Hoe onze rol daarbij zal zijn is nog niet
duidelijk. We denken na over vragen als: gaan we mensen mobiliseren bij allerlei
bedreigingen van het groen (zoals het Noorderpark, Veldlaan, Larenstein en de
hockeyclub) of worden we een soort actiecomité? In ieder geval willen we wel bij
nieuwe problematiek voor inspraak blijven zorgen; maar hoe bewaken we, informeren
we?
Kortom, het laatste woord hierover is niet gezegd. We denken erover een
discussieavond te organiseren in het najaar en daar allerlei deskundige partijen uit te
nodigen. Wordt vervolgd dus.
Graag bedanken wij u voor uw steun in de afgelopen periode en wij hopen ook weer
het komende jaar op uw betrokkenheid te mogen rekenen.
Bestuur Stichting Het Groenekans Landschap
Heeft u vragen? Stel ze via info@groenekanslandschap.nl. Of vraag het rechtstreeks
aan een van de bestuursleden. Kijk voor meer informatie op
http://www.groenekanslandschap.nl

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u info@groenekanslandschap.nl toe aan uw adresboek.

