
                                      Notulen klankbordgroep HKP Overleg d.d. 26-03-19  

 1 

 

Aanwezigen: 

Stichting het Utrechts Landschap: Rob Veenbrink en Maarten 

den Hartigh 

K3Delta: Wim Vermeule (notulist) 

Buurvrouw: Tiny van der Velden 

Stichting Milieuzorg Zeist e.o. + IVN : Patrick Greeven 

Stichting Brigida: Frank Klok 

Vogelwacht Utrecht + SOVON: Wigle Braaksma 

Dorpsraad Groenekan: Trudie Siegerink 

Groenekans landschap: Thijs Pons 

Gemeente De Bilt: Dick van Beek 

Afwezigen: 

K3Delta: Iwan Reerink 

 

 

 

1. Vaststelling agenda 

Aan de toegestuurde agenda wordt op verzoek van Trudie het agendapunt “Mededeling” toegevoegd en 

daarna vastgesteld. 

 

2. Mededeling 

Trudie is uit de dorpsraad getreden en de dorpsraad (Marius van den Bosch) denkt na over voortzetting van 

deelname in klankbordgroep. 

 

3. Besprekingsverslag vorige vergadering 

Het verslag wordt doorgenomen, waarbij wordt opgemrkt dat Dick van Beek bij de vorige vergadering aanwezig 

was. De uitvoering van de actiepunten wordt besproken, waarbij nog contact wordt opgenomen met het 

Recreatieschap inzake afsluiting van het fietspad voor auto’s: paaltje rijbaanscheiding tpv Groenekanseweg 

(actie Rob Veenbrink) 

 

4. Toelichting voortgang 

a. Peiling plas 

Op basis van de peiling is de restcapaciteit (opvulvolume) per 1 januari 2019 nog 105.000 m3. 

 

b. Orderportefeuille 

De orderportefeuille is goed gevuld, er worden geen nieuwe partijen baggerspecie meer aangenomen. Het 

resterend volume dd 21 maart 2019 bedraagt 45.000 m3. Na afronding van de lopende baggerprojecten zal het 

resterend volume worden opgevuld met grond. De verwachting is dat de grondbalans voor de bouwvak vol is. 

 

Het is regelmatig zeer druk bij de plas, met vandaag ook een piekmoment, waarbij 3 partijen grond tegelijk 

werden aangevoerd. Deze situatie is voor de omgeving ongewenst en dit zal worden teruggekoppeld met de 

locatiebeheerder (actie Wim Vermeule). 
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5. Eindinrichting 

a. Toegangsweg en werkterrein 

Het concept-ontwerp wordt besproken en goedgekeurd. 

 

b. Oeverzwaluwwand 

De oeverzwaluwwand wordt in de eerste week van april 2019 aangelegd met cycloonzand uit Bemmel. 

 

c. Vogelkijkscherm 

Vermond metaal heeft opdracht om het vogelijkscherm te maken en te plaatsen. De planning is om het scherm 

in september 2019 te plaatsen. 

 

 

6. Monitoring waterkwaliteit 

De rapportage 2018 van Sweco wordt doorgenomen. De toezichthouder van het waterschap (HDSR) heeft zelf 

ook de waterkwaliteit gecontroleerd en hieruit komt naar voren dat de waterkwaliteit goed is. De analyse en 

beoordeling zal worden toegestuurd (actie Wim Vermeule). 

 

 

7. Externe communicatie 

Het moment dat de grondbalans vol is, en dus de aanvoer van grond/baggerspecie definitief stopt, zal worden 

gecommuniceerd in de Vierklank (actie Wim Vermeule). 

 

 

8. Rondvraag 

Er wordt gesproken over het beheer van de eilanden, waarbij een beheerplan met doelen zal worden opgesteld 

(actie Maarten den Hartigh). Tevens wordt gesproken over de invulling van een feestelijk oplevermoment. 

Hierbij wordt boerderij Fortzicht genoemd als locatiesuggestie (op loopafstand van de plas). 

http://www.boerderijfortzicht.nl/pg-31657-7-115428/pagina/home.html 

 

9. Datum volgende bijeenkomst 

De volgende bijeenkomst vindt plaats op dinsdag 29 oktober 2019 om 20.15 uur. 

 

http://www.boerderijfortzicht.nl/pg-31657-7-115428/pagina/home.html

