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Nieuwsbrief december 2019
Geachte donateur,
Met deze nieuwsbrief willen we u informeren over lopende zaken binnen ons dorp en
activiteiten van het Groenekans Lanschap de afgelopen maanden.
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. Omdat we het afgelopen jaar hoge kosten hebben
gemaakt door het onderhoud van onze percelen en het schonen van de sloten
eromheen zijn uw donaties heel essentieel!

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

Activiteiten stichting Groenekans Landschap
RECHTBANKZITTING
Op 21 maart vond de rechtbankzitting over de bouwplannen voor perceel Veldlaan 1 plaats.In
het kort zijn de bezwaren tegen de bouwplannen: het oude plan ging uit van appartementen, het
nieuwe van grondgebonden woningen. Deze laatste zouden een oppervlakte beslaan die drie
maal zo groot is als het bouwoppervlak dat de huidige villa ‘t Uilennest inneemt. Bovendien zou
het pand aanzienlijk hoger worden. Dit heeft een te grote impact op de natuur- en
cultuurhistorische waarden van deze plek en op het uitzicht van de omwonenden. Daarnaast
bleek dat in het geval van grondgebonden woningen de eigenaren zelf zeggenschap hebben
over de inrichting van hun tuinen en de omheiningen daarom heen. De gemeente zal dan niet
meer kunnen handhaven in relatie tot de natuur- en cultuurhistorische waarden.
In juli deed de rechter uitspraak in deze complexe zaak: er werd niet ontvankelijk verklaard.
Het Groenekans Landschap gaat verder niet meer in beroep. We zagen kansen om met de
nieuwe eigenaren privaatrechtelijke afspraken te maken over het groen, maar dit ging niet
samen met de pocedure die publieksrechtelijk door omwonenden -waaronder donateurs- was
aangespannen tegen het bouwplan. We streven er als stichting naar zoveel mogelijk
Groenekanners te vertegenwoordigen maar we kunnen geen tweesporenbeleid voeren: zowel
procederen als privaatrechtelijke regelingen treffen met de eigenaren. Ook constateerden we
dat we, door de gevoerde procedure door de gemeente, onze donateurs niet tijdig hebben
kunnen informeren en horen.

WONINGBOUW IN PARKBOS?
Het zal u niet ontgaan zijn dat het Kleine Bosje aan de
Kastanjelaan door de gemeente als een van dertien potentiele
locaties voor nieuwbouw was aangewezen. Er zouden hier
zeven woningen moeten komen. Geen wonder dat er grote
onrust ontstond in het dorp. Er werden protestacties
georganiseerd via een kersverse appgroep, er kwamen
spandoeken op bomen en zelfs graffiti op de JOP ( de
jongeren ontmoetingsplek). Diverse dorpsgenoten en ook uiteraard het Groenekans Landschap
spraken in bij de commissievergadering op 12 november. Dit bleef niet zonder gevolg: de raad
trok de opdracht voor bebouwing weer in.
Desondanks gaat het Groenekans Landschap -om borging van het gebied beter te garanderenmet diverse omwonenden een aanvraag doen voor een monumentenstatus voor het parkbos.

JUBILEUMFEEST
Dit jaar bestaat het Groenekans Landschap alweer 45 jaar,
een mooie aanleiding voor een feest. Dit werd georganiseerd
op 3 oktober aan de vooravond van dierendag. Thema van het
feest was daarom ook (nacht)dieren in Groenekan. Maar er
was nog een reden voor feestelijkheden: het Groenekans
Landschap kreeg op dezelfde dag een vierde perceel erbij. In
aanwezigheid van een notaris werden tijdens het feest de
eigendomspapieren overhandigd van het nieuwe gebied. Dit ligt achter de plek aan de
Lindenlaan waar momenteel twee nieuwe huizen gebouwd worden. Daarna volgde een
afwisselende avond met diverse sprekers over onder andere dassen en vogels en er waren
excursies naar respectievelijk het nieuwe perceel en de Boshoek, een van de andere percelen
van het Groenekans Landschap. Ook kinderen van de Nijenpoort leverden een belangrijke
bijdrage aan de feestvreugde met prachtige tekeningen en spannende zelf geschreven verhalen
over dassen.

HOOGEKAMPSE PLAS
Na negen jaar nadert het project van het Utrechts Landschap
om deze voormalige zandwinput te ontwikkelen tot een
natuurgebied zijn einde. In de eerste fase werden het
noordelijke deel van de plas verondiept en de oevers minder
stijl gemaakt. Op de vervuilde bodem kwam slib dat steeds
werd gecontroleerd of het aan de milieueisen voldeed. De
aanpak van het zuidelijke deel viel onder de tweede fase van
het project. Dit deel van de plas blijft minstens 10 meter diep
om de helderheid van het water te waarborgen. De oever
langs het fietspad is aangepast tegen afkalving. Afgelopen
september is er een vogelkijkscherm geplaatst en aan de
zuidzijde van de plas komt een oeverzwaluwwand. .
Na de defintieve afronding van het project komt de
herinrichting van de Groenekanse weg (tussen de rotonde bij
Larenstein en het spoor) aan de beurt. Aangezien het Groenekans Landschap als een van haar
speerpunten het herstel van de oude Bisschopswetering hanteert, zijn we heel benieuwd naar
de plannen. Maar de bal ligt nu bij de Vereniging Groenekan.

VERENIGING GROENEKAN
Het Groenekans Landschap gaat deelnemen aan werkgroepen van de Vereniging Groenekan
als er onderwerpen aan de orde komen die raakvlakken hebben met de specifieke belangen
van de stichting. Zo zal er binnenkort een overleg zijn waarin de afstemmning van de nieuwe
dorps- en omgevingsvisie besproken gaat worden. Het Groenekans Landschap sluit zich hierbij
aan.

ZONNEPARK
Zonnevelden passen binnen de ambitie van de gemeente om in 2030 energieneutraal te
worden. Daarom organiseert ze gespreksavonden voor externe belangenpartijen over kansen
en zorgen en onder welke voorwaarden ze in te passen zijn in de gemeente. Het Groenekans
Landschap neemt deel aan het overleg. Ons standpunt is dat we niet tegen zijn tenzij in strijd
met onze landschappelijke uitgangspunten. Dat dit soort vragen snel concreet kunnen worden
blijkt uit het intiatief voor een zonnepark tussen de Koningin Wilhelminaweg en de A27, ten
noorden van de Nieuwe Wetering.

EN TENSLOTTE WENST HET GROENEKANS
LANDSCHAP U MOOIE FEESTDAGEN EN EEN
GELUKKIG EN GEZOND 2020

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.

