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Geachte donateur,
Dit jaar ontvangt u een andere nieuwsbrief dan u van ons
gewend bent. We hebben besloten een korte versie op papier te verspreiden en
de uitgebreidere versie op de website te zetten. Wel hebben wij onze beleidsvisie
voor de komende jaren toegevoegd om weer een keer duidelijk te maken waar
wij voor staan en waar wij naar streven.
Voor meer informatie kunt u daarom terecht bij: www.groenekanslandschap.nl
Wij willen u daarom ook vragen om- mocht u dat nog niet gedaan hebben- uw
mailadres te sturen aan info@groenekanslandschap.nl. Dan kunnen wij u in de
toekomst direct informeren over evenementen en andere activiteiten.
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Bestuurszaken
In september van dit jaar nam Frans de Graaf de bestuurshamer over van Frits
Jansen. Frits is als bestuurslid aangebleven.
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Het bestuur bestaat (van links naar rechts op de foto) uit:
Frans de Graaf (Voorzitter), Hanneke Vroon (penningmeester),Frits Jansen,
Marijke Heezen, Marc de Wild, Thijs Pons (secretaris), Jan Hilbert, Marc Tilro
(helaas niet op de foto)
Adviseurs: Nicole van Buuren, Jörn Copijn, Jurre Jansen van Gellicum en Henk
Westeneng

!
WAT HEBBEN WE GEDAAN EN BEREIKT IN 2013?
!

Bewaken en adviseren:
Eén van de uitgangspunten van het Groenekans Landschap is het bewaken van
de rode en groene contouren, dat wil zeggen de plekken die in
bestemmingsplannen voor bebouwing respectievelijk niet-bebouwing zijn
vastgesteld. Daaruit volgt dat we open staan voor nieuwe ontwikkelingen maar
dan wel passend binnen onze uitgangspunten. (zie hiervoor de website)
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1. We hebben de gemeente geadviseerd in verband met de Gebiedsvisie De
Bilt-west/Groenekan-oost. De gemeente was van plan een sport- en
zalencentrum aan te leggen op het Sportpart Weltevreden. Ook had zij de
tennisbond terrein ten noorden van de Groenekanseweg aangeboden voor
een landelijk tenniscentrum. De plannen zijn van tafel maar we houden de
vinger aan de pols.
2. We hebben advies uitgebracht ten aanzien van het Voorontwerp
bestemmingsplan Buitengebied Maartensdijk. Dit voorontwerp bood onder
andere ruimte voor meer bebouwing. De gemeente nam onze op- en
aanmerkingen niet over en daarom hebben we een bezwaarschrift
ingediend.( zie website)
3. Er zijn plannen voor een golfbaan in het Noorderpark. Uiteraard heeft ook
dit project onze aandacht.
4. Staatsbosbeheer had plannen om door een kwetsbaar deel van de natuur
rond Fort Ruigenhoek wandelpaden aan te leggen. Er bevindt zich hier
onder andere een dassenburcht en er wonen boommarters. De gemeente
De Bilt verleende vergunning maar honoreerde later een mede door ons
ingestelde beroepsprocedure. Helaas wilde SBB een nieuwe aanvraag
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indienen. In goede samenspraak hebben we SBB er van kunnen overtuigen
daarvan af te zien.
5. Larenstein: Door de perikelen in verband met de kap van 61 bomen en de
procedure rond de inpassing van het benzinestation waren we
genoodzaakt onze statuten aan te passen. Het formele werkgebied is
vergroot.

Parcipatie:
1. Het Groenekans Landschap is betrokken bij activiteiten van Bij & Wij, een
groep enthousiaste Groenekanse imkers die zich warm maakt voor
diversiteit aan planten die het hele seizoen door voedsel voor bijen
leveren. Daar is nu een nieuwe groep bijgekomen, het Bijenbloemenlint.
Deze groep heeft vergelijkbare doelen en wil bovendien verbindingen door
agrarisch gebied tussen de woonkernen creeeren.
2. Molen Geesina. Het Groenekans Landschap heeft hier weer de hagen
gesnoeid en het grint onkruidvrij gehouden.
3. Hoogekampse Plas. We participeren in de klankbordgroep die de
verondieping begeleidt. De eerste fase wordt dit jaar afgerond. De tweede
fase zal worden uitgevoerd in het zuidelijke deel.
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Behouden cultureel erfgoed:
Sinds ongeveer drie jaar is het Groenekans Landschap bezig met het project
Bisschopswetering. Doel daarvan is het herontwikkelen en voor zover mogelijk in
oude luister herstellen van deze eeuwenoude verkeersader. Overleg met de
gemeente heeft geleid tot het doortrekken van de wetering langs Larenstein, de
aanleg van drie faunapassages en de wijziging van het kruispunt in een rotonde.
De groene buffer annex eco-zone naast Larenstein is aanzienlijk verbreed.
Momenteel zijn er onderhandelingen om de wetering bij de verbreding van de
A27 weer zichtbaar te maken, zoals in Maartensdijk al het geval is.
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Beheer eigen terreinen:
Het Groenekans Landschap beheert de Boshoek, het terrein van de voormalige
waterzuivering (naast de Boshoek) en het KAMEO-terrein (achter baan 3 en 4 bij
Tennisclub Voordaan).
Andere activiteiten:
Afgelopen winter hebben we wilgen geknot in een aan de Koningin
Wilhelminaweg.
Verder werd er in het voorjaar weer een Vroege Vogelexcursie georganiseerd.
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Plannen voor het komende jaar:
Hierover krijgt u t.z.t. nog informatie via een e-mail. Daarom nogmaals het
verzoek om –voor zover dat nog niet gebeurd is:
uw mailadres even door te sturen aan: info@groenekanslandschap.nl
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OOK IN 2014 BLIJFT UW STEUN ONMISBAAR!

Graag willen wij u vragen uw donatie over te maken op rekeningnummer
NL70RABO0110841859 t.n.v. Stichting Groenekans Landschap. Het
minimumbedrag voor dit jaar is weliswaar 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.

MET UW STEUN MAKEN WIJ GROENEKAN GROENER

