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Wie maakt nu beleid??
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Wat hebben wij nodig ?

VISIE !!!!!!
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Groenekanse Verbindingszones

Zone 10

Oostbroek
-

Hollandsche
Rading

Zone 11

Beukenburg
-

Einde Gooi
en De Gagel

Van essentieel belang
voor 72 van de 135

karakteristieke soorten

2 van de 31 Utrechtse
verbindingszones



Groenekanse Verbindingszones

Van essentieel belang
voor 72 van de 135

karakteristieke soorten
zoals:

• ringslang
• kamsalamander
• oranjetip
• boommarter
• hermelijn
• das
• ijsvogel

• heikikker
• wespendief
• houtsnip
• wielewaal
• bunzing
• zandhagedis



Focus op Groenekan
Corridor:

• Essentieel
• Smal

•Bedreigd

Vereist:
• Landelijke inrichting

• Gerichte aandacht voor
Natuur en Landschap



Focus op Groenekan
Noordelijk deel o.a.

• Noorderpark
• Beukenburg/Voordaan

• Dorp Groenekan
• Hoogenkampse polder

Zuidelijk deel o.a.
• Gebied Utrechtseweg

• Sandwijck
• Groenraven Oost
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Groenekans Landschap
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Waarom in 2007 ?

1. Groenekan blijft in beweging

2. Planvorming
• 5e Nota Ruimtelijke Ordening
• Nieuw provinciaal streekplan
• Nieuw regionaal structuurplan
• Indeling Noorderpark
• Indeling Hoogenkampse polder
• Actualisering bestemmings-

plannen
• NIEUWE WET RO !!!

3. Wij zullen plannen beinvloeden
en eigen ideeen inbrengen



Waarom ?

1. Groenekan blijft in beweging

2. Planvorming
• 5e Nota Ruimtelijke Ordening
• Nieuw provinciaal streekplan
• Nieuw regionaal structuurplan
• Indeling Noorderpark
• Indeling Hoogenkampse polder
• Actualisering bestemmings-

plannen

3. Wij zullen plannen beinvloeden
en eigen ideeen inbrengen

Op basis van
Uw mening

Uw suggesties



Inhoud Presentatie

Bestaande
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Voorstel
wijzigingen

sinds 2003 !
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Ontsluiting
gebied



Bestaande inrichting

Bepaald door de vroegere
Gemeente Maartensdijk



Basiskaart
De Bilt + 

Topografische
gegevens
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met

Gemeente
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Bestemmings
plannen

Dorp
Groenekan



Bestemmings
plan

Buitengebied
Groen gebied



Toekomstige inrichting

Bepaald door de nieuwe college van 
de Gemeente De Bilt ??



Voorgestelde wijzigingen

Natuur en Landschap
Verbindingszones



Actie 1 
Zekerstellen
Buitengebied

Actie 1 
Zekerstellen
Buitengebied

Bestaande
inrichting met
Verbindings-
zones 10 & 11



Actie 2 
Zekerstellen
Buitengebied

Actie 2 
Zekerstellen
Buitengebied

Actie 3 
Voorwaarden

Larenstein
gerealiseerd?



Actie 4
Doortrekken

Groene contour
door dorp



Actie 5
Rode contour
voor deel dorp



Actie 6
Bedrijfsterrein

Handhaven



Overwegen
Beperking

rode contouren
!!
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Wenselijke Toekomst

Mogelijke Toekomst



Verankering Natuur en Landschap

Samenwerking
met

particuliere
grondeigenaren

Samenwerking
met

Utrechts
Landschap



Utr. Landschap
verwerving
Beukenburg



Utr. Landschap
Verwerving

Bos Voordaan
onder

voorwaarden



Tegengaan
versnippering

“Fly-over”
Stimuleren

verbindingszone

Plan
Landschapsbeheer

Utrecht
i.s.m.

Groenekans
Landschap



Gezamenlijke uitgangspunten:
• Open landschap

• Focus op Hoogenkampse polder
• Samenwerking met particuliere

grondeigenaren



Landschaps-
elementen
samen met 

grondeigenaren

Creeren
doorgangen
voor fauna

Gezamenlijke uitgangspunten:
• Open landschap

• Focus op Hoogenkampse polder
• Samenwerking met particuliere

grondeigenaren
• Financiering zo ruim mogelijk



Samenwerken

Zekerstellen

Samen stimuleren



Verankering Karakter Groenekan



Rijks- en
Gemeente

Monumenten



Landschapselementen



Groenekan
Beschermd

Dorpsgezicht



Beeld Groenekan

UNIEK !!



Openheid en Kleinschaligheid

Bedrijven en Woningen



Theoretische
uitbreidings-
mogelijheden

dorp Groenekan



Aantasting
Kleinschaligheid

en open
karakter



Brengt
Beschermd

Dorpsgezicht
In gevaar



Doorsnijdt
bovendien

Verbindings-
zone



Groenekans
Landschap

is 

tegenstander
van deze uitbreidingen



Groenekan zo houden



Ontsluiting van
Groenekan







We willen blijven genieten
van ons Groenekanse

landschap



Samenvatting

• Voor de natuur vormt Groenekan
een esentiele corridor

• Voor de mens vormt Groenekan
een mooie en ook prettige
leefomgeving

• Waarvan de cultuur-historische
betekenis niet te verwaarlozen is

Hiervan uitgaande
stelt Groenekans Landschap voor:



1.
Een aantal wijzigingen

In de inrichting van ons gebied



2.
Aanvullende maatregelen
voor Natuur en Landschap



3.
Aanvullende maatregelen

voor Karakter van ons dorp



4.
Handhaven van

kleinschaligheid en
openheid



5.
Dat op een verantwoorde

wijze toegankelijk is



Wij hopen op veel reacties,
aanvullingen en suggesties

van uw kant
GROENEKAN@PLANET.NL

Wij zullen uw inbreng
verwerken en

mededelen aan het college!

Op basis hiervan zullen wij
constructief overleg plegen,

o.a. met



VERVOLG PROCES:

bestemmingsplan in 
procedure??

info reacties aan:

GROENEKAN@PLANET.NL

Wij benaderen:

de pers
PROVINCIE

UTRECHTS LANDSCHAP
POLITIEKE PARTIJEN

COMMISSIES
RAAD

etc.

en alle overige bevoegde instanties!!!

B&W wij komen eraan!! 



P.S.
Wij zijn nog op zoek naar
donateurs en sponsors

GROENEKAN@PLANET.NL



•Grotere tennishal
•Aanleggen lichtinstallatie buitenbanen
•Uitbreiden met squash en fitnessfaciliteiten 
•Openstelling van 07.00 to 24.00 uur

2. Bouwwensen buiten de rode contour:
•6 percelen aan de Lindenlaan (wei van Hessing)
•diverse percelen t.o en achter wei van Hessing

3. Verkoop van kwekerij Brouwer aan de Groenekanseweg:
•Bebouwing buiten de Rode Contour, aanpalend aan de EHS in de EVZ als sportcomplex of nieuw landgoed

4. Bouw van seniorenappartementen binnen de rode contouren:
•Voldoen aan behoefte door verbouw pand hoek Veldlaan / Groenkanseweg

5. Nieuw landgoed “Nieuw Voordaan” achter de hockeyvelden, ten westen van het 
Voordaansepad

6. 18 holes golfbaan ten westen en ten oosten van het Voordaansepad
•Omni-club met MMHC Voordaan
•deel van golfclub de”de Biltse Duinen”

7. Nieuw landgoed t.o Saurens aan de Groenekanseweg 103 ten westen van Verholt

Bij de samenstelling van dit stuk is gebruik gemaakt van:

• de vigerende bestemmingsplannen van de Bilt voor Groenekan en het buitengebied 
• de visie en tekeningen van Anne Kim Copijn,
• de ideeën en tekeningen van IR. Lia Copijn-Schukking,
• de ideeën van Loek Copijn, 
• de visie van het Groenekans Landschap op dorp en omgeving,
• de inbreng van de Grontmij en ir Frans Kwadijk,
• de visie van Wim Hoebink,
• de plannen van Rick Saurens,
• de visie en tekeningen van Gislind Stuut.
• de visie van het Utrechts Landschap en de stichting Landschapsbeheer Utrecht,
• de plannen van Aert Verkaik en Hans Pieters,
• de nota Vitaal Platteland van de gemeente deBilt

Deze ideeën en stukken zijn gebruikt bij het ontwikkelen van onze aanvullende visie. Drie schetsontwerpen lichten we nader toe. Dit zijn: de Grontmij, Saurens en Verkaik en Pieters. 

De Grontmij
•Verplaatsing van de school naar de Versteeglaan
•Verplaatsing van de commerciële tennisinstelling naar het bedrijventerrein tegenover de School met de Bijbel
•Het realiseren van woningen op de plaats van de te verplaatsen tennishal
•Ontsluiting van de hockeyclub langs de A 27 met aanpalend parkeergelegenheid
•Ontwikkeling van een golfclub op basis van een nieuw landgoed rond het Voordaanse pad met bijbehorende clubgelegenheid

Saurens
•Verplaatsen van de school naar de Versteeglaan
•Ontwikkelen van een nieuw landgoed tegenover de Groenekanseweg 103
•Verplaatsen van het dorpshuis naar de School met de Bijbel 
•Kantoor of praktijkgebouw op de plaats van de huidige Nijepoortschool
•Benutten van de locaties van de kerk en de woning daarnaast aan de Grothelaan voor nieuwe woningen
•Het ontsluiten van de hockeyclub langs de A 27 naar het noorden met bijbehorende parkeergelegenheid op de tennisclub Voordaan
•Het verplaatsen van de tennishal en de tennisclub Voordaan naar de locatie achter de hockeyclub ten westen van het Voordaansepad
•Het oprichten van nieuwe woningen aan de Copijnlaanop de locatie van e te verplaatsen tennishal
•Het oprichten van een geluidswal langs de A 27
•Het oprichten twee nieuwe landgoederen , een ten westen van het Voordaansepad en een tegenover Groenekanseweg 103

Verkaik en Pieters
•Het verplaatsen van de tennishal, het dorpshuis met sportzaal en de hockeyclub naar de locatie aan de Groenekanseweg waar vroeger de kwekerij van Brouwers gevestigd was
•Woningbouw op de Copijnlaan van de te verplaatsen tennishal
•Mogelijke woningbouw op de hockeyvelden of deze teruggeven aan de natuur
•Verplaatsing van de school naar de Versteeglaan

A. Algemene Maatschappelij ke Knelpunten in het Dorp Groenekan

A1. De Nijepoortschool:

•Fijn stof problematiek: “worst case scenario” MP10 ev. en NO2 boven max. waarde *
•Geluidsoverlast: “worst case scenario” boven de maximale waarde*
•Groei: aantal leerlingen thans 140 met gematigde groei naar toekomst (zie bijlage)
•Wettelijke maatregelen: van af 1-1-2008 is naschoolse opvang verplicht

Uitgaande van bovenstaande uitgangspunten is verplaatsing noodzakelijk naar een locatie op redelijke afstand binnen de kern en liggend in de rode contour.

Mogelijke locaties zijn:

1.De Versteeglaan: op de nieuwbouw locatie achter van Geldorp en op Gemeente grond,
2.De Versteeglaan: op het perceel aanpalend aan het commerciële tennispark, 
3.De Versteeglaan: het middenterrein i.p.v. van het trapveldje en speelplaats,
4.De Groenekanseweg: in - en achter de PKN kerk, 
5.De Grothelaan: op de plaats van het wijkgebouw annex NH kerk en eventueel aanpalende woning,
6.De lindelaan: in het “sterrenbosje” e/o oude boomgaard achter de Kastanjelaan,
7.De Veldlaan: t.o de Eiklaan op grond van Saurens particuliere oplossing. 

Locatie 3 is blijvend groen / trap - speelveldje vastgelegd in Rode Contour. 
Locatie 4 de PKN kerk is een gemeentelijk monument
Locatie 6 maakt deel uit van park en bos Voordaan
Locatie 7 ligt buiten de rode contour en wijziging van de Rode Contour is hoogst ongewenst

Bij verplaatsing van de basisschool komen “de School met de Bijbel” en “de Nijepoort” vrij voor een andere bestemming.

Conclusie:
Voor het Groenekans Landschap zijn de locaties 3, 6 en 7 niet bespreekbaar, deze stroken in het geheel niet met haar visie. Alternatieve nieuwbouw voor de Nijepoort is feitelijk pas nodig als de nieuwe Wet Luchtkwaliteit scholen op de huidige plaats uitsluit als “kwetsbaar” , analoog aan de WGh. *De gemeente heeft echter een zeer zware morele verplichting in het kader van de volksgezondheid

*
De MDZOU d oet ee n ond erzoek naar de pr oblem atiek ro nd de sc holen (plaatsi ng no odlokal en SmdB)
Vermoed elijk blijven beide n net o nder de gr enswaa rden v oor fijn st of (25 )en NO2 (38), ook tav g eluid blijv en bei de locati es ond er de maximal e waar de (5 3) ma ar bov en de v oorke ur waa rde ( 48) On der h et huidi ge besl uit LK is er g een b eletsel ,o nder het nie uwe is no g de vr aag ni et qua belastin g maa r als kwetsb aar o bject(sch ool). Binn enkort zij n de ex acte uitko msten b ekend

A2. De MMHC Voordaan:

•Verkeersoverlast: er is verkeersoverlast door de weeks i.v.m. trainingen en in de weekeinden i.v.m. de competitie in het bijzonder op de zaterdagochtend en als H1 thuis speelt; het zwaarst belast zijn Kastanjelaan en Lindenlaan.
•Aan - en afvoer over de Lindenlaan: wijziging van aan en afvoer is gewenst
•Bereikbaarheid voor hulpdiensten moet verbeterd cq. gewijzigd worden, de gemeente heeft hierin een rol in overleg met brandweer, politie en ambulancediensten
•Parkeerproblemen: uitbreiding van de parkeermogelijkheden is noodzakelijk; de gemeente heeft daarbij een faciliterende rol 
•Ontbreken goede Nuts voorzieningen (elektra en water): toezeggingen zijn reeds bij de grondoverdracht door Maartensdijk gedaan; De Bilt is daaraan gebonden en dient dat uit te voeren
•Omvang en te verwachten groei: op dit moment is er een ledenstop, zijn er 3 kunstgras velden en 1 grasveld, het clubhuis afgekeurd door de brandweer en het gebruik wordt door de gemeente gedoogd, nieuwbouw of renovatie is noodzakelijk, het bouwvolume mag max. 25% groeien, uitbreiding met naschoolse opvang (buiten het dorp), fysiotherapie, een zaalhockeyhal zijn daardoor beperkt of uitgesloten; 
binnen de club is een discussie gaande waarbij alle facetten worden beschouwd van hoofdklasse H1, verdere groei, totale ledenstop tot ledenkrimp. De gedachten te komen tot een omni-vereniging Hockey en Golf spelen. De golf zou dan gesitueerd worden op terreinen ten westen en ten oosten van het Voordaansepad op condities van het Nieuw Landschap beleid. 

Mogelijke locaties voor de MMMHC Voordaan zijn:

1. De kwekerij van Brouwers:

• buiten de rode contour, met een agrarische beststemming, volgens plannen van provincie code 3 dwz agrarisch en natuurgebied; de voormalige kwekerij is gesitueerd aanpalend aan de EHS en ligt in de EVZ 

2. Het recreatiegebied in de Ruigenhoeksche polder:

• ten noorden van de Gageldijk gelegen in het Biltse deel van het Noorderpark ten noorden van de Gageldijk, ontsluiting kan via de Gageldijk

3. Langs de A27 in Groenekan oost:

• ten noorden van de Groenekanseweg, in het agrarisch gebied deels op gebied van RWS en deels op particulier terrein. 

4. De huidige plek aan de Lindenlaan: 

• locatie handhaven maar de facilitaire aan –en afvoer anders regelen, parkeerprobleem en Nutsproblemen oplossen en verenigingsgroei beperken tot maximaal huidige grote plm. 1200 leden en bij nieuwbouw beperking van het bouwvolume tot maximaal 25% plus boven het huidige volume en beperking van de benutting tot uitsluitend sport gelieerde activiteiten. Voor deaan en afvoer problemen zijn 
diverse oplossingen denkbaar:

1. Bestaande situatie handhaven maar met herindeling van de Lindenlaan en de Kastanjelaan met diverse verkeersremmende maatregelen en parkeerverboden en handhaving door de politie. De hulpdiensten worden door Bos Voordaan gedirigeerd. Parkeerruimte maken op grasveld naast veld 3

2. Herindeling van de Lindenlaan van met diverse verkeersremmende maatregelen.Tot aan de TCV 2 richtingverkeer en van af de MMHC Voordaan het verkeer afvoer via een nieuwe ontsluiting naar de N Wetering: de voormalig Babelsteeg. De hulpdiensten worden door Bos Voordaan gedirigeerd. Parkeerruimte maken op grasveld naast veld 3. 

3. Ontsluiting door een nieuwe weg langs de A27 en parkeergelegenheid maken als boven. Hulpdiensten kunnen ook van deze weg gebruik maken. Dit kan al dan niet samen met woningbouw als kostendrager in een geluidswal. 

4. Als 3 maar dan de TCV verplaatsen naar grasveld naast kg3, parkeren op de oude tenniscourt, parkeerterrein van de TVC en bestaande parkeer gelegenheid van de MMHC en een gecombineerd clubgebouw maken. Ook in een combinatie met Golf kan dit. De golf zou de 18 holes zijn van de omni-vereniging Voordaan en ten oosten en ten westen van het Voordaansepad worden gesitueerd. De Babelsteeg uit 1 
wordt dan geïntegreerd in het landschap. 

5. Als 4 maar dan i.p.v Golf met een Nieuw Landgoed ten westen van het Bos.

6. Hockeyclub in combinatie met een Golfclub in landgoedvorm of onder de NSW* ten oosten en westen van het Voordaansepad, met een ontsluiting als onder 3 met voldoende parkeergelegenheid langs de aanvoerwegen houtsingels en een gedeeltelijke geluidswal van aarde**. Bouw van een golfclubhuis en renovatie van de hockeybehuizing of een combinatie van de twee is vereist; op termijn kan wellicht 
een uitbreiding van de Golf ten noorden van de Nieuwe Wetering verwacht worden 

Conclusie:
Voor het Groenekans Landschap is de locatie 1 de voormalige kwekerij van Brouwers niet bespreekbaar. De voorkeur gaat uit naar verplaatsing waarmee de landschappelijke, ecologische en cultuurhistorische waarde van Groenekan en omgeving versterkt worden. Als dat niet kan gaat de huidige voorkeur uit naar lokatie 4 aan de Lindenlaan. Met oplossing 4 mits golf aan de westzijde (een golf ten oosten van 
het bos is onbespreekbaar) of 5. Bij keuze locaties 1 t/m 3 is sprake van kapitaalvernietiging aan zijde van de hockeyclub. Optie 6 is alleen bespreekbaar als er harde garanties zijn dat de hockey en golf terreinen nooit in de rode contour zullen vallen. 

* NSW = Natuurschoonwet
** de omvang van de wal is  afhankelijk van de grond afkomstig uit de aan te leggen golf aan voer van elders  brengt extra kosten mee

A3. Voorgestelde nieuwbouw aan de Versteeglaan:

•8 a 12 geschakelde starterswoningen: achter Van Geldorp aan de Versteeglaan
•senioren appartementen: op gemeentegrond aan de kop van deVersteeglaan
•1 villa: naast te tennishal

Indien gekozen wordt voor verplaatsing van de Nijepoortschool met gymnastiekzaal naar de Versteeglaan vervallen de geschakelde starterwoningen en de senioren appartementen.

Bij ontsluiting van de hockeyclub d.m.v. een weg langs de A27 ontstaat de mogelijkheid tot bouwen: 

•wooneenheden en woningen in een geluidswal 

Deze starterswoningen zijn mee ter dekking van de kosten van de wal en ontsluitingsweg**, terwijl de wal Groenekan-oost naar het noorden toe beschermt tegen geluidsoverlast.*

Bij verhuizing van de commerciële tennishal met beheerderwoning naar een andere locatie in of buiten Groenekan komt particuliere bouwgrond vrij aan de Copijnlaan in de Rode Contour:

•15 a 20 eengezinswoningen a.d. Copijnlaan

Geluidwerende voorzieningen zijn daar dan noodzakelijk zoals de aansluiting van het bestaande geluidsscherm tot aan de fly-over en een scherm op de afrit Utrecht – noord *

• Senoiorenwoningen kunnen eventueel geplaatst worden:

Een privé project om te komen tot 5 a 6 appartementen aan de Veldlaan (zie onder B4) en een landgoed met seniorenappartementen op Brouwers (zie onder B3 sub 4)

Conclusie:
Het Groenekans Landschap zal haar mening moeten formuleren over bouw in de geluidswal, Dit is buiten de Rode Contour, ecologisch is dit gebied niet bijzonder waardevol, maar zal door bouw zeker verstedelijken, wat niet gewenst is.
Door de stedenbouwkundige gevolgen van zo’n wal heeft een groene wal voorkeur. Of e.e.a. financierbaar is mag bezien worden.
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Resultaat plenaire discussie 2003:

• Voor de natuur vormt Groenekan
een essentiele corridor

• Voor de mens vormt Groenekan
een mooie en ook prettige

leefomgeving

• Waarvan de cultuur-historische
betekenis niet te verwaarlozen is

VASTGELEGD IN ONZE VISIE 2003
en geactualiseerd in 2007
Groenekans Landschap !!!



BEWAKING EN VERSTERKING 
DE ECOLOGISCHE

HOOFDSTRUCTUUR EN ZONES



MAATREGELEN VOOR:
overbrugging obstakels in 

ons gebied voor Natuur en Landschap



Aanvullende maatregelen voor
BEWAKING VAN HET KARAKTER

van ons dorp



HANDHAVING VAN :
kleinschaligheid en OPENHEID



VERANTWOORDE WIJZE VAN
ONTSLUITING EN TOEGANKELIJKHEID



SAMENVATTING VAN 2003:

•OPTIMALISEREN 
ECOLOGISCHE ZONES 

•VERBETEREN  
“NATUURSCHAKELS”

•HANDHAVING KARAKTER 
GROENEKAN

•HANDHAVING SCHAAL EN 
OPENHEID

•VERBETERING VAN 
ONTSLUITINGEN



“DE LES IN RUIMTELIJKE ORDENING”
hoe het vroeger was!

•RIJKSBELEID
•nota ruimtelijke ordening

•PROVINCIAAL BELEID
•streekplan

•GEMEENTE BELEID
•bestemmingsplan

•DE POLITIEK
•het programma en prioriteiten

•DE INWONERS / de stemmers
•de wensen



“DE LES IN RUIMTELIJKE ORDENING”
hoe het nu is / wordt!

NIEUWE WET RUIMTELIJKE ORDENING

•RIJKSBELEID
•visie op ruimtelijke ordening

•PROVINCIAAL BELEID
•diverse visies provinciaal

•GEMEENTE BELEID
•bestemmingsplan max 5 jaar oud
•projectplannen

•DE POLITIEK
•het zorgdragen voor draagvlak voor: 

RIJKS en PROVINCIALE VISIES
•DE INWONERS / de stemmers

•de wensen



“DE LES IN RUIMTELIJKE ORDENING”
hoe het nu is / wordt!

NIEUWE WET RUIMTELIJKE ORDENING

•WAT IS NIEUW?
•noodzaak geactualiseerde best.plannen!
•géén “artikel 19” meer toepasbaar!
•proces bestemmingsplan gebaseerd op:

•visies van het Rijk!
•visies van Provincie!

•ecologie
•regionale visies
•milieu en veiligheid
•wonen – werken – recreëren

•draagvlak van de inwoners!



“DE LES IN RUIMTELIJKE ORDENING”
hoe het nu is / wordt!

NIEUWE WET RUIMTELIJKE ORDENING

•WAT IS NU HET PROBLEEM?
•bestemmingsplan is uit 1970
•ontwerp bestemmingsplan is uit 2004
•nieuwe wet RO waarschijnlijk per 2008
•géén “art. 19” meer mogelijk
•knelpunten NIET oplosbaar na 2008

•TENZIJ:
•NIEUW BESTEMMINGSPLAN VÓÓ
•nu meer beleidsvrijheid dan in de toekomst!

•HET GROENEKANS LANDSCHAP IS
VÓÓR AANPASSING !!!!! 



DE KNELPUNTEN
kansen en bedreigingen

•DE SCHOLEN
•DE HOCKEYCLUB
•DE TENNISHAL
•DE GROENEDAAN
•DE PARTICULIERE INITIATIEVEN
•DE A27
•DE SPOORLIJNEN

•zie onze uitgebreide analyse ! 

•GROENEKAN VERANDERT MAAR HOE?



DE KNELPUNTEN
kansen en bedreigingen

•DE KANSEN:

•VERANKERING BESTAANDE SITUATIE!
•landgoed van Westeneng (is gereed!)
•landgoed van Saurens (is/was gereed!)
•natuurschakels van de 1 miljoen gulden 
NS (is gereed)
•ontwerp-bestemmingsplan van 2003 (is 
gereed)
•actualisatie bestemmingsplan 
Buitengebied (is oud!)

•VERBETERING BESTAANDE SITUATIE!
•ontsluitingen langs A27
•geluidwering langs A27



HOE?
MET DE GRENZEN VAN HET

NIEUWE BESTEMMINGSPLAN!

•DE GRENZEN VAN HET ONTWERP-BESTEMMINGS
PLAN VAN 2004:

•AANGEVULD MET GEBIEDSOMSCHRIJVING VOOR:
•schoollocatie Versteeglaan
•alle gebieden tussen de spoorlijnen
•tot grens Nieuwe Wetering

•WAAROM?

•handhaving op basis van vigerende bestemmings
plannen nauwelijks mogelijk !!!!!!



DE GRENZEN VAN HET
NIEUWE BESTEMMINGSPLAN



DE GRENZEN VAN HET NIEUWE BESTEMMINGSPLAN



HET NIEUWE BESTEMMINGSPLAN

•BESTAANDE SITUATIE FIXEREN!

•NADER TE DEFINIËREN GEBIEDEN:

•“OPEN” gebieden voor VERBETERING 
ECOLOGISCHE ZONES!
•Beschermd Dorpsgezicht
•Landgoederen
•ZONES LANGS A27 (onbruikbare gronden)

•kans voor geluidwering
•kans voor ontsluiting
•kans voor beleid!



Wat is “Projectontwikkeling”?

•HOPEN OP BESTEMMINGSWIJZIGING!

•volgorde van ontwikkeling:
•natuur
•weiland
•akkerbouw
•golfbaan
•sportterrein
•industrieterrein
•woningbouw laagbouw
•woningbouw hoogbouw

•GÉÉN WEG TERUG !!!

€



Wij hopen op veel
steun en suggesties

van uw kant
reacties per mail:

GROENEKAN@PLANET.NLGROENEKAN@PLANET.NL

van het Groenekans Landschap

Op basis hiervan zullen wij
constructief overleg plegen
met het college van B&W 



P.S.
Wij zijn nog op zoek naar
donateurs en sponsors

GROENEKAN@PLANETGROENEKAN@PLANET
.NL.NL


