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Voorwoord

Gemeente De Bilt heeft, na een eerste wat moeizame start, goed
begrepen dat maximale betrokkenheid van de dorpsbewoners bij
het tot stand komen van zo’n visie onontbeerlijk is. De gemeente
heeft nu deze dorpsvisie zelfs aangegrepen om als een pilotproject voor het wijk- en dorpsgericht werken de bevolking
maximaal te interesseren voor en te betrekken bij dit project.
Er zijn daarom de afgelopen maanden vele overlegsessies
georganiseerd met de belangengroeperingen uit ons dorp en er zijn
keukentafelgesprekken en werkgroepsessies met vele dorpsgenoten
belegd. Al die gesprekken en discussies resulteerden in een
conceptvisie die tijdens een inloopsessie weer is teruggekoppeld
naar de bevolking van Groenekan in brede zin.

Gezien het grote aantal belangengroepen en het grote aantal
individuele belangen en de diversiteit aan inbreng is het natuurlijk
illusoir om te veronderstellen dat in deze visie ieders belang en alle
op- en aanmerkingen in gelijke mate zijn terug te vinden. Er zijn
noodzakelijkerwijs keuzes gemaakt daar waar wensen/opmerkingen
met elkaar strijdig waren. Hoe breder een suggestie werd gedragen
hoe zwaarder die werd meegewogen.
Een visie is uit de aard der zaak geen gedetailleerd uitgewerkt
plan waar tot op de vierkante meter alles al in is vastgelegd.
Een visie geeft de grote lijnen aan tot 2030 waarbinnen allerlei
vervolgplannen de detailleringen gaan bepalen. Voor ons als
Groenekanners dus zaak om bij die vervolgplannen (denk daarbij
b.v. aan structuur-, verkeers-, recreatie- en bestemmingsplannen)
betrokken te blijven en de juiste vertaling van onze visie (ons
toetsingskader) in die detaillering te bewaken en in te grijpen waar
detailplannen afwijken van de visie. Het is nu zaak onze visie door
de gemeentepolitiek te laten adopteren en tot dé gemeentelijke
visie op Groenekan te laten verheffen. Daarmee is die dwingende
relatie tussen visie en vervolgdetaillering beter geborgd.
Overigens: we leven natuurlijk in een zeer dynamische wereld en de
visie probeert ontwikkelingen tot 2030 in beeld te brengen. Het zal
duidelijk zijn dat de actualiteit van de visie periodiek moet worden
getoetst aan nieuwe omstandigheden en daarop eventueel zal
moeten worden geanticipeerd. Laten we bij die actualiseringslagen
er voor zorgen dat we als dorp weer nadrukkelijk de vinger aan de
pols en in de pap houden.
Namens de Dorpsraad Groenekan
Marius van den Bosch (voorzitter)
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Voor u ligt de dorpsvisie Groenekan. U zult zich misschien
afvragen waarom toch al die ‘heisa’. We wonen toch in een prachtig
dorp en als iedereen er nou maar van af blijft dan houden we
het mooi. En daar wringt nu precies de schoen. Niet iedereen
blijft er vanaf. Er zijn allerlei partijen van binnen en van buiten
Groenekan die de bestaande situatie in en rond Groenekan willen
c.q. zullen beïnvloeden. Daar tegen alleen maar de hakken in het
zand zetten kan weliswaar de zaak vertragen maar het ontneemt
ook de mogelijkheid om ontwikkelingen in een voor ons mooie
dorp gunstige richting te beïnvloeden. Door niet af te wachten
maar nu op voorhand te formuleren wat we als dorp belangrijk en
nastrevenswaardig vinden kunnen we aan de hand van de visie
nieuwe ontwikkelingen toetsen en zonodig blokkeren of bijsturen
zodat die het dorp niet schaden maar juist gewenste kwaliteiten van
het dorp versterken.
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1 Inleiding
Door ontwikkelingen niet af te wachten, maar duidelijk acties
en doelen voor de toekomst te stellen, kan deze dorpsvisie
oplossingen bieden voor actuele knelpunten en richting geven aan
toekomstige ontwikkelingen. Het versterken van het karakter en
de kwaliteiten van Groenekan staan hierbij voorop.
Doel van deze dorpsvisie is:
•
vastleggen ruimtelijke kwaliteitsdragers van Groenekan
•
samenhang tussen nieuwe en bestaande projecten
bevorderen
•
vertalen van kwaliteiten en potenties in ruimtelijke kaders
•
denkrichting bieden voor knelpunten en kansen
•
input voor de gemeentelijke Structuurvisie
(in voorbereiding)

Een dorp met identiteit heeft toekomst
De wordingsgeschiedenis van Groenekan laat de identiteit en
kwaliteiten van het dorp zien. Als basis voor de dorpsvisie zijn
deze ruimtelijke kwaliteiten in het zogenoemde ‘dorps-DNA’©
vastgelegd. Deze speciﬁeke ruimtelijke kenmerken van het dorp
vormen de inspiratie voor de dorpsvisie waarbij versterking
van het dorps-DNA voorop staat. Ruimtelijke kwaliteit is een
belangrijke sleutel voor de leefbaarheid en is de motor voor
investeringen in de eigen omgeving. Beiden zijn in de toekomst
noodzakelijk om de kwaliteit en vitaliteit van het dorp Groenekan
te waarborgen.
Proces
Deze dorpsvisie is tot stand gekomen door middel van een
interactief proces met inwoners en belangenvertegenwoordigers
van Groenekan. De visie is dan ook dóór het dorp gemaakt en
geeft in grote lijnen de wensen van bewoners en belangenpartijen
weer. Het document vormt een basis voor informeel overleg met
college, instellingen en de eigen achterban.
De visie kan vertaald worden naar projectplannen. De praktische
uitvoerbaarheid van de plannen dient vooraf te worden getoetst
op bestaand beleid (o.a. bestemmingsplan,
landschapsontwikkelingsplan) en haalbaarheid. Deze visie
kan opgenomen worden in de Structuurvisie De Bilt (in
voorbereiding). Zie relevant beleid, bijlage 1.
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Het dorp Groenekan ligt nabij de stadsrandzone van Utrecht. De
groeiende wegenstructuur, veranderingen in de agrarische sector
en de ruimtevraag voor nieuwe woningen maken dat de omgeving
van Groenekan dynamisch is. De verschillende ruimtelijke
knelpunten en tendensen in Groenekan, zoals de zoektocht naar
een nieuwe schoollocatie en de verrommeling van de omliggende
landerijen, is voor Gemeente De Bilt aanleiding geweest om een
integrale visie voor Groenekan op te laten stellen.
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situatie 1950

situatie 2000

2 Identiteit
2.1 Ontstaansgeschiedenis

Agrarisch
Het ontginningslint is tevens de belangrijkste weg van Groenekan.
Aan deze weg is de eerste bebouwing van boerderijen, van
oorsprong eerst aan de noordzijde, ontstaan. De kern is van
oorsprong agrarisch. De historische boerderijen en de molen
‘Geesina’ herinneren aan deze agrarische periode van het dorp.
Landgoederen
In de 18de eeuw zijn voorname huizen als Beukenburg (langs
de Nieuwe Wetering) en Voordaan (langs de Groenekansweg)
gesitueerd. Landgoed Voordaan heeft met een groot parkbos een
sterke uitstraling op de Groenekanseweg. In het parkbos is vanaf
1920 een woonwijk gebouwd, waar zich tevens de dorpskern van
Groenekan heeft ontwikkeld.

Nieuwe Hollandse Waterlinie
In de 19e eeuw is, om het dichtbevolkte en welvarende westen
van Nederland te beschermen tegen aanvallen uit het oosten, de
Nieuwe Hollandse Waterlinie aangelegd. Deze linie strekt zich uit
van de voormalige Zuiderzee in het noorden tot de grote rivieren
in het zuiden met een complex van sluizen, kanalen, kaden en
dijken, waarmee in tijd van oorlog het gebied voor en tussen de
forten onder water kon worden gezet. Forten zijn onderdeel van
dit waterstelsel. Fort Voordorp, Ruigenhoek en Blauwkapel zijn
gebouwd ter bescherming van de nabijgelegen inundatiekade.
Stedelijke groei
Door de ligging bij Utrecht heeft het dorp zich ontwikkeld
als forenzendorp met diverse voorzieningen, bedrijvigheid
en woonwijken. De infrastructuur is hierdoor toegenomen
(spoorlijnen en A27) en doorsnijdt Groenekan op diverse
plaatsen. De Bilt is in de loop der jaren ﬂink gegroeid. De
bebouwde kom ligt tegen het landgoed Beukenburg aan.
Groenekan maakt nu deel uit van het recreatieve uitloopgebied
van Utrecht.
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Ontginning
Groenekan is ontstaan in het begin van de 14e eeuw door de
ontginning van de veengebieden ten noordoosten van Utrecht.
Het systematische ontginningspatroon is met de weteringen
en de opstrekkende verkaveling nog goed in Groenekan terug
te vinden. In oost-west richting is een rechte wetering gegraven
om het gebied te ontwateren. Loodrecht op die wetering zijn
percelen volgens een vaste maat uitgezet: 1250 m lang en 100
m breed. Zo is een rationeel verkaveld land ontstaan met de
Hoofddijk of Ezelsdijk (nu de Kardinaal de Jongweg in Utrecht)
als eerste ontginningslint; daarna volgden de Voordorpse Dijk,
Groenekanseweg, de Nieuwe Wetering en de Maartensdijk.

Kwekerijen en kassen
Vanaf het eind 18e eeuw hebben zijn er in en rondom Groenekan
boomkwekerijen ontstaan. Het open veenweidegebied is hierdoor
met bomen verdicht. Van latere periode zijn de kassen.
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Nieuwe Hollandse Waterlinie (Kraag van Utrecht)
De Nieuwe Hollandse Waterlinie is uniek in de wereld. Deze van
oorsprong militaire verdedigingslinie is aangelegd tussen 1850 en
1940. Ze is 85 kilometer lang en gemiddeld vijf kilometer breed. De
linie sterkt zich uit van Muiden bij het IJsselmeer tot Werkendam
bij de Biesbosch. De linie bestaat uit ruim zestig forten die met
elkaar verbonden zijn door duizend waterbouwkundige en militaire
werken. Het hele gebied kon bij oorlogsdreiging onder water worden
gezet. Een laagje van veertig centimeter was genoeg om het land
onbegaanbaar te maken voor mensen, voertuigen of paarden.
Tegelijkertijd was het te ondiep om per boot te bevaren. Na de Tweede
Wereldoorlog verloor de Nieuwe Hollandse Waterlinie haar functie.
De open velden en liniegezichten zijn echter nog goed herkenbaar en
hebben, zeker in een stedelijke gebieden zoals rondom Utrecht, een
nieuwe waarde gekregen. Op vele plekken zijn hier (cultuurhistorisch)
waardevolle natuur- en recreatiegebieden ontstaan.

historische beelden Groenekan (v.l.n.r. Beukenburg, Voordaan, Groenekanseweg, Groenekanseweg)
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2.2 Dorps-DNA
De herkenbare cultuurhistorische- en landschappelijke identiteit
van Groenekan wordt weergegeven in het zogenaamde dorps-DNA.
De identiteit wordt bepaald door de typerende groenstructuur,
waterstructuur, infrastructuur en de bebouwing, ook wel genoemd:
de groene, blauwe, grijze en rode dragers. De verhouding tussen
deze dragers, hun opbouw en hun ruimtelijke opzet bepalen
het karakter van Groenekan. Nieuwe ontwikkelingen kunnen op
deze bestaande identiteitsdragers voortborduren en daarmee de
karakteristieken van het dorp versterken.
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Groene kwaliteiten
Het open veenweidelandschap (1) met de bosrijke gebieden
(2) richting De Bilt bepaalt het groene karakter van het dorp
Groenekan. Het zicht op dit landschap is door het verdichte
dorpslint beperkt tot enkele waardevolle doorzichten. De
open ruimte vormt een belangrijke buffer tussen het dorp en
het nabij gelegen Utrecht. Dit landschap biedt plaats aan een
bijzondere ﬂora en fauna en aan cultuurhistorische forten en
verdedigingswerken die onderdeel zijn van de Nieuwe Hollandse
Waterlinie. Ook in de dorpskern is met lommerrijke lanen (3) en
het Landgoed Voordaan (4) veel groenkwaliteit aanwezig. In het
landgoedbos van Voordaan overheersen eiken en beuken. De
elzensingels (veen) en houtwallen (op de zandgronden) in het
omliggende gebied versterken de langgerekte structuur van het
landschap en zijn karakteristiek.

1 Rood
groene kwaliteitsdragers
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Blauwe kwaliteiten
De historische ontginningstructuur van Groenekan is herkenbaar
aan de wetering, parallel aan de Groenekansweg(1) en de
dwarswetering langs de Koningin Wilhelminaweg. Over de
weteringen liggen verschillende bruggetjes. Toch ligt het water
door de lommerrijke lanen en de toegenomen infrastructuur wat
verscholen. Ten zuiden en westen van Groenekan bevinden zich
rondom de fortiﬁcaties (2) karakteristieke waterpartijen. Nabij
Fort Voordorp ligt de zandwinput Hogekampse Plas (3) welke
een belangrijke natuurwaarde heeft. Westelijk van het dorp begint
het natte gebied van de Maarsseveense plassen. In de dorpskern
zijn de vijverpartij (4) en de bossloten van Landgoed Voordaan
belangrijke blauwe identiteitsdragers.
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Grijze kwaliteiten
De wegenstructuur van Groenekan is duidelijk kruisvormig.
De basisstructuur wordt gevormd door de oost-west lopende
Groenekanseweg (1) die overgaat in de Ruigenhoeksedijk (2) en de
Koningin Wilhelminaweg (3) die in noodzuidelijke richting Utrecht
met Hilversum verbindt. Beiden zijn aangelegd op de historische
ontginningslinten. De infrastructuur van de achtergelegen
woonwijken worden via bruggetjes op de Groenekanseweg
ontsloten. Bijna alle wegen in het dorp hebben een lommerrijk
karakter en zijn ruim opgezet. De spoorlijn Utrecht - Hilversum
(4) welke parallel aan de Koningin Willeminaweg is gelegen
heeft met monumentale bogen een beeldbepalend karakter. De
spoorlijn van Utrecht - Amersfoort loopt zuidelijk van het dorp en
kruist het dorpslint ter hoogte van de begraafplaats. De A27 met
de spoorlijn vormt de noord-zuid structuur.

1
grijze kwaliteitsdragers
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Rode kwaliteiten
De historische boerderijen (1) langs de oost-west lopende
Groenekanseweg vormen een bijzondere karakteristiek van het
Groenekan. Aan dit lint zijn vanaf de 18e eeuw verscheidene
voorname en karakteristieke huizen gebouwd. Landgoed
Voordaan (2) is hierbij het meest opvallend. Achter Voordaan
ligt een villa-achtige kern met monumentale huizen (3), ruime
erven en lommerrijke lanen. Ook de bebouwing aan het noordzuid georiënteerde lint van de Koningin Wilhelminaweg kent een
ruime opzet. Vele gebouwen hebben een monumentale status
(zie bijlage 3). Tezamen geeft dit de dorpskern een karakteristieke
uitstraling met allure. In het lint van de Groenekanseweg is de
hervormde kerk (4) tegenover het landgoed beeldbepalend.

15

ontwikkelingen
1.

bedrijvigheid
Koningin Wilhelminaweg

2.

ontsluiting sportpark
MMHC Voordaan

3.

herbestemming kassen

4.

verbreding A27 / geluidswal

5.

paardenhouderij

6.

school- en nieuwbouwlocatie
Versteeglaan

7.

landgoedontwikkeling

8.

Noorderpark
te ontwikkelen ecologische
verbindingen

ontwikkelingen
16

3 Ontwikkelingen
Verdichting ontginningslint
Langs de ontginningslinten van Groenekan komen met regelmaat
uitbreidingen van woon- of bedrijfsfuncties voor. Door de toename
van bebouwing is het karakteristieke zicht op het achtergelegen
coulisselandschap grotendeels verdwenen. Bij verdere verdichting
van de ontginningslinten zal een belangrijke kwaliteit van
Groenekan verloren gaan, met name het zicht op de Dom van
Utrecht.
Bedrijfsontwikkeling (1)
Aan de Koningin Wilhelminaweg staan verschillende
bedrijfspanden. De parkeer- en manoeuvreerruimte voor deze
bedrijfszone is beperkt, waardoor gevaarlijke verkeerssituaties
ontstaan. Vanwege de verkeerssituatie en de omgevingskwaliteiten
is de ruimte voor uitbreiding van de bedrijvigheid beperkt. Het
rommelige beeld bij de entree van het dorp is een belangrijk
aandachtspunt.

Verkeer en veiligheid (2)
De Groenekanseweg een verkeersintensiteit van circa 4.000
voertuigen per etmaal, waarvan 1,5 % vrachtverkeer. In het smalle
straatproﬁel van de Groenekanseweg levert dit aantal veel onveilige
situaties op. Met name voor het langzame verkeer. In het dorp levert
de toegang tot sportpark MMHC Voordaan langs de Lindelaan
capaciteitproblemen op. Op de Koningin Wilhelminaweg is de
verkeersintensiteit door sluipverkeer groot, waarbij vaak te hard
wordt gereden en op de kruispunten opstoppingen ontstaan.
Herbestemming kassen (3)
Groenekan heeft ruim 15.000 m² aan kassen. Veel van deze kassen
hebben intussen geen agrarische functie meer, maar herbergen
o.a. caravans. Om de ruimtelijke kwaliteit te verbeteren is het soms
mogelijk om de kassen te vervangen voor woningen. Voor de kassen
op de Ruigenhoeksedijk zijn reeds compensatiemaatregelingen
getroffen en worden drie woningen gebouwd. Hierbij wordt 5.000
m² kas bij sloop gecompenseerd door één woning. Wanneer de
kassen echter een bedrijfsbestemming krijgen is 1 woning mogelijk
ter compensatie van 1.000 m². In het uiterste geval kan dit voor
Groenekan een programma opleveren van 15 extra woningen. Dit
programma zal niet binnen de bestaande rode contour (zie bijlage 2)
passen en heeft grote ruimtelijke gevolgen voor Groenekan.
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De identiteit en de kwaliteit van het dorp Groenekan wordt
gevormd door het contrast tussen het open veenweide landschap
en het bosrijke landschap van de landgoederen, de bebouwde
ontginningslinten en de militaire fortiﬁcaties aan deze linten.
De groenstructuur is sterk met het dorp verweven. Deze unieke
en cultuurhistorische identiteit is een waardevol erfgoed. Door
onderstaande ontwikkelingen in en rondom het dorp staat deze
kwaliteit onder druk.
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Verbreding A27 (4)
Rijkswaterstaat heeft vergaande plannen om het wegproﬁel van
de A27 ter hoogte van Groenekan te verbreden van 2x2 rijbanen
naar 2x3 of 2x4 rijbanen. heeft ook consequenties voor de huidige
geluidswalZeker in het laatste geval is een stevige ﬁjnstof- en
geluidswerende voorziening voor Groenekan essentieel om de
leefkwaliteit in alle bebouwingsconcentraties van het dorp te
waarborgen. Ook ruimtelijk heeft een dergelijke nieuwe functie
grote impact op de kwaliteit en uitstraling van de dorpsrand.
Paardenhouderijen (5)
Hobbymatig houden van paarden komt op diverse percelen
in Groenekan voor. Daarnaast zijn er vier geregistreerde
paardenhouderijen met een grotere omvang in het dorp. De
ruimtelijke gevolgen van deze functie is in een open landschap
groot, voornamelijk met de komst van functiegerelateerde
bouwwerken.
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Verplaatsing school (6)
De basisschool Nijepoort is nu verspreid over een tweetal
locaties aan de Groenekanseweg nabij de A27. Gezien de
maatschappelijke betekenis van deze functie is het gewenst de
school op één nieuwe locatie te herbouwen, zonder overlast van
geluid of ﬁjnstof van de A27. De Versteeglaan is door de gemeente
voor herbouw aangewezen. Dit levert in de toekomst twee
vrijkomende kavels op waar een nieuwe bestemming voor moet
worden gevonden. Er zijn reeds initiatieven om hier een museum
voor (moderne) kunst te huisvesten. Daarnaast is de inpassing
van de school op de nieuwbouwlocatie een opgave, waarbij
voldoende ruimte moet worden gevonden voor sport- speel en
ontmoeting. Een goede aansluiting met de rest van het dorp is
hierbij wenselijk.

Recreatie (8)
Er zijn verschillende initiatieven en ideeën gericht op de
ontwikkeling van recreatiemogelijkheden in Groenekan: een
klompenpad, ruiterpaden, golfbaanontwikkeling, cultuureducatie,
sport etc. Deze ontwikkelingen zijn gericht op het kleinschalig
gebruik vanuit het dorp. Daarnaast is de ontwikkeling van
Noorderpark een meer regionale recreatieve functie die veel
impact heeft op het dorp.
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Nieuwe landgoederen (7)
Groenekan kent op dit moment de landgoederen Voordaan
en Beukenburg. Voor de locatie Beukenburg wordt gezocht
naar een nieuwe bestemming. Daarnaast geeft het provinciaal
beleid ruimte om ook elders nieuwe landgoederen in
Groenekan te ontwikkelen. Dit houdt in dat (behoudens in
EHS gebieden en gebieden met landbouw als hoofdfunctie)
landgoedontwikkeling mogelijk is bij aaneengesloten percelen
met een gezamenlijke oppervlakte van minimaal 10 hectare.
Verhoging van de ruimtelijke kwaliteit op basis van rood voor
groen is hierbij randvoorwaarde. Deze ontwikkeling kan, mits
goed landschappelijk ingepast, een positieve invloed hebben op
de ruimtelijke kwaliteit van Groenekan.
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verbindingen met knooppunten

4 Dorpsvisie Groenekan
De landschappelijke structuur van Groenekan vormt de basis voor
nieuwe ontwikkelingen. Op basis van deze kwaliteit en identiteit
wordt bepaald welke van voorgenoemde ontwikkelingen gewenst
en/of noodzakelijk zijn.
Ontginningslinten
De oost-west georiënteerde ontginningslinten zijn voor Groenekan
karakteristiek. Samen met de forten van de Nieuwe Hollandse
Waterlinie vormen zij de basisstructuur van het dorp. Door
infrastructurele toevoegingen en ruimtelijke ontwikkelingen is deze
basisstructuur niet overal goed herkenbaar. Kwaliteitsverbetering
van het ontginningslint is daarom als uitgangspunt waardoor
de historische identiteit van het dorp weer wordt benadrukt en
zichtlijnen naar het landschap worden versterkt.
Groene buffer tussen stad en dorp
Aan de noordzijde heeft Groenekan een landschappelijke
uitstraling. Vanuit het zuiden wordt het dorp beïnvloed door
stedelijke dynamiek. Met name het open veenweidegebied tussen
Utrecht - De Bilt en de lintbebouwing van Groenekan is kwetsbaar

door de vele functies en incidentele ontwikkelingen. Om de
dorpskarakteristiek te versterken zet de visie in op een duurzame
groene buffer tussen stad en dorp. Door de groenkwaliteit in deze
buffer te vergroten, worden de landschappelijke kwaliteiten van
Groenekan verankerd. De buffer geeft Groenekan de kans om haar
dorpsrand meer uitstraling te geven.
Verbindingen met knooppunten
Het uitloopgebied van Groenekan bevindt zich met name
aan de noordoostzijde van het dorp. De kwaliteiten van dit
gebied kunnen met groene verbindingen, aansluitend op de
oorspronkelijke verkaveling, worden doorgetrokken tot ín de
buffer. Het landschap rondom Groenekan wordt hierdoor beter
voor het dorp toegankelijk en aantrekkelijker voor gebruik. Op de
kruising van deze verbindingen met het ontginningslint kunnen
belangrijke knooppunten ontstaan die door extra groenkwaliteit
worden benadrukt. Met name de dorpsentree van de Koningin
Wilheminaweg kan hierbij aan kwaliteit winnen.
De uitgangspunten van de visie benadrukken de noord-zuid
gerichte verkaveling van de dorpsomgeving en versterken de
binding van het dorp met de landschappelijke kwaliteiten ván die
omgeving. Deze ruimtelijke structuur is door te vertalen tot een
zonering van het gebied, waarbij per zone randvoorwaarden voor
ontwikkeling benoemd worden.
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4.1 Uitgangspunten voor kwaliteit
De genoemde ontwikkelingen staan sterk op zichzelf en hebben
invloed op de toekomstige verschijningsvorm van Groenekan. Om
tot een verbetering van de ruimtelijke kwaliteit van Groenekan te
komen is het noodzakelijk om niet alleen beleidsmatige normen
te hanteren maar te sturen op samenhang tussen toekomstige
ontwikkelingen. De dorpsvisie biedt met de ruimtelijke kwaliteiten
uit het dorps-DNA hiertoe een goede basis.
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De uitgangspunten voor ruimtelijke kwaliteit zijn vertaald in:
1.

2.

de landschapszone, waar het cultuurlandschap
van ontginningen (het open veenweide gebied ten zuiden
van de Groenekanseweg) en landgoederen (ten noorden
van de weg) centraal staan en waar de natuurwaarden
(EHS) worden geoptimaliseerd;
de woonzone met voorzieningen, waar de woonkwaliteiten
van Groenekan aandacht krijgen met de dorpskern,
groene noord-zuid verbindingen en een sterke groene
dorpsrand;

3.

4.

de bedrijvenzone met wonen, waar de linten van de
Koningin Wilheminaweg en de Ruigenhoeksedijk
een kwaliteitsslag krijgen;
de recreatieve en agrarische zone, waar het open veenweide
landschap een recreatieve en duurzame agrarische
functie heeft en wordt aangesloten op het netwerk
van paden en routes.

Deze zones geven aan waar welke ruimtelijke ontwikkelingen
mogelijk zijn. De zonering dient niet zozeer als beperking bij
ontwikkelingen maar is meer richtinggevend voor de gewenste
ontwikkeling van het gebied. De zonering is bedoeld om de
identiteit en de kwaliteit van Groenekan voor de verschillende
gebieden te versterken.
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4.2 Vier zones
De ruimtelijke structuur van Groenekan (noord-zuid gerichte
verkaveling) geeft aanleiding tot een zonering van het gebied
in vier noord-zuid gerichte zones. Het ontginningslint van de
Groenekanseweg / Ruigenhoeksedijk is hét verbindende lint van
het dorp en is onderdeel van alle vier de zones.
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Een verbindingzone loopt ten oosten van het dorp (biotoop
droge bossen) en een ten westen van het dorp (biotoop
veenmoerassen). De barrière van de eerst genoemde verbinding
met het spoor en de Groenekanseweg dient nog ontwikkeld
te worden. In de Landschapszone ligt voor de gemeente een
inspanningsverplichting om in oost-westelijke richting de
twee EHS verbindingen door natuurontwikkeling aan elkaar te
koppelen. De barrières onder de A27 zijn hier onderdeel van.

Optimalisatie van het recreatief netwerk voor wandelen
en ﬁetsen kan daarnaast verbeterd worden door de
plaatsing informatiepanelen over de aanwezige natuur- en
cultuurhistorische waarden. Hiermee kunnen de Hogekampse
plas en de forten van de Nieuwe Hollandse Waterlinie aan waarde
winnen. Ook kan de openbaarstelling van nieuwe landgoederen
het recreatief netwerk van Groenekan versterken.
Om de kwaliteiten van de Landschapszone vanaf het
ontginningslint ook in de toekomst goed te blijven beleven,
worden de open plekken aan het lint veiliggesteld. Extra
bebouwing of hoge beplanting zijn in de doorzichten op het
coulissenlandschap niet wenselijk. Tevens is het de wens de
beeldkwaliteit van groen, grijs en rood langs de Groenekanseweg
te verbeteren en de huidige begraafplaats uit te breiden.

In de Landschapszone liggen enkele woningen, landgoederen en
een cluster van kleine ondernemingen. Een verdere uitbreiding
van de bebouwing is vanwege natuur, ecologie en zicht op het
landschap in deze zone niet wenselijk. Om die reden is het ook de
wens om de herbestemming van voormalig landgoed Beukenburg
groen en kleinschalig te houden.
De landschapszone is voor recreanten langs paden openbaar
toegankelijk. Uitbreiding van de paden (bijvoorbeeld een
klompenpad tussen landgoed Voordaan en Beukenburg, of met
ruiterpaden) is wenselijk wanneer de natuurwaarden niet worden
aangetast.

Ecologische Hoofdstructuur (bron: Provincie Utrecht)
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4.2.1 Landschapzone
Deze zone is een belangrijke schakel in de Ecologische
Hoofdstructuur (EHS) welke onder andere Polder de Gagel met
het Gooi verbindt. Deze ‘robuuste verbindingen’ zijn onderdeel
vanuit Rijksbeleid (Nota Ruimte) en is ook opgenomen in het
Provinciale beleid (Streekplan). Groenekan kent vanuit dit beleid
twee verbindingszones met een aantal lokale dwarsverbindingen.
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Aan de zuidzijde kan de dorpsrand aan kwaliteit winnen door de
kwaliteiten van landgoedpark Voordaan over de Groenekanseweg
heen te trekken. De landbouwgronden in deze driehoek krijgen
hierbij een openbare parkfunctie, een ‘Nieuwe Overtuin’ van
Voordaan, met goede aansluitingen met de rest van het dorp.
Hierbij wordt de oversteekbaarheid van de weg verbeterd en
worden goede mogelijkheden geboden om de schoolfunctie
op de Versteeglaan aan de ‘Nieuwe Overtuin’ te koppelen. De
naastgelegen kassen kunnen worden herbestemd als groen, waarbij
aan het dorpspark ruimte wordt vrijgemaakt voor woningen.
Door de bebouwingscontour hier iets op te schuiven ontstaat
ruimte voor een nieuwe voorkant aan het park. Met de aanleg van
een hoogwaardige geluidswerende voorziening kan dit gebied
uitgroeien tot een waardevol dorpspark met veilige ruimte voor
spel en ontmoeting. Een geluidswal geeft tevens mogelijkheden om
combinaties met andere functies te zoeken.

Zowel aan de noord- als zuidzijde van het dorp leveren de ‘groene
koppen’ een kwaliteitsslag op voor (het gebruik en aanzicht van)
de dorpsranden en ecologische waarden in dit gebied. Wel dienen
de ontwikkelingen goed landschappelijk ingepast te worden en
bestaande zichten te respecteren.
Het groene karakter van Groenekan kan verder versterkt worden
door in de dorpskern ruimte te maken voor natuurontwikkeling.
Het landgoedpark van Voordaan en de bossloten bieden
hier goede mogelijkheden voor. Een verbinding onder de
Groenekanseweg door kan deze natuurontwikkeling versterken in
de richting van de ‘Nieuwe Overtuin’. Dit versterkt de functie van
de huidige faunapassage onder het spoor.
Binnen de bebouwde kom zijn mogelijkheden voor rode
ontwikkelingen in deze zone beperkt. Indien gemeente,
corporaties of ontwikkelaars in de toekomst hier (woon)
voorzieningen willen ontwikkelen, zullen zij binnen de
aangewezen rode contour (zie bijlage 2) ruimte moeten zoeken.
Voor verdere uitbreiding van woonvoorzieningen moet gekeken
worden naar herstructurering of het combineren van functies.
Leegkomende gebouwen zoals de oude schoolgebouwen en een
functiewijziging van de huidige kassen bieden hier goede kansen
toe. Door een eventuele verplaatsing van de tennishal aan de
Copijnlaan is er ruimte om de woonfunctie te versterken.
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4.2.2 Woonzone met voorzieningen
De verbinding tussen landschap en dorp kan in de woonzone aan
kwaliteit winnen door aan de dorpsrand duurzame ‘groene koppen’
te ontwikkelen. Zowel aan de noord- als aan de zuidzijde krijgen de
huidige gefragmenteerde landbouwgronden hierbij een duurzame
nieuwe groenfunctie in de vorm van natuur of (landgoed)park.
Aan de noordzijde van het dorp biedt deze groenfunctie
goede mogelijkheden om de oost-west lopende ecologische
dwarsverbindingen in te passen. Zonder deze natuurwaarden aan
te tasten kunnen de verdwenen historische structuren van landgoed
Voordaan meer zichtbaar gemaakt worden (Nieuw Voordaan) en
recreatieve routes richting Beukenburg versterkt worden.
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De bereikbaarheid en de parkeervoorziening van sportcomplex
MMHC Voordaan kan verbeterd worden door het maken van
nieuwe ontsluitingsweg parallel langs de A27. Deze ontsluiting
kan geïntegreerd worden in de geluidswerende voorziening,
waarbij ook ruimte wordt geboden voor parkeren. Alternatieve
ontsluitingsmogelijkheden zijn een noordelijke ontsluiting vanaf
de Nieuwe Weteringseweg ingebed in de historische structuur van
het landgoedpark, of het Voordaansepad. Gezien de ecologische
waarden en ruimtelijke structuren rondom het dorp is de
ontsluiting parallel langs de A27 het meest wenselijk.
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Het bestaande wegproﬁel van de Groenekanseweg is smal. Door
de wetering en de boomstructuur is er nagenoeg geen ruimte
om het proﬁel verkeersveiliger te maken. De verkeerssituatie kan
op deze weg echter wel verbeteren door veilige oversteekpunten
te creëren ter hoogte van de Versteeglaan en de Kastanjelaan.
Daarnaast is het op termijn wenselijk om een deel van de
Groenekanseweg (vanaf de Oranjelaan tot de Veldlaan)
alleen toegankelijk te maken voor bestemmingsverkeer of te
verbieden voor vrachtverkeer. Op korte termijn is het van
belang om sluipverkeer in ieder geval te ontmoedigen. Middels
afspraken met aanbieders van navigatiesystemen wordt getracht
gebiedsvreemd en doorgaand vrachtverkeer door Groenekan te
weren.
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Om de aantrekkelijkheid van de routes te vergroten wordt
ingezet op kwaliteitsverbetering van de openbare ruimte. Het
doorgaande karakter van de Koningin Wilheminaweg kan hierbij
opnieuw worden ingericht waarbij het verkeer door (optische)
versmallingen geremd word. De kruising tussen Koningin
Wilhelminaweg en de Groenekanseweg kan door een nieuwe
inrichting en meer groen tot een volwaardige dorpsentree worden
ontwikkeld. Hierbij kan onder het viaduct en in de oude school
ruimte gemaakt worden voor cultuur en kunst.
Het is de wens dat de bedrijvigheid in deze zone alleen
ontwikkeld wordt wanneer deze gericht is op een opwaardering
van bestaande bebouwing en bijdraagt aan de beeldkwaliteit van
de dorpsentree. Voor een grootschalige uitbreiding van bedrijven
zal uitgeweken moet worden naar andere gebieden binnen de
gemeente. Eventueel vrijkomende panden kunnen goed worden
omgevormd tot nieuwe functies, waardoor de mix tussen werken

en wonen in deze zone wordt versterkt. Geplande herstructurering
(2012) kan hieraan bijdragen door bedrijven op termijn om te
vormen, bijvoorbeeld in sportvoorzieningen. Hierdoor kan de
locatie van de tennishal in de woonzone vrij kan komen voor
wonen. Oversteekbaarheid van de Koningin Wilhelminaweg
en parkeren zijn bij dergelijke nieuwe functies belangrijke
aandachtspunten.
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4.2.3
Bedrijvenzone met wonen
De bedrijvenzone is een belangrijke toegangspoort van
Groenekan. Deze toegangsfunctie kan verbeteren door de
cultuurhistorisch waardevolle objecten in de omgeving(de oude
graanmolen, de fortiﬁcaties en de oude school) beter zichtbaar
te maken. Dit is mogelijk door deze objecten te gebruiken voor
(culturele) activiteiten en ze op te nemen in recreatieve en
cultuurhistorische routes in de omgeving. Op deze wijze kunnen
fort Ruigenhoek en fort Blauwkapel een sterkere relatie met
Groenekan krijgen.
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Om deze zone meer bij het dorp te betrekken is het van belang
dat bij de toekomstige inrichting wordt aangehaakt op bestaande
ﬁets- en wandelpaden. Ook kanoroutes kunnen eventueel worden
doorgetrokken. Daarnaast verdienen de bestaande functies aan de
Ruigenhoeksedijk een kwaliteitsimpuls, waarbij de schootsvelden
van de Nieuwe Hollandse Waterlinie gerespecteerd dienen te
worden. Cultuurhistorisch waardevolle elementen in het dorp
zoals de forten van de Nieuwe Hollandse Waterlinie en de
graanmolen ‘Geesina’ kunnen in het recreatief netwerk worden
opgenomen en worden gebruikt voor culturele festiviteiten.
Bebouwing in deze zone mag het Groenekanse zicht op de dom
van Utrecht niet blokkeren.

Agrarische functie
Het wonen en recreëren worden rondom Groenekan afgewisseld
met agrarische gebieden. Deze afwisseling in het landschap vormt
een bijzondere meerwaarde en verdient daarom de aandacht.
Om de aanwezige bedrijven voldoende ruimte te bieden, ook
naar de toekomst toe, is in deze zone landbouw een duurzame
structuur. Dit betekent dat vrijkomende grond beschikbaar komt
voor agrarisch gebruik en niet voor recreatie. De agrarische zone
is beperkt tot de gebieden die nu reeds in agrarisch gebruik
zijn. De natuur staat in deze zone niet zozeer centraal, maar
veel meer de landschappelijke waarden van het agrarische
cultuurlandschap. Voor deze zone wordt ingezet op de versterking
van de landschappelijk structuren. Vanaf de Ruigenhoeksedijk is
in dit kader het behoud van de doorzichten op de achterliggende
landerijen een belangrijke kwaliteit die moet worden behouden.
Verdere verdichting van het lint is daarom niet mogelijk. Deze
zone zal via een recreatief netwerk van paden en ommetjes meer
bij het Groenekan worden betrokken.
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4.2.4 Recreatieve en agrarische zone
Recreatieve functie
Ten zuiden van de Ruigenhoeksedijk, in de Ruigenhoekse Polder,
is reeds gestart met de aanleg van een nieuw recreatiegebied
(Noorderpark). Binnen deze zone worden recreatieweiden,
wandel- en ﬁetspaden, kanoroutes, visoevers en een
oefengolfbaan gerealiseerd. Daarnaast is er een parkeerplaats.
In de toekomst zullen extra recreatieve voorzieningen aangelegd
worden. Als eerste begin is een nieuw volkstuinencomplex in de
Ruigenhoekse polder aangelegd en in gebruik genomen. Hoewel
de voorzieningen met name gericht zijn op gebruikers uit Utrecht
is de zone onlosmakelijk met Groenekan verbonden.
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5 Aanbevelingen en vervolg

5.1 Ontwikkelingskansen
Dé opgave van Groenekan ligt op dit moment in de Woonzone
met voorzieningen. De op handen zijnde verbreding van de
A27 en de ruimtelijke inpassing van de noodzakelijk geluids- en
ﬁjnstofwerende voorziening kan een goede ontwikkelingskans
voor Groenekan betekenen. Door een passende groene inrichting
van de geluidswal en de functie te combineren met de nieuwe
ontsluiting en parkeeropgave van sportcomplex MMHC, kan deze
ontwikkeling een kwaliteitsslag opleveren waar heel het dorp
proﬁjt van heeft.
De kracht van Groenekan is het dorpse karakter. Nieuwe
ontwikkelingen kunnen dit karakter versterken door met
beeldkwaliteit aan te sluiten bij de (historische) kenmerken, schaal
en identiteit van Groenekan. Door het bouwprogramma in het
dorp (voortkomende uit o.a. de compensatie van kassen) op één
locatie te bundelen en hier een goed stedenbouwkundig plan

voor te maken, kunnen dorpswensen zoals een ontmoetingsplek,
speelruimte, geluids- en ﬁjnstofwerende voorzieningen en
een goed bereikbare school gecombineerd worden in één
kwaliteitsplan met een Groenekanse beeldkwaliteit.
Verbetering van de ecologische waarden in en rondom Groenekan
geeft goede mogelijkheden om het groene karakter van de
dorpsrand te versterken. Als natuurgebied of als onderdeel
van de Ecologische Hoofdstructuur is het beter regie te
voeren op het behoud van het groen en de doorzichten op het
coulissenlandschap. Ook kunnen nieuwe landgoederen, mits
goed landschappelijk ingepast, de groenkwaliteit voor een langere
periode veiligstellen en bijdragen aan een kwaliteitsslag van de
groene omgeving.
Ook de forten Ruigenhoek, Blauwkapel en Voordorp geven
als onderdeel van de Kraag van Utrecht goede mogelijkheden
om het landschap rondom Groenekan te versterken. Dit kan
door de forten beter zichtbaar en beleefbaar te maken. Hierbij
kan onder andere gedacht worden aan de verbetering van de
zichtbaarheid van de verdedigingswerken vanaf de oorspronkelijke
hoofdroutes zoals de Koningin Wilhelminaweg en de verbetering
van de bereikbaarheid van de forten voor langzaam verkeer. In
het landschap rondom de forten is het daarbij kansrijk ruimte te
rereserveren voor het herstel van de vrije schootsvelden.
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In deze dorpsvisie is de wenselijke koers aangegeven voor de
toekomst van Groenekan waarbij ongeveer twintig jaar vooruit
wordt gekeken. Hierbij is een duidelijk beeld gegeven van de
ontwikkelingsmogelijkheden ter versterking van het groene
karakter van Groenekan. Nieuw programma (bijvoorbeeld
woon- en recreatieontwikkelingen) kan door een juiste inpassing
bijdragen aan het versterken van de relatie tussen Groenekan en
het landschap. Het gaat hierbij om locatiegerichte ontwikkelingen
(postzegelplannen) veelal vanuit rood te transformeren naar een
gebiedsgerichte opgave (integrale plannen) vanuit groen, blauw en
grijs.
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1. Geluidswal.
Een van de meest urgente opgaven van Groenekan is de
ruimtelijke inpassing en inrichting van de geluidswal langs de A27.
Bij de MER procedure die in het kader van de verbreding van
de A27 wordt gevoerd, dient samenwerking te worden gezocht
tussen provincie, gemeente en het dorp. Het is hierbij van belang
om alle partijen uit het dorp (o.a. Stichting Stop Geluidhinder
Maartensdijk (SSGM), Dorpsraad, Groenekans Landschap)
samen te brengen en gezamelijk alle argumenten en de
gemeentschappelijke belangen op een rij te zetten. Door samen
met de gemeente De Bilt op te trekken wil het dorp de verzamelde
argumenten uit Groenekan sterk agenderen in de discussie met
Provincie en Rijkswaterstaat.

2. Woonprogramma
Om de opgave van het woonprogramma uit te werken is het van
belang op korte termijn in gesprek te gaan met de Provincie Utrecht
over de compensatiemogelijkheden van de in Groenekan aanwezige
kassen. Dus niet compenseren op de locatie van de kassen maar
het programma bundelen tot één kwaliteitsplan. Om tot een
dergelijk kwaliteitsplan te komen is zowel een rol neergelegd voor de
Gemeente (stedenbouwkundig plan) alswel voor het dorp (input).
3. Beeldkwaliteitsplan
Om bij toekomstige ontwikkelingen te sturen op de beeldkwaliteit
kan een beeldkwaliteisplan op de schaal van Groenekan gemaakt
worden. Aandachtspunten hierbij zijn het dorpse karakter,
groenstructuur, de inrichting van de openbare ruimte en de
dorpsrand. Het is de wens dat een dergelijk beeldkwaliteitsplan
gemaakt wordt vóór nieuwe ontwikkelingen en dat het dorp bij de
totstandkoming ervan betrokken wordt.
4. Verkeersplan
De dorpsvisie doet verschillende voorstellen met betrekking
tot verkeer. Om deze voorstellen en hun uitwerking te toetsen
bij regionale verkeersstromen is het van belang de voorstellen
uit te werken in één plan. Het is de wens dat het dorp bij de tot
standkoming van dit plan betrokken wordt.
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5.2 Agenda voor vervolg
Deze dorpsvisie vormt de belangrijkste leidraad voor het
bepalen van gewenste en ongewenste nieuwe ontwikkelingen
in en nabij Groenekan. Met betrekking op de in de dorpsvisie
beschreven ambities zijn voor de meest urgente opgaven
vier ‘agenda’s’ geformuleerd. De agenda’s zetten de acties
uiteen die op korte termijn kunnen worden opgestart om
daadwerkelijke ontwikkelingen in gang te zetten. Alleen door
samenwerking met provincie, gemeente en het dorp kunnen
integrale en gebiedsgerichte projecten bijdragen aan kwalitatieve
dorpsontwikkeling én de ruimtelijke kwaliteit van Groenekan. De
dorpsvisie vormt voor dit overleg als leidraad.
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Bijlage 1
Relevant beleid
gemeentelijke structuurvisie
Alle gemeenten zijn sinds 1 juli 2008 middels de nieuwe Wet op
de ruimtelijke ordening (Wro) verplicht tot het opstellen van een
structuurvisie. Deze gemeentelijke ruimtelijke toekomstvisie geeft
een doorkijk in de ontwikkeling en de ambities voor de komende
15 à 20 jaar. De structuurvisie geeft een ruimtelijke vertaling
van onder andere de verwachte en gewenste economische,
demograﬁsche en sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen.
Centraal staat daarbij behoud en versterking van de ruimtelijke
kwaliteit en identiteit van de gemeente. Daarbij wordt aangegeven
welke ontwikkelingen wenselijk (de ‘kansen’) of ongewenst (de
‘bedreigingen’) zijn. en hoe dit wordt doorvertaald in gemeentelijk
beleid en concrete projecten. De dorpsvisie vormt de leidraad voor
de visie die voor het dorp Groenekan en haar directe omgeving
wordt vastgesteld in de gemeentelijke structuurvisie.
De Gemeente stelt naar verwachting in de tweede helft van 2009
de gemeentelijke structuurvisie vast. Bij het opstellen deze
structuurvisie zal in ieder geval een aantal openbare debatten met
de inwoners van de bilt worden georganiseerd, waarin de lokale
bevolking weer de kans wordt geboden actief mee te denken over
de toekomst van de gemeente en hun dorp, wijk of buurt.
bestemmingsplannen
In het bestemmingsplan zijn juridisch de bestemming van de
gronden vastgelegd. Het bestemmingsplannen voor de bestaande
dorpen en het buitengebied hebben in de Bilt overwegend een
conserverend karakter. Dat wil zeggen dat voortzetting de huidige
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situatie (gebruik en bebouwing) wordt toegestaan. Bij het bepalen
van het ambitieniveau in het bestemmingsplan is de dorpsvisie
leidend. De dorpsvisie kan aanleiding geven om gewenste
ontwikkelingen middels het bestemmingsplan mogelijk te maken
en ongewenste ontwikkelingen uit te sluiten.
bestemmingsplan buitengebied Maartensdijk
Het gebruik van de gronden rond de kern is juridisch vastgelegd
in het bestemmingsplan “Buitengebied Maartensdijk”. Dit
bestemmingsplan dateert van 2000 en is in meerdere opzichten
verouderd. Een reparatieplan voor enkele speciﬁeke onderdelen
van dit bestemmingsplan (onder andere de bosbestemming als
onderdeel van de provinciale ecologische hoofdstructuur ten
noorden van het dorp Groenekan) wordt naar verwachting eind
2008 vastgesteld. De gemeente verwacht medio 2009 te starten
met het opstellen van een nieuw bestemmingsplan voor het
gehele buitengebied van de voormalige gemeente Maartensdijk.
Bij de geplande herziening van het gehele bestemmingsplan zal de
dorpsvisie een leidraad vormen voor het vastleggen van gewenste
en uitsluiten van ongewenst ontwikkelingen.
bestemmingsplan Groenekan
Het bestemmingsplan voor de kern Groenekan dateert van
1977 en is eveneens in meerdere opzichten een verouderd.
In 2004 is een voorontwerp bestemmingsplan ter inzage
gelegd. Het bestemmingsplan is nog niet verder in procedure
gebracht. De gemeente verwacht in het eerste kwartaal van
2009 het bestemmingsplan opnieuw in procedure te brengen.
Dit betekent dat naar verwachting in het najaar van 2009 het

landschapsontwikkelingsplan (LOP) en cultuurhistorische
waardenkaart (CWK)
In de nota Ruimte voor een Vitaal Patteland (2006) zijn
verschillende acties benoemd, waaronder het opstellen van een
landschapontwikkelingsplan (LOP) en een cultuurhistorische
waardenkaart (CWK). Het LOP en de CWK dienen in samenhang
met elkaar ontwikkeld te worden en zullen beide een belangrijke
input te vormen voor de gemeentelijke structuurvisie
Landschapsontwikkelingpsplan
Met het landschapsontwikkelingsplan (LOP) wil de gemeente
op hoofdlijnen de kwaliteit en ruimtelijke ontwikkeling van
het buitengebied en de dorpsranden in de gemeente voor de
komende 15 à 20 jaar in één samenhangende visie te verwoorden.
De visie heeft betrekking op onder andere de natuur- en
landschapswaarde, het cultuurhistorisch karakter en de recreatieve
betekenis van het buitengebied. Een gebied waarin het wonen,
de landbouw en het landschap in harmonie tot ontwikkeling
moeten worden gebracht. Het LOP bestaat uit een landschaps
ontwikkelingsvisie en een uitvoeringsplan. Het wordt ook een
belangrijk toetsingskader voor nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen
en subsidieaanvragen in het landelijk gebied. Het LOP biedt naar
verwachting ook een kapstok voor het aanboren van subsidies bij
ander beleidsinstanties en het sturen van vrijwilligersorganisaties.

De ontwikkeling van het LOP gebeurt in nauwe samenwerking met
lokale organisaties, zoals o.a. het Stichting Groenekans landschap,
Stichting behoud Noorderpark.
Naar verwachting stelt de gemeenteraad medio 2009 het landsch
apsontwikkelingsplan vast. Voorafgaand aan de vaststelling zal er
gelegenheid zijn voor inspraak, waarbij individuele bewoners en
belangenorganisaties uit Groenekan o.a. kunnen aangeven of de
uitgangspunten van het LOP voor het dorp Groenekan in de geest
van deze dorpsvisie zijn verwoord.
Cultuurhistorische waardenkaart
Uit de nota Ruimte voor een Vitaal Patteland komt de behoefte
voort een goed afwegingskader te hebben om ontwikkelingen
en ruimtelijke ingrepen in het landschap te toetsen. De
Cultuurhistorische Waardenkaart (CWK) dient daarom de
cultuurhistorische waarden aan te geven, te beschrijven en te
waarderen. Deze CWK geeft inzicht in de verschillende aspecten
van de cultuurhistorie, zoals de bouwkundige elementen en
structuren in het landschap, de historisch geograﬁsche structuren
en de landschappelijke elementen. De gemeente hoopt hiermee
het oude, sterk cultuurhistorisch bepaalde landschap te kunnen
behouden en versterken. Ook deze dorpsvisie geeft een
waardering van de cultuurhistorische betekenis van bestaande
landschappen en landschapselementen. De visie is daardoor een
belangrijke bouwsteen voor de CWK, die naar verwachting medio
2009 zal worden vastgesteld.
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bestemmingsplan wordt vastgesteld. Ook bij deze herziening van
dit bestemmingplan zal de dorpsvisie een belangrijke leidraad
vormen voor het vastleggen van gewenste en uitsluiten van
ongewenste ontwikkelingen.
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reconstructie A27 en Ring Utrecht
In de regio vinden in de nabijheid van Groenekan twee ingrijpende
infrastructurele ontwikkelingen plaats: de reconstructie van de A27
(Utrecht-Almere) en reconstructie van de Ring rond Utrecht. Het
is van belang dat bij deze ontwikkelingen de kernkwaliteiten van
Groenekan, zoals vastgelegd in deze dorpsvisie, zo veel mogelijk
worden bewaakt of waar mogelijk zelfs versterkt.
Reconstructie A27
Het rijk heeft zich voorgenomen de capaciteit van rijksweg A27
(Utrecht – Almere) te vergroten. Rijkswaterstaat - het uitvoerend
orgaan - heeft een bestuurlijk traject gestart, dat jaren moet leiden
tot deﬁnitieve besluitvorming. Er zijn enkele varianten bedacht,
waarbij sprake kan zijn van een toename van 4 (2x2) naar 6 (2x3)
of 8 (2x4) rijstroken. Het staat buiten twijfel dat intensivering van
de wegverkeer en uitbreiding van de capaciteit van de rijksweg een
potentiële bedreiging vormt voor de leefbaarheid van dorpen zoals
Groenekan, Maartensdijk en Hollandsche Rading.
De startnotitie voor de nieuwe A27 heeft in mei-juni 2008
terinzage gelegen. In de loop van 2009 wordt een Milieu Effect
Rapportage (MER) en een ontwerp-tracébesluit opgesteld.
Voorafgaand aan vaststelling zal een inspraakprocedure worden
gestart. Het is van belang dat gemeente, lokale en regionale
belangengroepen en de dorpsraad waar mogelijk samen optrekken
om de gemeenschappelijke belangen, zoals de identiteit en
ruimtelijke kwaliteit van het dorp Groenekan, te bewaken of waar
mogelijk te versterken.
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Ring Utrecht
De ring van snelwegen rond Utrecht en aansluiting van de ring
op de provinciale en regionale hoofdwegen zal de komende jaren
ingrijpend worden gerenoveerd. Binnenkort wordt een startnotitie
gepresenteerd. Dit is de eerste fase in een inspraakprocedure die
voorafgaat aan de MER-studie en ontwerp-tracébesluit. Op de
startnotitie is inspraak mogelijk. Ook hier is het van belang dat
gemeente, lokale en regionale belangengroepen en de dorpsraad
waar mogelijk samen optrekken om de gemeenschappelijke
belangen, zoals de identiteit en ruimtelijke kwaliteit van het dorp
Groenekan, te bewaken of waar mogelijk te versterken.
cultuurnota
Het gemeentelijk cultuurbeleid wordt medio 2009 vastgelegd
in een gemeentelijke cultuurnota. Algemene ambitie is dat
in gemeente De Bilt ook in de toekomst het aanbod van
culturele basisvoorzieningen in stand gehouden of versterkt
wordt. Daarnaast moet de nota houvast bieden om subsidies
te verstrekken waarmee uiteenlopende culturele instanties,
projecten en evenementen ﬁnancieel zullen worden ondersteund.
Hierbij kan worden gedacht aan zowel netwerkactiviteiten,
educatieve initiatieven, podia voor culturele manifestaties en
expositieruimten. Hierbij zal onder andere aandacht worden
besteed aan “culturele spots”. Voorafgaand aan vaststelling door
de raad zal een inspraaktraject plaatsvinden waarin ook kan
worden getoetst of de culturele ontwikkelingen en wensen in
Groenekan door de nota voldoende gesteund worden.
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Bijlage 2
Rode contouren, Streekplan 2005-2015
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Bijlage 3
Monumentenlijst Gemeente De Bilt (29-1-2002)
(gecorr. 18-11-2003)
Leeswijzer:
• G. Gemeentelijke monumenten
B. Boerderij
• R. Rijksmonumenten
• BSD/G/R. Beschermde stads- en dorpsgezichten
G.
G.
G.
G. B.
G.
G.
G. B.
G.
G. B.
R.
R.
G. B.
G. B.
R.
R.
G.
G.
G.
R.
G.
R.
R.
R.
R.
G.
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Beukenburgerlaan 2, woning,
Beukenburgerlaan 62, woning, De Beukehoeve
Beukenburgerlaan 66, koetshuis/woning
Beukenburgerlaan 67, wonen/agrarisch, Beukenburg
Groenekanseweg/Vijverlaan, brug (Vijverlaan ongen)
Groenekanseweg 60, wonen/praktijkruimte, Kweekzicht
Groenekanseweg 62, wonen/agrarisch, Veldhoeve
Groenekanseweg 66, Nederlands Hervormde Kerk
Groenekanseweg 77, woonhuis Helenahoeve
Groenekanseweg bij 85, complex historische buitenplaats
Voordaan (inclusief nr. 85A en 87)
Groenekanseweg 90, villa Welgelegen
Groenekanseweg 103, agrarisch/wonen
Groenekanseweg 113, agrarisch/wonen
Groenekanseweg nabij nr. 117, 19e eeuws stuwtje
Groenekanseweg 119, villa Boschhoeve
Groenekanseweg 185 (158?), oospr houten werkplaats, later
woonhuis
Groenekanseweg 200A, begraafplaats
Groenekanseweg 242 (?)
Kastanjelaan 2, villa (in ’t Groen)
Kastanjelaan 5, woonhuis De Spar
Leyenseweg (Beukenburgerlaan 59), 19e eeuws stuwtje
Ruigenhoeksedijk 1 (3), transformatorgebouw
Ruigenhoeksedijk 32, molen Geesina
Ruigenhoeksedijk nabij 125, complex fort Ruigenhoek/
fortwachterswoning
Veldlaan 7/9 woonhuis (koetshuis van landgoed Voordaan)

G.
G.
R.
R.
G. B.
G.

Veldlaan 41, woonhuis
Vijverlaan 1, woonhuis
Voordorpsedijk 2, vroeg 20e eeuw (thans gemeente
Utrecht)
Voordorpsedijk bij 28b, complex fort Voordorp
Voordorpsedijk 29, woonhuis/agrarisch
Kon. Wilhelminaweg 438, woonhuis (ZoZo)

Bijlage 4
Bronnenlijst
Regionaal beleid:

Gemeentelijk beleid:

1. Streekplan Utrecht 2005-2015
Provincie Utrecht, 2005

1. Bestemmingsplan buitengebied
gemeente De Bilt, vastgesteld 2000

2. Cultuurhistorische Hoofstructuur
(Cultuurhistorische atlas “tastbare tijd”)
Provincie Utrecht, 2005

2. Bestemmingsplan kern Groenekan
gemeente De Bilt, vastgesteld 1977

4. Werkdocument Ecologische verbindingszones provincie Utrecht
Provincie Utrecht, 1993
5. Landinrichtingsplan Noorderpark
Dienst Landelijk Gebied, 2004
6. Zicht op Groen, Ontwikkelingsplan
Recreatieschap Stichtse Groenlanden
2002
7. Monumenten-inventarisatie Provincie Utrecht, Maartensdijk
Provincie Utrecht, gemeente Maartensdijk, 2000

3. Welstandnota De Bilt
gemeente De Bilt, vastgesteld 2004
4. Verkeerscirculatieplan ,
gemeente De Bilt, vastgesteld 2002
5. Ruimte voor vitaal platteland
gemeente De Bilt, vastgesteld 2006
6. Lokaal waterplan De Bilt
gemeente De Bilt, vastgesteld 2002
7. Milieubeleidsplan 2006-2009
gemeente De Bilt, vastgesteld 2006
8. Woonvisie 2006 - 2015
gemeente De Bilt, vastgesteld 2006
9. Cultuurnota gemeente De Bilt
gemeente De Bilt, concept 2008
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3. Nieuwe Hollandse Waterlinie
Commissie Nationaal Project Nieuwe Hollandse Waterlinie, 2006
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Colofon
Deze dorpsvisie is tot stand gekomen in opdracht van:
Gemeente De Bilt
Adviseur
NoordPeil landschap & stedenbouw
In samenwerking met
Dorpsraad Groenekan
Groenekans landschap
Ondernemingsvereniging Groenekan
diverse stichtingen en belangenverenigingen
bewoners van Groenekan
Projectnummer
474 00 407
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