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Aanwezigen: 

Stichting het Utrechts Landschap: Rob Veenbrink en 
Jacqueline van Dam 
K3Delta: Iwan Reerink en Wim Vermeule (notulist) 
Buurvrouw: Tiny van der Velden 
Stichting Brigida: Frank Klok 
Vogelwacht Utrecht + SOVON: Wigle Braaksma 
Dorpsraad/Vereniging Groenekan: Marius van den Bosch 
Groenekans Landschap: Thijs Pons en Frans de Graaf 
 
Afwezigen: 

Stichting Milieuzorg Zeist e.o. + IVN : Patrick Greeven 
Gemeente De Bilt: Dick van Beek 

 

 
1. Vaststelling agenda 
De toegestuurde agenda wordt vastgesteld. De gezondheidscheck wordt besproken en er zijn geen 
aanwijzingen dat de deelnemers besmet zijn met het Covidvirus. 
 
2. Besprekingsverslag vorige vergadering 
Het verslag wordt doorgenomen en vastgesteld. Het volgende actiepunt moet nog worden 
uitgevoerd: na het laatste klankbordoverleg zullen alle vergaderstukken digitaal beschikbaar worden 
gesteld (actie door Wim Vermeule). 
 
Met de jachtcombinatie zal contact worden opgenomen om samenloop van jacht en 
natuurexcursies te voorkomen (actie door Rob Veenbrink). 
 
3. Toelichting werkzaamheden 
De werkaamheden vanaf de winter tm de afronding in april 2020 worden toegelicht. Na afronding 
van de werkzaamheden in april is de plas in rust. Opgemerkt wordt dat er al vele vogelsoorten op 
de plas worden waargenomen, die ook de interesse hebben gewekt bij profesionele ornithologen. 
Op de volgende website zijn deze waarnemingen te volgen: https://waarneming.nl/locations/18/ 
Opmerkelijk is tevens dat nijlganzen enkele nestgangen hebben gemaakt in de oeverzwaluwwand. 
 
 
4. Toelichting beoordeling door bevoegd gezag 
De eindsituatie van de Hooge Kampse Plas (hoogteligging, leeflaag, waterkwaliteit, grondwater) is 
beoordeeld door het bevoegd gezag Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. Hieruit is naar 
voren gekomen dat het grondwater nogmaals moet worden bemonsterd en een extra peilbuis moet 
worden geplaatst. De aanvullende acties uit de brief zullen in opdracht van K3Delta worden 
uitgevoerd. De complete brief wordt bijgevoegd bij het besprekingsverslag (actie door Wim 
Vermeule). 
 
 
5. Toelichting monitoring, blauwalg en toekomst 
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De monitoringsrapportages 2019 van oppervlakte en grondwater worden toegelicht. De stofgroep 
PFAS is aan het analysepakket toegevoegd. Verder is in augustis 2020 blauwalg waargenomen in 
de plas. De beoordeling door de aquatisch adviseur (Sweco) wordt besproken. De monitoring wordt 
uitgevoerd tm 2024 (5 jaar na realisatie). In 2024 wordt tevens een natuuronderzoek uitgevoerd 
bestaande uit: fytoplankton, macrofyten, macrofauna en vissen. Daarbij zal tevens de PCBmeting in 
jonge Baars worden uitgevoerd. Hiermee wordt inzicht verkregen in de natuurontwikkeling en of 
aanvullende beheermaatregelen nodig zijn. De inhoud van het onderzoek zal vooraf met de 
beheergroep worden gedeeld (actie door Rob Veenbrink). 
 
 
6. Beheer 
De beheernotitie zal als leidraad worden gebruikt voor het beheer van de Hooge Kampse Plas. De 
klankbordgroep zal verder gaan als werkgroep. Afgesproken wordt dat de beheergroep minimaal 1 x 
per jaar bij elkaar komt (actie door Rob Veenbrink). 
 
De begroeiing op de eilanden is dit jaar heel beperkt, waardoor verwijderen van begroeiing op de 
eilanden nu niet aan de orde is. Naar verwachting zal het waterpeil in de herfst/winter weer stijgen 
door neerslag en afname van verdamping. Besproken wordt dat de vogels bijdragen aan 
”bemesting” van de eilanden. 
 
Verder wordt ingegaan op het bermmaaisel dat op het toegangspad terecht is gekomen. Dit was 
niet de bedoeling en in het voorjaar 2021 zal de deklaag worden hersteld (actie door Rob 
Veenbrink). 
 
Het signaal werd afgegeven dat mevrouw Arissen ontevreden is over de herstelwerkzaamheden 
van de gepachte strook langs het toegangspad. Er zal met haar contact worden opgenomen (actie 
door Wim Vermeule). 
 
7. Feestelijke oplevering 
In het voorjaar 2021 zal een feestelijk oplevering bij de plas worden georganiseerd, mits veilig ivm 
Covid (actie door Wim Vermeule). 
 
 
8. Rondvraag 
Er worden enkele inrichtingssuggesties gedaan inzake: herplaatsen bankjes, telescoop en plaatsen 
informatiepaneel (actie door Rob Veenbrink en Jacqueline van Dam). 
 
Ingegaan wordt op de eigendomssituatie van de Groenekanseweg. De weg is destijds verbreed 
voor de zandwinning of de stortactiviteiten (op verzoek van de provincie?). De kadastrale situatie zal 
worden opgevraagd (actie door Iwan Reerink). 
 
Tot wordt gezamenlijk geconcludeerd dat de herinrichting is afgerond met maatschappelijk 
draagvlak, dankzij het klankbordoverleg. Dit was het laatste klankbordoverleg en iedereen wordt 
bedankt voor de constructieve feedback en sturing. 
 


