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Groenekan, 7 oktober 2019

Betreft: bouwplannen in Bospark Voordaan te Groenekan

Geachte College,
De woningmarkt is zeer gespannen. Met name starters en mensen met wat minder financiële
draagkracht hebben grote moeite een woning te bemachtigen. Dat geldt zeker ook voor de
woningmarkt van gemeente De Bilt. De gemeente heeft vrijdag, 4 oktober, dertien nieuwe
bouwlocaties in diverse kernen aangewezen om aan die grote vraag naar woningen enigszins
tegemoet te komen. In de kern Groenekan betreft dat de het cirkelvormige bosje in bospark
Voordaan, omsloten door Kastanjelaan en Vijverlaan en lokaal liefkozend aangeduid als 'Bosje
Voordaan'. Met het aanwijzen van juist díe locatie laat de gemeente het failliet zien van haar
kernenbeleid.
Voor de oppervlakkige waarnemer heeft Groenekan geen direct waarneembare kern. Maar voor
iedereen die wat langer in het dorp woont is het duidelijk dat landgoed Voordaan met haar fraaie
eeuwenoude natuur- en cultuurhistorisch erfgoed een belangrijk onderdeel vormt van de identiteit
van dit mooie belommerde dorp. Daarbinnen vormt het 'bosje' met zijn monumentale, hoog naar de
hemel opreikende beuken en eiken met haar prachtige lommerrijke gewelf feitelijk de Groene
Kathedraal van het dorp. Bebouwen van die plek voelt als heiligschennis, alsof Groenekans
kroonjuwelen worden verkwanseld.
Met een dergelijke ontwikkeling zou een groot stuk vitaal en hoog opgaand loofbos in het hart van
het dorp verdwijnen. Die groenschade wordt nog vergroot doordat de aangrenzende bosdelen
hierdoor ernstig worden aangetast in hun functie en beeld. In het gebied leven spechten, rans- en
bosuilen en vele andere vogels, maar ook ringslangen en dassen worden regelmatig gesignaleerd.
Alleen al vanuit dit natuur- en cultuurhistorisch erfgoedperspectief is het onbegrijpelijk dat de
gemeente nu juist díe locatie in Groenekan aanwijst. Te meer onbegrijpelijk omdat een in opdracht
van de gemeente opgesteld rapport (maart 2019) stelt dat het karakter van dit parkbos behouden
moet blijven. De gemeente heeft tijdens een gesprek op het gemeentehuis nog eens uitgesproken
conform dit rapport te zullen acteren én ze heeft dit ook per email nog eens bevestigd.
Wat sommigen in 2001, bij de fusie van de gemeenten Maartensdijk en De Bilt al vreesden, namelijk
dat de kleinere kernen hun eigenheid in dat proces zouden verliezen, wordt nu bewaarheid. De
identiteit van die kleinere kernen, gevormd door hun eigen eeuwenoude onderscheidende
geschiedenis, wordt hier met voeten getreden. Het begrip voor, en de kennis van, de onderscheiden
karakters van die kleine kernen lijkt bij het centrale-bestuur-op-afstand volledig te ontbreken.
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Mocht u uw kennis ten aanzien van het onderhavige natuur- en cultuurhistorisch erfgoed in dit
verband willen bijspijkeren, dan mogen wij u verwijzen naar het óók op dit moment nog uiterst
relevante boek: 'Orkanen over Voordaan'.
Het boek is in 2006 gepubliceerd
door de in 2017 overleden
Groenekanner en oprichter van de
Stichting Brigida, Wim van Schaik.
Hij schreef het boek uit bezorgdheid, ook toen al, over de omgang
van de fusiegemeente De Bilt met
het Groenekanse erfgoed
Voordaan. l'Histoire se repète!

fig. Het 'Bosje Voordaan', zoals het
in 2006 door Wim van Schaik in
zijn boek werd vastgelegd.
Overigens, die zeven dure woningen die op bovenstaande locatie gerealiseerd zouden moeten
worden kunnen starters en financieel minder draagkrachtigen zich niet veroorloven en vormen als
zodanig dus geen verlichting voor hun noden. De keuze voor deze locatie lijkt dan ook vooral
ingegeven door de verwachte opbrengst voor de gemeente van 1,6 miljoen, meer dan 60% van de
totale positieve exploitatie. Pecunia non olet, maar zou dat de onomkeerbare brute verkrachting
rechtvaardigen van een eeuwenoud karakterbepalend erfgoed?
Tenslotte: de korte tijd tussen aankondiging (4 oktober) en inspraakavond (10 oktober) heeft het
karakter van een overval. De gemeente laadt de verdenking op zich dat ze deze zaak er met stoom en
kokend water doorheen wil jassen. Om te beginnen moet de gemeente daarom die inpraakavond
uitstellen. Tijd is nodig om de lokale gemeenschappen in staat te stellen tot een goed afgewogen
standpuntbepaling te komen en met de gemeente over mogelijke alternatieven mee te denken.
Wij wensen u veel wijsheid toe.
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