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Opmaat naar
een oorlogsmonument (deel 3)
door Frank Klok
De recente berichtgeving in de Vierklank over de noodlanding van de Amerikaanse
bommenwerper in Groenekan, op 28 mei 1944, heeft de nodige reacties bij lezers losgemaakt.
Een kleine bloemlezing:
Vervloeken
‘Wij woonden toen aan de Kastanjelaan’, vertelt Jet Buisman, dochter
van dokter Buisman. ‘Mijn vader
heeft de gewonden van de B-17 onderzocht en geregeld dat de minder
zwaar gewonden – tegen het uitdrukkelijke verbod van de Duitsers
in - per ambulance werden afgevoerd. Mijn vader was zelf militair
en hij was woedend over de schandalige manier waarop de Duitsers
de gewonden behandelden. Hij kon
zich altijd al ‘stevig’ uitdrukken
maar toen hij van de boerderij van
De Kruijff terugkwam vervloekte
hij het optreden van de Duitsers wel
buitengewoon hartgrondig.’
Schuilkelder
‘Het
spoorwegknooppunt
bij
Blauwkapel werd vaak gebombardeerd en afzwaaiers kwamen ook
boven Groenekan terecht. Toen wij
het geluid van die naderende bommenwerper hoorden vluchten we
dan ook meteen de appel(schuil)
kelder in’, vertelt Ieteke KerstenKuiper. ‘We woonden in Tuindorp maar waren elk weekend bij
mijn opa in zijn houten zomerhuis
tegenover de boerderij van De
Kruijff (hoek GroenekansewegKastanjelaan). Toen het weer stil
was kwamen we te voorschijn en

Binnenkort wordt in Groenekan huis-aan-huis gecollecteerd met intekenlijsten. Met de opbrengst zal een monument worden gerealiseerd
ter nagedachtenis aan het offer dat de bemanning van de B-17 bracht
voor onze vrijheid. Het monument zal in Groenekan op 28 mei 2014,
70 jaar na de noodlanding, worden onthuld in aanwezigheid van onder
meer enkele familieleden van de omgekomen bemanningsleden en van
leerlingen van de Nijepoortschool, die het monument zullen adopteren.
Voor meer informatie: www.b17groenekan.nl.

De drie omgekomen bemanningsleden van de B-17
ik zag vanuit opa’s boomgaard, op
het erf van De Kruijff de zwaargewonde Roscowick net min of meer
‘omvallen’. Mijn moeder haalde
me daarna snel weg om me die nare
beelden te besparen’.
Rood-wit-blauw
’Mijnheer Arends bij de Eskem
(toentertijd een metaalbedrijf aan
de Utrechtseweg, nu de Koningin
Wilhelminaweg)’, vertelt mevrouw

Van Es-Wendt, dochter van de toenmalige smid aan de Groenekanseweg, ‘heeft van het perspex van de
vliegtuigruiten van de B-17 ringetjes gedraaid. Hij heeft in die ringetjes drie inkepingen gemaakt en die
rood wit en blauw gekleurd [misschien als klein verzet tegen het
oranje-blanje-bleu van de NSB?].
Meisjes uit het dorp waren er zeer
verguld mee, want er was toen verder niks moois meer te krijgen.’

Veiligheidssnoei op Landgoed Eyckenstein
door Henk van de Bunt
De afgelopen weken is er op en rond Landgoed Eyckenstein hard gewerkt aan het snoeien
van dode takken langs de grotere paden, de zogenaamde preventieve veiligheidssnoei.
Aan veel oude eiken en beuken langs doorgaande routes zijn dode takken verwijderd
om te voorkomen dat ze met harde wind naar beneden komen en onveilige situaties
veroorzaken. In een enkel geval is de hele boom ontmanteld.
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Informatiebijeenkomst nieuwe
vrijwilligersgroep Noorderpark
Op zaterdag 25 januari is er een informatiebijeenkomst in
Westbroek voor mensen die zich willen inzetten voor het
onderhoud van het landschap in het Noorderpark. Het
Noorderparkgebied is een uniek gebied vlakbij de stad Utrecht.
Om dit waardevolle cultuurlandschap rond Hollandsche Rading, Maartensdijk, Westbroek en Groenekan te behouden zoekt Landschap Erfgoed Utrecht enthousiaste vrijwilligers voor een nieuwe op te richten
vrijwilligersgroep.
Inmiddels hebben 21 mensen zich voor de informatiebijeenkomst aangemeld. Lijkt het u ook leuk om samen met anderen een bijdrage te
leveren aan uw eigen omgeving? Dan kunt u zich nog aanmelden bij
Landschap Erfgoed Utrecht. De nieuwe vrijwilligers hoeven geen ervaring met landschapsbeheerwerk te hebben. In 2014 worden de nieuwe
deelnemers opgeleid om de werkzaamheden in het landschap op zelfstandige en professionele wijze aan te pakken. Al werkende leert u door
het seizoen heen van alles over het beheer van verschillende landschapselementen. Van snoei- en zaagwerkzaamheden aan (knot)bomen en
geriefhout, het werken met de bosmaaier of zeis op waardevolle hooilandjes tot het beheer van poelen. Landschap Erfgoed Utrecht organiseert de praktijkdagen en cursussen in samenwerking met de vereniging Hart voor Groen uit Maartensdijk/Hollandsche Rading. Na 2014
kan de vrijwilligersgroep zelfstandig verder werken met ondersteuning
van Landschap Erfgoed Utrecht.
Informatiebijeenkomst
Op zaterdag 25 januari komt u meer te weten over de verschillende
aspecten van het landschapsbeheer in het Noorderpark. Wilt u samen
met anderen het Noorderpark mooi houden voor de toekomst? Meld
u dan aan voor deze. Dat kan via www.landschaperfgoedutrecht.nl/
agenda. Neem voor meer informatie contact op met Landschap Erfgoed Utrecht, vrijwilligerswerk@landschaperfgoedutrecht.nl of tel 030
220 55 34.

Sandwijck in januari
Op zondag 26 januari organiseert de Werkgroep Sandwijck samen met
Het Utrechts Landschap een rondleiding over het landgoed Sandwijck.
Ook in de winter is er het nodige te beleven. Vaak zijn er volop sporen
te zien van ree, vos en allerlei andere dieren. Daarvoor hoeft het niet
perse te sneeuwen, ook in wat modderige grond zijn ze goed te herkennen. Op Sandwijck staan ook veel bijzondere boomsoorten, die in de
winter goed aan hun silhouet zijn te herkennen.
De wandeling begint om 14.00 uur en duurt ongeveer twee uur. Het
verzamelpunt is de parkeerplaats op Sandwijck aan de Utrechtseweg 301, recht tegenover het Van Boetzelaerpark. De rondleiding is
gratis. Honden zijn (ook aangelijnd) niet toegestaan op Sandwijck.
(Rijk van Oostenbrugge)

Met de huidige temperaturen, zal het er op 26 januari niet zo uitzien.

De eeuwen oude eik ligt hier voorgoed geveld. Heel goed is de schade te zien die de eik in 2011 van de bliksem
opgelopen heeft. Omdat hij schuin naar de Dorpsweg toe hing, is hij preventief verwijderd. (Foto Anna Loos)
De kans was weliswaar klein dat
er iemand door een vallende tak
getroffen zou kunnen worden, maar
als beheerder mag men dat risico
niet lopen.
Om de routes veilig te houden, wordt er elke vijf à zes

jaar zo’n uitgebreide snoeiactie
uitgevoerd. Overigens is ook dan
geen 100% veiligheid te garanderen. Het blijft immers bos en daar
bestaat altijd enige kans dat er hout
naar beneden komt vallen. Beheerders adviseren dan ook het bos te

mijden bij extreme weersomstandigheden, zoals storm of bij veel
sneeuw op de takken.
Dorpsweg
Langs de Dorpsweg en bij de moestuin van Eyckenstein zijn enkele

heel oude bomen geveld, die te
slecht waren. Naast Eyckenstein is
een eik geveld, die in 2011 door de
bliksem getroffen is. Van boven tot
onder was een deel van de bast losgeslagen, waardoor de boom begon
af te sterven.
Omdat deze boom in de richting
van de openbare weg hing, is ook
hier besloten deze preventief te
vellen. Waarschijnlijk zijn de eiken
die hier staan, al voor het jaar 1700
geplant.

Dorpsbistro

0346 - 218821

Woe. Wildgoulash met aardappeltjes
22-01
en stoofappeltjes
Do.
of
23-01
Gebakken sliptongetjes
Vrij.
2 stuks (3 stuks € 15,-)
24-01
Woe.
Rib-eye van de grill met
29-01
knoflooksaus
Do.
of
30-01
Visrolletje met rauwe ham
Vrij.
en kruiden
31-01

€ 11,00
incl. kopje
koffie

€ 11,00
incl. kopje
koffie

"SUNDAY ROAST" op zondag wordt voortgezet!

www.naastdeburen.nl
Groenekanseweg 168, Groenekan

