
JAARVERSLAG 2014  

STICHTING NIEUW KNAL GROEN 

  

LANGESTEEG 

Voorstel van Heijmans, NMU en Provincie om  het gebied te ontwikkelen tot een ecologische zone, 
die aansluit bij de Schoolsteegbosjes. Er is in 2013 veel overleg geweest, maar al snel bleek er grote 
weerstand tegen de plannen van Heijmans om huizen in het gebied te bouwen.  In April is er een 
inspraakavond van de gemeente geweest. Diezelfde dag heeft de directeur van Heijmans, Maarten 
van Duijn,  zonder de NMU of ons erin te kennen, een brief  geschreven aan de gemeente en aan 
D66. In die brief herinnerde hij aan veelvuldig overleg en financiele afspraken tussen 
opeenvolgende Colleges en Heijmans over bebouwen van het gebied Langesteeg. Deze brief 
maakte de weerstand alleen maar groter en ieder verder overleg weinig zinvol. 

Het nieuwe  College heeft de NMU bij monde van wethouder Eric van Beurden laten weten, dat in 
het coalitieakkoord geen ruimte was voor enige woningbouw in de Langesteeg. 

De NMU ziet nu geen ruimte meer voor verder onderzoek en Heijmans zal met De Boom 
overleggen over verdere mogelijkheden.  

We hebben niets meer gehoord van nieuwe ontwikkelingen. 

  

HERTEKOP 

Na overleg met de Provincie over de grootschalige ontwikkelingen bij de Hertekop zijn onze 
bezwaren tegen een parallelweg bij de Schutterhoeflaan afgewezen. Hierbij zou de Arnhemseweg 
voor de helft verlegd worden naar de kant van de Dodeweg met grote kap van alle beuken daar. 
Andere door ons aangedragen oplossingen werden allen als verkeersonvriendelijk afgewezen.  

De wens van NKG en Vrienden van het Beekdal voor een onderdoorgang van de A28 voor dieren en 
wandelaars heeft in november in een overleg met Rijkswaterstaaat geleid tot een officiele 
aanbeveling hiervoor van RWS bij de werkzaamheden.  

  

TABAKSTEEG WONEN IN SFEREN 

Corri Verduin heeft als oud wethouder en als voorzitter van NKG meegewerkt aan een boek over 
het ontstaan van de Tabaksteeg. Onze bezwaren toen en mijn minderheidstandpunt in het College 
zijn daarin opgenomen. Het is verder een prachtig boek geworden. 

 

BESTUUR 

Ide Lustig heeft in verband met zijn werkzaamheden voor de D66 fractie zijn medewerking aan 
NKG gestaakt.   

Mark Goedkoop heeft aangegeven weer wat meer te  kunnen doen voor NKG. 

De gezondheid van Peer Buters is verder achteruitgegaan. Hij krijgt wel alle informatie van ons per 
mail. Wij wensen hem veel sterkte toe. 

Mieke Nauta woont weer in Leusden en is ook weer actief binnen NKG. 
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