Plan van aanpak: Informatieborden Groenekan
Aanleiding

Eisen QR bordjes

De Stichting 900 jaar De Bilt stimuleerde in 2013 tal van verenigingen op het
gebied van sport, theater, kunst en cultuur, muziek, historisch, natuur,
onderwijs en jeugd, zorg, etc. om gezamenlijke initiatieven op te zetten. Naar
aanleiding hiervan is in samenwerking met de gemeente een tweetal
initiatieven ontplooid, namelijk de plaatsing van informatieborden in de wijk
Kloosterpark (De Bilt) en de wijk Vogelzang (Bilthoven).

De bordjes worden geplaatst op locaties met hoge informatieve waarde. De
tekst op de website moet voor een breed publiek zijn opgesteld. Ten behoeve
van de tekstuele en visuele inhoud van de website zal gebruik gemaakt
worden van de kennis van de stichting Het Groenekans landschap, alsmede
van de Historische vereniging Maartensdijk.

Doelstelling
In navolging van De Bilt en Bilthoven wil Groenekan op een aantal noemenswaardige locaties een soortgelijk initiatief ontplooien. Het project heeft als
doelstelling: de realisatie van informatieborden over Groenekan verspreid. Per
bord zal interessante historische achtergrondinformatie verkrijgbaar zijn over
die specifieke locatie en/of dat object.

Organisatie en coördinatie
Het project ‘Informatieborden Groenekan’ is geïnitieerd door de Dorpsraad
Groenekan, waarna de toenadering is gezocht richting de stichting ‘Het
Groenekans landschap’. Het project is daarmee een samenwerking geworden
tussen beide instanties. In samenspraak en goed overleg met overige stakeholders zal dit project tot de realisatie leiden.

Informatiewijze
Binnen Groenekan is de (potentiële) wildgroei aan borden, van alle soorten en
maten voor vele bewoners een angst. Daarom wordt (in afwijking op de Bilt en
Bilthoven) in Groenekan gekozen voor een andere wijze van informatieverschaffing, namelijk via QR codes. Een QR-code is een soort van
streepjescode die je kunt scannen met je smartphone. Als je de
QR-code scant kom je direct op de website waar de code naar
verwijst. Eigenlijk dient het als een soort internet link. Zo kun je
snel meer informatie vinden over een onderwerp of product.
QR staat voor Quick Response.
Stichting Het Groenekans landschap heeft aangegeven haar website te willen inzetten als kennisbron waarnaar de QR code naar verwijst. Door goede vulling van
de website kan op maat informatie verschaft worden aan de bezoekers van
Groenekan.

Klompenpaden
Er wordt in Groenekan veelvuldig gewandeld op de grens van de Utrechtse
Heuvelrug en het veenweidegebied. Hiervoor kan men het Beukenburgerpad
bewandelen, welke onderdeel uitmaakt van de Klompenpaden
(www.klompenpaden.nl). De startlocatie van deze route bevindt zich op de
parkeerplaats Groenekanseweg, bij het viaduct onder de A27.
Het project ‘Informatieborden Groenekan’ heeft (een grote) overlap met de
route van dit Beukenburgerpad, waardoor er een versterkende factor kan
worden bewerkstelligd. Zo zijn er nog meer bezienswaardigheden langs de
route waar dit plan op voort kan borduren.
Om deze reden lijkt het de projectgroep raadzaam een informatiebord toe te
voegen aan deze startlocatie , ter toelichting op de beschikbare informatie die
via de QR bordjes opgevraagd kan worden.

Zowel vormgeving als uitstraling van het QR bordje dient in lijn te zijn met die
van de omgeving. Het bordje moet herkenbaar gepositioneerd worden zonder
teveel op te vallen. Traditioneel hebben QR bordjes een zwart/witte opmaak
(witte achtergrond met zwarte code). Het projectteam is van mening dat deze
opzet niet past binnen de omgeving van Groenekan en heeft daarom naar
alternatieve mogelijkheden gezocht. In deze zoektocht is men gekomen op
een houten opmaak, waarbij vrijwel alle houtsoorten als basis kunnen dienen.
Aan de rechterzijde van dit plan treft u enkele voorbeelden aan van deze
houten opmaak.
De bordjes kunnen op allerlei objecten worden aangebracht, bij voorkeur op
reeds aanwezige objecten (zoals de paal van een verkeersbord of de
aanwezige paaltjes van het Klompenpad). De bordjes dienen een deugdelijke
bevestiging te krijgen en bij de keuze houtsoort dient rekening te worden
gehouden met een robuuste houtsoort.

Financiën
Ten behoeve van de realisatie van dit project zijn financiële middelen noodzakelijk. De hoogte van dit bedrag is uiteindelijk afhankelijk van het aantal QR
bordjes wat toegepast zal worden. De inkoopkosten van het informatiebord
(startlocatie Klompenpaden) wordt geschat op circa € 500,- en de kosten van
een houten QR bordje liggen rond de € 30,- per stuk. In deze bedragen zijn de
bevestigingsmaterialen meegenomen. De plaatsingswerkzaamheden worden
geschat op circa € 500,-.
Ten behoeve van de te maken kosten zal toenadering gezocht worden richting
verschillende fondsen zoals ‘Mens en zijn natuur’, het ‘Van Ewijck fonds’,
‘Oranje fonds’ of de Rabobank Utrechtse Heuvelrug. Ook zal onderzocht
worden of vanuit de Gemeente De Bilt hiervoor financiële middelen
beschikbaar gesteld kunnen worden.
Het geniet de voorkeur, daar waar mogelijk, de besteding ten goede te laten
komen van de lokale economie. Hier zal dan ook bij de inkoop van de
houtmaterialen en de opdracht voor het graveren zoveel mogelijk rekening
worden gehouden.

Uitvoering
In samenspraak met de stakeholders zal gekozen worden voor een type
houtsoort en het ontwerp. De locaties zal door het projectteam worden
bepaald. Voor wat betreft de uitvoering (productie en plaatsing) zal zoveel
mogelijk gepoogd worden om dit bij lokale vrijwilligers of ondernemers neer te
leggen.

