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ook de open polder’
BEDREIGING 3

Nieuwvestiging boerderijen

Hoewel de politiek een nieuwe
boerderij aan de Peter van den
Breemerweg (foto) voor boer
André van Dorresteijn heeft tegenhouden, is het gevaar nog
niet geweken, denkt VP. Petra
Bertelink: ,,Waarom een nieuwe

boerderij bouwen als er zoveel
leeg komen te staan?’’ Van Motman: ,,Het is niet verkeerd als
het buitengebied levendig blijft.
Vestigt zich een andere onderneming in bestaande bebouwing, vinden wij dat niet erg.’’

BEDREIGING 4

Gesnoep aan de randen
De bevriende stichting Behoud
de Eemvallei uit Baarn klom al
in de pen toen er een klein parkeerterreintje met grasbermtegels werd aangelegd in een weiland naast het kringloopcentrum. VP tilt daar niet zo zwaar
aan, maar heeft er wel begrip

voor. Van Motman: ,,Mooi dat er
zo’n prachtig duurzaam bedrijf in
Soest zit, maar midden in het
dorp zou handiger zijn.’’ Ook andere bouwplannen langs de rand
worden kritisch gevolgd, zoals
aan de Korte Brinkweg en de
Ferdinand Huycklaan.

BEDREIGING 5

De opties van de Regiovisie
▲

Voorzitter Robert van Motman
en penningmeester Petra Bertelink van Vrij Polderland in Soestdijk langs de Praamgracht, met
op de achtergrond de Naald. Dit
gebied vormt de overgang van
Paleis Soestdijk naar de Eempolder. Die corridor moet versterkt worden, vinden ze.
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Dat de open polder boerenland is
en dus gebruikt moet worden door
boeren - een argument dat gebruikt
is ten gunste van de omstreden verhuizing van een boer - gaat volgens
Van Motman niet op. ,,De polder is
een stiltegebied met veel biodiversiteit. Er zitten weidevogels, er lopen zelfs reeën. De natuur kan zichzelf niet verdedigen. Wij vinden dat
je moet bouwen waar gewerkt
wordt, in stedelijk gebied.’’
Is VP het geweten van de polder?
Van Motman: ,,Dat is een taak van
de politiek. Ik vind het woord beschermheer beter. Ik vind het positief dat ook de VVD steeds meer de
groene richting op gaat.’’

BEDREIGING 2

Windmolens en zonnevelden
Vrij Polderland vreest voor de
komst van windmolens en zonnevelden. Is het niet nu, dan toch
op de langere termijn. Bertelink:
,,Wij vinden dat die op een industrieterrein horen. We pleiten ook
voor alternatieven: biogas, warm-

teopslagsystemen of een nieuw
soort energieopslagsysteem in
betonblokken, dat al ontwikkeld
wordt door het Zwitserse Energy
Vault. En al lijkt het mee te vallen
met dit groene college, over vier
jaar kan het zomaar anders zijn.’’

De Regio Amersfoort heeft in
2017 een Regiovisie vastgesteld
waarin toekomstige woningbouwlocaties zijn geopperd.
Hoewel er geen directe uitspraak is gedaan over bouwen
aan de rand van Soest en de
visie geen rechtsgevolgen heeft,
ziet Vrij Polderland hier toch een
bedreiging opdoemen. Het is
ook in politiek Soest wel eens
genoemd: de ‘lelijke rafelrand’
van Soest langs de Lange Brinkweg. Die zou mooi kunnen wor-

den afgemaakt door de polder
vol te bouwen tot aan het spoor.
Bertelink: ,,Er staat zelfs iets in
de Regiovisie over een station
tussen Baarn en Soest. Die laten
ze echt niet midden in de polder
staan. Wij zien liever een mooie
bomenrij langs de lelijke gebouwen, zodat je een prachtige afronding krijgt van Soest. Niks is
zo makkelijk als in de polder te
bouwen.’’ Vrij Polderland vindt
dat Soest niet moet opdraaien
voor woningdruk van de regio.

