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pp Robert van Motman van de vereniging Vrij Polderland voor een deel van het zoekgebied voor windmolens en zonnevelden met links de A.P. Hilhorstweg: ,,Dit plan raakt ons in ons hart.”.

‘Dit is een opgelegde keuze’
Vrij Polderland verbijsterd over energieplan in polder

Het Soester college
kwam recent met een
energieplan waarin ook
de Eempolder als
zoekgebied voor
windmolens en
zonnevelden staat
ingetekend. Dat wekt
veel verbazing omdat in
het coalitieakkoord de
polder met rust wordt
gelaten. De Vereniging
Vrij Polderland licht ter
plekke de voornaamste
bezwaren toe.
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ijna aan het einde van de A.P.
Hilhorstweg, op de grens met
Amersfoort, loopt een fraai
pad over de dijk naar de rivier de Eem. Het
weidse uitzicht over de groene vlakte noemt
Robert van Motman, voorzitter van Vrij Polderland, ‘fenomenaal’. Tegelijkertijd staat dit
alles op het spel, wanneer de voorlopige plannen van de gemeente Soest concreet worden.
Want dit hele gebied, tot aan de Eem, is een
zoekgebied voor velden met zonnepanelen.
Die zonnevelden zouden tussen aangeplante
hagen moeten komen. Die hagen trekken
dan weer biodiversiteit aan, ‘een pluspuntje’ noemt Van Motman dit aspect van de
plannen. Maar het mag geen naam hebben
want verder heeft hij er niets positiefs over te
melden. Op de plek waar we staan, een dijk
met aan de ene kant de uitgestrekte Soester
polder en aan de andere kant de Amersfoortse rioolzuivering, zijn ook windmolens
gedacht. Amersfoort wil er twee plaatsen en
Soest maakt van die gelegenheid gebruik om
net aan de andere kant van de gemeentegrens
er ook twee in te tekenen.
Soest hoeft vanuit de regionale energiestrategie geen plannen te maken voor windmolens
en zonnevelden in de natuur, maar wil graag
zelf de broek ophouden, verklaarde wethouder Nermina Kundic eerder. Alles is nog
zeer prematuur, maar toch, Van Motman en
andere natuurbeschermers maken zich grote
zorgen en willen de plannen zo snel mogelijk
van tafel. ,,Want je kunt het maar één keer
goed verpesten.” Hij wijst op een elektriciteitsmast. Een windmolen op deze plek zou
acht keer zo hoog worden, 240 meter. Funest

voor de weidevogels waar het gebied rijk aan
is, maar ook voor boerderijen in de omgeving,
vertelt hij. ,,Binnen een straal van tien keer de
hoogte, 2,4 kilometer dus, mogen mensen niet
wonen.”
DODE VOGELS De turbines flikkeren namelijk
en produceren bromtonen, niet bevorderlijk
voor de nachtrust en daarmee de gezondheid. Maar vooral de natuur en de dieren
zijn straks slachtoffer, benadrukt hij. ,,De
vogelbescherming is op zich voorstander van
windmolens, maar niet in weidevogelgebieden. En de Eempolder is een van de mooiste
weidevogelgebieden van Nederland. Wanneer
hier windmolens komen vind je straks alleen
nog maar dode vogels.”
Dat energie uit wind en zon een tijdelijke
oplossing zou zijn, in afwachting van nieuwe
technologie zoals aardwarmte, vindt hij geen
goed argument om het wel te doen. Om de
investering terug te verdienen is immers
vijftien tot twintig jaar nodig. ,,En vervolgens
duurt het nog zeker vijftien jaar voordat de
bodem is hersteld. Want die gaat kapot door
met name de zonnevelden.” En dan is er nog
het afvalprobleem, want turbines en zonnepanelen kunnen vooralsnog niet gerecycled
worden.
NATIONAAL LANDSCHAP Hij begrijpt überhaupt niet waarom dit plan is gelanceerd.
,,Het is nota bene middenin het nationaal
landschap Arkemheen-Eemland. Dit plan
raakt ons in ons hart.” De Vereniging Vrij
Polderland bestaat dertig jaar en telt circa
tweehonderd leden, van wie tachtig procent uit Soest. Wethouder Nermina Kundic

verklaarde dat uit het participatietraject
(450 Soesters deden mee) bleek dat niemand
windmolens en zonnevelden in de natuur wil.
Maar als het dan toch ergens zou moeten, dan
maar op de plekken die nu als zoekgebieden
zijn aangewezen, waaronder dit poldergebied.
Vervolgens bracht de wethouder naar buiten
dat de keuze voortgekomen is uit ‘de brede
participatie’. Lariekoek, vindt Van Motman,
en ‘een slimmigheidje van de ingehuurde
consultant’. ,,Dat zoekgebied van nu is een opgelegde keuze geweest. Op de eerste vraag of
we windmolens en zonnevelden in de polder
willen, was het antwoord ‘nee’.”
Zijn vereniging zegt niet op alles ‘nee’, wil hij
graag benadrukken. De beste manier om de
energiedoelen in Nederland te realiseren acht
hij de import van schone energie uit landen
met veel ruimte, zoals woestijnen. Zo heeft
Australië het plan om in 2050 niet energieneutraal te zijn, zoals Nederland, maar het
vijfvoudige daarvan. Dan zou vierhonderd
procent voor de export bestemd zijn.
PARTICIPATIERONDE Maar ook in Soest kan
opwekking van energie wel degelijk, legt hij
uit. ,,Wij zijn een voorstander van meervoudig
grondgebruik, zoals in Zwitserland. Je kunt
een overdekking van de spoorlijn maken
en daar zonnepanelen op plaatsen. Of een
supermarkt ondergronds bouwen, met daarop
woningen en zonnepanelen. Daarnaast ligt nu
nog maar vijf procent van de daken in Soest
vol met zonnepanelen. Ga daar eerst eens
mee aan de slag.”
De nieuwe participatieronde duurt tot 15
april. Soesters kunnen op de zoekgebieden
reageren via denkmeeover.nl.

