
Geen windturbines 
naast de Eem!
Voorkom onherstelbare schade nu het nog kan!
De zuidelijke Eempolder, begrensd door Amersfoort, Soest, Baarn en de A1, vormt een 
eeuwenoud cultuurlandschap met unieke flora en fauna. Een schitterend open landschap 
dat we moeten beschermen tegen oprukkende bebouwing en industrialisatie.

Dreiging van Windturbines en Zonnepanelen
Het college van Amersfoort steunt het ‘Soesterwijkwiek’ initiatief om 
pal naast de Eem, op de rand van de polder en Hoogland-West, twee 
windturbines te plaatsen met een tiphoogte van 180-220 meter. Twee 
kolossen van dubbele Domtorens hoog, die tot in de verre omtrek de 
omgeving gaan domineren met hun malende wieken, enorme slag-
schaduw en dreunende, schadelijke lawaai. En daar blijft het niet bij, 
want de gemeente Soest overweegt om daar nog eens twee kolossale 
windturbines naast te zetten. Bovendien heeft Soest plannen om de 
vruchtbare weides rond de Eem te bedekken met 50 hectare zonne-
velden. 

Besluitvorming in stroomversnelling
Op 19 mei jl heeft Amersfoort het definitieve concept van de Regiona-
le Energiestrategie gepubliceerd (RES 1.0). Dit is het bod aan de lande-
lijke overheid voor de hoeveelheid op te wekken duurzame energie in 
de regio. De windturbines naast de Eem (‘Windplan Isselt’) staan hier-
in vermeld als een initiatief dat ‘richting uitvoering’ zou kunnen. Het is 
dus belangrijk om nú in actie te komen en deze trein tot stilstand te 
brengen voor het te laat is. 

Geef uw mening in de enquête van de gemeenteraad, 
maar let op!
Het besluit over de RES wordt al op 22 juni aanstaande genomen.  
De gemeenteraad van Amersfoort heeft een enquête gepubliceerd 
waarin inwoners hun mening kunnen geven over de plannen in de 
RES. Laat uw stem horen via de QR-code rechtsboven en geef 
zo snel mogelijk uw mening in deze enquête! Maar let op: de twee 
offshore-formaat windturbines zijn op de uiterste rand van de Isselt 

gepland, dus formeel op een bedrijventerrein. 
Feitelijk is dit pal aan de rand van de Eempolder, 
pal naast de Eem, pal naast Hoogland-West & 
Landgoed Coelhorst en veel te dicht bij diverse 
woonwijken en het Meander MC. Houd hier reke-
ning mee bij de beantwoording van de vraag of u 
‘windmolens op of bij een bedrijventerrein’ prefe-
reert boven molens op een andere locatie.

Word lid van de Vereniging Vrij Polderland (VVP)
De Vereniging Vrij Polderland (VVP) is actief in Soest, Baarn en Amers-
foort en zet zich met succes in voor het versterken van de natuur en 
de kringlooplandbouw in de zuidelijke Eempolder en Hoogland-West. 
De VVP is tegen windturbines en tegen zonne-asfalt in en rond de 
Eempolder, omdat de verwaarloosbare hoeveelheid ‘groene’ stroom 
die hiermee wordt opgewekt niet in verhouding staat tot de onom-
keerbare landschapsschade en de gezondheidsschade voor mensen 
ten gevolge van geluidsoverlast. 

De VVP heeft een alternatief energieplan ontwikkeld waarmee duur-
zaam stroom kan worden opgewekt zonder het eeuwenoude cultuur-
landschap aan weerszijden van de Eem onherstelbaar te verminken 
en zonder de gezondheid van de bewoners in gevaar te brengen. 

Help de VVP om weidevogels te sparen, landschapsver-
vuiling tegen te gaan en gezondheidsschade te voorko-
men. Kijk op www.vrijpolderland.nl of scan de onder-
staande QR-code om voor slechts EUR 20,- per jaar lid te 
worden. 


