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De al jaren kritische stichting heeft
bezwaar gemaakt tegen het plan om
meer mogelijk te maken in het bui-

tengebied. Behoud de Eemvallei
stelt dat als er groen licht komt,
windturbines met een ashoogte tot
aan zestig meter en hoger mogelijk
worden. ,,Met de rotorbladen erbij
wordt dat 130 meter”, stelt secretaris
Kees Koolmees. Ook kleine windtur-
bines op boerenerven, zonneweiden
en biogas-installaties zullen volgens
hem tot de mogelijkheden gaan be-
horen. ,,Als Soest, Baarn, Bunscho-
ten, Eemnes en Amersfoort dat gaan
toestaan zou het uiterst slecht uit-

pakken voor het prachtige buiten-
gebied.” Het gaat om de provinciale
ruimtelijke structuurvisie en de
provinciale ruimtelijke verorde-
ning, die beide bindend zijn voor
bestemmingsplannen van gemeen-
ten. Behoud de Eemvallei (SBDE)
heeft bij de provincie twee bezwaren
(zienswijzen) ingediend tegen de
plannen. ,,Een van de kernkwalitei-
ten van Eemland is dat het een ex-
treem open landschap is. Windtur-
bines zullen dat aantasten, het le-

vert een onaanvaardbare horizon-
vervuiling op.” Volgens Koolmees
zullen windturbines vooral ’s
avonds en ’s nachts veel hinder ople-
veren voor trekvogels, die Eemland
als foerageer- en trekgebied gebrui-
ken. ,,Ook voor vleermuizen waar-
van er veel in de polder leven is dit
funest. Als mensen toch windturbi-
nes willen, koop er dan een op zee.”
Koolmees vindt het kwalijk dat uit-
gerekend de provincie die de wette-
lijke taak heeft om voor de fauna op

te komen met deze verruiming
komt. ,,We hopen dat Utrecht terug-
komt op dit plan en inziet dat ze
fout bezig is.”
De Baarnaar put hoop uit een eerder
plan voor zonnepanelen langs de A1
bij Baarn. Dat ging om 32.000 pane-
len langs rijksweg, maar Eemnes
trok het plan in na forse kritiek van
raadsleden en belanghebbenden.
,,Ook biogas-installaties willen we
niet. Ze zijn lelijk, zorgen voor stank
en zijn gevaarlijk”, vindt Koolmees.

Behoud de Eemvallei verzet zich tegen verruimen van mogelijkheden in Eemlandse polders

’Geen windmolens en zonnepark’
Hans van Keken
h.van.keken@hollandmediacombinatie.nl

Baarn ✱ De provincie Utrecht dreigt
het eeuwenoude Eemlandse land-
schap te verpesten met windmolens
en zonneparken. Dat stelt stichting
Behoud de Eemvallei.

achter de woning van marktkoop-
man Eric de Graaf staat, waren dit
voorjaar voor het eerst ooievaars
neergestreken. Die waren gaan
broeden, en er waren zowaar twee
jongen uit het ei gekropen. Zo’n ze-
ven weken later lijken beiden kui-
kens het gered te hebben. Tot groot
plezier van De Graaf, die hier al op
hoopte sinds hij het huis mét paal
jaren geleden kocht. En niet alleen
hij geniet met volle teugen van het
voor de Baarnse natuur toch wel bij-
zondere feit. „Er komen hier regel-
matig mensen voorbij om te kijken.
Stappen af van de fiets, auto’s stop-
pen regelmatig”, vertelt hij. „Vooral
in de weekeinden is het druk.”
Met de drie inmiddels ook al groot
geworden ooievaars uit de theetuin
in Eemnes en de twee nu in Baarn
gaat het goed met de ooievaarsstand
in Eemland, somt De Graaf op. „Ik
heb thuis een schilderij van oude
botters, maar dit is eigenlijk veel
mooier. De natuur is prachtig zo.”

Op de paal die al al jaren in de tuin

Twee ooievaars in
Baarn redden het 
Hans van Keken

Eembrugge ✱ Het lijkt gelukt. Na
precies 68 jaar heeft Eembrugge
weer ooievaars voortgebracht.

Terug in Baarn. CASPAR HUURDEMAN

In totaal 27 jongeren van 13 tot en
met 22 jaar krijgen in zes weken tijd
de kans om vaardigheden op te
doen. Een fenomeen dat in 2010
overwaaide uit Zweden, en inmid-
dels op elf plaatsen in het land te
vinden is. ,,Ondernemersvaardighe-
den, oplossingsgericht denken, het
wordt steeds belangrijker in onze
steeds flexibeler wordende wereld”,
legt regiocoördinator Marianne van
Lubeck uit.
De groep is deze week drie dagen
lang in het diepe gegooid. Ieder
kreeg bijvoorbeeld tien euro en

moest daarmee gaan ondernemen.
Soesters Luca en Brian, met hun der-
tien jaar de jongsten, kochten snoep
bij de Lidl en gingen op station
Amersfoort snoeppakketten verko-
pen. ,,Binnen een uur hadden we
meer dan dertig euro verdiend”, ver-
tellen de twee trots.
De twee leerlingen van het Baarnsch
Lyceum hebben zelfs al een eigen
bedrijfje. BL Tech Assistance, leggen
ze uit. ,,Wij helpen bij problemen
met computers. We hebben ook al
een eigen site. Waarom we deze zo-
merschool doen? Omdat we willen
kijken hoe we onze doelgroep beter
kunnen bereiken. Senioren zijn
vaak minder actief met sociale me-
dia, maar daar zit zeker een markt
voor ons”, aldus de piepjonge onder-
nemers.
De Baarnse Merel Poppeliers (15) wil

een ontbijtservice in haar woonplaat
starten. ,,In een milieuvriendelijk
zakje, bij de mensen thuis op de fiets
gebracht”, legt ze uit. Hoeveel zo’n
ontbijt moet gaan kosten, dat weet
ze nog niet. ,,Dat hoop ik hier te le-
ren”, legt ze uit. Haar inspiratie zijn
de Croissant Boys, een Amsterdams
bedrijfje. ,,Heel bekend daar. Zoiets
wil ik ook, maar dan net anders. In
elk geval zo milieuvriendelijk mo-
gelijk.”
Valerie Kabel uit Soest heeft grote
plannen met een eigen sieradenlijn.
,,Ik wil uitzoeken hoe ik dat het best
in de markt kan zetten. Een commu-
nity rondom mijn zelfgemaakte ket-
tingen lijkt me helemaal te gek. Er is
veel concurrentie in deze sector, en
ik wil kijken hoe ik er bovenuit kan
steken”, legt ze uit. ,,Zorgen dat
mensen mijn naam onthouden.”

Ondernemers in de dop Brian (l.) en Luca uit Soest en Merel uit Baarn. FOTO STUDIO KASTERMANS/BEN DEN OUDEN

’Ondernemend worden is
helemaal van deze tijd’
Hans van Keken

Soest, Baarn ✱ Voor ondernemer
worden zijn eigenlijk geen echte op-
leidingen. Maar Zomerondernemer,
deze week van start gegaan in Eem-
land, doet een goede poging.


