Van:
Stichting Behoud de Eemvallei
p/a De Gondel 4
3742 GM Baarn
Vereniging Vrij Polderland
p/a Stadhouderslaan 164
3761 ER Soest

Aan:
College van burgemeester en wethouders van Baarn
Cc: Gemeenteraad van Baarn
Griffie: n.both@baarn.nl / D.deRuiter@baarn.nl
Cc: College van burgemeester en wethouders en gemeenteraad van Soest
Griffie: griffie@soest.nl
Cc: College Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten van de provincie Utrecht
Griffie: statengriffie@provincie-utrecht.nl

Baarn / Soest, 24 augustus 2020
Geacht college en raad,
Betreft: Natuurwaarde zal voorgoed verdwijnen door aanleg nieuwe weg in de Eemvallei
Geacht college van burgemeester & wethouders, en gemeenteraad
De besturen van de Stichting Behoud de Eemvallei (SBDE) en de Vereniging Vrij Polderland
(VVP) zijn fel tegenstander van het voorstel /optie van het college van burgemeester en
wethouders van Baarn om een weg aan te leggen vanaf de Bestevaerweg de Eemvallei in,
vervolgens met een onderdoorgang onder het treinspoor door om daarna aan te sluiten op
de weg, de Praamgracht in Baarn. De Bestevaerweg wordt in deze visie een belangrijke
verkeersader om o.a. Paleis Soestdijk te bereiken.
Dit absoluut niet-duurzame voorstel/ optie vermeldt uw Mobiliteitsvisie ‘Baarn gaat verder’
d.d. 10 juni 2020. Het onvervangbare boerenland dat in dit voorstel voor die 1 km-lange
weg wordt opgeofferd is nu gekenmerkt als ecologische verbindingszone en grenst aan het
historische water van de Praamgracht.
Terwijl in het kader van klimaatbeleid het juist beleid is om waar mogelijk verhardingen weg
te halen en daarvoor groen te laten terugkeren stelt het Baarnse college van B&W het
tegenoverstelde voor en komt met een vreselijk planvoorstel om daar die weg aan te leggen
waarbij tevens het leefgebied van veel weide- en andere vogelsoorten zal verdwijnen.

In dit vitale agrarische boerenland dat deel uitmaakt van het robuuste landschap van de
Eemvallei zitten o.a. de door de provincie Utrecht benoemde icoonsoorten de grutto en de
kievit die daar ook broeden. Ook leven er kwartels. SBDE en VVP verzoeken u dit voorstel/
optie te schrappen uit de mobiliteitsvisie waardoor de Eemvallei met haar ecologische
verbindingsschakel tussen de Utrechtse Heuvelrug en de Eemvallei onaangetast blijft.
Er is al zoveel leef- en foerageergebied voor (weide)vogels verdwenen in de afgelopen
decennia. De Eemvallei dreigt al te degraderen tot een mais- en raaigraswoestijn. Een
verdere vermindering en aantasting is onacceptabel. De biodiversiteit mag niet verder
verschralen.
En wat te denken van het vergrote verkeersaanbod in relatie tot scholen en het
kinderdagverblijf aan en nabij de Bestevaerweg. En er zijn al grote bedragen besteed aan
het verkeersluw maken. Rustige leefbare woonwijken dreigen te worden doorsneden door
een drukke verkeers- en verbindingsader.
We verzoeken u derhalve dringend om geen nieuwe weg aan te leggen. Baarn heeft de
plicht om de weide- en andere vogels te beschermen en niet om zeep te helpen.
Hoogachtend,
C.V. (Kees) Koolmees
Secretaris Stichting Behoud de Eemvallei
e-mail cvkoolmees@eemvallei.nl

R. (Robert) van Motman
Voorzitter Vereniging Vrij Polderland
e-mail: voorzitter@vrijpolderland.nl

