
 

 
Aan gemeenteraad Baarn 
Via griffie:  Nelleke.Both@baarn.nl 
 
 
Betreft: reclamemast aan de rand van Eemland 

 
11 mei 2018 

 
Geachte leden van de gemeenteraad, 
 
In uw vergadering van 16 mei staat de ‘Digitale reclamemast sportpark Ter Eem’ op de agenda. 
Natuurmonumenten en de Natuur en Milieufederatie Utrecht maken zich grote zorgen over de 
aantasting van het landschap van Eemland en de Eem, bij plaatsing van deze reclamemast. We delen 
deze zorgen met de Ruimtelijke adviescommissie Baarn (Mooisticht). We vragen u met klem om géén 
toestemming te geven voor plaatsing van de mast op deze locatie.  
 
De reclamemast is in strijd met de goede ruimtelijke ordening zoals bedoeld in artikel 3.1 van de Wet 
ruimtelijke ordening vanwege aantasting van het landschap. De reclamemast van bijna 30 meter hoog 
grenst direct aan het open landschap van Eemland en de Eem. Dit landschap is uniek vanwege de 
grootschalige openheid en de weidevogels. De reclamemast en het paneel van 9 bij 12 meter zullen 
zichtbaar zijn in de verre omgeving en daarmee afbreuk doen aan deze openheid. Door de verlichting 
zal dit zeer opvallend zijn, zeker in de avond en nacht. En ook overdag is dit een zeer aanwezig object 
aan de horizon. Het Eemland wordt door de bezoekers en bewoners juist zeer gewaardeerd om de 
openheid en relatief vrije horizon. Dit is tijdens de streekconferentie Eemland300 van afgelopen 
november1, ook zeer duidelijk gemaakt door de deelnemers. De openheid van het landschap, stond 
daar hoog bovenaan als belangrijkste waarde van Eemland.  
 
Een reclamemast dient louter een commercieel doel. We roepen u op om daarvoor een betere locatie 
te vinden met minder ruimtelijke impact. Het is niet mogelijk om een reclamemast als deze ruimtelijk 
in te passen, zichtbaarheid is immers het doel voor de reclame. Beschermen van het landschap gaat 
hiermee niet samen. 
 
We hopen dat u de openheid van het landschap van de Eempolder een warm hart toedraagt en géén 
toestemming geeft voor deze reclamemast. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met 
Claudia van Holsteijn (c.vanholsteijn@natuurmonumenten.nl of 06-12987823).  
 
Met vriendelijke groet, 
Mede namens de Natuur en Milieufederatie Utrecht, 
 
 
Gradus Lemmen 
Gebiedsmanager Natuurmonumenten Utrecht 

                                                        
1 Zie voor meer informatie over de streekconferentie www.Eemland300.nl.   


