
 

 

Inspraak woensdag 16 mei 2018 om 20.00 uur/ gemeentehuis Baarn  

Onderwerp: Plan reclame-mast 

Inspreker:  C.V. Koolmees, secretaris Stichting Behoud de Eemvallei                                                                                                                             

  

Geacht college en gemeenteraad, 

Het bestuur van de Stichting Behoud de Eemvallei (hierna: Stichting) nam kennis van 

uw plan om een megagrote digitale reclamemast (met tv-schermen) van 28 m hoog 

op het Sportcomplex Ter Eem te vergunnen. De planlocatie ligt aangrenzend aan het 

kwetsbare buitengebied, direct aangrenzend aan het Baarnse en Eemnesser deel 

van Eemland/ Eemvallei.   

De natuurwaarde van het aangrenzende extreem open Eemland / de Eemvallei zal 

daardoor dominant worden aangetast en haar unieke identiteit verliezen. Dat geldt, 

eveneens voor nabij gelegen Eem, een beschermde robuuste natuurader behorende 

tot het Natuur-Netwerk-Nederland-gebied (NNN) waarlangs o.a. de beschermde 

fauna zich verplaatst en verblijft.  

In maart van dit jaar heeft de commissie Ruimtelijke Kwaliteit ´Mooi Sticht´ een 

negatief advies uitgebracht aan het college van B&W van Baarn over het plaatsen 

van de reclamemast. De mast is ´in ernstige mate strijdig met redelijke eisen van 

welstand´. Het advies geeft aan dat het plaatsen van een mast op deze locatie een 

negatieve invloed op het omgevingsbeeld zal geven. U bent derhalve niet bezig met 

verduurzaming (verbetering) van de openbare natuurlijke ruimte maar met de 

aftakeling van het buitengebied Eemland. 



De uitvoering van de reclamemast zal bestaan uit twee schermen met elk een 

oppervlak van ongeveer 110 m2 , waarop reclame d.m.v. led-verlichting zal worden 

getoond. Alleen tussen 1 en 5 uur 's nachts gaat daarvan de verlichting uit.  

Dit zal een grote horizonvervuiling voor Eemland betekenen. Als de gemeente Baarn 

dient u de extreme openheid, een kernkwaliteit van het landschap van Eemland te 

respecteren en als u het gebied een warm hart toedraagt, dan vragen wij u dringend 

om géén toestemming voor deze reclamemast te verlenen. Of speelt geldelijk gewin 

voor u hier de doorslag. 

De Stichting Behoud de Eemvallei hoopt dat het spreekwoord `Beter ten halve 

gekeerd dan ten hele gedwaald` gaat gelden. Deze supergrote-App zal het extreem 

open landschap verloren laten gaan. Dit plan moet echt van tafel, anders zijn we als 

Stichting genoodzaakt de zaak aan de rechter voor te leggen. 
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