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Aan:  
Gedeputeerde Staten van Utrecht  
Provinciale Staten van Utrecht     
Postbus 80300 
3508 TH Utrecht 
 
Van: Bestuur Stichting Behoud de Eemvallei 
p/a De Gondel 4 
3742 GM Baarn  
 
Onderwerp:  Verzoek omzetten bestemming twee Groene Contour-gebieden in bestemming 
Natuur 
 
Email verzonden: 26 januari 2021aan:   
Provinciesecretaris Anneke Knol-van Leeuwen: anneke.knol@provincie-utrecht.nl 
Statengriffie: statengriffie@provincie-utrecht.nl;  
Ruud Poort, adjunct-griffier en commissiegriffier M&M en Omgevingsvisie: 
ruud.poort@provincie-utrecht.nl 
Griffier PS: karin.peters@provincie-utrecht.nl 
 
26 januari 2021 

 
Geachte leden van Gedeputeerde- en Provinciale Staten, 
 
Het bestuur van de Stichting Behoud de Eemvallei (SBDE) verzoekt u - de tijd is er rijp voor - 
haast te maken met de omzetting van de bestemming van het Baarnse Groene Contour 
gebied (zie foto 1) naar de bestemming Natuur Netwerk Nederland (NNN) én het de 
bestemming Natuur te geven. Het betreft de Groene Contour (weiland) dat is gelegen tussen 
de Praamgracht en de Koningslaan in de gemeente Baarn en in het verlengde daarvan 
(weiland) tot aan de spoorlijnen Baarn-Amersfoort en Baarn/Utrecht.  
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Het Groene Contour weiland komt ernstig in de verdrukking door de ontwikkelingen die de 
nieuwe eigenaar van het Landgoed Paleis Soestdijk, de MeyerBergman Erfgoed Groep 
(MBEG)/ Made by Holland, voorheeft met de buitenplaats. In het verleden is het betreffende 
weiland reeds gebruikt als parkeerterrein tijdens events/concerten (zie foto 2).  
 

 
 
De MBEG is voornemens het weiland ook in de toekomst te gebruiken als ‘overloop’ 
parkeerterrein maar dat is gelet op de kwetsbaarheid van het betreffende gebied beslist een 
ongewenste situatie. Bij eerdere gelegenheden heeft het gebruik van het weiland als 
parkeerterrein geleid tot aanzienlijke beschadigingen van de bovenlaag en bovendien tot 
aanzienlijke verstoringen van het leefgebied van daar voorkomende fauna en het 
aangrenzende Baarnse Bos dat ook tot de NNN behoort. 
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Momenteel rust er een agrarische bestemming met ‘landschappelijke- en natuurlijke 
waarde' op langs de Praamgracht gelegen weilanden (Groene Contour) dat een open  
verbinding heeft met de beschermde Eemvallei en het langs de rivier de Eem gelegen 
NNN/Natuurgebied de Eemerwaard.  
 
Parkeren op het weiland zal tot aanzienlijke fauna- en floraverstoringen en onrust leiden. 
Zeker ook als dit parkeren plaatsvindt in de avonduren. Juist om de rust in het belendende 
Baarnse Bos vanwege fauna-bescherming (rustende reeën, allerlei vogelsoorten en jagende 
uilen) te behouden is het bosgebied na zonsondergang niet toegankelijk voor het publiek. 
 
Het bestuur van de Stichting Behoud de Eemvallei verzoekt u dan ook met klem deze langs 
de Praamgracht gelegen Groene Contour weilanden te herbestemmen tot NNN-gebied. Dit 
zou aansluiten bij uw nog onlangs geuite ambitie zuinig om te gaan met kwetsbare gebieden 
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in onze provincie. Het behoeft geen betoog dat het belang dat u daaraan hecht door ons 
volledig wordt onderschreven. 
 
Wij geven u graag nog mee dat wij ons volledig kunnen vinden in uw ambitie zuinig om te 
gaan met kwetsbare gebieden in de provincie. Daarmee onderkent u niet alleen het belang 
van het NNN, maar geeft u bovendien aan dat de Provincie Utrecht zuinig wil omgaan met 
het kwetsbare natuurgebied, het NNN en de groene landschappen.  
 
Het bestuur van de Stichting Behoud de Eemvallei verzoekt u het betreffende weilanden te 
herbestemmen als NNN-gebied met Natuurbestemming. 
 
Hoogachtend,    
 
Bestuur Stichting Behoud de Eemvallei 
 
C.V. Koolmees      A.H.G. Lokhorst 
Secretaris                                                              Penningmeester   
 
Secretariaat: de Gondel 4, 3742 GM Baarn 
e-mail cvkoolmees@eemvallei.nl     
 
 
Adviseurs: 
Prof. dr. R.A. Samson, bioloog 
Mr. R. ter Woord, milieurechtdeskundige 
Mr. H.L. van Uchelen, jurist 
Dr. A.C.M. Weijman, organisatie-adviseur / bioloog 
Mr. J.A.M. Stalenhoef, advocaat 
Drs. M. Hofman, sociaal geograaf 
Mr. J. M. Neefe, specialist ruimtelijk bestuursrecht en milieurecht 
Mr. drs. J. Boom, deskundige Luchtvaart en Internationaal Recht 
 
www.eemvallei.nl 
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