
I. Rust en openheid van overgangszone polders 'in gevaar' 

Nijkerk ziet Wespentaille 
steeds smaller worden 

i 2019 
maandag lamsar 

De Wespentaille, gezien vanaf de Bisschopsweg in Bunschoten. 
In dit gebied vindt uitbreiding van De Kronkels plaats. Aan de hori-
zon woontoren La Balise in Nieuwland. FOTOCEESWOUDA 

Nijkerk sluit zich aan bij natuur-
organisaties die vrezen voor ver-
dere versmalling van de Wes-
pentaille. De rust en de open-
heid van die smalle overgangs-
zone van de polder Arkemheen 
naar de Eempolders staat onder 
druk van recreatie en verstede-
lijking, stelt Nijkerk vast. 

Piet van Dijk 
Nijkerk/Bunschoten 

Dat schrijft Nijkerk in het Land-
schapsontwikkelingsplan (LOP) 
dat op 24 januari besproken wordt 
in de politiek. Nijkerk blijft af van 
deze 1,1 kilometer smalle strook na-
tionaal landschap tussen Bunscho-
ten en de Amersfoortse wijken 
Nieuwland en Vathorst. 

De conclusie van Nijkerk is al ja-
ren een punt van zorg voor de 
Stichting Behoud de Eemvallei 
(BDE) en de Natuur- en Milieufe-
deratie Utrecht (NMU). 

Extreme openheid 
Al wijst Nijkerk niet expliciet met 
het vingertje naar Amersfoort en 
Bunschoten, de extreme openheid 
en de rust die beide poldergebieden 
uitstralen op die 30o hectare smalle 
strook onder de hoogspannings-
masten zijn 'in gevaar', zegt Nij-
kerk. Door de groei van stad en re-
gio trekken mensen het buitenge-
bied in. De Wespentaille ligt dan  

het meest dichtbij. Een nieuwe be-
dreiging, na de komst van bedrij-
venterrein Haarbrug-Zuid onder 
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Het gaat heel 
geleidelijk, steeds 
wordt er een open 
stukje afgeknabbeld 
-Kees Koolmees, stichting BDE 

Bunschoten, is op komst omdat 
Bunschoten ook bedrijventerrein 
De Kronkels aan de zuidkant wil en 
van de provincie mag uitbreiden 
met 7 hectare, tot gelijke hoogte 
met Haarbrug-Zuid. En ook Vat-
horst-West staat op de kaart van ge-
meente en provincie, aan de oost-
rand van de Wespentaille. 

„Het gaat allemaal heel geleide-
lijk", zegt Kees Koolmees uit Baarn, 
secretaris van de Stichting Behoud 
de Eemvallei. Hij volgt de ontwik- 

kelingen rond de Wespentaille op 
de voet. „Hier en elders in de pol-
ders wordt steeds een stukje afge-
knabbeld van de open polder." 

Koolmees is principieel in zijn 
verzet tegen elke aanslag op de 
openheid van de polders. Zo brengt 
hij ook de aanleg van een piepklein 
halfverhard parkeerterreintje bij 
Spullenhulp aan de rand van Soest 
voor de rechter. Dat ligt in een wei-
land, aan het zuidrandje van de 
Eempolders. Officieel begint daar 
het Nationaal Landschap Arkem-
heen-Eemland. 

Nijkerk knabbelt niets af van de 
Wespentaille, blijkt uit het nieuwe 
landschapsontwikkelingsplan. De 
gemeente zet juist in op versterking 
van de openheid en de natuurwaar-
den in het gebied en de rest van Ar-
kemheen en terugdringing van re-
creatie. 

Sluipverkeer 
Ook sluipverkeer moet worden ge-
weerd; Nijkerk wil de bezoekers 
vooral richting het randmeer lok-
ken, waar strand Nieuw Hulcke-
steijn wordt vernieuwd. 

Het probleem van de versmalling 
van de Wespentaille wordt al jaren-
lang door de betrokken overheden 
erkend, maar hoe zuinig provincie, 
Bunschoten en Amersfoort op dit 
moment erop zijn, is in de recente 
beleidsdocumenten van de laatste 
vijfjaar niet omschreven..  PS 
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