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Gedeelte van vogelrijke Polder Arkemheen in

Amersfoortse handen voor het ontwikkelen

van bouwplannen EEN ANALYSE VAN DE REDACTIE

Medio 1997 informeerden wij u over de bouwplannen en claims van de gemeenteAmersfoort ten aan-

zien van de natuurrijke Polder Arkemheen. Dit wetland van formaat is opgenomen in het Structuur-

schema Groene Ruimten van het Rijk als Kerngebied in de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Het

gebied ligt tussen Nijkerk (provincie Gelderland), Bunschoten (provincie Utrecht) en Amersfoort (pro-
vincie Utrecht) en kenmerkt zich door het nagenoeg geheel afwezig zijn van boerderijen. Hierdoor

is er sprake van extensieve landbouw, een open landschap en een hoog grondwaterpeil. Staatsbos-

beheer beheert een deel van deze polder als reservaatsgebied. Arkemheen herbergt, naast diverse

soorten weidevogels en soorten van de zogenaamdeRode Lijst, ook 15% van de wereldpopulatievan

de Kleine Zwaan.

Eind 1995 omhelsde de gemeenteAmersfoort de zogenaamde Oostflankstudie. Een plan dat was op-

gesteld door ambtenaren van de provincie Flevoland, waarbij de Polder Arkemheen zou worden vol-

gebouwd en een spoorlijn tussen Amersfoort en Almere (dwars door Arkemheen) zou worden

aangelegd. De gemeente Amersfoort had al informatieboekjes gemaakten verspreid waarin te lezen

stond hoe goed dat plan was. Wakkere Nijkerkers wisten meer over deze polder en richtten op een

Comité op van Verontruste Nijkerkers om het tij te keren voordat het te laat was. Inspraakacties en

vele brieven van het comité naar alle belanghebbendenzoals natuurorganisaties, gemeentebesturen
en provinciebesturen hebben ertoe geleid dat de Oostflankstudie thans van de baan is.

De toekomstige
kaart van Eemland.



256 Het Vogetjaar 45 (1997) 6

De gemeente Amersfoort ging daarna omzichti-

ger te werk. De Amersfoortse nieuwbouwplan-

nen van 10.000 woningen in het gebied Vathorst

(aan de rand van Arkemheen tussen Rijksweg
A2B en de Rijksweg Al) zouden immers een slui-

pende vernietiging van de Polder Arkemheen op

termijn betekenen. Bovendien claimde Amers-

foort als C-20 gemeente in het kader van het

grote-stedenbeleid grondgebiedvan Nijkerk, ge-

legen in de Polder Arkemheen, Een ongefun-

deerde claim gelet op de excentrische en geïso-
leerde ligging van het gebied (ruim zeven kilo-

meter van het stadscentrum). Dit terwijl het

Amersfoortse beleid gericht is op een compacte

stad waarbij de nieuwbouwwijken een integraal

onderdeel van de stad uitmaken. De financiële

berekeningen van de Vinex-lokatie Vathorst ga-

ven echter tekorten aan. Het bouwplan Vathorst

was zonder Nijkerkse grond financieel niet rond

te krijgen zo propageerde men. Amersfoort had

circa 140 hectare grond van de Polder Arkem-

heen nodig voor de bouw van nog eens 3,000

woningen in de Nijkerkse buurtschappen Achter-

hoek en Palestina (de zogenaamde Vathorst-

Plus-optie). Concreet betekende dit stadswijk

van Amersfoort van 13.000 woningen en circa

33.000 inwoners in het achterland en bufferzone

van de Polder Arkemheen. Ter informatie: Nij-

kerk telt 9.800 woningen en 27,000 inwoners.

Ook tegen deze claim van Amersfoort op een

deel van de Polder Arkemheen kwam het Comité

van Verontruste Nijkerkers in actie. Een grote

stadswijk met meer inwoners dan Nijkerk op de

rand van de Polder Arkemheen zou dit Kernge-
bied van de EHS alsnog om zeep helpen. Vol-

gens het Masterplan Vathorst zou er hoogbouw

komen aan de rand van de polder (een mooie af-

scheiding zo vond men in Amersfoort). Daarbij
moet Vathorst aan het water liggen via een open

vaarverbinding met het Randmeer. De eeuwen-

oude natuurlijke provinciegrens tussen Gelder-

land en Utrecht, het riviertje de Laak midden in

de polder, moet volgens de plannen worden ver-

breed tot een vaart van dertig meter. Hierdoor

kan Vathorst bereikbaar worden voor plezier-

vaartuigen en motorbootjes en dat maakt de wo-

ningen beter verkoopbaar!

Weer maakte het comité, ondanks de beperkte

personele en financiële middelen,commotie met

name in de periode juni 1996 tot en met april

1997. De tijd begon te dringen want inmiddels

was begin 1997 een Inter Provinciale Commissie

(IPC) van de provincies Gelderland en Utrecht

van stal gehaald om een politieke oplossing te

vinden voor de centrumproblematiekvan Amers-

foort. Bekend is dat een politieke oplossing altijd
een compromis is, die gepaard gaatmet conces-

sies op het gebied van natuur en landschap.

Het comité trachtte via informatie en diverse

brieven opnieuw de natuurorganisaties (met na-

me de provinciale milieufederaties,Staatsbosbe-

heer (SBB), Vogelbescherming en Natuurmonu-

menten) te mobiliseren om een plan voor het be-

houd van Arkemheen en de bufferzones (buurt-

schappen Palestina en Achterhoek) te ontwikke-

len. Er werd verwacht dat deze professionele or-

ganisaties de gemeente Amersfoort en IPC-

commissie Gelderland en Utrecht in de overleg-

periode (voorjaar 1997) voorafgaand aan de pre-

sentatie van het compromisvoorstel wel zouden

kunnen overtuigen van de verkeerde ontwikke-

ling die met Vathorst zou plaatsvinden. De orga-

nisaties verscholen zich echter stuk voor stuk

achter elkaar met de opmerking dat de reser-

vaathouder van het gebied (Staatsbosbeheer)
het initiatief moest nemen voor een 'plan de

campagne’. De SBB-rayonhouder voor Arkem-

heen had diverse malen toegezegdeen vergade-

ring te zullen beleggen, echter... het bleef tot be-

gin oktober 1997 bij woorden. Behoudens wat so-

lidariteitsbetuigingen bleek het voor het comité

als trekken aan een dood paard.

Het comité ging echter door en dacht dat met na-

me de bestuurders van Nijkerk wel begrepen dat

de Amersfoortse ontwikkelingen de doodsteek

voor de alom gewaardeerdepolder zouden bete-

kenen. De gemeenteraad van Nijkerk had im-

mers vanwege de aantasting van de natuurwaar-

den van de Polder Arkemheen aangegeven le-

gen de Amersfoortse plannen te zijn. Echter, de

Gelderse buurgemeente Hoevelaken was bang
te worden ingelijfd door Amersfoort en wilde wel

fusioneren met Nijkerk, Maar helaas, na wat

kortstondige duistere onderhandelingen tussen

de verschillende gemeente- en provinciale
besturen is de gemeenteraad van Nijkerk, ge-

heel volgens een oude traditie in democratische

beslotenheid, accoord gegaan met het afstaan

van een deel van de Polder Arkemheen. De pro-

vincies en Amersfoort zouden dan 'als tegen-

prestatie’ niet moeilijk doen over de fusie van de

Gelderse gemeenten Hoevelaken en Nijkerk.

Het loslaten van een deel van de Polder Arkem-

heen was in de ogen van de Nijkerkse politici

een klein offer om de volle buit (Hoevelaken) bin-

nen te halen.

Inmiddels had de IPC-commissie Gelderland-

Ulrecht een politieke oplossing bedacht voor het

ruimtegebrek van Amersfoort, Het IPC-voorstel

werd op 4 juli 1997 gepresenteerd. Er werd een

volkomen onlogische en onherkenbare grens

vastgesteld tussen Amersfoort en de gemeenten

Bunschoten, Nijkerk, Hoevelaken en Leusden

(zie kaartje). Nijkerk moest 140 hectare afstaan

in de Polder Arkemheen, Hoevelaken de buffer-

zone voor het Hoevelakense Bos en Leusden het

natuurrijke gebied in Stoutenburgen Esveld. Tot

1 oktober 1997 konden burgers en betrokken in-

stellingen hun inspraakreacties sturen aan de

IPC-commissie. Het Comité Verontruste Nijker-

kers stuurde op 6 september 1997 zijn uitgebrei-
de inspraakreactie in, die erop neerkwam dat

men de provinciale plannen gemotiveerd afwees

onder verwijzing naar alternatieven voor het ver-

meende Amersfoortse bouwprobleem. Een af-

schrift van deze reactie (met plattegronden van

de grenswijzigingen) werd zoals gebruikelijk

naar Staatsbosbeheer, Vogelbescherming Ne-

derland, Natuurmonumenten en de provinciale

milieufederaties gezonden.
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De tijd begon nu echt te dringenomdat begin de-

cember 1997 de definitieve besluitvorming door

de provincies Utrecht en Gelderland zou plaats-
vinden. En warempel, eind oktober vlak voor de

definitieve besluitvorming door de Provinciale

Staten van Utrecht en Gelderland op 10 decem-

ber 1997, werden om volstrekt onverklaarbare re-

denen organisaties zoals Staatsbosbeheer en de

provinciale milieufederaties wakker uit een diepe

slaap en bestijgen de barricades. De provinciale

standpunten stonden inmiddels al lang vast,

maar toch waagden deze vechtjassen van het

laatste uur nog een nutteloze poging. Er moest

ter ondersteuningvan de actie een folder worden

gemaakt.

Hiervoor werd een bureau benaderd dat goed op

de hoogtewas van hele situatie. Maar helaas, dit

bureau wilde wel maar werkte stomtoevallig ook

voor de gemeente Nijkerk. De gemeente Nijkerk,

geschrokken van de tegenstand uit onverwachte

hoek, manipuleerde dit bureau vervolgens zo,

dat het de opdracht van de natuurorganisaties
niet kon aannemen. De fusie tussen Hoevelaken

en Nijkerk mocht immers niet in gevaar komen.

Als finale klap op de vuurpijlmaakte de gemeen-

te Amersfoort slechts enkele dagen voor de defi-

nitieve besluitvorming door de provincies Gel-

derland en Utrecht bekend dat er een nieuw plan

was ontwikkeld voor Vathorst waardoor woning-
bouw in de Polder Arkemheen helemaal niet no-

dig zou zijn. Dit ter bescherming van deze na-

tuurrijke polder. Overigens was deze onverwach-

te wending geen aanleiding voor onze provincia-

le bestuurders om de oude provinciegrenzen te

handhaven, immers 'beter ten hele gedwaald
dan ten halve gekeerd’. Bovendien moet deze

handreiking van Amersfoort niet al te serieus

worden genomen, want inmiddels had Amers-

foort al gronden aangekocht in de buurtschap

Palestina. Alle reële motieven die te elfder ure

nog werden ingebracht, sneuvelden tegen de

onwil van het politieke compromis tussen de pro-

vincies. De natuurorganisaties likten na het ne-

gatieve besluit van Provinciale Staten van

Utrecht en Gelderland hun wonden en trokken

zich terug in hun beschermde bastions.

Het is wel duidelijk dat de voor deze verkeerde

beleidsbeslissing verantwoordelijke politici, hoe-

wel wellicht in al hun onnozelheid te goeder
trouw, volstrekt onbetrouwbaar zijn gebleken.

Bovendien is er zodanig gemanipuleerd met

bouwaantallen dat een lokatie Milieu Effect Rap-

portage niet nodig wordt gevonden door de ge-

zamenlijke provinciebesturen. Gelet op de gel-

dende wetgeving op dit terrein is dit onbestaan-

baar!

Uit deze falende besluitvormingblijkt dat de poli-
tieke besluitvorming in dit geval niet in het teken

van een duurzame toekomst staat. Bovendien

blijkt dat de politiek gelet op alle economische

belangen niet meer in staat is om als een goed

rentmeester met het landschap en de aanwezige

flora en fauna om te gaan. In 1999 wordt gestart
met de ontwikkeling van Vathorst in een bouw-

tempovan 850 woningen per jaar. De gevolgen

van deze foute besluitvorming zullen zich na het

jaar 2000 openbarenin de vorm van een sluime-

rende teloorgangvan het unieke wetland Arkem-

heen als gevolg van toenemende recreatieve en

verkeersdruk.

In dit unieke vogelrijk gebied dat zich door de inzet van vele generaties wist te ontwikkelen tot

één van de weinige niet door ruilverkaveling aangetaste authentieke polders, zullen toekomsti-

ge generaties niet meer kunnen genieten omdat deze polderhet slachtoffer werd van de begeri-

ge bouwhonger van de gemeenteAmersfoort.
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Behalvedatde PolderArkemheen

15% van de wereldpopulatie van

de Kleine Zwaan herbergt, is dit

nog uiterst rustige gebied van

groot belang voor weidevogels

zoals Kwartelkoning, Watersnip,

Kemphaan, Tureluur, Grutto, Slob-

eend,Zomertaling, Kwartel, Krak-

eenden Gele Kwikstaart.
Deze foto werd in januari 1998 in

Polder Arkemheen gemaakt.
Foto: Wim Smeets.


