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Het is 2023. Ondanks het slechte weer hebben wij opnieuw een excursie georganiseerd: naar de 
Eemlandhoeve. Verder hebben wij informaBe over de windturbines en nieuwe natuur bij de 
Melksteeg. 

Een mooie wandeling - gesprek met Jan Huijgen 

De Eemlandhoeve heeE zaterdagmiddag (14 
januari) een bezoek gehad van 15 leden van 
Vereniging Vrij Polderland (VVP) en 
Eemland300. De leden hebben veel posiBeve 
reacBes laten weten over de ideeën en 
maatregelen van de Eemlandhoeve. Maaike 
(de vrouw van Jan Huijgen) heeE uitgebreid 
verteld over een ruime voorraad van voedsel 
in hun winkel: een voorraad die het gehele 
seizoen beschikbaar is. Verrassend is dat zij 
ook wol op een handige manier gebruikt voor 
bv handschoenen. 

Jan Huijgen heeE een grote voorraad verhalen over de ruim derBg jaren boeren in Bunschoten. Zo 
heeE hij de afgelopen jaren geprobeerd zijn collega-boeren over te halen naar zijn manier van 
landbouw en boeren, vaak ook vergeefs. Hij gaat nu door met andere boeren in de  Eem Vallei om 
het werkgebied groter te maken. Huijgen heeE zijn visie en kennis over het werk dat de 
Eemlandhoeve doet, beschikbaar gemaakt voor andere boeren. Daarvoor heeE hij 10 boeren aan 
hem gekoppeld om meer effect in de streek te bereiken. 

Lianne Schonewille, een jonge moeder,  gaf een inspirerend betoog: voor haar is het van groot 
belang dat kinderen gezond blijven. Dat kan alleen door zorgvuldig te kijken waar en hoe het 
voedsel geproduceerd wordt. Zij vertelt dat ook aan de moeders in haar netwerk. 

De deelnemers hebben ook een soort museum in oprichBng bezocht waarin Jan Huijgen de 
geschiedenis van deze boerderij verwoordt. Dat heeE hem met zijn mulBfuncBonele landbouw 
visie de Europese Mansholtpijs opgeleverd. Zijn vrouw Maaike experimenteert met fermenteren. 
Daarmee kunnen producten veel langer bewaren in een fles. Het levert ook een betere smaak van 
bv bloemkool, nu te gebruiken als snack met een sausje of als een onderdeel van een curry 
gerecht. 

Kortom, het is niet verrassend dat de Eemlandhoeve nu VOLG wil gaan maken: een aanpak van 
Voedsel, Omgeving, Landbouw en Gezondheid. Daarmee probeert Huijgen het herstel van de 
regionale voedselcultuur te realiseren. Dat gaat een gezonder Eemlandvallei opleveren. 
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Nieuw natuurgebied de Melksteeg in Soest 

Omstreeks 10 januari zijn de gemeenten Amersfoort en 
Soest alsmede de Rijkswaterstaat begonnen met de eerste 
fase van het natuurgebied de Melksteeg. Die eerste fase zou 
per 1 mei klaar moeten zijn. Dan is 4 hectare van het terrein 
tussen de A.P. Hilhorstweg en de Eem ingericht. Fase 2 zal in 
de herfst van dit jaar aangepakt worden. Dan zal 15 hectare 
ingericht worden. Het nieuwe terrein van de Melksteeg 
helpt bij de biodiversiteit en het groene landschap. Met 
inheemse planten en boomsoorten wordt het gebied ook 
robuuster voor de effecten van klimaatverandering. Meer 

info:  h]ps://www.destadamersfoort.nl/lokaal/natuur-en-milieu/840421/soest-koopt-grond-van-
amersfoort-voor-aanleg-natuurgebied-melks 

Voorlopig geen windturbines in de Isselt 

Veel gemeenten in de regio Amersfoort zijn tegen windturbines: Baarn, Bunschoten, Soest, 
Eemnes en ook groepen in Amersfoort zoeken andere oplossingen dan wind. Baarn zoekt naar 
warm water uit de Eem en Bunschoten naar zonnepanalen. In Amersfoort geeE de VVD aan dat de 
windturbines in de zee geplaatst moet worden. In een gesprek met de wethouder Astrid Janssen 
hebben de Vereniging Vrij Polderland en Eemland300 een goed onderbouwd idee gelanceerd: 
installeer op de bedrijven van industrie terrein de Isselt zonnepanelen. Daarvan kun je over twee 
jaar de stroom in ba]erijen opslaan, zodat de bedrijven en woningen ook 's nachts kunnen 
afnemen.  

De wethouder vond dit een interessant idee, maar bleef vasthouden aan twee windturbines op de 
Isselt. En dat terwijl het natuurgebied Melksteeg vlakbij wordt ingericht. Dit zal de inwoners van 
het SoesterkwarBer verontrusten gezien de eerdere onderzoeken. Weliswaar is de provincie 
tevreden over het standpunt van de wethouder, maar de bewoners zullen de juridische 
consequenBes uitbuiten, zeker nu de Omgevingswet weer uitgesteld is.  

Voor de liedebbers hebben wij arBkel van De Stad Amersfoort met nadere informaBe:  h]ps://
eemland300.nl/2022/wp-content/uploads/2023/01/VVD-tegenstander-van-windmolens-op-Isselt-
Nieuws-uit-de-regio-Amersfoort.pdf 

Hiermee hebben wij het nieuwe jaar geopend. Ongetwijfeld komen wij in de komende maanden 
met meer acBviteiten. 
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