Dringend beroep op de burgers van Soest

Het gaat nu om een groen Soest
met een dorps karakter

Soest is van oorsprong een boerendorp, begonnen als esdorp langs de
rand van de Soester Eng. Een herkenbaar patroon: de weilanden in
de polder, de (lange) brink, de Eng. In de omgeving maken heidevelden, bossen, zandverstuivingen en veengebieden dat beeld compleet. De groene cultuurhistorie is ook herkenbaar in bebouwing en
wegenpatroon. Als je op de toren van de Oude Kerk staat kun je dat
allemaal met eigen ogen vaststellen. Het valt dan ook op hoe groen
Soest is.
Dat groen en de ‘groene’ cultuurhistorie van Soest moeten richtinggevend zijn als het gaat om woningbouw, infrastructuur en industrie. De nog overgebleven open ruimtes in onze gemeente maken
Soest tot wat het is en waar het om bekend staat: Soest, een groene
gemeente. En een groene long voor de omliggende (groei)steden
Amersfoort, Hilversum, Almere en Utrecht.
Steeds meer wordt ingezien dat natuur en landschap in je omgeving
met een rijke biodiversiteit bijdraagt aan welzijn en de menselijke
gezondheid. Ook economisch is het van onschatbare waarde. Het
brengt veel meer op dan het kost. Aan het unieke karakter van Soest
mag daarom niets worden afgedaan; het moet juist worden versterkt.
Om te wandelen, te fietsen en te genieten van de natuur.
Een nieuwe gemeenteraad doet ertoe
Elk van de ondertekenaars heeft de afgelopen jaren ervaren hoe cruciaal de inzet van het gemeentebestuur is voor de toekomst van
Soest. Van ons zult u dus nooit horen dat gemeentelijke politiek er
niet zoveel toe doet, integendeel.

Soest is een aantrekkelijke woonplaats door haar groene, dorpse
karakter. Het kenmerkende Soester landschap en de nog
overgebleven natuur zijn van onschatbare waarde.
Voor de ondertekenaars van deze verklaring zijn de
gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart 2010 cruciaal om het
groene karakter van Soest te behouden.
Wij roepen de burgers van Soest daarom op een nieuwe
gemeenteraad te kiezen die actief en ambitieus is in het streven
om het karakteristieke landschap en de natuurwaarden van
Soest te versterken. Voor de mensen, de dieren en de planten.

De nieuwe gemeenteraad zal een nieuw college van B. en W. aanstellen dat gaat werken op basis van een collegeprogramma. In dat
collegeplan van vier jaar geleden stond niets over natuur en
landschap, behalve dan het negatieve voornemen dat men de rode
contouren zou willen verleggen. Dat moet nu anders. Wij willen een
actief en creatief college van B. en W. dat alle mogelijkheden benut
voor een goede natuur, een mooi landschap en een dorps karakter
van Soest. Dat moet in het collegeprogramma worden opgenomen. En
waarom niet een wethouder ook belasten met dit beleidsterrein om
het belang ervan aan te geven? Specifieke en vasthoudende aandacht
is nodig en ook voldoende kennis in het ambtelijk apparaat. Want er

moet gebruik worden gemaakt van de vele (ook financiële) mogelijkheden die rijk en provincie bieden om bij te dragen aan natuur en
landschapsherstel in Nederland, in onze provincie en dus ook in
Soest.

Wij willen ook dat het cultuurhistorisch waardevolle landschap tussen Soest en Amersfoort niet wordt aangetast. Een rijke biodiversiteit: daar gaat het ook om bij de plannen voor inrichting en beheer
van de vliegbasis Soesterberg. Of bij het behoud van het parkmonument Vosseveld met zijn uilen, egels en vleermuizen.

Ambities voor de komende vier jaar en verder
Soest heeft het geluk, dat een fors deel van de gemeente ligt binnen
de Ecologische hoofdstructuur (EHS). Dat is een samenhangend netwerk van belangrijke, duurzaam te behouden natuurgebieden en ecologische verbindingszones; heel belangrijk voor het in stand houden
van de biodiversiteit. De natuurlijke en landschappelijke potentie van
Soest is dus groot. Als we er ten minste voldoende ruimte aan geven.
Alle mogelijkheden die de Ecologische Hoofd-structuur biedt,
moeten worden benut. Dat project moet over een jaar of tien klaar
zijn, dus moet de gemeente er nu bovenop zitten om van de beschikbare financiën te profiteren.
Dan komt een schone en mooie omgeving voor de inwoners van dit
deel van de Utrechtse Heuvelrug en het Nationaal Landschap Arkemheen-Eemland weer een stukje dichterbij. Soest vervult een sleutelpositie op de noordelijke Heuvelrug. Een groot deel van Soest, zoals
de polder, ligt in het Nationaal Landschap Arkemheen-Eemland. Samen met de Ecologische Hoofdstructuur ontstaat daarmee een robuust landschapsgebied tussen Eemmeer en Rijn.
Een paar voorbeelden waar kansen liggen die moeten worden benut.
Het geld en de ideeën zijn er: door Soest lopen enkele van die verbindingszones van de Ecologische Hoofdstructuur. De ene ligt tussen
de Birkt en de Eem en de andere tussen Pijnenburg en de Eem (via
het Jachthuislaangebied en de Praamgracht). De potentie is aanwezig om er meer kwaliteit van te maken, met allerlei leven in de kwelgebieden en de sloten. Mede door het kwelwater zijn er nog altijd
zeldzame planten in de polders, zoals klimopwaterranonkel, waterviolier en holpijp. En er vliegen libellen, die weer prooi zijn van boomvalken.
De twee natuurmonumentjes langs de Wieksloterweg moeten uitgroeien tot een rijk natuurgebied in de vorm van een toegankelijk
stadspark. Het veen was ooit, botanisch gezien, het neusje van de
zalm. En dat kan weer terugkomen, als we dat willen.

Wat de Eiffeltoren is voor Parijs, zijn de noordelijke en zuidelijke Eng
voor Soest. Om de zuidelijke Eng te versterken moet een plan worden
opgesteld en moeten ook ontwikkelingen in de wijde omgeving van de
Eng worden getoetst op de gevolgen voor de kwaliteit van dit gebied,
zoals de ruimtebeleving en de vergezichten. De gemeente bezit delen
van de Eng. In samenwerking met de boeren kunnen percelen worden bestemd voor bloemrijke boerenakkers waar mensen weer kunnen genieten van de klaprozen en korenbloemen.
Burgers van Soest, er zijn partijen die in hun programma niet of
nauwelijks aandacht aan natuur en landschap besteden. In de
verkiezingsprogramma’s van andere partijen lezen we wel waardevolle passages over een groen Soest. Laten we als burgers van
Soest ervoor zorgen dat die waardevolle voornemens worden
waargemaakt.
Laten we die partijen versterken die met elkaar in staat zijn het
verschil te maken als het gaat om een groen Soest met een
dorps karakter.
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