
College van Gedeputeerde Staten 
 statenbrief 
 

1

Aan Provinciale Staten Datum : 30 maart 2010 
Statencommissie Ruimte, Groen en Water Uw kenmerk : 2010RGW92 
 Ons kenmerk : 2010INT258001 
 Contactpersoon : Annelies Camping 
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 Bijlage(n) : Visie Wespentaille 

Eemland 
 

Onderwerp: Advies van de Adviseur voor de Ruimtelijke Kwaliteit (ARK) over de smalle 
corridor tussen Bunschoten en Amersfoort, de zogenaamde Wespentaille, in het Nationaal 
Landschap Arkemheen-Eemland.    
 
Voorgestelde behandeling: ter kennisname 
 

Aan Provinciale Staten, 
 

Inleiding 
Bij het tijdelijk aanstellen van de ARK in maart 2009, heeft ons college hem gevraagd een visie te 
ontwikkelen op de Wespentaille in het Nationaal Landschap Arkemheen-Eemland. Wij bieden u dit 
advies nu aan.  
 
Aanleiding 
Openheid is een van de belangrijkste kernkwaliteiten van het Nationaal Landschap Arkemheen-
Eemland. In het gebied tussen Bunschoten en Amerfoort-Vathorst staat deze kernkwaliteit onder druk.  
 
Voorgeschiedenis 
Na de voltooiing van een aantal locaties voor wonen en werken in resp. Amersfoort en Bunschoten 
resteert een smalle corridor tussen Eemland en Arkemheen, waardoor de openheid nog verder onder 
druk komt te staan. Daarom heeft ons college de ARK gevraagd of het zinvol is deze corridor open te 
houden en zo ja, welke middelen daarvoor ingezet zouden moeten worden. 

Essentie / samenvatting: 
De ARK pleit krachtig voor het open houden van de Wespentaille en geeft aan dat een sterke 
landbouw de beste manier is om (het beheer van) de openheid duurzaam te garanderen. Maar hij geeft 
ook het duidelijke signaal dat “open ruimte mooi is, maar zonder gebruiksmogelijkheden heeft men er 
weinig aan”. Daarom adviseert de ARK de recreatieve potenties van de Wespentaille beter te benutten. 
Daarnaast doet de ARK het spectaculaire voorstel om de belangrijkste zichtas door de Wespentaille te 
versterken door middel van bakens of ‘landmarks’.  
 
Meetbaar / beoogd beleidseffect 
De door de ARK voorgestelde inrichtingsmaatregelen moeten leiden tot het duurzaam veilig stellen en 
beter beleefbaar maken van de landschappelijke openheid in het gebied tussen Amersfoort en 
Bunschoten, na de realisatie van resp. Vathorst-West en -Noord en Haarweg-Zuid.   
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Financiële consequenties 
In dit stadium zijn geen financiële consequenties verbonden aan het advies van de ARK. (Zie ook 
vervolgprocedure.) 
 
Vervolgprocedure/voortgang 
De door de ARK voorgestelde inrichtingsmaatregelen voor de Wespentaille vergen nader overleg, in 
eerste instantie vooral tussen de meest betrokken (overheids)partijen: de provincie, de gemeenten 
Amersfoort, Bunschoten en het Bestuurlijk Platform Nationaal Landschap Arkemheen-Eemland. 
Worden de maatregelen omarmd, vergen zij nog nadere detaillering, en zien partijen - na een 
inhoudelijk groen licht - mogelijkheden om daarvoor (op termijn) de benodigde middelen te 
reserveren (financiering aanleg en beheer).  
De door de ARK voorgestelde bakens zullen zeker leiden tot een levendig discours binnen tenminste 
de (vak)wereld van cultuur en landschap. 
 
Het advies van de ARK én het Nationaal Landschap zijn het waard om er tijd voor uit te trekken de 
ideeën te laten rijpen, eventueel aan te scherpen en uit te diepen voordat bestuurlijke keuzes worden 
gemaakt/ bestuurlijke besluitvorming plaatsvindt. In dit ambtelijk voortraject is een belangrijke 
(coördinerende) rol weggelegd voor de provincie, in nauwe samenwerking met de SVGV. De 
portefeuillehouder Ruimtelijk Ontwikkeling/Landelijk gebied is hierin bestuurlijk aanspreekpunt. 
 
Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten  
Kennis te nemen van het advies van de ARK over de zogenaamde Wespentaille, in het Nationaal 
Landschap Arkemheen-Eemland  
 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
De voorzitter, R.C. Robbertsen 
De secretaris, drs. H.H. Sietsma  
 


