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Het dorpshart van Soesterberg 
krijgt een nieuw plein. Met 
ruimte voor activiteiten en 
evenementen. Zitjes om elkaar 
te ontmoeten. En plaats voor 
horeca met een terras. Eerder 
konden bewoners al kiezen 
hoe het plein eruit gaat zien. 
Nu is de vraag: hoe gaat dat 
nieuwe plein heten? Omdat 
het plein zo’n bijzondere plek 
in het dorp inneemt, leggen 
we ook deze vraag graag voor 
aan bewoners. Want bewoners 
moeten zich thuis voelen op 
hun nieuwe plein. In overleg 
met de Historische Vereniging 
dragen we vijf namen voor. 

A. Den Berghplein
Pas sinds 1837 heet Soesterberg 
daadwerkelijk Soesterberg. Voor 
die tijd stond het dorp bekend 
als ‘Den Bergh’. De eerste bewo-
ners (zowel daggelders, bezem-
binders en bijenhouders als 
rijke adel en bestuurlijke elite) 
vestigden zich in Den Bergh in 

de gouden eeuw toen tussen 
Amersfoort en Utrecht de ‘Wegh 
der Weegen’ aan werd gelegd. 
Het nieuwe appartementen-
gebouw aan de rand van het 
plein krijgt ook de naam 
‘Den Bergh’. 

B. Jacob van Campenplein
Het plein ligt aan het oorspron-
kelijke tracé van de Wegh der 
Weegen (Banningstraat-Rade-
makerstraat). Deze weg is aange-
legd in de gouden eeuw en had 
een heel bijzonder ontwerp. De 
ontwerper van deze Wegh der 
Weegen is de beroemde archi-
tect, bouwmeester en schilder 
Jacob van Campen (1596-1657).

C. Campus
Het nieuwe plein wordt een 
open ruimte met veel groen 
waar bewoners elkaar kunnen 
ontmoeten. Het ontwerp voor 
het nieuwe plein is uitgekozen 
door de bewoners van Soester-
berg. Bewoners konden kiezen 

uit drie verschillende ontwerpen 
en kozen de variant die de naam 
droeg ‘Groene Campus’. 

D. Vliegdorpplein
Wie aan Soesterberg denkt, 
denkt bijna automatisch aan 
vliegen en vliegtuigen. In 1910 
kwamen twee Haagse auto-
importeurs op het idee om 
vliegdemonstraties en 
-wedstrijden te organiseren 
op de heide ten noorden van 
Soesterberg. In 1913 nam de 
Luchtvaart afdeling van het 
Nederlandse leger de vliegheide 
over en maakte er een groot 
militair complex van. De reputa-
tie van Soesterberg als bakermat 
van de Nederlandse luchtvaart 
was daarmee gevestigd.

E. Vleugelplein
Uiteraard krijgt het monument 
met de vorm van een vleugel dat 
op de hoek van de Kampweg en 
Banningstraat staat, ook een 
mooie plek op het nieuwe plein. 

Dit kunstwerk van de Neder-
landse beeldhouwer en edelsmit 
Jan de Baat is in 1998 geplaatst 
en symboliseert de historie van 
Soesterberg als vliegdorp

Welke naam moet het 
worden volgens u? 
Stemmen op de dorpsmarkt
Wilt u uw stem uitbrengen? 
Kom dan maandagavond 
17 september tussen 19.30 en 
21.30 uur naar de dorpsmarkt 
in het Offi cierscasino. Daar 
krijgt u bij binnenkomst een 
stemformulier waarop u uw 
voorkeur aan kunt geven. •

In dit nummer:

• Nieuwe wethouders
• Woonwijk Vliegbasis
• Plan pleisterplaats
• Nieuwbouwkompas 

‘Kom naar de 
dorpsmarkt en 
breng uw stem uit!’

Contact met 
B&W 
Wilt u iets bespreken met de 
burgemeester of één van de 
wethouders? Maakt u gerust 
een afspraak via het bestuurs-
secretariaat (035) 609 35 11. 
Op www.soest.nl vindt u wie 
verantwoordelijk is voor welke 
onderwerpen. •

Dorpsmarkt 
17 september

Maandag 17 september van 
19.30 tot 21.30 uur bent u van 
harte welkom op de dorpsmarkt 
– een informatiemarkt over de 
verschillende ontwikkelingen in 
Soesterberg. In het Offi ciersca-
sino aan de Kampweg vindt u 
allerlei informatiekraampjes. Bent 
u benieuwd naar het ontwerp 
voor de pleisterplaats? Heeft u 
vragen over de werkzaamheden 
bij De Groene Hoogte? Wilt u 
weten wat er in Soesterberg-
Noord allemaal gaat gebeuren nu 
het bestemmingsplan helemaal 
rond is? Of bent u geïnteresseerd 
in een nieuwe woning op één van 
de ontwikkellocaties? Breng dan 
een bezoekje aan de dorpsmarkt.

Dassenworkshop
Dit keer is er ook een workshop 
over de das. Op verschillende 
plekken in de omgeving van Soes-
terberg leven dassen. Voor de 
ontwikkeling van het gebied Oude 
Tempel verplaatsen we dassen 
naar een beter, groter leefgebied 
elders in de provincie. •

Plein van Soesterbergers 
Welke naam krijgt uw nieuwe plein?
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Militaire geschiedenis
Nermina Kundi  mag zich de 
komende jaren bezighouden 
met de Hart van de Heuvel-
rugprojecten zoals de Groene 
Hoogte, Oude Tempel, bedrij-
venterrein Richelleweg en de 
vliegbasis. Ze woont nu nog in 
Veenendaal waar ze de afgelo-
pen vier jaar ook wethouder 
was. De verwachting is dat ze 

binnen afzienbare tijd deze 
kant op komt. Haar naam doet 
het wellicht al vermoeden. Ze 
komt van oorsprong niet uit 
Nederland maar uit Bosnië. “In 
mijn jeugd heb ik meegemaakt 
hoe het is om te leven tussen de 
militairen. Ik ben zelfs getrouwd 
met een militair. En ondanks 
dat ik nog niet in de gemeente 
woon, voel ik door de militaire 

geschiedenis een soort verbon-
denheid met Soesterberg.” 

Luchtvaart
In tegenstelling tot zijn col-
lega-wethouder woont Harrie 
Dijkhuizen (verantwoordelijk 
voor de Masterplanprojecten 
zoals het nieuwe Dorpshart en 
Soesterberg-Noord) al wel lang 
in de gemeente (in Soest). Maar 
Soesterberg roept warme herin-
neringen op. “Ik heb iets met 
luchtvaart en vliegtuigen. Ik kom 
van oorsprong uit Groningen. 
Maar mijn vrouw en ik wonen al 
lang in Soest. Toen mijn vader 
nog leefde en bij ons op bezoek 

kwam, nam ik hem altijd mee 
naar Spotters Hill. Je zag daar 
de piloten naar je zwaaien als de 
straaljagers langsreden. Ik vond 
dat zo mooi en zo bijzonder 
om aan mijn vader te laten zien. 
Daar denk ik nog vaak aan als ik 
in Soesterberg ben.”

Door de ogen van bewoners
Kenmerkend voor beide nieuwe 
wethouders, is dat ze heel regel-
matig in Soesterberg zijn. Én 
ze proberen nadrukkelijk ‘door 
de ogen van Soesterbergers’ te 
kijken naar de ontwikkelingen in 
het dorp. “Soesterberg heeft een 
eigen karakter dat niet verlo-
ren mag gaan”, stelt Nermina. 
Harrie beaamt dat de gemeente 
aandacht moet hebben voor het 
gevoel dat leeft in het dorp. 
Maar dat betekent niet dat 
ontwikkelingen van de baan zijn 
omdat sommige mensen ze niet 
zien zitten. Beide wethouders 
zijn daar duidelijk in: voor een 
vitale toekomst van het dorp is 
groei nodig. Maar daarbij moet 
de gemeente wel een verbinding 
leggen tussen huidige bewoners 
en nieuwe bewoners. En tussen 
nieuwe ontwikkelingen en cul-
tuurhistorie.

Woningbouw voor Soesterbergers
We investeren al jaren veel geld 
in Soesterberg”, legt Harrie 

Dijkhuizen uit. “Neem sport-
accommodaties als het Vlieg-
dorp en de Banning hal. Maar we 
zijn bijvoorbeeld ook in gesprek 
met het onderwijs om in uitbrei-
ding van scholen te investeren.” 
Nermina benadrukt dat de 
nieuwe woningen juist ook voor 
Soesterbergers kansen bieden. “Je 
ziet dat veel kopers van de nieuw-
bouw uit het dorp zelf komen. 
Mensen die op zoek zijn naar iets 
nieuws, anders of groters in hun 
eigen Soesterberg.”

Vitaal op alle vlakken
Naast extra woningen en voor-
zieningen, kijkt de gemeente ook 
naar uitbreiding van werkgele-
genheid en is verduurzaming 
een belangrijk thema in Soester-
berg. Harrie en Nermina zien de 
veranderingen positief tegemoet. 
“Voor een vitale toekomst van 
Soesterberg, moeten we samen 
op alle vlakken ontwikkelen. 
Maar als je ziet wat voor veran-
deringen dit dorp in het verleden 
heeft doorgemaakt en ‘omarmd’ 
– denk bijvoorbeeld aan al die 
Amerikanen die in het kleine 
Soesterberg kwamen wonen 
en onderdeel werden van de 
cultuur – dan kun je best stellen 
dat Soesterberg een krachtig en 
gastvrij dorp is.” •
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Wethouders Nermina en Harrie
Even voorstellen: 

‘Groei is winkels, onderwijs, sport, 
werkgelegenheid. Niet alleen wonen.’

De nieuwe wethouders Nermina Kundi  en Harrie Dijkhuizen hebben allebei iets met Soesterberg. 
Niet alleen omdat ze als wethouder verantwoordelijk zijn voor verschillende ontwikkelingen in het dorp. 
Er is meer. In dit interview stellen ze zich graag aan u voor. 

De bouw van de nieuwe 
woonwijk op de voormalige 
Vliegbasis Soesterberg komt 
in zicht. ’Wonen in en met de 
natuur‘ is het uitgangspunt 
voor de nieuwe woonwijk. Een 
bijzondere woonwijk aan de 
zuidkant van het Park Vlieg
basis Soesterberg, grenzend 
aan SoesterbergNoord. 

Wat gebeurt er allemaal?
Voordat we de woonwijk echt 
zien ontstaan gebeurt er van 
alles dat minder goed zichtbaar 
is, maar wel belangrijk. In het 
kader hiernaast het proces in 
het kort, van toen naar straks.

Werken aan de toekomst vraagt om 
aandacht voor geschiedenis
Men zegt wel eens: de toekomst 
ligt in het verleden verborgen.  

En in een gebied als Vliegbasis 
Soesterberg is dat letterlijk zo. 
Want, zoals iedereen in Soester-
berg wel weet, heeft de geschie-
denis ook op deze plek fysieke 
sporen achtergelaten. Om een 
woonwijk voor de toekomst te 
ontwikkelen moeten we hier 
rekening mee houden. Het is 
voor deze plek daarom een stan-
daard procedure om onderzoek 
te doen naar niet gesprongen 
explosieven. Eind 2017 is met 
het onderzoek gestart en de 
komende maanden wordt het 
afgerond. In de loop van het 
najaar wordt bekend gemaakt 
of en wat er is gevonden en op 
welke manier een en ander wordt 
verwijderd. •

Meer informatie: 
www.provincie-utrecht.nl 

Woonwijk Vliegbasis Soesterberg
2013  
Bestemmingsplan Vliegbasis 
Soesterberg (incl. woonwijk) 
onherroepelijk. 

Voorjaar 2017 
Informatiemarkt Woonwijk.

Zomer 2017 
 Vastgesteld stedenbouwkundig 
plan.

2017 – 2018 
Doorlopen 
vergunningprocedures. 

2018 – 2024  
Bouwrijp maken, opstellen bouw-
plannen, realisatie woningen. 

2025 
Afronding ingerichte woonwijk. 
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En er is plaats voor nieuwe 
activiteiten. Zoekt u als persoon 
of organisatie een ruimte voor 
bijvoorbeeld yoga, toneel of 
vergaderingen? Neemt u dan 
contact op met de ‘Stichting De 
Linde onderdak met een Hart’: 
info@delindesoesterberg.nl
 
Stichting stimuleert sociaal 
culturele activiteiten
De Linde is een meergeneratie 
cultuurhuis waar Soesterbergers 

elkaar ontmoeten en meedoen 
aan sociaal culturele activitei-
ten. De Stichting De Linde sti-
muleert en biedt onderdak aan 
dit soort activiteiten. Daarmee 
wil de Stichting bijdragen aan 
het prettig en actief leven in 
Soesterberg, de gemeenschaps-
zin en – voor wie dat wil - aan 
persoonlijke ontwikkeling.

Centrale ontmoetingsplek
De centrale ontmoetingsruimte 

is open voor iedereen om elkaar 
te ontmoeten en ervaringen 
te delen. Bovendien is er een 
verbinding met de openbare 
bibliotheek.
 
Van jong tot oud
De Linde is er voor alle Soes-
terbergers. Van jong tot oud. 
Ouderen en kinderen hebben 
vaak een sterke genegenheid 
voor elkaar. Ouderen stralen 
rust en veiligheid uit naar kin-

deren. En kinderen hebben weer 
een vitaliserende werking op 
hun omgeving. Daarom zijn er 
in De Linde activiteiten voor alle 
generaties.
 
Vrijwilliger worden in De Linde?
Vrijwilligers die willen bijdragen 
zijn van harte welkom! 
Stuurt u dan een e-mail naar: 
info@delindesoesterberg.nl •
 

Meer informatie op 
www.delindesoesterberg.nl 
of volg ons op www.facebook.com/
DeLindeSoesterberg

De Linde, onderdak met een Hart
Sociaal & cultureel

Een open schildergroep, taallessen, naaisalon, creatief café, culturele eettafel, 
repair café, gezellige koffi eochtenden op woensdag om mensen te ontmoeten... 
U vindt het allemaal in De Linde, onderdak met een Hart!

Het bestemmingsplan is klaar. 
Er is een horecaondernemer 
geselecteerd. Die heeft het 
ontwerp van het restaurant 
klaar. Samen met de horeca
ondernemer en Het Utrechts 
Landschap (beheerder Park 
Vliegbasis) hebben we het 
ontwerp van de speelplek 

verder uitgedacht – geïnspi
reerd door tekeningen die 
kinderen enkele jaren terug 
hebben gemaakt van hun 
‘droompleisterplaats’. We staan 
klaar voor de daadwerkelijk 
aanleg van de pleisterplaats op 
de grens van Park Vliegbasis en 
SoesterbergNoord.

Hoe ziet speelplek er straks uit?
Klimmen, glijden, schomme-
len, picknicken, water, bomen, 
bloemen – allemaal dingen die 
bij een droompleisterplaats 
horen volgens kinderen. En 
dit gaat er allemaal komen. 
Natuurlijk kunnen we niet alle 
ingediende dromen waarmaken. 

Een golf- en tennisbaan vindt je 
straks bijvoorbeeld niet op de 
pleisterplaats. Maar volgend jaar 
is Soesterberg een heerlijke plek 
rijker. Een plek om te spelen. 
Maar je kunt er ook picknicken. 
Of iets luxer op het terras of in 
het restaurant een hapje eten of 
wat drinken. 

Na alle voorbereidingen zijn  
deze zomer de eerste werkzaam-
heden gestart voor de bouw en 
aanleg van de nieuwe horeca en 
speelplek. •

Bijdragen aan 
prettig en actief 
leven in Soesterberg

Plan pleisterplaats klaar voor uitvoering
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Mijn naam is Nathalie van 
Hofwegen en ik vertegen
woordig Nieuwbouwkompas 
Soesterberg. Een plek waar u 
alle informatie vindt over de 
nieuwbouwwoningen die de 
komende zes jaar in Soester
berg gebouwd worden. 

Met ruim 15 jaar ervaring als 
aanspreekpunt bij de ontwik-
keling en realisatie van nieuw-
bouwwoningen en nieuwbouw-
wijken, kan ik gerust zeggen dat 
ik ervaren ben. Ik zal niet zeggen 
dat ik alle antwoorden gelijk 
paraat heb, maar als schakel 
tussen de ontwikkelaar, 

provincie, gemeente en 
(toekomstige) bewoners weet 
ik wel waar ik informatie moet 
halen óf waar u moet zijn. 

Op de website 
www.nieuwbouwkompas 
soesterberg.nl staat wat nu 
bekend is. Ik zorg ervoor dat 
deze informatie up-to-date is. 
Als er nieuws is, verspreid ik een 
nieuwsbrief, zodat u weer hele-
maal op de hoogte bent. Door u 
te registreren op de website als 
belangstellende loopt u wellicht 
uw nieuwe droomhuis in Soes-
terberg tegen het lijf! •

Maak kennis met het 
Nieuwbouwkompas Soesterberg
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Contact-
persoon en 
spreekuur 
Soesterberg
Heeft u vragen over ontwikke-
lingen in Soesterberg en weet u 
niet precies bij wie u moet zijn? 
Of wilt u iets bespreken? Mail of 
bel Hannie van der Straten, de 
‘Verbindelaar’ (contactpersoon) 
voor Soesterberg. 
Bereikbaar op maandag, 
dinsdag, donderdag en 
vrijdag via (06) 55 86 37 54 of 
h.vanderstraten@soest.nl

U bent ook welkom op het 
spreekuur iedere vrijdag tussen 
15.00 en 16.00 uur in De Linde. 
Tijdens het spreekuur kunt u ook 
vragen stellen aan de wijkagent 
en BOA. Op de laatste vrijdag 
van de maand is ook de
wijkbeheerder van De Alliantie 
en het Buro Vrijwilligerswerk 
van Balans aanwezig. •

Meer weten?
Meer informatie over de 
verschillende ontwikkelingen in 
Soesterberg vindt u op 
www.soesterberg.nl. Bent u 
geïnteresseerd in een nieuwe 
woning? Neem dan eens een 
kijkje op www.nieuwbouw
kompassoesterberg.nl

‘Op de website
www.nieuwbouwkompassoesterberg.nl 
vindt u informatie over de 
nieuwbouw en wonen in het 
mooie Soesterberg.’
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in uitvoering
Woningbouw 
De Groene Hoogte

Aan de Frits Koolhovenweg lopen ver-
schillende werkzaamheden tegelijk. 
Op ongeveer de helft van het terrein 
hebben ecologen naar hazelwormen 
gezocht om ze te verplaatsen naar 
een nieuw leefgebied. Vervolgens, 
wordt dat gebied bouwrijp gemaakt. 
Op de andere helft van het terrein zijn 
de bouwwerkzaamheden inmiddels 
gestart. Om alle werkzaamheden 
goed en veilig uit te kunnen voeren, 
is het terrein nu niet meer toeganke-
lijk voor publiek en staan er hekken 
omheen. 

Woningbouw 
Oude Tempel

Voor het terrein achter Oude 
Tempel, wachten we op de uitspraak 
van de Raad van State over een 
beroep tegen het bestemmingsplan 
(deze komt naar verwachting in het 
vierde kwartaal van 2018). Na de uit-
spraak betrekken we omwonenden, 
mogelijke toekomstige bewoners 
en andere belanghebbenden bij de 
inrichtingsplannen voor de open-
bare ruimte in het gebied. Terwijl 
we op de uitspraak van de Raad van 
State wachten, verplaatsen we wel 
vast enkele dassen naar een beter, 
groter leefgebied. Daarvoor is een 
deel van het gebied afgesloten met 
hekken.

Aantrekkelijk 
woonwerkgebied 
Soesterberg-Noord

Het bestemmingsplan voor Soester-
berg-Noord is defi nitief en onher-
roepelijk. Ontwikkelaars staan in 
de startblokken om de woon- en 
leefkwaliteit een fl inke impuls te 
geven. Met nieuwe woningen en 
appartementen maar ook veel groen 
rondom de nieuwe bebouwing. 
Ze beginnen later dit jaar met het 
slopen van oude bedrijfspanden.

Dorpshart

Het bouwrijp maken van het nieuwe 
dorpshart is klaar. Zodra de ontwik-
kelaar zijn planning klaar heeft, 
hoort u meer over het verloop van 
de werkzaamheden. 

Woningbouw Kampweg

Het woonwijkje Noorduyn langs 
de Kampweg is bijna klaar. De 
eerste bewoners hebben hun intrek 
genomen in hun nieuwe huis. Er 
wordt nog gewerkt aan de nutsvoor-
zieningen en de openbare ruimte.

Paardenweitje

Het paardenweitje tegenover de 
Banninghal krijgt een nieuwe groene 
inrichting. Met naast ruimte voor de 
paarden ook openbaar gebied met 
o.a. een wateropvang om water-
overlast bij hevige regenval tegen te 
gaan. De grondwerkzaamheden zijn 
uitgevoerd. Later dit jaar zaaien we 
het gras in.  

‘In Uitvoering’ is
een uitgave van de 
Gemeente Soest

Mail, whatsapp of bel me en ik help u graag verder!
nathalie@nieuwbouwkompassoesterberg.nl / 06 28 64 63 46

spreekuur iedere vrijdag tussen 
15.00 en 16.00 uur in De Linde. 
Tijdens het spreekuur kunt u ook 
vragen stellen aan de wijkagent 
en BOA. Op de laatste vrijdag 

wijkbeheerder van De Alliantie 
en het Buro Vrijwilligerswerk 

verschillende ontwikkelingen in 

www.soesterberg.nl. Bent u 
geïnteresseerd in een nieuwe 
woning? Neem dan eens een 

‘Op de website
www.nieuwbouwkompassoesterberg.nl 
vindt u informatie over de 
nieuwbouw en wonen in het 
mooie Soesterberg.’


