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Er is veel tijd overheen gegaan. 
Zoals gezegd kon een deel 
van de ontwikkelingen pas 
plaatsvinden na sluiting van 
de vliegbasis. Verder duren 
 bestemmingsplanprocedures 
vaak lang. En er is veel tijd 
besteed aan overleg met 
 inwoners, ondernemers en 
 organisaties uit Soesterberg om 
te zorgen dat de  verschillende 
ontwikkelingen zo goed 
 mogelijk op elkaar en op de 
wensen uit het dorp aansluiten. 

Inspraak, rondetafelgesprekken, 
klankbordgroepen
In 2004 was er al overleg 
met Soesterbergers over het 
 programma Hart van de 
Heuvelrug dat Soesterberg en 
omgeving raakt. In 2005 werd er 
gezamenlijk nagedacht over een 
nieuw gebruik van de vliegbasis. 
In 2007 stelden inwoners en 
ondernemers een toekomstvisie 
op. En na rondetafelgesprekken 
in het Officierscasino in 2008 
en klankbordgroepen in 2009 
en 2010 kreeg die toekomst
visie een plek in het Masterplan 
Soesterberg. 

Wethouder Harrie Dijkhuizen 
vindt het belangrijk dat plannen 
in samenspraak met het dorp 
tot stand komen. “Dit is maar 
een fractie van alle overleggen 
en inspraakprocedures waar 
Soesterbergers de afgelopen  
15 jaar aan mee hebben gedaan. 
Wellicht heeft u ook uw stem 
laten horen in één of meer van 
die trajecten. En als gemeente 
zijn we u daar dankbaar voor! 
Ook als u een kritisch geluid 
liet horen. Kritische geluiden 
maken de plannen beter. Zelfs 
al is het onmogelijk om aan alle 
verschillende – soms tegen
strijdige  wensen te voldoen.” 

Plannen deels uitgevoerd
De afgelopen jaren heeft u 
al de nodige veranderingen 
in het dorp tot stand zien 
komen. De vliegbasis is open 
voor publiek. De sporthal is 
vernieuwd. De winkelstraat 
kreeg een opknapbeurt. Er is 

een nieuwe  supermarkt en een 
nieuw  bedrijventerrein aan de 
Richelleweg. De N237 is over
kluisd met een park op het dek. 
En op verschillende plekken zijn 
al nieuwe woningen gebouwd. 

In dit nummer:

• Soesterberg-Noord
• Officierscasino

• Vind uw droomhuis

Ruim tien jaar geleden ontstond bij Soesterbergers de behoefte 
aan meer voorzieningen in het dorp. En het besef dat je voor 
meer voorzieningen ook meer inwoners en woningen nodig 
hebt. Ontwikkeling was op dat moment beperkt mogelijk omdat 
er nog gevlogen werd vanaf de vliegbasis. En milieuwetgeving 
stak destijds een stokje voor nieuwbouw van woningen met de 
geluidsoverlast van het vliegverkeer. Inmiddels is de vliegbasis 
al een poos gesloten en worden de plannen die in de periode van 
2004 tot 2010 ontstonden langzamerhand realiteit. 

‘Belangrijk 
dat plannen in 
samenspraak met 
het dorp tot stand 
komen’

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. •

Lees verder op pagina 2 >

Reuring rond 
Oude Tempel
De Raad van State heeft het 
bestemmingsplan dat woning-
bouw mogelijk moest maken in 
het gebied achter landgoed Oude 
Tempel vernietigd. De bewoners 
die beroep hadden ingesteld 
tegen het plan kregen op een 
aantal onderdelen gelijk. Daarom 
moet de gemeente nu een nieuw 
bestemmingsplan laten  vaststellen 
door de gemeenteraad. 

Weerstand tegen woningen
27 juni was er een bijeenkomst 
waar bewoners hun wensen 
en zorgen konden aangeven. 
Een deel van de aanwezigen liet 
luidkeels weten dat het bos bij 
Oude Tempel behouden moet 
blijven. Ze willen geen woningen 
op deze plek die sinds twee jaar 
open gesteld is voor publiek.  
Zo ver gaat de uitspraak van de 
Raad van State echter niet – er 
zijn woningen nodig en de plek is 
geschikt volgens de Raad van State.  

In gesprek
Wethouder Nermina Kundi  staat 
voor een dilemma. Tegemoet 
komen aan woningzoekenden 
en aan eerdere afspraken met 
Soesterbergers (en de provincie 
Utrecht en gemeente Zeist). Of 
tegemoet komen aan de wensen 
van omwonenden die het bos bij 
Oude tempel willen behouden. 
De wethouder wil hierover de 
komende tijd met verschillende 
betrokkenen in gesprek. •

Park, woningen, winkels, sporthal...
Van papieren plannen naar realiteit

informatiekrant over de ontwikkeling van Soesterberg oktober 2019
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Het nieuwe Vliegdekpark met speelplek én helikopter verbindt Soesterberg-Noord en het dorpshart. 
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Winst voor de natuur
Vooral dankzij het programma 
Hart van de Heuvelrug heeft 
ook de natuur winst geboekt. 
Hierdoor is een groot aaneen
gesloten natuurgebied ontstaan.
Wethouder Nermina Kundi   
ziet dat het programma zijn 
vruchten afwerpt. Ook al ervaart 
niet iedereen dat zo. “Hoewel 
er ook vanuit Soesterberg veel 
interesse is voor de nieuwe 
woningen bij Oude Tempel 
zien we tegelijkertijd inwoners 
die vrezen dat al het groen in 
het gebied verdwijnt. Net als 
bij de woningbouwlocatie ‘De 
Groene Hoogte’. Maar niets is 
minder waar. We behouden bij 
Oude Tempel juist veel bomen 

naar voorbeeld van de wijk 
Kerckebosch in Zeist die dit jaar is 
uitgeroepen tot de meest natuur
inclusieve wijk van Nederland. 
Maar een deel moet inderdaad 
worden gekapt voor de beoogde 
woningen. Dat ligt gevoelig, 
helemaal nu het klimaat steeds 
hoger op de agenda staat. 
Daarom zie je steeds meer dat bij 
 bouwplannen natuur achteraf 
wordt gecompenseerd. Het 
bijzondere in Soesterberg is dat 
die  compensatie al ruimschoots 
heeft plaatsgevonden vooruit
lopend op de bouw.” En met 
succes blijkt uit  ecologisch 
onderzoek. Op de  vliegbasis 
en in de  natuur gebieden 
ten noorden en zuiden van 

Soesterberg komen de afgelopen 
jaren steeds meer bijzondere 
plant en  diersoorten voor 
nu we de natuur daar meer 
ruimte hebben gegeven. En 
ook soorten die al in dit gebied 
voorkwamen zijn in aantallen 
toegenomen. Soesterberg is dan 
ook zeer terecht onderdeel van 
het  nationaal park Utrechtse 
Heuvelrug.

Wat gaat er nog gebeuren? 
Ondanks dat er al best veel 
is gebeurt, zijn nog niet alle 
plannen ten uitvoer gebracht. 
“We moeten dus nog even door
zetten”, legt Harrie Dijkhuizen 
uit. “U krijgt natuurlijk nog 
een nieuw dorpshart met een 

fraai plein voor activiteiten en 
evenementen. Aan de rand van 
Park Vliegbasis krijgt u nog een 
pleisterplaats met horeca en een 
grote speelplek. De  hoofdwegen 
in het dorp worden veiliger 
ingericht als 30 kmzone. En op 
verschillende plekken worden 
nog nieuwe woningen gebouwd: 
sociale huurwoningen, huur in 
het middensegment maar ook 
koopwoningen in verschillende 
prijsklassen en zorgappartemen
ten. Zo kunnen Soesterbergers 
die toe zijn aan een nieuwe 
woning doorstromen. Maar kan 
ook het inwoneraantal groeien 
wat weer goed is voor het voor
zieningenniveau in het dorp.”  •
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‘Op de vliegbasis en in de natuurgebieden ten noorden 
en zuiden van Soesterberg komen de afgelopen jaren 
steeds meer bijzondere plant- en diersoorten voor  
nu we de natuur daar meer ruimte hebben gegeven.’

Er was altijd al veel natuur in het 
gebied rond Soesterberg en Zeist 
(tussen de noordelijke  Heuvelrug 
aan de ene kant en de  zuidelijke 
Heuvelrug aan de andere kant). 
Maar er was ook behoefte 
aan woonruimte, ruimte voor 
bedrijven en voor recreatie. Al 
die verschillende functies waren 
versnipperd over het gebied. Er 
waren veel kleine groene plekken 

die niet in verbinding stonden 
met de grote natuurgebieden  
van de Heuvelrug. 

De natuur heeft baat bij grote, 
aaneengesloten gebieden. 
Daarom zijn in het programma 
Hart van de Heuvelrug enkele 
bebouwde terreinen terug 
gegeven aan de natuur, zoals 
het Jesserunkamp en het 

 Kodakterrein (bebouwing is 
gesloopt, bodemvervuiling is 
weggehaald en nieuwe bomen 
geplant). Daarnaast zijn er 
ecoducten aangelegd. Dat samen 
zorgt ervoor dat de natuur van 
de noordelijke en zuidelijke 
 Heuvelrug nu weer direct met 
elkaar in verbinding staat en er 
een veel groter, aaneengesloten 
natuurgebied is ontstaan. 

Ruimte voor natuur, wonen, werken 
en recreëren
Omdat er echter ook behoefte 
was en is aan andere functies dan 
natuur, worden groene gebieden 
die niet in verbinding staan met 
de grote natuurgebieden (zoals 
het groen bij Oude Tempel / 
Kontakt der Kontinenten en 
de voormalige tanktestbaan bij 
de Richelleweg) gebruikt om 

ruimte te maken voor wonen en 
bedrijven. Met het programma 
Hart van de Heuvelrug kunnen 
we op deze manier in dit dicht
bevolkte deel van Nederland 
ruimte maken voor de natuur én 
voor mensen die willen wonen, 
werken en recreëren. •

Hart van de Heuvelrug – waarom eigenlijk?

Ruimte voor natuur, wonen, werken en recreëren

Harrie Dijkhuizen

Nermina Kundi
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Locatie Hypsos
Nu Hypsos is verhuisd naar het 
bedrijventerrein Richelleweg 
zijn de oude bedrijfspanden 
gesloopt en is de bouw van vrije 
sector huurappartementen 
begonnen. 

Locatie De Ridder
Het Soesterbergse familiebedrijf 
De Ridder is succesvol  verhuisd 
naar de Richelleweg. Op deze 
locatie komen eengezins
woningen in verschillende 
prijsklassen.

Locatie Kibaek
Op het voormalige Kibaek terrein 
is de bodemverontreinig ing 
opgeruimd. Voorlopig wordt dit 
terrein gebruikt voor de opslag 
van bouwmaterialen en bouw
keten. 

Locaties NKS
Het bedrijf NKS is verhuisd 
naar de Willem Stuutlaan in 
 Soesterberg. Het oude pand is 
inmiddels gesloopt. Op deze 
plek komen o.a. eengezins
woningen.

Locatie BMU Groep
Ook de BMU Groep wil 
haar panden en percelen 

langs de Parallelweg van de 
Amersfoortse straat omvormen 
van bedrijven naar wonen. Dit is 
nog niet geregeld in het bestem
mingsplan. Omwonenden 
worden zodra de plannen 
 concreter worden door de ont
wikkelende partij betrokken.

Locatie Plekkepoel
De ondergrondse tanks van het 
benzinestation zijn verwijderd. 
Er komt een integraal plan voor 
de ontwikkeling van deze locatie 
samen met de locatie van de 
BMU Groep.

Locatie Vliegbasis
In 2011 is het bestemmingsplan 
vastgesteld voor de bouw van 
nieuwe woningen. De provincie 
is bezig met de uitwerking van 
een ontwerp.

Kop kamer 2
De OntwikkelMaatschappij 
Utrecht (OMU) is de  eigenaar 
van deze bedrijfspanden en wil 
deze omvormen naar  woningen. 
Dit is nog niet  geregeld 
in het bestemmingsplan. 
Omwonenden worden zodra 
de plannen concreter worden 
door de ontwikkelende partij 
 betrokken.

Pleisterplaats
Op de ‘pleisterplaats’ komt een 
café restaurant genaamd het 
Soesterdal  vernoemd naar 
het roemruchte theehuis dat 
voor de Tweede Wereldoorlog  
aan de rand van de vliegbasis 
stond. Ook komt er een grote 
speelplek. Aanvankelijk was de 
planning dat het in 2019 klaar 
zou zijn. Maar vanwege extra 
flora en faunaonderzoek is de 
planning vertraagd. Zoals het er 
nu uitziet, kunt u in het voor
jaar van 2020 op het terras of in 
de speelplek  genieten van het 
uitzicht over de vliegbasis. 

Kruispunt Batenburgweg- 
 Veldmaarschalk Montgomeryweg
Eind 2019 richten we de kruising 
opnieuw in om te zorgen voor 
een goede, veilige verbinding 
met de pleisterplaats.

Parkje Postweg
Dit parkje blijft behouden 
zoals beloofd aan de bewoners. 
Er staat wel groot onderhoud 
op de agenda waarbij we de 
 inrichting kunnen verfraaien. 
Voordat het onderhoud begint 
krijgen omwonenden een 
 uitnodiging om te reageren op 
een conceptplan. •

SoesterbergNoord was vooral een bedrijventerrein met enkele woningen ertussen.  
De ‘achterkant’ van het dorp tegen de hekken van de vliegbasis. Maar Noord krijgt een 
flinke kwaliteitsimpuls en wordt het nieuwe gezicht naar park Vliegbasis. Een deel van de 
bedrijven is inmiddels verhuisd of gaat dat binnenkort doen. Op de plek van die  bedrijven 
komen woningen terug. Zo wordt SoesterbergNoord een aantrekkelijk en  levendig 
 woonwerkterrein dat qua karakter beter aansluit op de woonbebouwing in de  
het  dorpscentrum en de toekomstige woningen aan de rand van park Vliegbasis.  
Op de onderstaande afbeelding ziet u wat er allemaal gaat gebeuren.
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Soesterberg-Noord

Volop in ontwikkeling

Overzicht ontwikkelingen Soesterberg-Noord per januari 2019.

Afgelopen voorjaar kwam 
 minister Kajsa Ollongren op 
bezoek in Soesterberg-Noord. 
Samen met bewoners en 
 ondernemers, de bouwers/ 
ontwikkelaars en allemaal 
andere betrokkenen vierden  
we dat de bouw is gestart. 

Wethouder Aukje Treep – die 
die dag optrad als locoburge-
meester – en wethouder Harrie 
Dijkhuizen spraken hun grote 
waardering uit voor hoe de 
bewoners en ondernemers in 

Soesterberg-Noord meedenken 
en meedoen in dit project. Niet 
iedereen krijgt 100% zijn zin 
maar in gesprek zijn de plannen 
zodanig vormgegeven dat ze 
met zoveel mogelijk belangen 
rekening houden. Het bestem-
mingsplan en de transformatie 
van Soesterberg-Noord zijn 
daarmee een mooi voorbeeld in 
Nederland voor hoe bewoners, 
bedrijven en gemeenten  
succesvol kunnen samenwerken 
in gebiedsontwikkeling. •

Minister op bezoek

Bewoners en ondernemers leiden de minister en gemeente rond in hun Soesterberg-Noord.

Vanuit een reuzenrad hadden de aanwezigen een prachtig uitzicht over Soesterberg-Noord 

en Park Vliegbasis.

Een ‘Amerikaanse Soesterberger’ vertelde Minister Ollongren en locoburgemeester 

Aukje Treep hoe bijzonder het is om in het vliegdorp te wonen. Als aandenken kreeg de 

minister zelfs zijn originele badge van de Wolfhounds -  de Amerikaanse eenheid die 

vroeger in Soesterberg gelegerd was.

‘Soesterberg-Noord is een mooi voorbeeld 
hoe bewoners, bedrijven en gemeenten 
succesvol kunnen samenwerken’
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Vorig jaar zette het Rijksvast
goedbedrijf (RVB) de verkoop 
van het  Officierscasino in 
gang. Doel hiervan is dat de 
nieuwe eigenaar het monu
mentale pand restaureert 
en een mooie functie geeft. 
Om het onderhoud van 
het monument te kunnen 
betalen, moesten er ontwikkel
mogelijkheden komen op het 
perceel van ruim 2,5 hectare.

Uitgangspunten voor ontwikkeling
Het RVB stelde zelf enkele eisen 
aan de verkoop. De gemeente 
had een aantal uitgangs
punten waarmee rekening 
moest worden gehouden en 
ook omwonenden hadden 
wensen. Dat samen leidde tot 
een ‘nota van uitgangspunten’. 

Het RVB heeft vervolgens het 
casino in de verkoop gezet en 
 uiteindelijk een keuze gemaakt 
uit de  ingediende plannen en 
biedingen. 

Plan uitwerken in gesprek met het 
dorp
Ontwikkelcombinatie Schavast 
en IQNN is de nieuwe  eigenaar 
geworden. Ze willen van het 
complex een combinatie met 
zorg en wonen maken. De 
plannen moeten nog verder 
worden uitgewerkt. En daarbij 
gaan de ontwikkelaars ook met 
omwonenden en organisaties 
uit het dorp in gesprek. Zodra 
hier meer over bekend is, wordt 
u hierover geïnformeerd. •

Ontwikkelaar aan de slag 
met Officierscasino 
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Vind uw 
droomhuis op 
 Nieuwbouwkompas 
Soesterberg

Bent u op zoek naar een woning 
in Soesterberg? Neem dan een 
kijkje bij het Nieuwbouwkompas. 
Dé plek met alle informatie over 
nieuwbouwwoningen die de 
komende tijd in Soesterberg 
worden gebouwd. • 

Wilt u dat het kompas u actief 
op de hoogte houdt? Schrijf 
u dan in voor de nieuwsbrief. 
Wellicht loopt u uw droomhuis 
in Soesterberg tegen het lijf! 
www.nieuwbouwkompas 
soesterberg.nl
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Kontakt der Kontinenten
De bouw van de woningen tussen 
Kontakt der Kontinenten en de wijk 
Apollo is in volle gang. De eerste 
woningen zijn inmiddels opgeleverd 
aan de nieuwe bewoners. 

Pleisterplaats
Bij de toekomstige pleisterplaats is 
de bouw van het nieuwe restaurant 
gestart. De verwachting is dat u 
komend voorjaar kunt genieten van 
een heerlijk drankje op het terras en 

kinderen hun hart op kunnen halen 
in de grote speelplaats op de grens 
van Soesterberg-Noord en Park 
Vliegbasis.

Appartementen den 
Bergh en Portaal
De bouw van de koopappartementen 
(gebouw den Bergh) is gestart. De 
bouw van de sociale huurapparte-
menten van Portaal (dat gebouw 
gaat ‘De Brigade’ heten) begint in 
november. In het voorjaar van 2021 

worden huur- en koopappartementen 
opgeleverd. Op de begane grond van 
de koopappartementen komt ook 
ruimte voor horeca aan het nieuwe 
plein van het dorpshart. Diverse 
ondernemers hebben hiervoor hun 
belangstelling getoond. We richten 
uw nieuwe plein in zodra het bouw-
verkeer voor de appartementen de 
nieuwe inrichting niet meer kapot kan 
rijden. Zo hopen we Soesterberg voor 
de zomer van 2021 een nieuw, groen 
ingericht dorpshart te geven waar 

allerlei activiteiten en evenementen 
plaats kunnen vinden.

Marechausseekazerne
Lange tijd bestond het idee dat het 
Rijksvastgoedbedrijf niet alleen het 
Officierscasino wilde verkopen maar 
ook de Marechausseekazerne aan 
de Banningstraat. Die verkoop is 
voorlopig van de baan omdat het 
pand voorlopig weer voor langere 
tijd in gebruik is door de Koninklijke 
Marchaussee.

‘In Uitvoering’ is
een uitgave van de 
Gemeente Soest

De afgelopen jaren hebben we het Officierscasino regelmatig gebruikt 
voor informatieavonden. 

Aan de linkerkant wordt er gewerkt aan de pleisterplaats, rechts aan de nieuwe appartementen in Soesterberg-Noord.


