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Afspraak 
maken met 
burgemeester 
of wethouder? 
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. •

Betere 
speelplekken 
in Soesterberg 
We werken hard aan nieuwe 
woningen en de herinrichting 
van straten in Soesterberg. 
Maar fijne speelplekken voor 
kinderen vinden we ook heel 
belangrijk. De speelplaats 
Soesterdal is natuurlijk onlangs 
opgeleverd. Maar we gaan ook 
aan de slag met het omvormen 
van de speelplekken bij Mercury 
en bij Gemini 4067 (inclusief 
het basketbalveld). Dat willen 
we nog in 2020 doen. In 2021 
renoveren we de speelruimte 
op de Bakkeneslaan en de 
speelplek in het parkje aan 
de Postweg. We houden de 
bewoners hiervan uiteraard op 
de hoogte.  •

Het eerste half jaar van 2020 
zit erop. En we kunnen  
gerust stellen dat het in  
alle opzichten anders is dan  
de voorgaande jaren. 

Bij het verschijnen van de 
vorige uitgave van In Uitvoering 
hadden we niet kunnen beden
ken dat ons dagelijks leven voor 
een groot deel beïnvloed zou 
worden door het coronavirus. 
Dat we elkaar minder vaak 
zouden zien en vooral ook: met 

meer afstand. Dat doet wat met 
ons allemaal en daarom begin
nen we graag met te zeggen dat 
we hopen dat het goed gaat met 
u en met uw naasten.

In de tussentijd is er, ondanks 
alle maatregelen, van alles 
gebeurd in Soesterberg. Er 
wordt voortvarend gebouwd 
aan het nieuwe Dorpshart, het 
nieuwe bestemmingsplan voor 
Oude Tempel hield de gemoe
deren bezig en de prachtige 

nieuwe pleisterplaats Soesterdal 
is eindelijk open! Kortom, 
het werd tijd voor een nieuwe 
In Uitvoering. Ook voor deze 
informatiekrant is 2020 een 
bijzonder jaar, want hij valt 
alweer voor het 10e jaar op de 
mat in Soesterberg. In november 
bieden we u daarom een speciale 
decenniumuitgave aan, met een 
mooi overzicht van de ontwik
kelingen in Soesterberg tussen 
2010 en nu. Maar voor het zover 
is, eerst maar eens genieten van 

de zomermaanden. Wij wensen 
u een gezonde en zonnige  
zomer toe! •

In dit nummer:

• Soesterdal 
eindelijk open

• Dorpshart wordt 
zichtbaar 

‘We wensen u 
een gezonde en 
zonnige zomer 
toe!’

informatiekrant over de ontwikkeling van Soesterberg juli 2020
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straksSoesterberg

Inleiding

Ineens was alles anders...

Op het terras. De bloemetjes buiten. Soesterberg is klaar voor de zomer!
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De gebouwen met de namen 
DenBergh en De Brigade 
krijgen steeds meer vorm. 
De werkzaamheden liggen 
op schema en de verwach
ting is dat beide gebouwen in 
het eerste kwartaal van 2021 
gereed zijn. Voor de inrichting 
van de buitenruimte aan het 
DenBerghplein maakten we 

al eerder een programma van 
eisen dat hoort bij het concept 
‘de Groene Campus’. In 2016 
sprak een grote meerderheid 
van het dorp hun voorkeur uit 
voor dit concept. Om ervoor 
te zorgen dat we bij opleve
ring van de gebouwen ook op 
tijd een mooie buitenruimte 
gecreëerd hebben, werken we 

nu met direct belanghebbenden 
en met vertegenwoordiging 
van bewoners (via DenBergh 
Ontwikkeling en Portaal) aan 
een inrichtingsplan. Doel van 
dat plan is een mooi nieuw plein 
waar straks dorpsactiviteiten en 
evene menten kunnen plaats
vinden. •

Dorpshart wordt steeds 
meer zichtbaar 

‘Goed om te zien dat, ondanks de 
coronacrisis, Soesterberg zich wel 
blijft ontwikkelen. Het Dorpsplein 
wordt eindelijk afgemaakt, er wordt 
gewerkt aan nieuwe woningen op 
de Groene Hoogte en het Dorpshart 
krijgt steeds meer vorm. Met de 
direct belanghebbenden wordt 
nu gewerkt aan het plan voor de 
inrichting van het DenBergh-plein, 
zodat we bij de oplevering van de 
gebouwen ook van een mooie  
buitenruimte kunnen genieten.’

Wethouder Dijkhuizen
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De benedenbovenwoningen  
van Portaal aan de 
Moerbessenberg 2 t/m 64 
maken plaats voor een woon
gebouw met ongeveer 58  
2 en 3kamerappartementen. 
De sloop is voorzien begin 
2021. De bouw begint dan 
rond de zomer van dat jaar. De 
nieuwbouw is naar verwach
ting eind 2022 klaar.  

De huidige woningen uit de 
jaren ’50 voldoen niet meer 
aan de eisen van deze tijd. 
Portaal bouwt woningen terug 
die comfortabel en energie
zuinig zijn. Het grootste deel 
van de huidige bewoners heeft 
al een nieuw onderkomen 
gevonden. Een aantal neemt 
straks intrek in de Brigade in 
het Dorpshart. •

Nieuwbouw Portaal 
aan Moerbessenberg 

Laatste deel bouw 
Dorpsplein 
Op 13 mei 2020 onder tekenden 
de gemeente Soest en ont
wikkelaar Dura Vermeer de 
koop overeenkomst voor het 
Dorpsplein. Dat betekent dat 
Dura Vermeer op de locatie van 
het voormalige dorpshuis nu 
de laatste 19 appartementen en 
1 grondgebonden woning gaat 
bouwen. De Alliantie gaat de 
woningen straks verhuren. We 
verwachten dat de bouw medio 
november 2020 start.

In de aanloop daar naartoe 
bereidt Dura Vermeer zich voor 
op de bouw, door bijvoorbeeld 
de grondweerstand te bepalen 
(sonderen). Ook gaan de nuts
bedrijven aan de slag met het 
verleggen en verwijderen van 
kabels en leidingen, in combi
natie met het uit te voeren 
grondwerk. •

Halverwege juni zijn de 
bouwwerkzaamheden van 44 
nieuwe woningen gestart bij 
De Groene Hoogte. De eerste 
90 woningen en het groen in 
die straten waren al klaar. De 
verwachting is dat de nieuwe 
woningen medio juni 2021 
worden opgeleverd. Voor die 
tijd wordt de openbare ruimte 

nog verder ingericht. 
Op dit moment hebben we 
vanwege de droogte extra 
aandacht voor het groen. We 
zorgen ervoor dat de bomen 
en andere beplanting bij De 
Groene Hoogte extra water 
krijgen. Het gras zal wat langer 
nodig hebben om op te komen 
door het droge voorjaar. •

Bouw De Groene 
Hoogte in volle gang 
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De gemeenteraad van Soest 
stemde op donderdag 11 
juni 2020 in met het nieuwe 
bestemmingsplan. Eerder werd 
het bestemmingsplan door 
de Raad van State vernietigd. 
Het nieuwe bestemmingsplan 
werd daarom op drie punten 
verbeterd: verkeer, geluid en 
cultuurhistorische waarden. 
Het bestemmingsplan biedt de 
mogelijkheid om maximaal 300 
woningen te realiseren. 
 

Wethouder Kundi  :
“Het besluit van de gemeente
raad zorgt ervoor dat we de 
plannen voor woningen op 
landgoed Oude Tempel verder 

kunnen uitwerken. Dat is goed 
nieuws voor de mensen die er 
graag willen wonen én we berei
den Soesterberg op die manier 
voor op de toekomst. Ik besef 
dat het een teleurstelling is voor 
de mensen die liever helemaal 
geen woningen wilden op deze 
plek. Toch hoop ik dat inwo
ners van Soesterberg mee willen 
denken over de best mogelijke 
inrichting van het gebied, zodat 
we samen de waarden van het 
bestaande bos en die van de 
komende woonwijk kunnen 
combineren.”

Waarom is een woongebied op 
Oude Tempel belangrijk voor 
heel Soesterberg?
Oude Tempel is niet alleen 
belangrijk voor mensen die er 
komen te wonen. Ook bewoners 
van omliggende wijken komen 
in het gebied. Om te zorgen dat 
mensen ook na de bouw van 
woningen nog kunnen genieten 

van een bosrijke omgeving, staat 
het behoud en de ontwikkeling 
van natuur voorop. 

Hoe werken we samen aan 
een inrichtingsplan?
Nu het nieuwe bestemmings
plan is vastgesteld, vragen we 
inwoners van Soesterberg om 
mee te denken over het inrich
tingsplan voor Oude Tempel. 

Het gesprek met de samenle
ving in Soesterberg voeren we 
op basis van themapresentaties 
en bijeenkomsten. In eerste 
instantie staat het delen van 
informatie over natuur, cultuur
historische waarde, bomen en 

ecologie en verkeer en geluid 
op het programma. Daarna 
vragen we inwoners om deel 
te nemen aan een gesprek over 
type woningen en het inrichten 
van de nieuwe wijk. Inmiddels 
hebben veel omwonenden een 
brief ontvangen met meer infor
matie over de themapresentaties 
en bijeenkomsten. Mensen die 
mee willen denken over een 
inrichtingsplan, vragen we om 
zich te melden via mailadres 
N.Mulder@soest.nl. 

Wanneer worden de 
woningen gebouwd?
De plannen voor de nieuwbouw 
zijn nog niet definitief. Nu het 

nieuwe bestemmingsplan door 
de gemeenteraad is vastgesteld 
kunnen tegenstanders van de 
plannen beroep instellen bij de 
Raad van State. Die beroeps
procedure neemt naar verwach
ting ongeveer driekwart jaar 
in beslag. Het daadwerkelijk 
bouwen kan pas starten als  
het bestemmingsplan  
onher roepelijk is.

Hoe past Oude Tempel binnen 
het Masterplan Soesterberg en 
Hart van de Heuvelrug?
Nieuwe woningen op Oude 
Tempel dragen, net als de 
nieuwe woningen op andere 
plekken in Soesterberg, naast 
aanvullende woonruimte ook 
bij aan het voortbestaan van 
voorzieningen in het dorp, 
zoals winkels, horeca, zorg en 
verenigingen. Ook dat draagt 
bij aan de kwaliteit van leven 
in Soesterberg voor nieuwe 
én bestaande inwoners. We 
bereiden het dorp op die manier 
voor op de toekomst, zoals we 
dat al eerder in het Masterplan 
Soesterberg met elkaar hebben 
vastgelegd.

Het realiseren van een bosrijk 
woongebied op Oude Tempel 
doet ook recht aan de afspraken 
die de gemeenten Soest, Zeist 
en de provincie Utrecht eerder 
maakten binnen het pro
gramma Hart van de Heuvelrug. 
Doel daarvan is het creëren van 
een sterk en aaneengesloten 
natuurgebied. Bebouwde gebie
den middenin de natuur zijn 
daarom teruggegeven aan de 
natuur. In ruil daarvoor krijgt 
woningbouw ruimte in groen 
dat meer versnipperd is. • 

Informatie over het nieuwe 
woongebied Oude Tempel is te 
vinden op www.oudetempel.nl.

Het bosgebied achter landgoed Oude Tempel houdt de  
gemoederen in Soesterberg al lange tijd bezig. Dat is ook niet zo 
gek, want op deze plek verandert het bos in een woongebied in 
het groen. Dat betekent dat een deel van de bomen straks plaats 
maakt voor nieuwe woningen. Dat doen we niet zomaar. Het 
bos kent namelijk cultuurhistorische waarden. Dat is de reden 
dat in het nieuwe bestemmingsplan voor Oude Tempel een paar 
belangrijke uitgangspunten zijn vastgelegd. Zo blijft de histo-
rische lanenstructuur bestaan. Daaromheen worden nieuwe 
woningen gebouwd, met rond die woningen zoveel mogelijk 
behoud van oude, gezonde bomen. Bomen die niet gezond zijn, 
vervangen we door nieuwe bomen.
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Oude Tempel:

Samenwerken aan een bosrijk woongebied 

Soesterdal, eindelijk open! 

Genieten van een hapje en drankje of lekker spelen. Mét het mooiste uitzicht!

Eindelijk is het zover. Iedereen kan nu genieten van Soesterdal.  
Een heerlijk paviljoen én een prachtige speelplek, op een historische 
plaats bij de vliegbasis. Door de droogte groeit het gras bij de speel
plaats wat minder snel, en het café restaurant houdt door de corona
maatregelen nog wat stoeltjes vrij, maar wat zijn we er trots op! 

Eigenaar café restaurant Soesterdal,  
Sem Harten: 
“We zijn enorm blij dat we een zaak op deze plek 
konden openen. Het decor van natuur en historie 
is heel bijzonder. Als je bij ons binnen of op het 
terras bent, merk je dat we er alles aan gedaan 
hebben om mensen juist daar van te laten genie

ten. We voelen ons als een hoeder van deze plek. Iedereen is welkom. 
Gastvrijheid zien we als een breed begrip. Zorgvuldig omgaan met 
voedsel, energie, mensen én hun omgeving.” 

Projectleider gemeente Soest, 
Mustafa Hamurcu: 
“Soesterdal is dé verbinding tussen het dorp 
en de natuur, zoals we dat ook in het Master
plan Soesterberg al voor ogen hadden. Het is 
echt geweldig dat het gelukt is om middenin de 
crisistijd een marktpartij te vinden en op deze 

plek zoiets moois neer te zetten. De overtuiging dat het kon en het 
doorzettingsvermogen heeft ervoor gezorgd dat jong en oud hier nu 
kunnen genieten. Helaas hebben we i.v.m. de coronamaatregelen nog 
geen officiële opening kunnen organiseren, maar als het weer kan, 
dan gaan we er zeker nog een feestelijk moment van maken.” •



pagina 4 in uitvoering

Eerdere participatie met inwo
ners van Soesterberg heeft ons 
al de nodige input gegeven 
voor de herinrichting. Zo is er 
bijvoorbeeld besloten dat er 
overal in Soesterberg een maxi
mumsnelheid van 30 km/uur 
gaat gelden en dat de wegen ook 

daarop moeten worden inge
richt. Daarnaast willen wij de 
lanenstructuur in Soesterberg 
versterken.

Waar mogelijk, combineren 
we de herinrichting van wegen 
met ondergrondse werkzaam

heden aan riolering en kabels 
en leidingen. Hierdoor ligt de 
weg maar één keer open waar
door u minder overlast heeft en 
wij kosten besparen. Ook heeft 
het riool in Soesterberg op veel 
plaatsen meer capaciteit nodig. 
U merkt misschien dat wanneer 
het hard geregend heeft, het 
water niet overal even snel 
wegstroomt. Dit geeft overlast 
en daar willen wij iets aan doen. 
Waar mogelijk gaan we daarom 
regenwater op de plek waar het 
valt opvangen in de bodem. 
Het water zakt ter plaatse in de 
bodem en hoeft dan niet via het 
riool naar de rioolzuivering. 
Bij de voorbereiding van de 
herinrichting betrekken we de 
bewoners van de betreffende 

straten. Mede op basis van de 
suggesties en/of ideeën die 
worden aangedragen door de 
bewoners wordt een ontwerp 
opgesteld voor de straten. •

We gaan ook de verharding, 
riolering en groenvoorzie ningen 
aanpakken van een aantal 
andere straten in Soesterberg. 

Deze straten worden ook 
opnieuw ingericht. Het gaat om: 
•  de Simon Stevinlaan (tussen de 
Christiaan Huygenslaan en de 
Generaal Winkelmanstraat).

•  de Generaal Winkelmanstraat 
(tussen de Simon Stevinlaan 
en de Kampweg en tussen het 
Van Maarenplein en de Buys 
Ballotlaan). 

•  de Buys Ballotlaan (tussen de 
Christiaan Huygenslaan en de 
Plesmanstraat). 

De omwonenden hebben op 
de plannen voor de herinrich
ting van deze straten kunnen 
reageren en ontvangen binnen
kort het aangepaste plan. Waar 
mogelijk hebben we hun wensen 
verwerkt. We hopen eind 
september 2020 te starten met 
de uitvoering. De definitieve 
startdatum volgt nog. •

De komende jaren gaan wij de hoofdwegen in Soesterberg 
opnieuw inrichten. Dat zijn de Veldmaarschalk Montgomeryweg, 
Postweg, Kampweg, Banningstraat, Oude Tempellaan en  
Kamerlingh Onneslaan. We beginnen met de Veldmaarschalk 
Montgomeryweg en de Postweg. Wensen en ideeën van bewoners 
voor de nieuwe inrichting van deze straten verwerken we nu in een 
concept ontwerp. Dit ontwerp hopen we aan het eind van de zomer 
aan de bewoners te laten zien. De planning is dat we beide wegen 
in 2021 gaan herinrichten. Wanneer we met de andere wegen aan 
de slag gaan weten we nog niet, maar we willen in 2024 met alle 
wegen klaar zijn. 

Herinrichting hoofdwegen 

Herinrichting andere straten
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Borden 
Soesterberg 
terug

De borden met ‘Soesterberg, 
bakermat van de Nederlandse 
luchtvaart’ staan weer aan de 
ingangen van het dorp. Bijna  
10 jaar geleden werden ze 
vanwege de grote herinrichting 
van de infrastructuur weg
gehaald. Nu staan de borden met 
een mooi stuk historie weer op 
hun plek. Nieuwe borden, met 
een Fokker als symbool van  
de start van de Nederlandse  
luchtvaart in Soesterberg. •

Officiers-
casino 
Soesterberg 

Nederland vergrijst in snel 
tempo. Volgens de voor
spellingen zijn er over tien jaar 
ruim twee miljoen 75plussers 
in Nederland, zo’n 600.000 meer 
dan nu. De herontwikkeling 
van het Officierscasino richt 
zich daarom op een combina
tie van vitaal wonen en zorg. 
Op het voormalige sportveld 
komen huurappartementen die 
bij uitstek geschikt zijn voor 
ouderen met een beperkte 
(toekomstige) zorgvraag. In het 
Rijksmonument en de aangren
zende bebouwing komt een zorg
instelling. Alles is erop gericht 
om mensen zoveel mogelijk in 
staat te stellen om te (blijven) 
wonen zoals ze zelf graag willen, 
maar wel in een omgeving waar 
alle nodige zorg en verpleging 
voorhanden is.

Ontwikkelcombinatie Schavast 
en IQNN Development hoopt 
dit jaar de bestemmingsplan
procedure op te starten en de 
plannen uit te werken. Dit doen 
zij in nauw overleg met alle 
betrokken partijen, waaronder 
bijvoorbeeld de Rijksdienst voor 
het Cultureel Erfgoed. Ook gaan 
zij in gesprek met inwoners van 
Soesterberg. De ambitie is om 
mooie gebouwen in een park
achtige omgeving te ontwikkelen 
én om te zorgen dat ouderen in 
Soesterberg zelf de regie houden 
over hoe zij wonen en leven. •

Van A naar B in Soesterberg 
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‘In Uitvoering’ is
een uitgave van de 
Gemeente Soest

Zoektocht tweede kjoeplocatie voor jongeren 
Jongeren in Soesterberg willen 
graag een plek om ook als 
het regent droog bij elkaar te 
staan. De gemeente heeft dit 
signaal opgepakt en kjoeps 
(overkappingen) geregeld. 

In februari hebben inwoners van 
Soesterberg, inclusief een groot 
aantal jongeren, een duidelijke 
voorkeur uitgesproken voor 
twee locaties in het dorp.
 
De eerste voorkeurslocatie 
ligt aan de Kampweg, net over 
het viaduct van de A28 en valt 
daarmee formeel onder de 
gemeente Zeist. Positief is dat 
onze buurgemeente tot nu toe 
bereid is mee te werken aan een 
eventuele plaatsing van de kjoep 
op deze plek. Het wachten is nu 
nog op de formele toestemming 
van Zeist.

De tweede locatie, in 
SoesterbergNoord (omge
ving BPstation) is helaas om 
meerdere redenen afgevallen. 
Deels omdat het particulier of 
bedrijfsterrein betreft. Maar ook 
de nabijheid van de paardenwei 
en verkeers(on)veiligheid voor 

voetgangers en fietsers maken 
deze plek niet geschikt. 

We zoeken nu samen naar 
een nieuwe, tweede locatie in 
Soesterberg. Uitgangspunt 
daarbij blijft dat de locatie op 
een ruime afstand van woon
huizen moet liggen, maar  

tegelijkertijd natuurlijk ook  
niet te afgelegen. Suggesties 
voor een geschikte locatie 
mogen naar Maartje van Loon 
en/of Hannie van der Straten 
(postbus2000@soest.nl).  
Wij zijn erg benieuwd naar  
de reacties! •

‘Op dit moment 
verwerken we 
wensen en ideeën 
van bewoners 
in een concept 
ontwerp.’

De Kjoep is verplaatsbaar en zeer geluidsarm. (foto: HabiStad Heerenveen)


