
pagina 1 in uitvoering

‘In Uitvoering’ is een uitgave van 
de Gemeente Soest

 

informatiekrant over de ontwikkeling van Soesterberg juli 2013

in uitvoering1
straksSoesterberg

Na 45 jaar
Op 1 juli jl. heeft Commandant 
Luchtstrijdkrachten luitenant-
generaal Schnitger het Militaire 
Luchtvaart Museum na 45 jaar 
definitief gesloten. Schnitger: 
‘Na 45 jaar nemen we afscheid 
met een gevoel van weemoed, 
maar ook met gepaste trots. 
Dit museum fungeerde als een 
hart, een huiskamer van de 
luchtmacht.’ De collectie van het 
museum wordt voorbereid op de 
verhuizing naar het Nationaal 
Militair Museum. Dat opent naar 
verwachting in het najaar van 
2014 zijn deuren. •  

Prikbord

Fietsen en wandelen
  
Tot en met 26 oktober 2013 
worden er op de voormalige 
vliegbasis tweewekelijks (op 
zaterdag en zondag) fiets- en 
wandeltochten aangeboden 
onder begeleiding van een gids. 
Meer informatie en aanmelding 
via www.utrechtslandschap.nl. 
Deelname is gratis. •

Samen werken aan een nieuw dorpshart
Wie vanuit de nieuw 
in gerichte Rademakerstraat 
richting het Evenementen-
terrein loopt, kan zich mis-
schien niet voorstellen dat 
daar binnen enkele jaren 
een volledig nieuw, leven-
dig dorpshart ligt. Met een 
gezellig plein en diverse 
woningen, appartementen 
en voorzieningen langs de 
Kampweg. Van daaruit loop 
je zo naar de nieuwe ijsbaan, 
het manifestatie terrein en de 
vernieuwde Banninghal. De 
raad gaf in januari 2013 groen 
licht voor enkele grote pro-
jecten en ook daarna is er veel 
gebeurd. Achter de schermen 
tekenen en rekenen vakmen-
sen aan plannen, waarvan een 
deel inmiddels concreet is. 
Wat kunt u de komende tijd 
verwachten?

De uitvoering van het Master-
plan Soesterberg is een kwestie 
van een lange adem, zeker in het 
huidige economische tij. Harry 
Witte, wethouder voor onder 
meer gebiedsontwikkeling 
Soesterberg: ‘Huizen gaan niet 
meer als warme broodjes over 
de toonbank en veel bedrijven 
hebben het zwaar. Ondanks dat 
wordt het Masterplan stap voor 
stap uitgevoerd. Misschien wat 
langzamer en stroever dan het er 
voor de crisis naar uitzag, maar 
het gebeurt wel.’ 

Meer voorzieningen
Soesterberg blijft groen, maar 
krijgt meer voorzieningen. Met 
een prettig dorpshart om elkaar 
te ontmoeten, meer recreatiemo-
gelijkheden op de voormalige 
vliegbasis en met meer potentie 
om toeristen en recreanten aan 
te trekken. Dit plan bevat niet 
alleen nieuwe woningen en 
voorzieningen, maar verbindt 
het dorp ook met Soesterberg-
Noord, met de voormalige vlieg-
basis en al zijn natuurschoon en 
met het nieuwe Nationaal Mili-
tair Museum. Harry Witte: ‘Dit 
is over een paar jaar de groene 
parel van de Heuvelrug, met 
mooie rijen bomen langs het 
bijzondere stratenpatroon. Soes-
terberg wordt verder zo ingericht 
dat het optimaal profiteert van 
de huidige kwaliteiten van de 
voormalige vliegbasis. Kortom, 
een thuis voor jong en oud, met 
respect voor het verleden, maar 
met het oog op de toekomst.’ 
Dit jaar wordt de laatste hand 
gelegd aan de plannen die het 
dorpshart van Soesterberg 
nieuw leven willen inblazen. De 
gemeente wacht niet op de reali-
satie van grootschalige woning-
bouwprojecten, maar kiest er 
voor om te investeren in het 
bestaande dorp. Het afgelopen 
jaar zijn nieuwe woningen opge-
leverd aan het Dorpsplein en is 
de Rademakerstraat compleet 
opnieuw ingericht, met de markt 
weer op zijn oude plek.

Evenemententerrein
Het Evenemententerrein vormt 
een belangrijk onderdeel van 
het nieuwe dorpshart met onder 
meer betaalbare eengezinskoop-
woningen, sociale huurappar-
tementen en een centraal plein. 
De gemeente heeft in juni van 
dit jaar met woningcorporatie 
Portaal, Stichting De Drie Eiken 
en ontwikkelaar Latei afgespro-
ken om een haalbaar plan te 
ontwikkelen, inclusief verken-
ningsmogelijkheden van een 

sociaal-cultureel centrum, een 
medisch centrum met een apo-
theek en artsen en de bebouwing 
van het Odijkplein. Winkels 
blijven geconcentreerd op de 
Rademakerstraat, zo heeft het 
college van burgemeester en wet-
houders op basis van een onder-
zoek besloten. De gemeenteraad 
neemt dit najaar een besluit. Dit 
betekent een belangrijke stap 
voorwaarts in de ontwikkeling 
van het nieuwe dorpshart.  

Lees verder op de achterpagina >

‘Dit is over een paar jaar de groene  
parel van de Heuvelrug’

Meer activiteiten

Op www.hartvandeheuvelrug.nl 
vindt u nieuws en activiteiten. •
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Verbinding met 
Soesterberg-
Noord 
Een harde eis van de gemeente 
Soest is om de N237 zodanig aan 
te passen, dat deze het dorp niet 
meer in twee stukken opdeelt. 
Het plan is om deze weg te 
verdiepen en deels te overdek-
ken, zodat een veilige, onon-
derbroken verbinding tussen 
Soesterberg-Noord en de rest 
van het dorp ontstaat. Daarbij 
is de gemeente afhankelijk van 
de provincie Utrecht. Zodra de 
provincie een besluit genomen 
heeft over de verdiepte ligging 
begint de aanleg van een noor-
delijke omleiding om Soester-
berg-Noord. Dit is nodig om het 
verkeer tijdens de werkzaam-
heden om te leiden. Daarnaast 
zorgt deze voor een betere 
ontsluiting voor het woonwerk-
gebied en toekomstige nieuwe 
woonwijken op het grondgebied 
van de voormalige vliegbasis en 
de gemeente Zeist.’ •

Eerste kavel 
Richelleweg  
Samen met Bart Krol (rechts), 
verantwoordelijk gedeputeerde 
van provincie Utrecht, droeg 
wethouder Harry Witte (midden) 
op 22 mei jl. de eerste kavel over 
van het nieuwe bedrijventer-
rein Richelleweg. Hier komt een 
nieuwe vestiging van de Hol-
landse IJzerwarenhandel. Bedrij-
venterrein Richelleweg is één 
van de ‘rood-voor-groenprojec-
ten’ uit het programma Hart van 
de Heuvelrug: de opbrengst uit 
bouwactiviteiten wordt gebruikt 
om natuur te ontwikkelen.♥ •

Dorpsmarkt
Op 11 juli jongstleden was het 
gezellig druk tijdens de dorps-
markt in Kontakt der Kontinen-
ten. Daar kregen Soesterber-
gers en andere genodigden van 
projectleiders en wethouders 
in een informele sfeer tekst en 
uitleg over alle ontwikkelingen 
in en rond hun dorp. Enkele 
projectgroepen van belangheb-
bende partijen en inwoners, die 
de gemeente consulteerde over 
belangrijke plannen, werden al 
eerder bijgepraat. Een impres-
sie van de dorpsmarkt vindt 
u binnenkort op www.soest.nl. •

24 april

13 juni

15 mei

21 juni

1 juni

17 september

Vervolg van voorpagina

Sociaal-culturele voorziening
Een lang gekoesterde wens is om 
een goed onderkomen te vinden 
voor het diverse en rijke sociaal-
culturele leven in Soesterberg. 
De afgelopen maanden hebben 
vertegenwoordigers van organi-
saties, verenigingen en instellin-
gen in een serie bijeenkomsten 
gepraat over het toekomstige 
gebruik van zo’n onderkomen 
op het Evenemententerrein en 
hoe daarbinnen kan worden 
samengewerkt. Dit heeft geleid 
tot een zogenaamd Programma 
van Eisen en een ‘vlekkenplan’. 
De keuze is gemaakt om deze op 
het evenemententerrein te plaat-
sen om bij te dragen aan een 
levendig dorpshart. Daarnaast 
wordt onderzocht of de voor-
malige Marechausseekazerne 
ook aan deze eisen zou kunnen 

voldoen. De verwachting is dat 
de gemeenteraad dit najaar 
een besluit kan nemen over de 
sociaal-culturele voorziening.

Manifestatieterrein en ijsbaan
De plannen voor het Evene-
mententerrein hangen ruim-
telijk samen met het ernaast 
gelegen manifestatieterrein. 
Op dit openbare terrein komen 
mogelijkheden voor een nieuwe 
schaatsbaan en diverse grotere 
activiteiten. In overleg met de 
beheergroep Sport- en Spelter-
rein, de pachter van de tijdelijke 
paardenweide, een landschaps-
architect en de monumenten-
commissie is onderzocht of de 
tijdelijke paardenweide geschikt 
is. De bomen blijven daarbij 
behouden. Als alles loopt 
zoals gepland, kan het nieuwe 
manifestatieterrein eind 2014 of 
begin 2015 klaar zijn.

Renovatie Banninghal
In het Masterplan Soesterberg 
vormt de sportaccommodatie 
Banninghal ook een deel van het 
dorpshart. In januari is beslo-
ten deze niet te slopen, maar te 
renoveren. Er wordt ook gekeken 
naar de ruimtelijke indeling 
en de benodigde inrichting. 
Na de renovatie is de hal beter 
voorbereid op de toekomstige 
sportvraag, duurzamer, en archi-
tectonisch meer in lijn met de 
eisen van het nieuwe dorpshart. 
Afgestemd op de ontwikkeling 
van het Evenemententerrein, het 
manifestatieterrein en de sociaal-
culturele voorziening beginnen 
de voorbereidingen dit najaar.

Supermarkt
Hoewel geen onderdeel van het 
Masterplan, mogen de plannen 
voor een nieuwe supermarkt 
aan de Rademakerhof niet 
ontbreken als een ontwikke-
ling die het dorpshart zeker zal 
versterken. De Plus supermarkt 
gaat uitbreiden en verhuist in 
dezelfde straat. De toegang 
vanaf de Rademakerstraat 
komt op de plaats van het nog 
te slopen voormalige pannen-

koekenrestaurant, terwijl er 
achter de supermarkt een paar 
nieuwe woningen komen. Deze 
ontwikkeling is inmiddels in het 
bestemmingsplan opgenomen. 
De voorbereidende werkzaam-
heden zijn gestart om in de 
lente van 2015 de nieuwe super-
markt te kunnen openen.

Versterken
Ook elders in het dorp gebeuren 
belangrijke zaken die Soester-
berg voor eens en voor altijd ver-
sterken. In het gemengde woon/
werkgebied Soesterberg-Noord 
streeft de gemeente er naar om 
drie grotere bedrijven te ver-
plaatsen. Zo ontstaat er ruimte 
voor nieuwe woningen aan de 
rand van de voormalige vlieg-
basis. Met één bedrijf is al over-
eenstemming. Via milieumaatre-
gelen wil de gemeente nog meer 
ontwikkeling mogelijk maken. 
De verwachting is dat een voor-
ontwerpbestemmingsplan nog 
dit jaar wordt bekendgemaakt 
en dat de herstructurering van 
Soesterberg-Noord in 2015 kan 
beginnen. Zo komt al met al de 
verbinding van het dorp met de 
vliegbasis in zicht. • ♥

Samen met provincie Utrecht, 
de gemeente Zeist en andere 
partners is de gemeente Soest 
actief betrokken bij de ont-
wikkeling van de voormalige 
vliegbasis en woningbouw- en 
natuurprojecten binnen het 
programma Hart van de  
Heuvelrug. Ook de plannen 
die hier op stapel staan, zijn 
van groot belang voor de 
(toekomstige) inwoners en de 
levendigheid van Soesterberg. 
Een korte update van deze 
samenwerkingsprogramma’s.

Hoewel het geen Masterplan-
project is, zijn de ontwikkelin-
gen op de voormalige vliegbasis 
heel belangrijk voor de vitaliteit 
van Soesterberg. Dit wordt voor 
een groot gedeelte een natuur-
gebied met beschermde plekken 
en ecologische verbindings-
zones. Maar er komt ook veel 
ruimte vrij om te fietsen en te 
wandelen. Het schraalgrasland 
rond de landingsbanen blijft 
behouden voor de bijzondere 
dieren en planten die er leven, 
net als het noordelijk bosgebied. 
Het militaire erfgoed, zoals 
de munitie depots, shelters, 
bunkers en de landingsbanen 
blijven ook prominent aan-
wezig. 

Museum
Aan de noordkant opent in 
het najaar 2014 het Nationaal 
Militair Museum zijn deuren 
en er komt een informatie-
centrum voor de Heuvelrug. 
Aan de randen van de voor-
malige vliegbasis worden op 
drie plekken maximaal 440 
woningen gebouwd. Tussen de 
voormalige vliegbasis en het 
dorp wordt ter hoogte van de 
Veldmaarschalk Montgomery-
weg de komst van een horeca-
gelegenheid voorbereid. Deze 
zogenaamde pleisterplaats komt 
langs een nieuwe fietsroute 
over de voormalige vliegbasis te 
liggen, die een directe fietsver-
binding tussen Soest en Soester-
berg gaat vormen. De fietsroute 
maakt deel uit van het provin-
ciale mobiliteitsplan VERDER. 
Het eerste deel wordt in 2015 
aangelegd. 

Wonen in het groen: Apollo-Noord
Tussen de Oude Tempellaan 
en de Richelleweg ontwikkelt 
het samenwerkingsverband 
Hart van de Heuvelrug twee 
prachtige woningbouwlocaties 
in het groen: het historische 
landschapsbos Oude Tempel 
en Kontakt der Kontinenten. 
Samen gaat het om ongeveer 23 
hectare. Oude Tempel bevindt 

zich nu in de ontwerpfase. Het 
stedenbouwkundig plan wordt 
dit jaar verwacht, zodat een 
voorontwerpbestemmingsplan 
eind van dit jaar ter inzage 
komt. Het terrein Kontakt der 
Kontinenten is iets verder. De 
verwachting is dat de gemeen-

teraad medio 2013 over het 
stedenbouwkundig plan wordt 
geïnformeerd, nadat het aan de 
samenwerkende partijen binnen 
Hart van de Heuvelrug is voorge-
legd. Meer informatie vindt u op 
www.hartvandeheuvelrug.nl. •

En verder op de Vliegbasis  
en de Heuvelrug…

Meer info: www.soest.nl/masterplan 

Van vrijdag 13 september 2013 t/m zondag 22 september 2013 vindt op de 
voormalige militaire vliegbasis het unieke Festival De Basis plaats. Het fes-
tival  maakt deel uit van festiviteiten rond de viering van 300 jaar Vrede van 
Utrecht. Professionele kunstenaars en amateurs, culturele en maatschap-
pelijke instellingen brengen dan de verhalen van de vliegbasis tot leven. 
Daarbij staat de geschiedenis van het terrein centraal. Ook de thema’s 
oorlog en vrede komen uitgebreid aan bod. Mis het niet! Dit festival wordt 
een heerlijke mix van kunst, cultuur, natuur, sport en spel voor jong en oud. 
www.vredevanutrecht.nl.

Kunst, cultuur en natuur tijdens 
Festival De Basis

‘In
 U

itv
oe

rin
g’

 is
 e

en
 u

itg
av

e 
va

n 
de

 G
em

ee
nt

e 
So

es
t •

 C
on

ce
pt

: S
im

on
s 

en
 B

oo
m

, M
ar

in
a 

He
ij 

• T
ek

st
 e

n 
ei

nd
re

da
ct

ie
: G

em
ee

nt
e 

So
es

t, 
af

d.
 C

om
m

un
ic

at
ie

, M
ar

in
a 

He
ij 

• V
or

m
ge

vi
ng

: S
im

on
s 

en
 B

oo
m

 • 
Fo

to
gr

afi
e:

 G
em

ee
nt

e 
So

es
t, 

Ch
ris

 v
an

 B
ee

k,
 P

ie
te

r C
ru

cq
 e

.a
. •

 D
ru

k:
 D

ru
kk

er
ij 

Pr
ac

tic
um

, S
oe

st
 • 

Aa
n 

de
 in

ho
ud

 v
an

 d
ez

e 
ni

eu
w

sb
rie

f k
un

ne
n 

ge
en

 re
ch

te
n 

w
or

de
n 

on
tle

en
d.

 ©
 J

ul
i 2

01
3

in uitvoering


