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Hoe ontvangt Soesterberg de bezoekersstromen uit het NMM . 
 
De impuls, die de omvangrijke bezoekers aantallen van het NMM aan het dorpshart van 

Soesterberg kunnen geven, zou optimaal moeten worden benut. Het dorp Soesterberg 

zal zich moeten gaan toerusten om aan de bezoekers een warme ontvangst te bieden. 

Ondernemers zullen deze kans met spoed volledig dienen te benutten. 

Plaatselijke initiatiefnemers komen in de starthouding en maken van het ontvangen van 

deze bezoekersstromen een beslissend succes. 

 

01.De infrastructuur zal worden aangepast. Dat zal inhouden dat: 

= De wal langs de Batenburgerweg wordt geslecht. 

= De Veldmaarschalk Montgomeryweg wordt omgevormd tot een  groene allee. 

= Er komt een ruime parkeerplaats bij de pleisterplaats (120 plaatsen). 

= Van het voormalige vliegveld en het dorpshart wordt visueel één geheel gemaakt. 

= Er zal een netwerk van fietspaden door de natuur rond Soesterberg worden aangelegd. 

= De N237 zal verdiept en overkluisd moeten worden. 

= Er wordt een openbaar vervoerslijn (treintje) aangelegd vanaf Soesterberg, langs de       

   Pleisterplaats en het NMM naar Den Dolder. 

 

02. Bedrijfsactiviteiten, die op korte termijn ontwikkeld kunnen worden: 

= De marechausseekazerne zou door particuliere investeerders kunnen worden ingericht 

als Grand Café met een groot terras. 

= Langs de Veldmaarschalk Montgomeryweg , aan de zijde tussen de Oriëntal Swan en 

de N 237 zullen in de bestaande bebouwing, aangevuld met nieuwbouw, een tearoom, 

een ijssalon, een souvenirwinkel en een informatiecentrum (VVV) worden gevestigd. 

 

03. Toeristische faciliteiten en trekkers: 

In het informatiecentrum wordt voorlichting gegeven over: 

= Nationaal Militair Museum. 

= Fietsroutes en wandelroutes. 

= Een uitnodigend rondje natuur in Soesterberg. 

= Meerdaagse arrangementen op toeristisch terrein,t.w.: logies, restaurants, buitensport. 

= Onderhouden van een evenementenkalender op internet. 

= Planning Soesterberg promotie. 
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04. Evenementen. 

= Biologische markt. 

= Paleis run. 

= Parachute springen. 

= Ballonvaarten. 

 

05. Een bebouwingsbeeld voor Soesterberg. 

Er zou voor Soesterberg een beeld kwaliteitsplan opgesteld moeten worden. 

B & W van Soest hebben reeds contact met architectenbureau Soeters & van Eldonk voor 

het adviseren over een stedenbouwkundig ontwerp betreffende het evenemententerrein. 

 

06. Ontwikkelingsfonds voor Soesterberg. 

Ter ondersteuning van particuliere en ondernemersinitiatieven zal een ontwikkelingsfonds 

voor Soesterberg worden ingesteld, dat fondsen werft voor de ontwikkeling van 

Soesterberg. Er zou ook gezocht kunnen worden naar subsidiemogelijkheden. 

 

07. Uitvoering en realisatie. 

De bedrijfsactiviteiten, de toeristische activiteiten en de evenementen zijn zaken voor het 

particulier initiatief. ONS kan hierbij een stimulerende en adviserende rol spelen. 

Het  realiseren van de infrastructuur behoort tot het werkterrein en de competentie van 

de gemeente. 

Na de gemeenteraadsverkiezingen zou ONS een band moeten opbouwen met de nieuw 

verkozen gemeenteraadsleden, die in Soesterberg wonen.  

 

Deze Soesterbergse gemeenteraadsleden zullen met kracht moeten gaan pleiten voor de 

voorzieningen inzake de nodige nieuwe infrastructuur in Soesterberg.  

 

Voor een voortvarende aanpak van de onderdelen in deze notitie zou het ONS bestuur 

direct na de gemeenteraadsverkiezingen de mensen, die deze initiatieven met hun geld 

of hun arbeid willen ondersteunen, aan het werk moeten zetten in kleine projectgroepen. 

 

 
Soest, 12 maart 2014. 


