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Aan: a.alberts@zeist.nl; postbus2000@soest.nl; collegevangedeputeerdestaten@provincie-utrecht.nl; raadsgriffie@zeist.nl; 

statengriffie@provincie-utrecht.nl; vliem@soest.nl  

 

Den Dolder,  8 maart  2013 

Geachte Colleges van Gedeputeerde Staten, Zeist en Soest, geachte leden van Provinciale Staten, raden van Zeist en Soest 

en iedereen die zich bezighoudt met de herinrichting van de voormalige vliegbasis Soesterberg,  

Via diverse kanalen is ons ter oren gekomen dat men voornemens is om op het museumterrein van de voormalige vliegbasis 

Soesterberg een tankarena te bouwen. Het zou de bedoeling zijn om elke twee uur een tankdemonstratie te geven voor een 

publiek van maximaal 3000 personen. De arena wordt gesitueerd naast het museumgebouw, aan de Dolderse kant in de 

open lucht. 

 Dit voornemen is in strijd met het Inrichtings- en beheerplan voormalige Vliegbasis Soesterberg, in het bijzonder met de 

randvoorwaarden die daarin worden vermeld voor evenementen op de vliegbasis. De voorgenomen activiteit wordt in deze 

voorwaarden gedefinieerd als een ‘grote activiteit (> 500)’ waarvoor specifieke voorwaarden gelden voor wat betreft tijd in 

het seizoen, plaats in zonering, afstand tot entree en frequentie. 

Als omwonenden, en vooral ook als natuurliefhebbers, maken wij ons grote zorgen over de te verwachten geluidproductie 

van deze "shows". Ondergetekende belangenverenigingen hebben zich de afgelopen jaren actief bezig gehouden met de 

herinrichting van de basis en weten als geen ander dat dit gebied is aangewezen als natuurgebied met alle consequenties 

die daaraan verbonden zijn. Vlak langs het museumgebied lopen immers de twee ecologische hoofdcorridors, onderdelen 

van de EHS in de provincie Utrecht. Een arena zoals hierboven beschreven past niet in het hart van deze ecologische 

verbinding. Want waar ligt de grens? Wat is de volgende stap? Een popfestival?  

In het ruimtelijk plan, dat door zowel de Provincie als de gemeenten Zeist en Soest en Zeist in maart 2009 is onderschreven, 

staat: “Om de natuurwaarde van het gebied te behouden kijken we met terughoudendheid naar de mogelijkheid van 

recreatie”. 

De geplande arena ligt, zoals aangegeven, aan twee zeer belangrijke ecologische corridors, te weten:   

- De (“westelijke”) ecologische corridor die de Zeister bossen verbindt met het Arntzbos. Deze corridor loopt via het net 

gebouwde ecoduct over de A28 over Camp Amsterdam en komt  geheel aan de westkant uit op de vliegbasis. Het wild kan 

langs de westkant van de vliegbasis (ruwweg parallel aan de Nieuwe Dolderseweg en de Hertenlaan; via het sheltergebied – 

gebied 2 op bijgaande kaart) richting noorden migreren om vervolgens over het ecoduct over het spoor (Fornhese-ecoduct) 

in het Arntzbos uit te komen en vandaar verder richting Soest/Hilversum. 
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- De (“oostelijke”) corridor: via ecoduct A28 bij Amerfoort -> sauna Soesterberg -> evenwijdig aan verlengde Paltzweg -> 

achter Museum terrein langs (gebied 2 op bijgaande kaart) -> Fornhese ecoduct - > Artnzbos -> Soest/Hilversum. (Zie 

bijlagen) 

In deze corridors zijn en worden enorme bedragen geïnvesteerd, o.m. door aanleg van diverse ecoducten.  De invloed van 

een evenemententerrein van deze omvang zou hiervan wel eens desinvesteringen kunnen maken.  

Van essentieel belang voor een goede werking van BEIDE corridors is dat net ten zuiden van het Fornhese-ecoduct er een 

robuust, stil en omvangrijk stuk natuur is (gebied 2 op bijgaande kaart). Hier convergeren de twee genoemde corridors. 

Daarom is in eerdere besprekingen met alle belangenverenigingen en natuurorganisaties ook altijd gesproken over stilte-

gebieden, en dan met name over het stuk bos dus tussen museum en Fornhese-ecoduct (gebied 2) en het stuk bos langs de 

Hertenlaan (gebied 1). Waar de twee genoemde corridors convergeren is exact het “reuring”-terrein gesitueerd. Een 

onbegrijpelijk plan.  

 

Wij vragen u deze plannen te heroverwegen en op zijn minst met zorg naar deze plannen te kijken en bewust te zijn van uw 

verantwoordelijkheid ten aanzien van dit prachtige natuurgebied. De door Colleges, Staten en raden vestgestelde ruimtelijke 

mogelijkheden bieden geen mogelijkheden voor een activiteit van deze omvang en frequentie.  

 

Wij vernemen graag, hoe u omgaat met de verdere ontwikkelingen en de te verwachten geluidsoverlast. Daarnaast willen 

we U vragen om weer een natuurmeting te houden om - zoals in de afspraken is vastgelegd - om de 3 jaar de status te 

kunnen vaststellen. Wij hebben sterk de indruk, dat de natuurwaarde in het gebied onder druk staat in dit gebied, waar het 

‘nee-tenzij’ principe dient te worden gehanteerd. 

 

Hoogachtend,  

 

B.I.M. Wigman-Verhorst namens: 

Buurtschap Hertenlaan/Hindelaan/Schaapskooi  Den Dolder 

Belangenvereniging Den Dolder 

Vereniging Bosch en Duin en omstreken 

Buurt en Belangenvereniging Huis ter Heide 

contact: dewigmannen@live.nl 

 

  

 

 


