
 
Beste volksvertegenwoordigers en die verantwoordelijkheid wil ik onderstrepen: 
want jullie kregen een taak in het Provinciaal Bestuur. Be-sturen wil zeggen: aan het 
roer staan, de route overzien, een doel hebben, richting geven, met oog op de toekomst: 
lange termijn en rentmeesterschap. Niet zomaar de zaken goed aanpakken, dat is een 
kwestie van management, maar de juiste dingen doen. En daarbij hoort: wijsheid.  
Daarom: Stel de ondertekening korte tijd uit, om de woonwijk op de Vliegbasis te 
kunnen heroverwegen. 
 
Ik neem jullie  graag mee naar de Vliegbasis, zondagochtend vroeg.  
Er zijn inmiddels meer dan 80 rode en oranje lijst soorten gespot. Bedreigde en 
bijzondere natuur, die wordt beschermd. Je hoort het gekwinkelier van de 
veldleeuwerikken, ‘n beschermde vogel.  
 
Ik beperk me hier tot een enkel, maar belangrijk aspect, de voorgenomen bouw van 
een woonwijk op de Vliegbasis. Daar is jullie wijsheid nodig! 
Ik vraag jullie de ondertekening uit te stellen. Dan hebben jullie de mogelijkheid en 
de tijd Soest en Zeist mee te nemen in de heroverweging van dat plan, dat is 
gebaseerd op achterhaalde inzichten en feiten. 
 
Argumenten :  
Er is veel  meer natuurwaarde dan de ondertekenaars wisten toen het Ruimtelijk Plan 
werd vastgesteld. Dat is de mening van ecoloog Herman van den Bijtel die, met zijn buro 
en deskundigen, de tellingen verricht en rapporten schrijft in opdracht van de Provincie. 
Ik was bij de openstelling december vorig jaar, waar de bezoekers lessen natuurbeleving 
kregen om ze bewust te maken van de waarde ervan. Zij wel! Maar jullie dan? 
Hun kinderen wroetten in uileballen om de tandjs van muizen eruit te halen. 
We tilden stenen op om de hazelwormen te zien, dat zijn beschermde slangen, tientallen, 
ook in de beoogde woonwijk en in het stuk waar nu een verbindingsweg bij de 
brandweerkazerne staat gepland. Dat kan toch niet waar zijn? 
Bedreigde soorten, die moeten worden beschermd. De kommavlinder 10.000-en, ook in 
de beoogde woonwijk. Die waren er altijd al, maar de unieke hoeveelheid verrast de 
deskundigen bij elke nieuwe telling. 
De ecoloog: “als we dit eerder hadden geweten, was het gebied aangemeld voor Natura 
2000”……  En daar plannen jullie een woonwijk?  
 
*  Zie bijlage kranteninterview AD mei 2014, met Herman van den Bijtel: 
“ Als de vliegbasis vanwege de militaire functie niet zo moeilijk toegankelijk was geweest 
had hier eerder intensief onderzoek kunnen worden gedaan. Voordat de plannen voor de 
vliegbasis zijn ontwikkeld. Dan was de vliegbasis voorgedragen voor de Natura 2000- lijst. 
In dat geval zouden de openstelling van het terrein en de geplande woonwijk niet 
doorgaan.” 
 
Hij is de enige niet die zich zorgen maakt. Zie de brief van de Vogelbescherming, een 
belangrijke samenwerkingspartner, die u vraagt zich te bezinnen op de woonwijk en 
wijst op de verplichtingn die u heeft bedreigde vogels te beschermen. 
*   Zie bijlage brief van de Vogelbescherming. 
 
 



En ook Peter Jan Keizer, van de "Commissie Paddenstoelen en 
Natuurbescherming" van de Nederlandse Mycologische Vereniging: 
“Ik heb het gebied Soesterberg gedurende 4 jaar onderzocht op gebied van paddenstoelen, 
in opdracht van bureau Van den Bijtel en geconstateerd dat het zeer bijzondere waarden 
herbergt. De waarde wordt duidelijk aangetoond door het grote aantal zeldzame en 
bedreigde (Rode Lijst) soorten paddenstoelen Deze liggen zeker ook op het gedeelte waar 
woningbouw is voorzien, bij ingang Brandweerkazerne. Woningen grenzend aan het open 
gebied doet hier rechtstreeks schade aan door vernietiging, maar ook door verstoring 
(hondenuitlaatgebied e.d.) en het tast de landschappelijke eenheid van het gebied aan.  
Vanzelfsprekend zou ik ook graag zien dat deze plannen opgeschort zouden worden, resp. 
van tafel zouden verdwijnen.” 
 
De Provincie is de bestuurslaag onder de landelijke overheid. Daar publiceerde 
Staatssecretaris Sharon Dijksma in 2014 haar Rijksnatuurvisie: 
” Het werken aan een natuurinclusieve economie, het waarborgen van de internationale 
biodiversiteit en het behoud van de natuur in Nederland zijn belangrijke elementen van het 
natuurbeleid.” 
Hoe kan het zijn dat de Provincie landelijk beleid en mondiale samenwerking 
ondermijnt? 
*   Zie bijlage Natuurvisie van Ministerie Economische Zaken en de 
kamerbrief/uitvoeringsagenda. 
 
En tenslotte: waarom eigenlijk is die woonwijk de melkkoe om 28 miljoen te 
vereffenen? 
Als de Provincie een nieuw provinciehuis wil of een goeie digitale infrastructuur, 
openbare verlichting, dan gaat ze toch ook niet eerst een woonwijk neerzetten…? 
 
“Onze generatie beheert de erfenis van onze kinderen”. Koning Willem-Alexander zei dat 
zo treffend. Hoe valt het uit te leggen, dat dit natuurgebied werd vernietigd, terwijl 
elders alles, ook tegen hoge kosten, moest worden gecompenseerd? 
Laat het gebied in zijn waarde en bouw die verdienlocatie niet…en in elk geval niet op de 
Vliegbasis. 
Neem de reeds bestede kosten voor lief. En begroot eens de werkelijke baten, ook de 
economische van het waardevolle gebied.  Heroverweeg dit woningbouwplan en teken 
daarom nu nog niet! 
 
Buurtschap Hertenlaan/Hindelaan. 
 


