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ONDERWERP Sauna Soesterberg 

 
 
 
Graag informeer ik de commissie RGW op deze wijze over de sauna in Soesterberg, in navolging van mijn memo 
van 8 september 2016. 
 
In september jl. heb ik u gemeld dat de curator en Zieleman & Dorresteijn tot een akkoord waren gekomen. 
Voorwaarde daarbij was overeenstemming over de erfpachtafspraken tussen de gemeente Soest (namens het 
programma Hart van de Heuvelrug) en de ondernemers.  
 
Zieleman & Dorresteijn hebben de afgelopen periode gezocht naar een goede samenwerkingspartner en zijn 
daarbij uitgekomen op Thermen Bussloo –op dit moment het best gewaardeerde wellness-resort in 
Nederland. De familie Dolman wil in Soesterberg fors investeren in een concept waarbij ze de verbinding zoeken 
met de bosrijke omgeving. Daarbij richten ze zich op het hogere wellness-segment. Om deze investering te doen, 
heeft de familie bij de onderhandelingen aangegeven het vastgoed te willen overnemen van Zieleman & 
Dorresteijn. 
 
Inmiddels heeft  deze overname kort voor de jaarwisseling plaatsgevonden. Alle voorwaarden met betrekking 
tot de erfpacht, zoals aangegeven in de memo van 8 september, zijn bij de overname ongewijzigd 
overgenomen. Dit betekent dat er geen financiële consequenties zijn voor het programma Hart van de Heuvelrug. 
 
Omdat een grote, stabiele en deskundige partij nu de nieuwe eigenaar is van de sauna is deze overname te 
beschouwen als goed nieuws zowel voor Hart van de Heuvelrug als voor Soesterberg: 

 De overdracht van het vastgoed naar deze zeer professionele wellness-ondernemer verstevigt de 
erfpachtovereenkomst als het gaat om het nakomen van de voorwaarden door de contractpartner. 

 De overname vergroot niet alleen de aantrekkingskracht van het saunacomplex maar ook de 
aantrekkingskracht van Soesterberg. Bovendien zal uitvoering van de plannen van de familie Dolman de 
werkgelegenheid in het complex verdubbelen.  

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. De raadsleden van de gemeente Soest zijn inmiddels ook 
op de hoogte gesteld.  

 

 


