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Informatiebrief woonwijk Vliegbasis Soesterberg 
 

Rijksvastgoedbedrijf spoort munitie op in de bodem van Vliegbasis 
Soesterberg 
- vervolg op werkzaamheden 1e kwartaal 2020 -   

 

 

Afgelopen wintermaanden is gestart met de 

opsporing van Niet Gesprongen Explosieven 

(NGE) bij de beoogde nieuwe woonwijk 

Vliegbasis /Soesterberg. Het westelijk 

bosgebied en het perceel langs de 

Batenburgerweg waren als eerste aan de 

beurt. Graag informeren we u wat dit heeft 

opgeleverd.  

 

Resultaten opsporing westelijk bosgebied 

Grote delen van het bosgebied zijn inmiddels 

afgezocht. Er zijn nagenoeg geen oude 

munitieresten aangetroffen. Wel zijn, onder 

begeleiding van een archeoloog, resten van 

een oude Duitse luchtafweerstelling uit WOII 

vrij gegraven. Hierdoor werd een 

loopgravenstelsel zichtbaar. Ook zijn er veel 

gebruiksvoorwerpen gevonden waaronder 

theekopjes, mosterdpotjes en 

tandenborstels.   

 

De nog niet onderzochte restanten in het 

bosgebied worden dit najaar verder 

aangepakt.   

 

Loopgraaf in het bos           Bodemschatten Soesterberg 

 

 

De archeoloog vertelt u graag het verhaal 

over de vondsten via:  

https://tinyurl.com/archeoloog 

 

Resultaten opsporing langs Batenburgweg 

Na het verwijderen van het aanwezige groen 

en een aarden wal, is langs de Batenburgweg 

ook begonnen met de opsporing van 

mogelijke NGE in de bodem. De 

aanwezigheid van oude vervallen 

communicatiekabels van het vliegveld 

hebben voor vertraging gezorgd, zodat de 

opsporing van NGE dit najaar wordt hervat.  

 

                 
                                Oude kabels 

 

Ten behoeve van de werkzaamheden zullen 

de openbare parkeerplaatsen tussen de 

Postweg en Montgomeryweg een enkele dag 

niet of minder gebruikt kunnen worden.  

 

Het perceel langs de Batenburgweg wordt na 

de opsporing vlak afgewerkt. Het bestaande 

gaashek wordt vervangen door een lager hek 

van schapengaas.  

 

https://tinyurl.com/archeoloog
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Op het perceel, in het verlengde van de 

Veldmaarschalk Montgomeryweg, zijn 

funderingsresten van woningen ontdekt uit 

het begin van de 20e eeuw. Deze zijn, in  

overleg met de gemeente Soest, ingemeten 

en verwijderd. Ook zijn resten van een oud  

boerenerf gevonden, die nog nader worden 

onderzocht. 

 

Bovengenoemde werkzaamheden worden dit 

jaar opgeleverd. De opsporing van NGE is 

dan nog niet volledig. De werkzaamheden in 

het open grasland hebben nog niet kunnen 

plaatsvinden vanwege de aanwezigheid van 

de Veldleeuwerik. In het Park Vliegbasis 

Soesterberg bevindt zich een populatie van 

veldleeuweriken. Er wordt veel aandacht 

besteed aan het treffen van maatregelen die 

verstoring van de veldleeuwerik voorkomen 

of beperken bij de realisatie van de 

woonwijk. Hiervoor is een ontheffing Wet 

natuurbescherming nodig.   

 

De opsporing is uitgevoerd door een 

gecertificeerd aannemer van het 

Rijksvastgoedbedrijf in opdracht van het 

Ministerie van Defensie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwe woonwijk  

Op de voormalige vliegbasis komt een nieuwe 

woonwijk met als uitgangspunt “Wonen in en 

met de natuur”. Meer informatie vindt u op:  

www.provincie-

utrecht.nl/woonwijkvliegbasissoesterberg  

 

Planning 

• September 2020 tot november 2020: 

opsporingswerkzaamheden langs 

Batenburgweg en restant westelijk 

bosgebied  

• Opsporingswerkzaamheden in het 

open grasland: afhankelijk van 

ontheffing Wet natuurbescherming   

 

Vragen en/of meer informatie  

Heeft u vragen? Neemt u dan contact op met   

Brigit Koppelaar-Koelewijn via 

brigit.koppelaar@provincie-utrecht.nl 
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