Informatiebrief vliegbasis Soesterberg
Verwijderen onderbegroeiing nieuwe woonwijk
Met deze informatiebrief wordt u
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nieuwe woonwijk. Dit is noodzakelijk om
ruimte te bieden aan het Niet Gesprongen

Verwijderen onderbeplanting

Explosief onderzoek (NGE). De doorlooptijd is

Om detectie naar NGE mogelijk te maken zal

circa vier weken.

de aanwezige onderbegroeiing in het
plangebied moeten worden verwijderd. Op de
hiernaast staande luchtfoto betreft het de
donkergroene gebieden met de nummers
1 t/m 5. De onderbegroeiing zal net boven
de grond worden afgezaagd. De grond wordt
niet omgewoeld. Het werkverkeer voor de
uitvoering van de groenwerkzaamheden zal
gebruik maken van de provinciale weg en de
onlangs nieuw aangelegde westelijke

De locatie
Het NGE-onderzoek zal worden gedaan
binnen de witte contouren, zoals op
bovenstaande luchtfoto wordt aangegeven.
Op de voormalige vliegbasis wordt een
nieuwe woonwijk gerealiseerd. “Wonen in en
met de natuur” vormt het uitgangspunt voor
deze nieuwe woonwijk. Voor meer informatie
over het plan kunt u terecht op de website
van de provincie Utrecht.
Detectie op Niet Gesprongen Explosieven
(NGE)
Omdat de woonwijk is gesitueerd op de
voormalige vliegbasis is het een standaard
procedure om onderzoek te doen naar

ontsluitingsweg.
Ecologie
Voor de werkzaamheden is een ontheffing
verleend vanuit de Wet Natuurbescherming.
Een ecoloog van de provincie Utrecht is bij de
werkzaamheden betrokken. Bijzonder is dat
het gebied rijk is aan hazelwormen. De
hazelwormen worden ter bescherming sinds
juli afgevangen en elders op de Vliegbasis
uitgezet.
Vragen
Voor vragen over de bovengenoemde
werkzaamheden kunt u contact opnemen
met: georgina.brouwer@provincie-utrecht.nl

mogelijk NGE. Dit onderzoek zal worden
uitgevoerd in opdracht van het

Verspreidingsgebied: Batenburgweg, Noordzijde van Sterrenbergweg, Postweg, Veldm. Montgomeryweg

