Informatiebrief vliegbasis Soesterberg
Verwijderen onderbegroeiing nieuwe woonwijk, Batenburgweg, 2e fase
Deze informatiebrief informeert u over het

Het werkverkeer voor de uitvoering van de

vervolg van de groenwerkzaamheden op de

werkzaamheden zal gebruik maken van de

voormalige vliegbasis Soesterberg. Het

nieuwe ontsluitingsweg aan de westzijde.

betreft het verwijderen van het restant
onderbegroeiing en de selectieve kap van

1e fase groenverwijdering najaar 2017

kleine bomen langs de Batenburgweg in

In het najaar van 2017 is reeds een deel

opdracht van de provincie Utrecht. Dit is

groen langs de Batenburgweg verwijderd.

noodzakelijk om ruimte te bieden aan het

Hier is het NGE-onderzoek inmiddels

Niet Gesprongen Explosieven onderzoek

uitgevoerd. Tussen de Postweg en

(NGE) dat aansluitend in opdracht van

Sterrenbergweg is het groen toen ongemoeid

Defensie wordt uitgevoerd. De

gelaten, omdat daar mogelijk dassen zaten.

werkzaamheden duren circa twee weken.
2e fase groenverwijdering najaar 2018
Woonwijk en detectie op Niet Gesprongen

Inmiddels is door ecologen van de provincie

Explosieven (NGE)

Utrecht vastgesteld dat de das zich niet

Op de voormalige vliegbasis wordt een

(meer) in deze begroeiing langs de

nieuwe woonwijk gerealiseerd. “Wonen in en

Batenburgweg ophoudt en zich structureel

met de natuur” vormt het uitgangspunt voor

heeft verplaatst naar andere plaatsen op de

deze nieuwe woonwijk. Voor meer informatie

basis. Dit maakt de weg vrij om het restant

over het plan kunt u terecht op:

van de onderbegroeiing te verwijderen. Deze

www.provincie-utrecht.nl/onderwerpen/alle-

werkzaamheden zullen binnenkort

onderwerpen/woonwijk-vliegbasis-

aanvangen.

soesterberg/
Omdat de woonwijk is gesitueerd op de

Natuurbescherming

voormalige vliegbasis is het een standaard

Voor de werkzaamheden is een ontheffing

procedure om onderzoek te doen naar

verleend vanuit de Wet Natuurbescherming.

mogelijke NGE. Dit wordt uitgevoerd door

Een ecoloog van de provincie Utrecht houdt

een WSCS-OCE gecertificeerd bedrijf in

toezicht op de werkzaamheden.

opdracht van Defensie.

Bijzonder is dat het gebied rijk is aan
hazelwormen. De hazelwormen zijn ter

Verwijderen onderbegroeiing

bescherming afgevangen en elders op de

Om detectie naar NGE mogelijk te maken

Vliegbasis uitgezet.

moet de (onder-)begroeiing langs de
Batenburgweg worden verwijderd.

Vragen

De (grote) bomen in deze strook blijven

Voor vragen over de bovengenoemde

gespaard. Ook blijft een strook groen

werkzaamheden kunt u contact opnemen

behouden ter hoogte van de Sterrenbergweg

met: georgina.brouwer@provincie-utrecht.nl.

nabij een bestaande vleermuisbunker.

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

