Informatiebrief woonwijk Vliegbasis Soesterberg
Rijksvastgoedbedrijf spoort munitie op in de bodem van Vliegbasis
Soesterberg
- vervolg op werkzaamheden (proefopsporing) februari 2019 -

Deze informatiebrief gaat over de opsporing

Werkzaamheden

van Niet Gesprongen Explosieven (NGE) bij de

De werkzaamheden worden uitgevoerd door

beoogde nieuwe woonwijk Vliegbasis

een gespecialiseerde aannemer. Die zorgt

Soesterberg. Er zijn al met succes enkele

ervoor dat er geen risico’s zijn op spontane

proefopsporingen uitgevoerd. Vanaf half

ontploffing tijdens de werkzaamheden

december 2019 tot begin maart 2020 ruimt

waardoor het veilig is voor de aannemer én

het Rijksvastgoedbedrijf (in opdracht van het

de omgeving. Het werkterrein is afgesloten

Ministerie van Defensie) de resterende NGE

en niet toegankelijk.

op in het westelijk bosgebied en langs de
Batenburgweg.

Archeologie en ecologie
Restanten uit de Tweede Wereldoorlog en de

Nieuwe woonwijk

Koude Oorlog hebben archeologische

Op de voormalige vliegbasis komt een nieuwe

waarde. Ook is er kans dat er een

woonwijk met als uitgangspunt “Wonen in en

middeleeuws boerenerf wordt ontdekt.

met de natuur”. Meer informatie vindt u op:

Daarom is bij de ontgravingen een

www.provincie-

archeoloog aanwezig.

utrecht.nl/woonwijkvliegbasissoesterberg
Er wordt extra gelet op de natuur. Een
Het is aannemelijk dat er niet-ontplofte

ecoloog kijkt mee met de werkzaamheden

bommen in de grond zijn achtergebleven na

om te borgen dat alles voldoet aan de Wet

de bombardementsvluchten in de Tweede

Natuurbescherming.

Wereldoorlog. De munitie moet eerst worden
opgeruimd voor er woningen kunnen komen.

Planning
• December 2019 tot begin maart 2020:

Opsporing door ontgraving

Opsporingswerkzaamheden in het

Het Rijksvastgoedbedrijf heeft onderzoek

westelijk bosgebied en langs de

verricht naar de aanwezigheid van (mogelijk)

Batenburgweg.

oude munitie in de bodem. Alle gevonden,

• Najaar 2020:

verdachte objecten worden straks

Opsporingswerkzaamheden in het open

opgegraven en geïdentificeerd. Waarschijnlijk

veld.

is maar een klein deel daadwerkelijk munitie.
Die wordt dan direct veilig afgevoerd. Als er

Vragen en/of meer informatie

grotere vliegtuigbommen worden gevonden,

Heeft u vragen? Neemt u dan contact op met

ruimt de Explosieven Opruimingsdienst

Brigit Koppelaar-Koelewijn via

Defensie (EODD) deze op. De gemeente

brigit.koppelaar@provincie-utrecht.nl

informeert u dan over de procedure.

