Soesterberg

Verplaatsen bedrijven
krijgt fiat van de raad

De raad is akkoord gegaan
met het voorstel de bedrijven
De Ridder, Hypsos en Kibaek
in Soesterberg-Noord te verplaatsen. Op de plek van de
bedrijven zouden dan woningen gebouwd kunnen worden.
Het is een eerste stap om Soesterberg–Noord te veranderen
in een aantrekkelijker gebied
waar wonen en werken meer in
balans zijn. Met de verplaatsing
van de bedrijven is € 10 miljoen
rijkssubsidie gemoeid.

Soesterberg moet groeien om
zijn voorzieningen weer op peil
te krijgen. Met het vrijkomen van
het voormalige vliegbasisterrein
is Soesterberg-Noord en omgeving een potentieel aantrekkelijk
woongebied geworden. De nieuwe
bewoners krijgen een natuurgebied als achtertuin. Maar de vele
bedrijven in Soesterberg-Noord
beperken met hun milieucirkels
de mogelijkheden. Bovendien zou
een goede menging van woningen
en bedrijven op deze plek ook passender zijn. Het geeft een betere
verbinding tussen het dorp en het
natuurgebied. Om SoesterbergNoord te transformeren tot een

aantrekkelijker gebied waar wonen en werken meer in evenwicht
zijn, zullen bedrijven dus plaats
moeten maken voor woningen.
De rijksoverheid heeft € 10 miljoen ter beschikking gesteld voor
de verplaatsing van bedrijven in
Soesterberg-Noord. Binnen dit
budget is gekozen voor herontwikkeling van Veldmaarschalk
Montgomeryweg 61 A (bedrijf
De Ridder) en 67 (bedrijf Kibaek),
Batenburgweg 3-5, Postweg 62 en
Postdwarsweg 2 A (bedrijf Hypsos).
De rijkssubsidie van 10 miljoen
euro zal als krediet hiervoor worden aangewend. Uiteindelijk is
het de bedoeling dat het leidt tot
een sneeuwbaleffect en meer bedrijven plaats gaan maken voor
woningen.
De vernieuwing van SoesterbergNoord is onderdeel van het Masterplan Soesterberg. Hierin staat
beschreven dat Soesterberg de
komende jaren flink wordt aangepakt. Het dorp krijgt een echt
dorpshart om elkaar te ontmoeten, meer recreatiemogelijkheden
op het voormalig vliegbasisterrein
en meer potentie om toeristen en
recreanten aan te trekken.

Voorbereidingsbesluit
Soesterberg-Noord
In afwachting van een definitief
bestemmingsplan SoesterbergNoord, dat medio dit jaar ter
inzage wordt gelegd, heeft het gemeentebestuur een voorontwerpbestemmingsplan vastgesteld.

Dit voorkomt dat vergunningen worden verleend die nog wel in het geldende bestemmingsplan verleend
zouden moeten worden, maar niet
meer in het nieuwe plan passen en
daardoor het gebied eventueel minder geschikt maken voor het realiseren van het nieuwe bestemmingsplan. Het besluit maakt het enerzijds
mogelijk om ongewenste ontwikke-

lingen tegen te gaan, terwijl anderzijds gewenste ontwikkelingen worden gestimuleerd.
In Soesterberg-Noord speelt ook dat
de BMU-groep een plan heeft ingediend om niet de helft van het eerste deel van het voor woningbouw
aangewezen gebied aan te pakken,
zoals de bedoeling is, maar het hele
gebied.
Wethouder Harry Witte stelt dat het
plan van BMU niet van de baan is.
De gemeente zal met BMU om de
tafel gaan zitten om te bekijken welke mogelijkheden er zijn. Het kost
echter veel tijd om tot resultaat te
komen, aldus Witte.

Presentatie ‘Soesterberg en omgeving voor de 20e eeuw’

Na stenciltjes opnieuw een boek
Nadat hij zijn familiegeschiedenis
tot 1500 had uitgezocht, vroeg zijn
vrouw ‘Wat ga je nu doen?’ Jan
de Mos begon aan een boek over
de geschiedenis van Soesterberg
en omgeving tot de 20e eeuw. Nu
het boek klaar is en zondagmiddag
in Het Soesterdal aan een mystery
guest wordt gepresenteerd, stelde
zijn vrouw hem dezelfde vraag.
‘Even rust,’ was het antwoord,
want ‘dit soort grappen moet je
niet te vaak doen.’ De Mos is er
anderhalf jaar aan bezig geweest,
bijna als dagtaak, ‘dus het is wel
een beetje een opluchting als je er
een punt achter kunt zetten.’

De periode die hij beschrijft gaat tot
begin 20e eeuw; die gaat vooraf aan
de boekjes van Dik Top en sluit erop
aan, al zijn er hier en daar wel overlappingen, vooral in foto’s. De Mos
heeft geprobeerd zo veel mogelijk
uniek beeldmateriaal te vinden. Er is
echter in de 19e eeuw niet zo veel gefotografeerd. Hij had graag een foto
gehad van een plaggenhut, maar die
is er helemaal niet. ‘Ik denk ook dat
ze al snel verdwenen zijn.’
Hoewel hij van oorsprong geen Soesterberger is, woont De Mos bijna de
helft van zijn leven in het dorp, sinds
1979. Omdat hij altijd wel geïnteresseerd was in geschiedenis, ging hij
naar de bibliotheek om te zien wat
er over de historie van Soesterberg
was. ‘Nou, ze hadden twee stenciltjes
met een artikeltje dat ooit een keer
verschenen was. Dat heeft tot 1987
bestaan, toen het eerste boekje van
Top kwam.’

Versnipperd

Soesterberg tot de 20e eeuw is de
eerste ‘echte’ publicatie over Soesterberg. Hij schreef die naar aanleiding van het 175-jarig bestaan van
de parochie. ‘Er zijn wel de boeken
zoals die van Top, Wegh der Weegen en Militair landschap, maar allemaal wat versnipperd.’ De Mos: ‘Ik
ben toch altijd wel een onderzoeker
en vind het leuk om achter de feiten
aan te gaan. Je hoeft niet voor alles
meer fysiek naar archieven. Je vindt
tegenwoordig gelukkig ook heel veel
via internet, waar archieven goed be-

zz Jan de Mos bij het corrigeren van zijn boek over Soesterberg dat zondag in
Het Soesterdal wordt gepresenteerd.
Foto: Eempers
naderbaar zijn. En ik ben een volhouder. Er zijn wel meer pogingen
geweest, heb ik gezien in het archief.
Anderen hadden wel veel materiaal
verzameld, maar niet gesorteerd en
er is geen boek van gemaakt. In die
tijd was het ook moeilijker om gegevens te krijgen.’
Hij begon met literatuurstudie en van
het een kwam het ander.
‘Ik ben maar gaan verzamelen en
toen leek het te lukken. Alleen dan
zit je nog met de financiering. Een
rondje langs de subsidiegevers en er
kwam wat geld los.’ Het resultaat:
een kijk- of koffietafelboek van 350
pagina’s. Hij is zich ervan bewust
dat er nog wel lacunes in het boek
zitten, bijvoorbeeld als het gaat om
eigendomsverhoudingen. Toch is er
geen sprake van uitsluitend de grote lijnen. Er zitten best veel details
in, met name ook van de bewoners
van panden en met wie ze getrouwd
waren.’Interessant voor stamboomonderzoekers; die vinden hier behoorlijk wat houvast in.’
Er is ook een namenindex van 600
personen die een rol hebben gespeeld
in de geschiedenis, niet alleen in het
dorp, maar ook in de directe omge-

Soester bedrijf Midcoat spuit ze weer als nieuw

Zes expositie-raketten museumklaar
Hij had al eerder werk geleverd
aan Defensie, maar de opdracht
die Ron Wolfsen van de Soester
industriespuiterij Midcoat van
Militaire Luchtvaart Museum in
Soesterberg kreeg was wel bijzonder: het opnieuw spuiten van de
Nike- en Hawk-raketten die als
buitenopstelling tot de collectie
van het museum behoren. Ze
zijn, voorzien van een nieuwe
laklaag, naar een opslagplaats op
de vliegbasis Soesterberg gegaan,
in afwachting van de nieuwe opstelling bij het Nationale Militaire
Museum dat er in aanbouw is.

Met legertrucks en diepladers werden twee raketten van twaalf meter
lang, één van negen meter en drie
van vijf meter in één opstelling naar
het aan de Nijverheidsweg gevestigde bedrijf gebracht. Daar moest
er een zware kraanwagen aan te pas
komen om de raketten en de acht
bijbehorende speciale voertuigen af
te laden om ze de spuiterij in te krijgen. Daar werden elf van de twaalf
objecten in de kleuren legergroen
gespoten, één raket in z’n oorspronkelijke witte kleur.
Het was qua objecten misschien
een bijzondere klus, de medewerkers van Midcoat draaiden er hun
handen niet voor om, deskundige
als ze zijn in het spuiten van bijvoorbeeld lantaarnpalen, Amsterdammertjes, hekwerken, trappen,
speeltoestellen en televisiedecors.

dat gespoten moet worden. Ik heb
al voorgesteld één vleugel te demonteren, dan kan hij in een hangar gespoten worden. Anders moet er een
tent omheen gebouwd worden en
dat gaat behoorlijk in de papieren
lopen.’

Een band

zz Zo zullen de raketten straks weer in een buitenopstelling op de vliegbasis Soesterberg worden neergezet bij het nieuwe Nationale Militaire Museum waarvan
vrijdag de bouw officieel van start is gegaan.
Wolfsen: ‘We doen eigenlijk alles,
behalve auto’s.’
In het rijtje ‘afnemers’ hoort ook Defensie waarvoor het bedrijf eerder al
werk had geleverd, zoals het spuiten van opstapjes voor vliegtuigtrappen en simulators. Midcoat was met
twee andere bedrijven uitgenodigd
voor het uitbrengen van een offerte
voor het spuiten van de raketinstallaties en de bijbehorende voertuigen. Het werk werd aan het Soester
bedrijf gegund.
Voordat er gespoten kon worden,
moest eerst de plaats van de stickers
en de typeplaatjes in kaart gebracht
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worden voordat ze konden worden
verwijderd. Daarna moesten nieuwe stickers en typeplaatjes weer op
precies dezelfde plaats aangebracht
worden. Op sommige voertuigen zitten er wel dertig…
Bovendien moest het lettertype van
de oorspronkelijke stickers en plaatjes exact hetzelfde zijn, ‘want kenners zien dat en vallen erover als er
afwijkingen zijn.’
Inmiddels is de complete order op
Soesterberg afgeleverd. Wolfsen
hoopt op nog meer opdrachten van
het museum. ‘Er staat nog een vliegtuig van 30 bij 33 meter op locatie

Niet alleen als ondernemer heeft
Wolfsen een band met het Militaire Luchtvaart Museum, hij is er met
zijn kinderen als bezoeker meer dan
eens geweest. ‘Het is echt historie
en er zit ook aan stukje oorlog aan
vast. En dan gaan kinderen vragen
stellen.’ Hij vindt het dan ook voor
het historisch besef goed om intact
te houden en zal dan ook zeker weer
een bezoek aan het nieuwe museum
brengen als dat volgend jaar klaar is
Zijn belangstelling gaat dan niet in
de laatste plaats uit naar de raketten, want daar zit toch een stukje
Wolfsen/Midcoat in.

ving, zoals landhuizen. Verder is er
in opgenomen de lijst van inwoners
medio achttiende eeuw.

Schiedams vest

En als Schiedammer kon hij het niet
laten om uit te zoeken of die plaats
ook nog een link met Soesterberg
heeft. Hij heeft er inderdaad enkele
gevonden, waarvan één die hij niet
kende. Als er in de negentiende eeuw
in de zomer kermis was in Soesterberg
tijdens militaire oefeningen in Kamp
van Zeist kwamen er wel 10.000 bezoekers op af. Er stond dan een file
van koetsen en ander paardengerei tot
Huis ter Heide. Van degenen die iets
te veel gedronken hadden zei men: hij
draagt een Schiedams vest, een verwijzing naar de stad waar de sterke
drank vandaan kwam.
In het boek zijn ten slotte enkele aanbevelingen opgenomen, met name
over de naamgeving van onderdelen van de voormalige vliegbasis,
kijkend naar historie. Zijn suggesties
zijn voorgelegd aan wethouder Rosan
Coppes, die een reactie heeft toegezegd tijdens de officiële presentatie
van Soesterberg en omgeving tot de
20e eeuw.

Veel enthousiasme
bij Soesterberg
Live

De twaalfde editie van het burgerinitiatief Soesterberg Live stond
in het teken van veelbelovend
talent. Bijvoorbeeld van de band
Close Up. De bandleden hebben
een gemiddelde leeftijd van zeventien jaar en hebben in hun
korte muzikale carrière al veel
bereikt. Ze brachten een enthousiaste korte set popmuziek. Voor
jonge bands als Close Up is het
erg belangrijk veel op te treden
om hiermee podiumervaring op
te doen. De organisatie van Soesterberg Live gaf hun deze kans.
De band EON tapt uit een ander
vaatje. De beroepsmuzikanten
die o.a. bij Waylon en Postman
speelden, richtten EON op als
een gezamenlijk hobbyproject.
Met hun eerste en tweede single werden ze 3FM Serious Talent. EON speelde een set van
een uur. Rocky popsongs werden afgewisseld met gevoeliger
nummers. Niet alleen het publiek
heeft erg genoten, de band heeft
zelf aangegeven graag nog eens
in Soesterberg terug te willen komen. Soesterberg Live heeft voor
9 maart een nieuwe editie op het
programma staan.

Elke woensdag
in de bus voor maar
€ 26,- per jaar.

