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Plannen voor 150 woningen in het Soesterveen van projectontwikkelaar RV&O bedreigen 

het natuurgebied Soesterveen. Wij willen de natuur behouden en verder herstellen. 

Voor dit doel hebben natuurliefhebbers en omwonenden de actiegroep Behoud Soester 

Hoogveen opgericht. Steun onze actie en word volger op Facebook en Twitter.

Herstelplan Soesterveen bedreigd
Ondanks de grote bezwaren van vele omwonenden 
tegen het bouwplan op en achter het voormalige 
Van Oestterrein aan de Clemenstraat in Soest, zet 
projectontwikkelaar RV&O door.

Ruim 100 omwonenden hebben al in november 2019 
hun bezwaren kenbaar gemaakt. Het bouwplan 
(150 woningen waarvan 2 complexen met vijf 
bouwlagen) neemt een zeer grote hap uit het laatste 
hoogveengebied van de provincie Utrecht.

Het in 2011 door de gemeenteraad vastgestelde 
bestemmingsplan biedt ruimte aan max. 12 woningen. 

Leden van Behoud Soester Hoogveen hebben met de 
betrokken wethouders en nagenoeg alle fracties van 
de gemeente Soest intensieve gesprekken gevoerd 
en het herstelplan Soesterveen gepresenteerd. 

Ook is benadrukt dat bouwen in dit unieke gebied 
onherstelbare schade oplevert.

Doelstelling
• Natuurmonumenten wordt in staat gesteld het 

herstelplan Soesterveen uit te voeren,

• De gemeente handhaaft bij de overgang van bestem-
mingsplan naar omgevingsvisie het vastgestelde  
herstelplan Soesterveen en laat geen ruimte voor 
aanpassing van de bestemming naar woningbouw.

• Bewoners van Soest en natuurliefhebbers genieten 
blijvend van het Soesterveen vanaf fi etspad de 
Boerenstreek en het Wandellint.

VOLG ONS OP FACEBOOK
Om de politiek  te laten zien dat Behoud Soester 
Hoogveen  spreekt namens vele bezorgde  
inwoners van Soest en omstreken, verzamelen wij 
volgers op Facebook.  

Laat ook uw stem horen en volg onze pagina 
@behoudsoesterhoogveen.nl 

Heeft u  geen Facebook  dan kunt u uw steun zicht-
baar maken door uw naam en e-mailadres door te 
geven via info@behoudsoesterhoogveen.nl

Maak je steun zichtbaar
  en volg ons op 

   Facebook & Twitter!

Soesterveen fase 1 in herstelde staat | foto Pascal Losekoot



Plankaart herstelplan Soesterveen 2010 | Natuurmonumenten 

Herstelplan Soesterveen
Natuurmonumenten heeft in 2010 voor het gebied 
een herstelplan gemaakt voor de uitbreiding van het 
natuurgebied van 2 naar 16 hectare. Daarvan is in 
2018 de eerste fase uitgevoerd. De tweede fase loopt 
tot aan het bouwplan voor de 12 woningen op het Van 
Oestterrein.

Natuurmonumenten wil door kwel- en regenwater 
langer in het gebied vast te houden het Soesterveen 
natter maken om zo wederom groei van levend 
hoogveen mogelijk te maken.

Voor het slagen van deze missie is het noodzakelijk het 
gebied zo robuust mogelijk te maken en te zorgen voor 
een goede overgang naar het omliggende landschap. 

Waarom Hoogveenherstel?
Het Soesterveen is door de hoge grondwaterstand 
een zeer kwetsbaar natuurterrein. De bijzondere 
bodem maakt het gebied geschikt voor specifi eke 
hoogveenfl ora met veenpluis en kleine zonnedauw en 
fauna zoals de broedvogel blauwborst, de hoogveen-
glanslibel  en het veenhooibeestje. 

Daarnaast is het gebied cultuurhistorisch van belang 
door het herkenbare veenontginningslandschap 

met houthakwallen, sloten en percelen haaks op de 
Wieksloterweg.

Het Soesterveen is een essentieel onderdeel van 
het Soester landschap. Het past samen met het 
afwisselende natuurgebied Op Hees, de Soesterduinen, 
de Soester Eng en het weidegebied met de rivier de 
Eem in één landschappelijk systeem. 

Uitvoering van het herstelplan Soesterveen biedt ook 
kansen. In een tijd met steeds hevigere regenbuien 
kan herstel van het Soesterveen ook een bijdrage 
leveren aan het verminderen van wateroverlast in de 
bebouwde gebieden.

Informatie over het Soesterveen en het bouwplan is te 
vinden op behoudsoesterhoogveen.nl. 
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Veenpluis | foto Sonja Portenier Veenhooibeestje | Janet Graham
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