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Help het Soesterveen te beschermen 
en teken de online petitie!

In het huidige bestemmingplan landelijk gebied is 
al in 2013 het Ecologisch Herstelplan Soesterveen 
vastgelegd. De eerste fase van dit plan is in 2018 
uitgevoerd in opdracht van Natuurmonumenten. 
Toch wordt in de ontwerp omgevingsvisie nergens 
vastgelegd dat verdere uitvoering van herstelplan door 
zal gaan.

Een groot deel van het plangebied Soesterveen wordt 
bedreigd door plannen voor grootschalige woningbouw 
(147 woningen). Natuurmonument heeft een rapport 
‘Ecologisch Herstel Soesterveen’ opgesteld. In dit 
rapport wordt duidelijk dat woningbouw in het gebied 
het laatste stukje hoogveen in de provincie Utrecht de 
natuur in gevaar brengt. Het hele gebied moet hersteld 
en beschermd worden.

Zienswijze indienen
Op dit moment ligt de ontwerp omgevingsvisie ter 
Inzage. Tot 13 oktober 2021 kunnen zienswijzen 
worden ingediend. Behoud Soester Hoogveen maakt 
van deze mogelijkheid gebruik om een zienswijze in te 
dienen voor de definitieve omgevingsvisie om daarmee 
de toekomst van het Soesterveen veilig te stellen.

We vragen de gemeenteraad van Soest om in de 
aanstaande omgevingsvisie expliciet op te nemen dat 

PETITIE

Waarom een petitie?
In juli 2021 is de ontwerp omgevingsvisie in de gemeenteraad behandeld. De ‘ontwerp 
omgevingsvisie Soest en Soesterberg’ beschrijft op hoofdlijnen hoe de ruimte binnen onze 
gemeente wordt ingericht in de komende jaren. Jammer genoeg wordt het Soesterveen in de 
nieuwe omgevingsvisie nog onvoldoende beschermd als natuurgebied.

Maak je steun zichtbaar
  en volg ons op 

   Facebook & Twitter!

woningbouw in het Soesterveen ongewenst is, en 
Natuurmonumenten het herstelplan Soesterveen kan 
uitvoeren.

Om zichtbaar te maken dat veel bewoners uit Soest en 
omgeving ons initiatief steunen, is deze petitie gestart: 
https://petities.nl/petitions/behoud-het-soester-hoogveen 
Ondersteun ons, teken ook de online petitie en  
deel dit bericht.

Let op: als u de petitie heeft getekend, moet uw stem 
bevestigd worden. U krijgt van petities.nl een email met  
de link om te bevestigen.



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 specifieke 
hoogveenflora 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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