
Heeft u ook zo’n hekel aan eekhoorntjes? 
In dat geval kunt u deze brief direct weggooien. Zo niet, lees dan snel verder. 

 
Landgoed Oude Tempel, een prachtig oud bos in ons eigen Soesterberg, wordt bedreigd. 
Midden in ons dorp bevindt zich een prachtig eeuwen oud bos met statige beuken en een prachtige 
lanenstructuur. Het is een historisch erfgoed met een beschermd dorpsaanzicht. Deze oude beukenlanen 
vormen een oase van rust waar veel dieren leven, waaronder elf beschermde soorten. Deze magische plek, het 
laatst overgebleven stukje oude natuur in Soesterberg, is voor veel mensen een enorme bron van vreugde. 
Zowel volwassenen als kinderen beleven plezier aan de flora en fauna en vinden er rust en verkoeling tijdens 
warme zomerdagen.  
 
Helaas wil de gemeente Soest hier 300 huizen bouwen. De Raad van State heeft op 17 april 2019 dat plan 
terecht vernietigd. Toch houdt de gemeente vast aan de bouwplannen en probeert met wat wijzigingen haar 
plannen door te zetten. Zij baseert zich hierbij op afspraken uit 2004 m.b.t. het plan Hart van de Heuvelrug, ver 
voor er een discussie was over stikstofproblematiek en het groeiende bewustzijn over de noodzaak van het 
behoud van (oude) bossen. 
 
Bomen zijn de longen van de aarde 
Bomen zijn de longen van de aarde. Ze nemen CO2 op, stoten zuurstof uit en dragen bij aan de gezondheid van 
mens en dier. Juist ook in de directe woonomgeving zijn bomen van grote waarde. Ze fungeren als 
watermanagers, biodiversiteitbevorderaars, luchtfilteraars, hittedempers en geluidsdempers van omliggende 
wegen. Grote bomen zorgen voor het grootste ecologische effect. Hoe onbegrijpelijk is het dan om in een tijd 
met stikstofproblematiek en waarin de roep om meer groen in de vorm van stadsparken steeds luider wordt 
een bestaand bos te kappen voor woningbouw? Juist ook de afgelopen maanden is gebleken hoe belangrijk het 
is om bos dichtbij huis te hebben. Veel mensen hebben de weg naar het Oude Tempelbos gevonden en 
genieten van een ontspannende wandeling dichtbij huis.  
 
Help mee het bos te behouden. U kunt wat doen! 
Dan is het toch echt onvoorstelbaar om een bestaand bos te gaan kappen? Terwijl er alternatieven zijn. 
Gelukkig kunt u als bezorgde inwoner van Soesterberg daar iets tegen doen.  
 
Spreektijd aanvragen bij de gemeenteraadsvergadering 
Allereerst kunt u spreektijd aanvragen bij de gemeenteraadsvergadering van 3 juni aanstaande. U kunt hier dan 
uw mening over het bos en de geplande woningbouw geven. U kunt zich hiervoor aanmelden door een mailtje 
te sturen naar de griffier van de gemeente, de heer Rien van Vliet: r.vanvliet@soest.nl 
 

Hoe meer mensen spreektijd aanvragen, hoe duidelijker de boodschap over komt. 
 
Comité Landgoed de Oude Tempel  
Om de belangen van het bos goed te kunnen behartigen is het comité Landgoed De Oude Tempel opgericht. 
Het comité stelt zich nu ten doel de natuur, het landschap en het cultureel en historisch erfgoed van Landgoed 
De Oude Tempel te promoten, in stand te houden en uit te breiden.  
Op de website vindt u ook meer achtergrondinformatie.  
www.landgoeddeoudetempel.nl 
 
Het comité heeft ook een Facebookpagina. Wanneer u zich daar aanmeldt als lid blijft u op de hoogte van 
nieuwe ontwikkelingen en kunt u uw mening over het landgoed delen met anderen.  
Facebook: Landgoed Oude Tempel (www.facebook.com/groups/543438159411323) 
Het is voor ons fijn om te weten hoeveel mensen aan onze oproep voor spreektijd bij de gemeente gehoor 
geven. Wij hebben daarom op de facebookpagina een poll aangemaakt waarin u kunt doorgeven dat u 
meedoet.  
 

Kent u meer mensen die het bos willen behouden, geef deze brief dan aan hen door. 
 

 
Namens het bos en zijn bewoners: bedankt voor uw steun! 


