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U woont in de buurt van verschillende sportvoorzieningen. Graag informeren wij u over een belangrijke 

ontwikkeling rondom een aantal van die voorzieningen en plannen voor natuurbegraven in het bosgebied 

aan de Wieksloterweg O.Z. Hierbij nodigen wij u dan ook uit voor een informatiebijeenkomst hierover.   

 

Verplaatsing voetbalverenigingen vv SEC en vv Hees 
De gemeente wil de voetbalverenigingen vv SEC en vv Hees verplaatsen naar een andere locatie. Ze komen 
dan allebei op een terrein naast de atletiekbaan aan de Wieksloterweg O.Z te liggen. Daar creëren we één 

nieuw sportgebouw en vier voetbalvelden voor deze verenigingen. Op het vrijgekomen terrein van vv SEC 
leggen we dan een parkeerterrein aan en maken we een extra hockeyveld voor MHC. Het terrein van vv 
Hees geven we vervolgens terug aan de natuur. Deze uitkomst is het resultaat van een uitgebreid 
onderzoek naar scenario’s voor uitbreiding en optimalisatie van de buitensport.  

 

Waarom verplaatsen? 
Het verplaatsen van bovengenoemde voetbalverenigingen heeft een aantal voordelen:  
1. Goede en toekomstbestendige buitensportvoorzieningen; 

2. Verminderen van de parkeerdruk op de Bosstraat; 
3. Het verbeteren van de natuur in het bosgebied rondom de Wieksloterweg. 
 
1. Goede buitensportvoorzieningen 
Als gemeente willen wij goede sportvoorzieningen realiseren voor onze inwoners. We zien dat de 
buitensportverenigingen aan de Bosstraat groeien. We constateren ook dat de sportgebouwen van 
voetbalvereniging vv SEC en vv Hees gedateerd zijn en niet meer voldoen aan de eisen en normen van deze 

tijd. Vandaar dat we voor beide verenigingen één nieuwe accommodaties bouwen. De verenigingen blijven 
zelfstandig, maar door ze samen op die plek te vestigen zijn ze flexibel in het gebruik van elkaars velden en 
faciliteiten. En niet onbelangrijk: de verenigingen kunnen tijdens de bouw gewoon blijven trainen en spelen 
bij hun huidige voorzieningen. Wij zien ook dat hockey een populaire sport is in Soest. Hockeyvereniging 
MHC, een van de grootste verenigingen in Soest, heeft op basis van het ledenaantal twee extra velden 
nodig. Als vv SEC weggaat, ontstaat hier ruimte om een extra hockeyveld aan te leggen.   

 

2. Verminderen parkeerdruk Bosstraat 
Als gevolg van te weinig parkeergelegenheid bij de sportparken aan de Bosstraat worden auto’s nu hier in 
de bermen geparkeerd. Een voordeel van het verplaatsen van vv SEC is dat op deze plek ruimte ontstaat 
om hier extra parkeerplaatsen te realiseren. Met extra parkeerplaatsen hoeft er niet meer in de bermen en 
in de nabijgelegen woonwijk geparkeerd te worden. Hierdoor neemt de overlast voor omwonenden af en 
bevorderen we de veiligheid.   

 
3. Natuurimpuls 
Mooie bossen zijn een van de sterke punten van Soest. Uit natuuronderzoek is gebleken dat het bosgebied 
aan de Wieksloterweg O.Z. qua natuurwaarde niet overal gelijk is. De plek waar vv Hees nu zit, heeft een 
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hogere natuurwaarde dan de plek naast de atletiekbaan. Ons idee is om de natuur op deze plek te 

herstellen waardoor een groot aaneengesloten bosgebied ontstaat. Dit gebied wordt nu onderbroken door 
het sportpark van vv Hees. Voor de nieuwbouw naast de atletiekbaan moeten bomen worden gekapt. Deze 
bomen worden gecompenseerd, zoveel mogelijk in de directe omgeving.  
 
Natuurbegraven  
In het bosgebied aan de Wieksloterweg O.Z. is op dit moment een herinneringsbos, waar onder andere as 

verstrooid wordt en herdenkingsbijeenkomsten gehouden worden. Verzekeringsmaatschappij a.s.r. is 
eigenaar van dit gebied en streeft naar duurzaam natuurbeheer. Samen met Van Waarde werkt a.s.r. aan 
een plan om de ecologische kwaliteit te verhogen in dit gebied. Het plan is gericht op het vergroten van de 
biodiversiteit en het brengen van meer variëteit in het bos. Een natuurbegraafplaats is daar onderdeel van. 
De opbrengsten daarvan worden voor deze kwaliteitsimpuls in het gebied ingezet. Met het creëren van een 
natuurbegraafplaats wordt bovendien gehoor gegeven aan de maatschappelijke vraag hiernaar. Bij 

natuurbegraven worden mensen begraven in volle harmonie met de natuur. Dat betekent dat de 

begraafplaats het milieu zo min mogelijk belast en past binnen het bestaande bosbeheer. Natuurbegraven is 
ondergeschikt aan de natuur. Dit betekent dat het bosgebied gewoon bos blijft en hier gewoon gebruik van 
gemaakt kan blijven worden. Van Waarde gaat investeringen in het bos doen om natuurwaarden van het 
gebied te verhogen. Medewerkers van Van Waarde zullen de komende periode via een persoonlijk 
huisbezoek direct omwonenden van het gebied waar vv Hees nu gevestigd is nader informeren over de 
plannen voor natuurbegraven rondom dit gebied. Meer informatie over de plannen van natuurbegraven kunt 
u lezen op www.natuurbegraafplaatssoest.nl.  

 
Besluit gemeenteraad  
Oorspronkelijk was het plan om vv SEC naar VV Hees te verplaatsen. De gemeenteraad heeft hierover in 
november 2016 een besluit genomen onder de naam ‘toekomstscenario buitensport’. Zij heeft het college 
de opdracht gegeven om dit nader te onderzoeken. Op basis van deze uitkomsten en gesprekken met onder 
andere de Sportfederatie en de Provincie heeft het college het scenario aangepast. Deze aanpassing heeft 

meerwaarde voor de natuur en voor de sportverenigingen. De gemeenteraad moet nog wel instemmen met 
dit aangepaste toekomstscenario.   
 

Planning 
Voorzien is dat in januari 2018 de gemeenteraad spreekt over de plannen en in februari 2018 besluit over 
het scenario. Daarbij betrekt de gemeenteraad de input die we de komende periode ophalen. 
 

Informatiebijeenkomst 28 november 

Op dinsdagavond 28 november a.s. bent u van harte welkom bij een informatiebijeenkomst in de Stay Okay 

aan de Bosstraat 16. Van 19:30 uur tot 22:00 uur is er vrije inloop. We geven u uitleg over de plannen en u 

kunt over uiteenlopende onderwerpen vragen stellen aan de betrokkenen. Ook kunt u aandachtspunten 

meegeven waar we bij de verdere uitwerking rekening mee kunnen houden.  

 

Vragen? 

Heeft u vragen over deze brief, neem dan contact op met Marco Ahlers via m.ahlers@soest.nl.  

 

Ik besef dat de omschreven plannen van invloed zijn op uw woonomgeving. Hopelijk begrijpt u na het lezen 

van deze brief waarom we investeren in uw woonomgeving. Ook kan ik mij voorstellen dat u over de 

voorgenomen ontwikkelingen nog vragen heeft. Ik zie u dan ook graag tijdens de informatiebijeenkomst.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Janne Pijnenborg 

De wethouder van sport en ruimtelijke ordening 
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