
WOUDENBERG Gemeente-

belangen Woudenberg,

ChristenUnie en VVD pre-

senteerden gisteren het

coalitieakkoord van Wou-

denberg. Het akkoord heeft

de titel ‘Sterk Woudenberg

= Samen doen’. De drie

partijen stellen dat zij de

komende vier jaar vol ver-

trouwen tegemoet gaan.

Ze dragen elk een wethou-

der voor, namelijk Pieter de

Kruif (GWB), Marleen

Treep - Wolfswinkel (CU)

en Anita Vlam (VVD). 

Het akkoord wordt morgen

besproken in de gemeente-

raad. Ook de nieuwe wet-

houders worden dan geïn-

stalleerd.

Coalitieakkoord
in Woudenberg

Eemnes krijgt
eigen ‘huis’
EEMNES De gemeente-

raad van Eemnes heeft

maandag groen licht gege-

ven voor de bouw van het

Huis van Eemnes. Dat moet

een ontmoetingsplaats

worden voor Eemnessers.

De bibliotheek en de activi-

teiten die nu in De Hilt

plaatsvinden verhuizen

naar dit nieuwe gebouw,

naast nieuwe activiteiten

op het gebied van sport,

recreatie, zorg en educatie.

De gemeenteraad besloot

in 2013 de bibliotheek van

Eemnes samen te voegen

met De Hilt, om kosten te

besparen. Twee jaar gele-

den besloten ze een nieuw

gebouw neer te zetten in

plaats van een verbouwing

van de Hilt. 

Stroomstoring
rond station 

AMERSFOORT Door een

defecte kabel hebben huis-

houdens rond het stations-

gebied gisteren een klein

uur zonder stroom gezeten.

De storing ontstond even

voor 16.00 uur en trof 734

klanten van netbeheerder

Stedin rond het station van

Amersfoort. De NS onder-

vond geen hinder van de

storing. De kaartautomaten

en toegangspoortjes op

het station draaiden op de

noodstroomvoorziening en

ook de treinen ondervon-

den geen hinder.

DierenPark Amersfoort

kreeg ook te maken met de

storing. De combinatie met

het slechte weer zorgde

ervoor dat het park twee

uur eerder dan normaal zijn

deuren sloot.  
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Bedrijven vechten om
plek op Centurionbaan

Uitgifte grond naast afslag A28 Soesterberg neemt vlucht

Waar vroeger brullende motoren

te horen waren van tanks van de

landmacht, ontwikkelt zich te-

genwoordig een modern regio-

naal bedrijventerrein naast de

afslag Soesterberg van de A28:

bedrijventerrein Richelleweg.  

Piet van Dijk

Soest

Vier jaar geleden was het nog trek-
ken en duwen om bedrijven te in-
teresseren voor een plekje in Soes-
terberg. Nu loopt het, pal naast de
A28, razendsnel vol. ,,Met mooie,
bijzondere en duurzame bedrijven
op een exclusieve plek’’, zegt park-
manager Henk van Asch trots.
Zeven jaar geleden kropen er nog
hazelwormen rond op de verlaten
tankbaan. Ecologen vingen er hon-
derden en plaatsten ze elders in de
omgeving. 
Dat was nodig om er een bedrij-
venterrein te kunnen ontwikkelen.
Het was een van de afspraken in het
programma Hart van de Heuvelrug:
doordat gebouwen en terreinen aan
de natuur werden teruggeven
(vliegbasis, Kodakterrein, militair
Jessurunkamp), moest er elders ge-
bouwd worden. Rood voor groen
heette dat: woonwijken in Soester-
berg en Zeist, een nieuwe sauna en
het bedrijventerrein.
Het hele terrein omvat 10 hectare
te bebouwen gebied en 1 hectare
open gebied. ,,Er is nu nog 5,5 hec-
tare over, maar we zijn al in gesprek
over 4,5 hectare’’, zegt Van Asch.
Daarvan wordt de helft dit jaar al
verkocht. Ik schat dat we binnen
twee jaar vol zijn.’’ 
Van Asch zorgt samen met de be-
drijven voor de aankleding en de
veiligheid van het terrein. Sinds
kort beschikt het terrein over het
Keurmerk Veilig Ondernemen.
Panden worden beter verlicht, er
hangen camera’s en het terrein
wordt afgesloten met een slag-
boom. De centrale weg over het ter-
rein, de Centurionbaan, herinnert
nog aan de voormalige tanks die er
reden.
Vijf jaar geleden was de Hol-
landse IJzerwaren Handel van de
Amersfoortsestraat in Soesterberg

de eerste die zich vestigde op het
terrein. ,,Een groothandel in ge-
reedschappen, bouwbeslag en la-
sertechniek’’, zegt Van Asch. In
2014 werd een grote jongen bin-
nengehaald: Vertex Dental uit
Zeist. Van Asch: ,,Het bedrijf richt
zich op het 3D-printen voor de
tandheeltechniek. Tandtechnici uit
de hele wereld volgen hier trainin-
gen.’’
In datzelfde jaar werden er ook

kleinere bedrijfsunits mogelijk ge-
maakt op het terrein. Veertien
flexibele en te schakelen units van
134 vierkante meter werden in twee
bouwlagen gerealiseerd. 
Drie jaar geleden kwam Hypsos
over van Soesterberg-Noord. Het
internationale bedrijf is gespeciali-
seerd in ontwerp en bouw van ten-
toonstellingen, beursstands en in-
richtingen voor musea, evenemen-
ten en de retail. Hypsos zit op een
zichtlocatie: het is het visitekaartje
van het terrein voor wie over de Ri-
chelleweg rijdt. 

Zonnepanelen
Ook het bedrijf De Ridder, een
oude buurman van Hypsos, komt
over. Het bedrijf verzorgt golf-,
sport- en groenvoorzieningen.
,,Dan hebben we nog Eviax, een be-

drijf dat zonnepanelen en energie-
neutrale oplossingen levert’’, ver-
volgt Van Asch. ,,Ook een heel
mooie onderneming is DMF Coa-
ting, dat gespecialiseerd is in poe-
dercoatings. Een bedrijf dat al te-
ruggaat tot 1921! Inmiddels zijn ook
de bedrijven Weston en Easydek
begonnen, die hoogwaardig isola-
tiemateriaal en beschermingsmate-
riaal leveren.’’
Maar wat na de Richelleweg?
Heeft Soest nog bouwgrond voor
bedrijven? Van Asch: ,,De eerste
drie, vier jaar verwacht ik nog geen
probleem. Daarna zal er gebrek aan
bouwgrond zijn maar dat willen we
tegenwoordig met de regio afstem-
men. Op de Nieuwegracht is hier
en daar nog een terreintje, Smurfit
kan nog groeien en TBS gaat ver-
huizen van de Koningsweg.’’

▲ Parkmanager Henk van Asch bij het bedrijventerrein Richelleweg in Soesterberg. FOTO AD

Er is nog 5,5 hectare
bouwgrond over. Ik
schat dat we binnen
twee jaar vol zijn

– Henk van Asch 


