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1. inleiding

ua slag om de Leusderheideduurt al 45 jaar. In de
UtrechtscheCourant van 16 mei 1936 wordt beschre-
ven hoe "op initiatief van de Stichting 'Het
UtrechtschLandschap'het ca. 2000 ha grote Heide-
reservaat,omvattende: de Soesterbergscheheide,
de Stomperd, de Vlasakkers, de Zeister Heide met
het kamp van Zeist, de heide bij Kampoord en de
geheeleLeusderheide,ontstond." In datzelfde ar-
tikel wordt echter ook al het militaire gebruik
gememoreerd.
Natuur en militair gebruik verdroegenelkaar toen
kennelijk goed want heidevogelszoals korhoen,
wulp en asgrauwekiekendief kwamen tot broedenen
het "eikenstruikenboschmet zijn typische bosch-
flora" tierde welig.
Een eerstesignaal dat het mis gaat stamt uit 1948.
Oe Stichting Het Utrechts Landschapkrijgt 16 ha.
grond te koop aangebodenop de Stompert te Soester-
berg. Van Tienhoven, toen nog directeur van de Ver-
eniging tot Behoud van Natuurmonumenten,brengt
reeds hulde aan het bestuurvan de stichting voor
deze aankoop en spreekt de, hoop uit dat het terrein
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ervan verschoondmoge blijven om als oefenterrein
voor militairen te worden aangewezen.De aankoop
gaat niet door omdat de Minister van Oorlog belang
heeft bij het perceel zodat aankoopof vordering
wordt overwogen:
Voor de Leusderheidezal het tot 1951 duren voor de
rentmeestervan het Utrechts Landschapdie het ge-
bied beheert,begint te klagen over tanks die de
jonge bosaanplantvernielen. Daarnavolgt een perio-
de van grote spanningentussenhet bestuurvan Ｇ ｾ ･ ｴ

Utrechts Landschap"en het Ministerie van Oorlog.
Op 28 januari 1955 wordt het pleit beslist. Het ge-
meentebestuurvan Amersfoort, de eigenaarvan het
gebied, bericht de stichting als volgt:
"In antwoord op uw bovenaangehaaldebrief delen wij
u mede dat het in ons voornemenligt voorlopig met
u geen nieuwe overeenkomstinzake het beheervan de
Leusderheideaan te gaan. Wanneermocht blijken dat
de Leusderheidevoor het publiek wordt opengesteld,
zal nader overwogenworden of daarin een aanleiding
gevondenkan worden om u opnieuw te verzoekenhet
beheeren toezicht uit te oefenen. Wijziging in de
overeenkomstmet het Rijk terzakevan de Leusder-
heide maakt uw toezicht naar onze mening overbo-
dig."
Daarna gaat het snel bergafwaartsmet het heide-
reservaat.Ondanks de negatieveadviezenvan de
Stichting Bodemkarteringnemen tanks in tal en last
toe. Stofstormenen wateroverlastmogen niet ver-
hinderen dat de heide wordt verpulverd onder de
rupsbanden.Van de 2000 ha. heidereservaatresteert
nu nog hooguit 300 ha.
Het Provinciaal Bestuur van Utrecht slaagdeer, on-
danks een goed streekplanbeleidvoor de Utrechtse
Heuvelrug, niet in de ontstellendevernielingen te
voorkomen. Wat voor kansenzouden dan goedwillende
gemeentebesturenhebben?
De inrichting, ver voor 1954, van de noordoosthoek
van de Leusderheidetot schietbanenmet veilig-
heidszoneis er ironisch genoegde oorzaak van dat
daar nog het grootsteheideveld en het grootste
eikenstrubbencomplexvan de provincie Utrecht (to-
taal ca. 200 ha) in vrijwel ongeschondenstaat
aanwezig zijn.
En dan verschijnt nu het StructuurschemaMilitaire
Terreinen. De kaart op blz. 142 en de vermelde op-
pervlakte van 875 ha. maken duidelijk dat juist dit
gebied door het Ministerie van Defensie reedswordt
beschouwdals militair oefenterreinwaar straks
zandbanenvoor tanks moeten komen. En passantwordt
aan de zuidzijde van de Leusderheideook nog even
125 ha. van de boswachterij Austerlitz als oefen-
terrein geclaimd. Dit alles in een gebied waar bin-
nen een straal van 20 km bijna een half miljoen
mensen wonen.
Dit is voldoende aanleidingom dit rapport te
schrijven. Daarin zettenwij uiteen waarom de Leus-
derheidewaardevol is en wat gebruik als oefenter-
rein voor deze waardenbetekent.Vervolgens wordt
een korte samenvattinggegevenvan de militair,
wensenontleendaan het Structuurschema'Militaire
Terreinen. Daarbij beperkenwij ons tot de Leusder-
heide e.o. Daarnavolgt een hoofdstuk met planolo-
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gischeooverweg1ngen.De zo verzamel.degegevenswor-
den daarnageanalyseerdhetgeenleidt tot ons al-
ternatief. Daarna volgt een afweging tussenhet
voorstel voor een COT Leusderheideen ons alter-
natief. Het geheel wordt afgeslotenmet een samen-
vatting en conclusies.

èerst wordt de heide verpul-
verd onder de rupsbanden.
Daarna voeren stofstormende
bovengrondaf. Alleen deze
oude eikenstrubmet zijn
taaie wortels hield stand.
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MILITAIR OEFENTERREIN-BESTAANDETOESTAND

Nr Naam 000. Kenmerken Streekplan Mil. eebruik
I veiligheldszone grootste heideveld provo natuurgebied IIIPt uitsluitend vei-

opp. 200 ha. Utrecht militair gebruik ligheidszone
grootste complex eiken- achter schiet-
struhben prov.Utrecht banen •
grafheuvels
zeer fraai reliëfrijk land-
schap
zeer bi i zondere fauna

2 schietbanen gezonde heide id. schietbanen
opp. 52 ha. belangwekkendeflora en handgranaten-

fauna baan
3 zandbanen ｾ ･ ･ ｲ reliefrijke stuifheu id. zandbanen voor

opp. 36 ha. vels tanks
fraaie eikenstrubben
heiderestan ten

4 tree for all zeer reliefrijke erosiege id. tanks mogen
terrein voelige stuwwal en stuif- overal rijden
opp. 63 ha. heuvels

fraaie restanten eikenstrub-
ben
zeer belangwekkendeavifauna

5 tree for all rel1efrijke stuwwal tot id. tanks mogen
terrein 55 m.+NAP overal rijden
opp. 250 ha. enkele heiderestanten en

ionge bosies
6 zandbanen naar westen afhellende vlak- id. zandbanen voor

opp. 256 ha. te met resten heide, akker- tanks
kruiden en berkenopslap,

7 bivak oud grove dennenbos id. bivakterre1n
000. 36 ha. avïfauna

8 Kamp Zeist oud grove dennenbos . agrarischgebied met Kamp Zeist, on
OPD. 10 ha. recreatieve waarde eebruikt terrein

9 Overhoek sterk vergraste heide natuurgeb1ed met m1 m1l1tair voet
opp. 35 ha. li tair ｾ ･ ｢ ｲ ｵ ｩ ｫ balveld

10 dump restanten heide id. opslag- en door-
opp. 76 ha. verspreide berkenbosjes verkoop oud mili-

tair materieel
I1 munitiecomplex grove dennenbos id. mun1tiecomplex

opp. 55 ha.
12 Oude Kamp e.o. vnl. naaldbos, ook loofbos, id. bos met zandbanen

opp. 119 ha. plaatselijk gevarieerd met voor auto's (en
ri ike onder2roei tanks?)

13 Vlasakkers he1deterreinen van 10 tallen id. geb1e<1 1ntens1et
opp. 266 ha. ha. grote complexen eiken- doorsneden door

strubben betonnen banen
zeer fraai reliëfrijk land- voor tanks
schap
restanten rijke flora en
fauna

14 De Soesterbergl zeer veel eikenstrubben, rij id. zandbanen voor
Stompert ke mosflora, resten heide, militaire auto's
opp. 73 ha. akkerkruiden, reliëfrijk

landschap
15 Vl1egbasis Soes- grasvlakten id. betonbanen voor

terberg-O. jong bos vliegtuigen
oPP. 23 ha.

16 Dumoul inkazeme 2ebouwen id. kazerne
17 Pr . Bembardkazer gebouwen .d. kazerne

ne
18 Voorgestelde vnJ. grove dennenbossen agrarisch gebied met -

uitbreiding recreatieve waarde recreatieve waarde
000. 125 ha

•

5

L



ＬＬＭＭＭＭＭＭＭｾＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭｾＭＭＭＭＭ --- -----

2. het ontstaan en de waarde voor natuur.
landschap en cultuurhistorie

2.1 ontstaan en geschiedenis

Het reliëf van de Leusderhei is gevormd door ijs,
water en wind.
Door het uitbreidenvan het landijs tijdens de
voorlaatsteijstijd (Saalien) is het stuwwallen-
complex van de UtrechtseHeuvelrug gevormd. Het
zich uitbreidendelandijs stuwde in deze periode
vanuit het lager gelegengebied - de huidige Gel-
derseVallei - pakkettenzand en grind in schol-
len omhoog. De op deze wijze gevormde stuwwal was
plaatselijk tot 60 meter hoog. Na deze voorlaatste
ijstijd brak een warmere periode aan, het landijs
smolt. Tijdens het afsmeltenvan het ijs werden
puinwaaiersgevormd.
De erosie, die al tijdens de vorming van de stuw-
wal begonnenwas, ging door; op de lagere delen
werden zandendoor wind en water afgezet. In het
laatsteglaciaal (Weichsalien) bereiktehet land-
ijs ons land niet meer, en kon door het ontbreken
van vegetatie,dekzand door de wind meegevoerd
worden en plaatselijk afgezet langs de stuwwal.
Aan het begin van het Holoceen (ongeveer10.000
jr.v.Chr.) was er een"afgevlaktestuwwal waarin
grindlagendie niet meegevoerdwerden door de
wind, leemlagenontstaandoor de schurendewer-
king van het landijs, en zwerfstenen,meegevoerd
door het ijs, voorkwamen. Door bodemvorming in
het Holoceen ontstaanafsluitendebodemlagenwaar-
door het water niet kan wegzakkenen veenvorming
gaat optreden.
Na het jaar 1000 krijgt de mens steedsmeer in-
vloed op de bodemvorming. Rondtrekkendelandbou-
wers plegen roofbouw, waardoor de bossenverar-
men, en slechts eiken-berkenbosoverblijft.
Het proces van verarming door de mens begint
reeds in het Neolithicum (2500 v.Chr.). De volken
van de standvoetbeker-cultuurhakten met hun ste-
nen bijlen het bos om, de stammenen de takken

onder: grafheuveL.

Links: uitzicht vanaf de
st=aL op de heide in de
noordoosthoekvan de Leus-
derheide; op de voorgrond
dekzandafgezetLangs de
st=aL.
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werden verbrand en op de as werden graan en knol-
len verbouwd. Men duidt dit aan met "landnam". Aan
die prehistorischetijd herinnerende grafheuvels,
waarvaner op de Leusderhei in de noordoosthoek
nog een aantal over is.
Rond 1100 gingen veel boeren zich vast vestigen.
In Leusdenwas dat trouwens al rond het jaar 900
het geval. Er ontstaanmarkegemeenschappen.Het
zijn groepenboerendie de beschikkinghebbenover
de natte gronden aan de voet van de UtrechtseHeu-
velrug, akkers exploiteren in een iets hoger gele-
gen zone (engen) en bossengebruikenvoor brand-
hout, veehouderij e.d. Zodoendeveranderdedat bos
geleidelijk in heide. De bomenwerden niet alleen
gekapt, maar grote kudden schapenuit Leusden,
Driebergenen Zeist aten de jonge bomen op zodat
het bos zich niet verjongde. Op de armste gron-
den op de oostflank van de Leusderheideen op de
Zoesterbergleidde de intensievebegrazingtot
het ontstaanvan stuifzanden.Deze stuifzanden
werden tot in deze eeuw bestredendoor het plan-
ten van eiken, die regelmatigwerden afgehakt ten
behoevevan de leerlooierijen. Oude bosarbeiders
kunnen darvannu nog ｶ ･ ｲ ｴ ｾ ｬ ｬ ･ ｮ Ｎ De mensenwaren
vanzelfsprekendzuinig op die eiken. Zij konden
uitgroeien tot honderdenjaren oude eikenstrub-
ben. Zij behoren tot de oudstebossenｶ ｡ ｾ de
UtrecrrtseHeuvelrug.
Op de topografischekaart van 1850 is de Leusder-
hei één groot heidegebiedmet aansluitendDen
Treek en - gescheidendoor de Napoleontische
straatweg- de Vlasakkers, De Lange Duinen enz.
De ontsluiting van de Leusderheigebeurdedoor
enkele wegen uit Amersfoort, zoals Kapelweg, Wij-
kerweg, LeusdenscheWeg en haaks daarop het Dam-
reescheSpoor. (Enkelenatuurlijke laagten, zoals
't Hollegat en Jannetjesdalwijzen op de aanwezig-
heid van smeltwaterdalen.)
De boskomplexenzijn in 1850 beperkt tot De Hoge
Klei/'t Hazenbosch.

•
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In de 20e eeuw is de "oude" funktie van de l,eus-
derhei: te weten leveranciervan heideplaggen,ei-
kenbast, zand, grind en graasplaatsvoor de heide-
schapen,verloren gegaan.De marke-gemeenschappen
hieven zichzelf op bij de Marke-wet van 1880. Vele
gronden, die in gemeenschappelijkbezit van de
boerenwaren, kwamen in handenvan de gemeenten.
De Leusderheikwam voor een groot deel in bezit
van de gemeenteAmersfoort.
Na een plaatselijke intensivering in de oorlogs-
jaren, kwam er een drastischeintensiveringna
1954. De Leusderheiwerd voortaanals militair
oefenterreingebruikt voor de cavalerie.Vooral in
de zestiger jaren neemt de intensiveringdoor de
mechanisatievan het leger sterk toe. Het uitge-
strekte heide-areaalvan eertijds krimpt ineen tot
een gebiedje in het noordoostenen een gestoord
gebied in de westpunt. Het strubbe-bosblijft in-
takt.
Het resterendedeel wordt één grote zandbak (free-
for-all terrein). De meest recente ingreep is de
aanlegvan de rijksweg A 28. Dit heeft tot gevolg:
aanlegvan asfalt-oefenbanen,nieuwe tank-bivak-
plaatsenen verlegging van oefen-circuits.

2.2 betekenis van landschap en cultuurhistorie

Het gehele gebied is nog karakteristiekvoor een
stuwwal. Op een aantal plaatseniG een ongestoord
reliëf aanwezigmet goed herkenbaresmeltwaterda-
len, hellingen, stuifheuvelsetc. Het rapport

"Gea-objectenvan Utrecht" concludeertdat de geo-
morfologischeelementenin het gebied Leu.sderheide,
bijzonder goed ontwikkeld zijn. Omdat vooral smelt-
waterwaaierstamelijk zeldzaamzijn, is het gebied
van grote aardwetenschappelijkewaarde (Gea-objec-
ten blz. 34).
Vanuit een 90gpunt van beleving heeft het gebied
ook vele waarden. Staandeop de hoge stuwwal zijn
zowel Utrecht als Veenendaalen Ede zichtbaar. Wat
nu nog over is aan heide en eikenstrubben is zo
zeldzaamdat zij gebiedenals Leusderheide,Vlasak-
kers en Stompert een geheel eigen karakter geven.
Dit wordt nog versterkt door de wetenschapdat
zich in de noordoosthoekvan het gebied een graf-
heuvelveld bevindt. Er zijn ook vuurstenenpijl-
punten gevondenuit het Neolithicum.

stuifzand.

het grootste gave heideveld
in de provinaie Utreaht met
op de aahtergrondWaterloo;
uiterst links is op de hori-
zon nog net de Lange Jan
van Amersfoort te zien.
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2.3 betekenis van de natuur

•

De natuur op de Leusuerheide,de Vlasakkers en de
Stompert is vooral belangrijk door de aanwezigheid
van heideveldenen oud eikenstrubbenbos.

De hiernavolgendetabel geeft aan hoe weinig heide
er nog maar over is op de UtrechtseHeuvelrug:

Wij constaterendat heide nu zo zeldzaamis dat
Staatsbosbeheerin de boswachterij De Vuursche is
overgegaantot het verwijderen van bos t.b.v. hei-
de.
De drie grootsteheideterreinenin de provincie
Utrecht bevinden zich alle in militaire oefenter-
reinen, twee van deze terreinen zijn al versnip-
perd door zand- en betonbanen.Gelukkig is het
grootstegebied van 125 ha. nog gaaf. De Leusder-
heide ｮ ･ ｾ ｭ ｴ een unieke positie in; de beide heide-
restantendie hier zijn gelegenvormen 50% van het
gehele heideareaalin de provincie Utrecht.
Door zijn omvang en gaafheidbezit het oostelijk
terrein mogelijkhedenvoor karakteristiekelevens-
gemeenschappen.

dichtgroeiendheideveld
met ca. 3 m. diepe erosie-
geul uit ca. 1960; aan de
rechterkantzijn nog pol-
len heide te zien die van
de steilrand zijn afgegle-
den.

- noordoosthoekLeusderheide(vrij gave
heide met brandgangen)
westzijde Leusderheide(versnipperd
door zandbanen)
vlasakkers (versnedendoor betonnen
tankbanen)
De Vuursche (recentherstelddoor
Staatsbosbeheer)
LeersumseVeld (incl. water)
overige terreinen8 (iO
overige terreinen25

totaal

125 ha

100 ha

60 ha

36 ha
29 ha

)5 ha<5 ha
432 ha

het eikenstrubbenbosis
waardevol vanwegezeldzaam-
heid, ouderdom, grillige
groei; dood hout en een
zeer rijke mosflora.

10

De vegetatiewordt gekenmerktdoor struikheide,
dopheide,maar daarnaasttormentil, stekelbrem,
bochtige smele, zwenkgrassen,pilzegge, grondster,
kruipbrem, zandhoornbloemen bçrstelgras.De droge
tot matig-drogeniidê-vegetatie(Calluneto-Genis-
tetum) is karakteristiekvoor voedselarme,zure
zandgronden.Het is gevoelig voor voedselverrij-



de wulp is in Nederland de
grootste steltloper; nog in
1937 kwamenop de Leusder-,
heide 17 paren voor.

•

king en verstoringvan het bodemprofiel (verdich-
ting, verdwijnen uitspoelingslaag).
Op heideterreinenvan deze grootte komt bij vol-
doende rust een opmerkelijke vogelgemeenschap
voor. Uit broedvogelinventarisatiein 1964, 1967,
1980 en 1981 komen de volgende soortennaar voren:
- wulp
- boomleeuwerik
- duinpieper
- paapje
- roodborsttapuit
- tapuit
- geelgors

korhoen (niet meer in 1980 en 1981).,..-,-----....

Leusderheide
Vlasakkers

gehele prov.Utrecht
incl. deze terrei-
nen

1981
4 p.

ｾ
6 p.,

6 d 8 p.

,

Deze vrij zeldzame tot zeer zeldzamevogelsoorten
komen alle voor op de Leusderheide.De meestezijn
in weliswaar kleiner aantallenook bekend op de
Vlasakkers.
Het middelste en het westelijke gedeeltevan de
Leusderheidehebbenook een funktie voor heidevo-
gels. Het behoud van de restantenheide is ook
hier zeer belangrijk. Het meestwestelijke heide-
terrein bij Kamp van Zeist is verdwenendoor de
aanlegvan de Rijksweg A 28 en de aanlegvan een
tank-bivakplaats.
De Leusderhei is ook een fourageer- en verblijf-
plaats voor vele dieren uit de omgeving zoals
buizerd. havik, sperwer, bosuil, ransuil, boom-
valk, vos en ree. Het belang van heide-terreinen
voor kleine reptielen zoals zandhagedis,levend-
barendehagedisen hazelworm is bekend.

Van de eikenstrubbenis veel minder bekend. Bos-
sen werden tot voor kort vooral beoordeeldnaar
hun productiewaarde.Ouderdomen natuurlijkheid
kregen minder aandacht. In deze waardering treden
sinds kort zeer grote veranderingenop. Dit komt
o.a. tot uiting in het recent gepubliceerde
StructuurschemaNatuur- en Landschapsbehoud(1981).
Wij kennen in Nederlandhelaas geen inventarisatie
van bossennaar natuurlijkheid. Het is onze stel-

korhoen: inmiddels verdWe-
nen, de noordoosthoekvan
de Leusderheidewas het
laatste bolwerk in de pro-
vincie Utrecht.

11
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lige overtu1g1ngdat binnenkort zal blijken dat de
eikenstrubbentot de oudere en meest natuurlijke
bossenin de provincie behoren.
In de provincie Utrecht bevindt zich volgens de
derde Bosstatistiek(1965) 2882 ha. eikenhakhout,
､ ｡ ｾ ｲ ｶ ｡ ｮ is naar onze schattingminder dan 500 ha.
eikenstrubbenbos.Op de oostflank van de Leusder-
heide ligt 75 ha van dit oude bos en op de Stom-
pert en de Vlasakkersongeveereen gelijke opper-
vlakte. Het zijn de grootste aaneengeslotencom-
plexen in de provincie Utrecht. De waardebestaat
o.a. uit de zeldzaamheid,de ouderdom, de aanwe-
zigheid van veel dood hout, en de grillige groei
met vele horizontale takken waarop zich een zeer
｢ ｩ ｾ ｺ ｯ ｮ ､ ･ ｲ ･ mosflora heeft kunnen ontwikkelen.

2.4 conclusie

Wij concluderendat:
- het reliëf op vele plaatsenzeer karakteristiek

is; met name op de oostflank van de Leusderheide
bevindt zich een goed ontwikkeld glaciaal reliëf;
dit dient behoudente blijven.

- het heideterreinin de noordoosthoekvan de Leus-
derheide is het grootste in de gehele provincie.
Verstoring door betreden,berijden, aanlegvan
(tank)zandbanenenz. dient te worden tegengegaan.

- op de oostflank van de Leusderheideen op de
Stompert bevinden zich oude zeer waardevolleei-
kenstrubbenbossen;zij dienen als eenheid te
blijven voortbestaan.

- naast zeer bijzondere gebiedenals voornoemd,
bevinden zich verspreidop Leusderheide,Vlasak-
kers en Stompertheideterreinenwaar vele zeld-
zame vogels voorkomen en waar meestal ook sprake
is van een waardevollevegetatie; ook deze klei-
nere complexendienen niet verder te worden ver-
snipperd; beter .•••• hersteldworden tot grote-
re eenhedenwaar dat mORelijk is.

L
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3. geschiktheid voor compagniesoefen-
terrein vanuit milieu. natuur en
landschap

3.1 historie

Al sinds mensenheugenisoefenenmilitairen op het
centralegedeeltevan de UtrechtseHeuvelrug waar-
van het middelpunt de Leusderheideis. De Pyramide
van Austerlitz en de Wallenburg zijn zichtbarebe-
wijzen uit de Napoleontischetijd. De cavalerie
oefendeer met paarden. In de noordoosthoeknabij
Waterloo liggen nog van veldkeien opgeworpenhin-
dernissen.De schietbanenin de noordoosthoekvan
de Leusderheidezijn ook aloud. Na de Tweede We-
reldoorlog werd het gebied geleidelijk aangetast.
Niet aan de zuidzijde en de oostzijde waar de bos-
wachterij Austerlitz van Staatsbosbeheeren het
landgoedDen Treek-Henschotenstevigebarrières
zijn. Wei op de centraleheide en aan de noord-
rand.
Aan de noordzijde werd een gebied van ca. 76 ha.
afgerasterden bestemdtot dump en verkoopterrein
van de Dienst der Domei.nen. Hier wordt oud leger-
materieel verzamelden verkocht. De af en aan rij-
dende auto's en tanks hebbende bodemstructuur
grondig vernield. Er is aan de noordzijde ook een
groot munitiedepotaangelegd.Ook het tracé van
rijksweg A 28 doorsnijdt dit eebicd.

3.2 na 1953

De plannen om de centraleheide - die nu Leusder-
heide wordt genoemd- in te richten als oefenter-
rein voor tanks daterenvan ca. 1953.
Het noordoostelijkegedeelteis nooit als oefen-
terrein in gebruik genomen. Niet om redenenvan
milieu, natuur en landschap,maar meer omdat de al
eerderaanwezigeschietbaneneen grote veilig-
heidszonevereisten.

geheelboven: tanks veroor-
zaken ｳ ｴ ｯ ｾ ｯ ｬ ｫ ･ ｮ Ｎ
boven: de heide is verpul-
verd.
hiernaast: afspoelingvan
oppel'Vlaktewatel'veroor-
zaakt tot 3 m. diepe geu-
len.

13



de oerbankenzijn gebroken
en de grond is geterras-
seerdmaar. ....

het ｢ ｾ ｩ ｪ ｦ ｴ een ｭ ｯ ､ ､ ･ ｲ ｶ ｾ ｡ ｫ ﾭ

te
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In 1954 moest de Stichting Het Utrechts Landschap
de Leusderheidein beheeroverdragenaan wat toen
nog het Ministerie van Oorlog heette.
In die periode heeft de Stichting Bodemkartering
in opdrachtvan de Minister van Oorlog een bodem-
en vegetatiekarteringuitgevoerd om na te gaan
welke gronden zich het beste lenen voor berijding
met tanks. Dit onderzoek is in 1958 gepubliceerd.
De naam van dit rapport luidt "Militaire Oefenter-
reinen, deel 3. De bodem- en vegetatiekartering
van de militaire oefenterreinenLeusderheideen
Stompert-Vlasakkers."De bij lage 3 bij dat rap-
port omvat een kaart waaruit blijkt dat gronden
die goed geschikt zijn voor het berijden met
tanks hier nauwelijks voorkomen. Grondendie ge-
schikt zijn omvattenmisschien 10% van het gebied
en zijn grotendeelsnatuurwetenschappelijkbe-
langrijk (vnl. eikenstrubben).Gronden die als
minder geschikt worden beschouwd,omvattenbijna
het gehele gebied.

De Leusderheideis na 1954 niettemin in gebruik ge-
nomen als oefenterreinvoor tanks. Volgens de
Stichting Bodemkarteringkomen er bodemkundigbij
berijding ｭ ｾ ｴ tanks de volgende problemennaar vo-
ren (idem, blz. 11):
a. het vormen van modderpoelen
b. het ontstaanvan stofwolken
c. het optredenvan verstuivingen
d. afspoeling (erosie).
De voorspelling bleek exact te kloppen. Tanks die
over de enigszins lemige humeuzegronden reden
vermaaldende honderdenjaren oude heidevegetatie
en de humuslaagin de kortste keren tot pap. Er
ontstondenbinnen enkele jaren op 50 m + NAP in
natte periodeneen moddervlaktevan honderden
hectareswaar het water niet weg kon zakken in de
ondergronden als oppervlaktewaterde hellingen
ging afstromenwaardoor tot 3 meter diepe erosie-
geulen ontstonden.Omstreeks 1960 raaktenwegen
ondermijnd en mensenklaagdentot kilometers in
de omtrekt over wateroverlast.
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AmersfoortseCourant
Spraakverwarringin Kobus aande Poort

Defensiekiest voor uitbreiding
Leusderheideverkeerde gebieden

aarden dijken moetenhet
water tegenhouden

ca 1 m. diepe geulen werden
door de heide getrokken
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In droge periodenwerd de moddervlaktekurkdroog
en werd tot stof vermalen onder de tanks. Als het
hard waaide ontstondenstofstormendie het verkeer
op de Doornse Weg belemmerdenen de huizen ver-
vuilden. Tijdens de inspraakavondop 10 september
1981 over het StructuurschemaMilitaire Terreinen
werd nog over recente stofoverlastgeklaagd.
Omstreeks 1960 werd de toestandonhoudbaar.Het
Ministerie van Defensie liet een aantal dalen af-
sluiten met hoge aardendijken. In de hellingen
werd met een grote machine vaak dwars door de
heiderestanten,ca. I m. diepe geulen getrokken
die het oppervlaktewatermoestenopvangen. Het
gebied waar met tanks mocht worden geredenwerd
naar het westen uitgebreid door specialeca. JO m.
brede zandbanenaan te leggen; daartoewerd de
heide ondergespitmet draglines. De uitbreiding
van dit stelsel van (tank)zandbanenging door tot
in 1981.
Ondanks al deze cultuurtechnischemaatregelen
was de toestandnog steedsniet bevredigend.
Sinds ca. 1975 wordt het zgn. "free for all" ter-
rein bovenop de stuwwal geterrasseerd.De oerban-
ken worden over oppervlaktenvan honderdenhec-
tares gebrokenmet graafwerktuigen. In sleuven
van honderdenmeters lang, 20 ä 30 meter breed en
tot 5 meter diep zakt het regenwaternu weg.
In het StructuurschemaMilitaire Terreinenwordt
een uitbreiding in zuidelijke richting voorge-
steld. Deze uitbreiding gaat ten koste van een
rustig naaldbosgebiedvan 125 ha. Het is een vrij
belangrijk gebied voor roofvogels en het heeft
veel betekenisvoor extensievedagrecreatie.
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3.3 conclusie

Wij concluderendat van de huidige Leusderheide
vanuit de waardenvan milieu, natuur, landschapen
archeologieuitsluitend de noordoosthoeken de
smalle oostrandniettemin als grote gave eenheid
gevrijwaard is geblevenvan gebruik door tanks.
Dat is te danken aan het feit dat dit gebied fun-
geert als veiligheidszoneachter de schietbanen.
Het StructuurschemaMilitaire Terreinenstelt dat
de schietbanenschermschietbanenmoetenworden.
Dan kan de veiligheidszonevervallen en ook de
noordoosthoekals oefenterreinvoor tanks in ge-
bruik worden genomen. Het Structuurschemasugge-
reert trouwens ook dat de noordoosthoekal oefen-
terrein is (zie tekening blz. 142 en de vermelde
oppervlaktevan 875 ha. op blz. 140). Dit gebied
is geen oefenterreinen het is door de aanwezige
natuurwaardeonaanvaardbaarhet daarvoor te gaan
gebruiken! Het militair gebruik door tanks is on-
verenigbaarmet het behoud als natuurgebied.In
tegenstellingtot wat het StructuurschemaMilitaire
Terreinen stelt (blz. 52), namelijk "dat bij zorg-
vuldige inrichting en gebruik van het banenstelsel
het samengaanvan militair gebruik en het behoud
en de ontwikkeling van natuurlijke waarden in re-
delijke mate mogelijk is" menenwij dat dit gezien
het voorgaandeen de praktijkervaringvolstrekt
onjuist is.
De rest van de Leusderheidewas in 1954 nog even
waardevol als nu de noordoosthoek.De heide is
niettemin onttrokken aan het beheervan de Stich-
ting Het Utrechts Landschapen, tegen het advies
van de Stichting Bodemkartering, in gebruik genomen
als oefenterreinvoor tanks. Omvangrijke cultuur-
technischewerken die zeer nadelig zijn voor mi-
lieu, natuur en landschapen ook veel geld kosten,
zijn nodig om het gebied geschikt te maken en ge-
schikt te houden als oefenterreinvan tanks. Het
gebied is daarnaastaan de noordzijde aangetast
door anderemilitaire bestemmingenen door het
tracé van rijksweg A 28. Het is op zijn minst on-
duidelijk waarom het dumpterreindaar is geves-
tigd Lp.v. elders, bijvoorbeeld op een verlaten
munitiecomplex.

In feite is de geheleLeusderheidevanuit milieu,
natuur, landschapen recreatieongeschiktals oe-
fenterrein. Wanneermen het oefenterreintoch wil
handhavenen uitbreiden zien wij uitsluitend in
noordelijke richting enige mogelijkheden.Het be-
houd van de boswachterijAusterlitz en de noord-
oosthoekvan de Leusderheidezijn vanuit de waarde
van milieu, natuur, landschapen recreatieharde
randvoorwaarden.

17
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4. geschiktheid voor compagniesoefen-
terrein vanuit militaire overwegingen

FiJ'N,4.22. CGT LJI _ ........" ..-----------------j

4.1 algemeen

Bij de bestuderingvan het StructuurschemaMili-
taire Terreinen (S.M.T.) blijkt dat een onderscheic
wordt gemaakt tussenverschillenderuimtelijke ge-
｢ ｲ ｵ ｩ ｫ ｾ ｶ ｯ ｲ ｭ ･ ｮ zoals kazernes,legerplaatsen,oefen-
terreinen, schietterreinen,vliegbasesenz. Hoewel
het zeker interessantis al deze terreinenin de
provincie Utrecht nader te bezien beperkenwe ons
tot het voorgesteldecompagniesoefenterreinLeus-
derheidemet omgeving.
Daarvoor zijn verschillenderedenenaan te voeren.
De COT-Leusderheidebetekentdat een gebied van
1000 ha. ingericht moet worden voor het rijden met
tanks. Momenteel is daarvoor ingericht 760 ha., er
zou dus nog een uitbreiding met 240 ha. noodzake-
lijk zijn: Dit is zeer ingrijpend voor natuur en
landschap.
Van de overige militaire bestemmingenin de pro-
vincie Utrecht bestaande meesteuit weinig flexi-
bele gebruiksvormenzoals de vliegbasis Soester-
berg, de Vlasakkersen legerplaatsene.d. Weer
anderegebiedenworden weliswaar omschrevenals
oefenterreinmaar de gebruiksbepalingenvoor mili-
tair gebruik zijn daar zo stringent dat nauwelijks
sprake is van schade.Voor de 430 ha. oefenterrein
die het Ministerie van Defensie in de provincie
Utrecht wil afstoten (S.M.T. blz. 115) is nog
steedsde uitspraakvan de ANWB over de Regerings-
nota Militaire Oefenterreinenvan 1969 actueel.
"We krijgen veel terug wat we eigenlijk al had-
den."!

19
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4.2 behoefte aan oefenterreinen

De doorvoering van de mechanisatiein de Konink-
lijke landmacht in de jaren zestig had tot gevolg
dat de bestaandeoefenterreinenvoor wat betreft
grootte en bruikbaarheidniet meer voldeden aan
de gewijzigde terreinbehoeftevoor het optreden
van gemechaniseerdeeenqeden.In 1969 werden in de
Nota over de situering van nieuwe terreinenvoor
militaire doeleinden(zitting 1969-1970, nr.
10.363) voorstellengedaanom in deze terreinbe-
hoefte te kunnen voorzien. Hierbij werd gedacht
aan de stichting van een viertal regionaleoefen-
terreinenvan 3000 ha. voor oefeningenop batal-
jonsniveau (S.M.T. blz. 48). Verschillendeafwij-
zende reactieshadden tot gevolg dat de toenmalige
Regering niet direct reageerdemet een memorie van
antwoord, maar een nieuwe oplossingging zoeken.
In het nu voorliggendeS.M.T. wordt landelijk nog
vastgehoudenaan één bataljonsoefenterreinin de
Markerwaard. Voor het overige gaat men uit van:
- 7 compagniesoefenterreinen(COT) oppervlakte

1000 ha. voor het houden van oefeningenop
compagniesniveau.

- 15 eenheidsoefenterreinen(EOT) oppervlakte
250 ha. voor oefeningenop pelotonsniveau.

- overige oefenterreinen(OOT) oppervlakteniet
genoemd,voor niet manoeuvre-eenheden.

•

•
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Aan een COT, zoals de Leusderheide,worden in het
S.M.T. een aantal eisengesteld (blz. 49). De op-
pervlaktemoet 1000 ha. zijn; deze oppervlakte
wordt niet nader gemotiveerd.
In beginselheeft ieder oefenterreineen terrein-
gedeeltevoor vrij terreingebruik ("free-for-aU"
gedeelte),een terreingedeeltewaarop gevechts-
voertuigenvan een zandbanenstelselgebruik maken
en een terreingedeeltewaarop hoofdzakelijk te
voet wordt geoefend.Deze eisenkunnen nader wor-
den gespecificeerdvoor oefenterreinvoor manoeu-
vre-eenheden.Zij behoevenprimair een free-for-
all terreingedeeltewaar ingravingenverricht
kunnen worden, hierop aansluitendeen parallel lo-
pend zandbanenstelselmet de nodige dwarsverbin-
､ ｩ ｮ ｾ ･ ｮ Ｌ en één of meer beboste terreingedeelten
waar zich bivakterreinen//uitgangsstellingenbe-
vinden. De oppervlaktevan de drie genoemdeele-
menten dienen zich bij voorkeur te verhoudenals
1:1:1. Teneindehet terrein toegankelijk te maken
dient elk oefenterreinvoor manoeuvre-eenheden
omgeven te zijn door een rondbaan.

4.3 cot-Ieusderheide
Op blz. 140 van het S.M.T. is een beschrijving
gegevenvan deze locatie. De locatie omvat het
huidige militaire terrein "De Leusderheide"
(oppervlakte875 ha.) en een strook bosgebiedten
zuiden van dit terrein.
Om tot een COT van voldoendegrootte te komen is
uitbreiding van het bestaandeterrein met ca. 125
ha. noodzakelijk (verwervingskostenca. f 2 mln.).
Vanwege de gunstigebodemgesteldheid,waterhuis-

schietbanenmet veiUg-
heidszone

• 21
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houding en bcgroeiing van het te verwervengedeel-
te zullen de inrichtingskostenrelatief gering zijn
(ca. f I mln.). De locatie is relatief ongunstig
gelegen ten opzichte van de manoeuvre-eenhedenin
het gebied. Slechts één tankbataljonis in de di-
recte omgeving (Soesterberg)gelegerd, zodat mede-
gebruik als EOT beperktmogelijk is.

4.4 toelichting
De beschrijving van deze locatie vereist naar onze
mening enige aanvulling. Het huidige militaire
terrein Leusderheideis 875 ha. groot. Het noord-
oostelijke gedeeltedaarvan, groot ca. 252 ha., is
uitsluitend in gebruik als schietterreinvoor lich-
te vuurwapensen handgranaatwerpen(ca. 52 ha.) en
voor de rest (200 ha.) als veiligheidszoneachter
de schietbanen.Het is dus in het geheel niet als
oefenterreinvoor tanks in gebruik. Het Ministerie
van Defensiebeoogt van de bestaandeschietbanen
ｳ ｣ ｨ ･ ｾ ･ ｮ ｳ ｣ ｨ ｩ ･ ｴ ｢ ｡ ｮ ･ ｮ te maken. De veiligheidszone
kan dan vervallen en ook dit gedeeltevan de Leus-
derheidezou dan in gebruik kunnen worden genomen
als oefenterreinvoor tanks.
Om van de Leusderheideeen COT van 1000 ha. te
kunnen maken moet:
- 125 ha. van Staatsbosbeheerworden aangekochten

vervolgensworden ingericht.
- de schietbanenin het noordoostenvan de Leusder-

heide worden omgebouwd tot schermenschietbanen
waarna ook het daar gelegenheide- en strubben-
gebied groot ca. 200 ha. zou kunnen worden inge-
richt t.b.v. tanks.

Hoewel de aankoop 125 ha bedraagtzal er in totaal
een uitbreiding plaatsvindenmet 325 ha. bestaande
uit bos, heide en eikenstrubben.Deze 325 ha. zou
dan als nieuw oefenterreinmoetenworden ingericht.

Een ander punt dat de aandachtvraagt is de noord-
oostelijke begrenzingvan de Leusderheidedoor
rijksweg A 28. Het tracé van deze rijksweg wordt
kennelijk gezien als een harde en niet te over-
schrijden grens van het oefenterrein.Een gevolg
hiervan is dat de uitbreiding met 325 ha. van het
als oefenterreinte gebruikengebied geheel ten
zuiden van de rijksweg A28 is gezocht. Ten noor-
den van deze weg liggen echter uitgebreidemili-
taire terreinenmet verschillendegebruiksvormen
zoals oefenterrein,dump, munitiecomplexe.d. De
oefenterreinenzijn Oude Kamp, Vlasakkers en Stom-
pert. Het is o.i. onjuist dat deze terreinenniet
zijn betrokkenin de opzet voor het COT-Leusder-
heide.

•



•

r
I

",

I
I

i
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

J

,.

.'.....

- .....

23

gezien?

Achtergrond

voor

Jniek stukje natuursteedsmeer'verknald'

Wanneer houdt ook de tapuit de
Leusderheide
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COT LEUSDERHEIDE kaart or.

r1--' opheffen militair gebruik grens oefenterreinL .... -
ｾ free for all grens deelgebied
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COT-LEUSDERHEIDE

nr. Naam, opp. Kenmerk.en Streekplan Hili t. gebruik

1 veiligheids- versnipperde heidevel- natuurgebied met zandbanen voor
zone deo, militair gebruik tanks
opp. 200 ha versnipperde complexen

eikenstrubben
beschadigdegrafheuvels
reliëfrijk maar erode-
rend landschap
misschien nog interes-
sante fauna

2 schietbanen ? id. schermschietbanen
opp. 52 ha. handgranatenbaan

3 zandbanen zeer reliefrijke stuif- id. zandbanen voor
opp. 36 ha. heuvels tanks

fraaie eikenstrubben
heiderestan ten

4 tree for all geerodeerde stuwwal en id. tanks mogen overal
terrein stuifheuvels, resten rijden
OPP. 63 ha. eikenstrubben

5 tree for all reliefrijke stuwwal tot id. tanks mogen overal
terrein 55 ｭＫｾＮ verspreide rijden
OllP. 250 ha bosies

6 zandbanen naar westen afhellende id. zandbanen voor
opp. 256 ha. vlakte met resten heide, tanks

akkerkruiden en berken-
opslaR

7 bivak oud grove dennenbos id. zandbanen voor
opp. 36 ha tanks

8 kamp Zeist oud grove dennenbos aerarisch gebied met Kamp Zeist onge
opn. 10 ha. recreatieve waarde bruikt terrein

9 Overhoek sterk vergraste heide natuurgebied met ?
opp. 35 ha. militair jl,ebruik

10 dump restanten heide id. opslag en doorver-
opp. 76 ha verspreide berkenbosjes koop mdlitair ma-

terieel
11 munitiecomplex grove dennenbos id. munitiecomplex

oPP. 55 ha
12 Oude Kamp e.o. vn1. naaldbos, ook loof- ,d. ?

opp. 119 ha. bos, plaatselijk geva-
rieerd met rijke onder-
groei

13 Vlasakkers heideterreinen van 10 ,d. gebied intensief
opp. 266 ha. tallen ha. grote comple- doorsneden door beton-

xen eikenstrubben, zeer nen banen voor tanks
fraai reliëfrijk land-
schap', restanten rijke
flora en fauna

14 De Soesterberglzeer veel eikenstrubben, id. ?
Stompert rijke mosflora, resten
opp. 73 ha. heide, akkervegetaties,

reliëfriik ｬ ｡ ｮ ､ ｾ ｣ ｨ ｡ ｰ

15 Vliegbasis grasvlakte id. betonbanen voor
Soesterberg-o. jong bos vliegtuigen
opp. 23 ha.

16 Dumoul1.nkazeme - ,d. gebouwen

17 Pr.Bernhardkazer-- id. gebouwen
ne

18 Uitbrud,ng vn1. grove dennenbossen agrar1.sch geb1.ed zandbanen en b1.vak- !
opp. 125 ha. recreatieve waarde met recreatieve terrein ,

waarde
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5. planologische overwegingen

5.1 rijksoverheid

De rijksoverheid heeft na de Tweede Wereldoorlog
een integraal ruimtelijk beleid nagestreefd.Dit
kwam o.a. tot uiting in de Tweede Nota van de Ruim-
telijke Ordening (1966). In de regeringsverklaring
van 28 mei 1973 heeft de regering de aanbiedingvan
de Derde Nota aangekondigd.Zij heeft beslotentot
het uitbrengenin de vorm van enkele opeenvolgende
deelnota's. Deze getuigenvan vele goede voorne-
mens:
- De OriënteringsnotaRuimtelijke Ordening (eerste

deel derde nota) 1974 stelt dat het beleid van de
regering zich zal richten op het veiligstellen
- in de zin van het verlenen van een toereikende
planologischebeschermingen van het scheppen
van een goede en duurzame beheerssituatie- van
in beginsel àlle in Nederlandnog aanwezigena-
tuurgebieden.Veiligstelling zal veelal gepaard
moeten gaan met maatregelen ten aanzien van
rand- en overgangszones.Ook kan het gewenst
zijn bepaaldenatuurterreinenuit te breiden of
af te ronden of de vorming van nieuwe natuurter-
reinen te bevorderen(blz. 64, 65).

- De Nota Landelijke Gebieden 1979 bevat een
structuurschetswaarin wordt gestelddat natuur
de hoofdfunctie zal zijn pp de UtrechtseHeuvel-
rug binnen de stedelijke invloedssfeer.Dit geldt
volgens de bijbehorendekaart in ieder geval voor
Vlasakkers en Stompert. De Leusderheideis gebied
met als hoofdfunctie natuur.

- Volgens het StructuurschemaNatuur- en Landschaps-
behoud 1981 is de UtrechtseHeuvelrug een grote
eenheidnatuurgebied.Het rijk zal ruimtelijke
ingrepen en inrichtingsactiviteiten die ertoe
kunnen leiden dat de wezenlijke kenmerkenen
waarden van de natuurgebieden verloren gaan of
worden aangetast,alleen als een zwaarwegend
maatschappelijkbelang dit nodig maakt in uitvoe-
ring nemen of bevorderen(blz. 9, 10).

Er zijn echter ook plannenvan anderedepartementen
die dit doorkruisen:
- Het StructuurschemaMilitaire Terreinen 1981 dat

hier uitvoerig wordt behandeld.
- Het rijksbeleid dat voorziet in de aanlegvan

rijksweg A 28 dwars door de UtrechtseHeuvelrug.

Men slaagt er kennelijk op rijksniveau niet in
om de voornemensvan de verschillendedeparte-
menten ruimtelijk te integreren.

5.2 provinciaal bestuur
De onderlinge afstemmingvan wensenmoet dus plaats-
vinden op provinciaal niveau. In het streekplan
UtrechtseHeuvelrug (1962) had de Leusderheidede
aanduiding "Bosgebied". In 1978 werd het streek-
plan Utrecht-Oostvan kracht. Daarin kregen Leus-
derheide,Vlasakkers en Stompert als richtlijn

o
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"natuurgebiedmet militair medegebruik". Het
streekplanmaakt geen onderscheidtussengebieden
waar wel en waar niet met tanks mag worden geoe-
fend. Maar, waar tanks rijden is nauwelijks nog
natuurgebiedaanwezig. De gebruiksvormenverdragen
elkaar niet. De geprojecteerdeuitbreiding met 125
ha. aan de zuidzijde van de Leusderheidevindt
plaats in agrarischgebied met recreatievewaarde.
Hier worden de ontwikkelingen in de land- en bos-
bouw mede afgestemdop de recreatievewaarden. Vol-
gens de normen van het streekplanzijn de Vlasak-
kers, Stompert en Leusderheideals natuurgebied
waardevollerdan de bossenaan de zuidzijde van de
Leusderheide.In grote lijnen stemmenwij hiermee
in.

Hoewel men er op rijksniveau niet in slaagt om de
eigen beleidsvoornemensbehoorlijk te integreren,
is het provinciaal beleid gelukkig vrij duidelijk
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en goed. Het is echterde vraag in hoeverrehet pro-
vinciaal bestuur in staat is krachtige departe-
menten als van Verkeer en Waterstaaten van Defen-
sie te weerstaanbij de uitvoering van haar beleid.
"De slag om de Leusderheide"is hopenlijk een
steuntje in de rug van de bevolking van het ｓ ｴ ｩ ｣ ｾ ｴ

voor het provinciaal bestuur. )

5.3 gemeentebesturen
Het overgrotedeel van de Leusderheideligt binnen
de omgrenzingvan het bestemmingsplan"Den Treek"
van de gemeenteLeusden. Dit plan werd in het be-
gin van de zeventiger jaren door de gemeenteraad
vastgesteld.De Leusderheidekreeg de bestemming
"Natuurgebiedmet militair medegebruik". Daarna
werd het ter goedkeuringaangebodenaan Gedeputeer-
de Statenvan Utrecht die juist aan dit onderdeel
hun goedkeuringonthielden, omdat zij beterebe-
schermendebepalingennoodzakelijk achtten. Daarna
werd het plan ter beoordelingaan de Kroon voor-
gelegd. Het Ministerie yan Defensie tekende, ook
bij deze instantie, beroep aan tegen het feit, dat
uitbreiding van militair gebruik onmogelijk werd...
De kroon onderstreeptehet standpuntvan G.S. en
bepaaldedaarnaastdat een meer gedetailleerdbe-
stemmingsplanmoest worden gemaakt.
De gemeenteLeusden is nu bezig aan verschillende
onderdelenvan de Leusderheideeen nauwkeurigebe-
stemmingsaanduidingtoe te kennen. Hierover zijn
met vertegenwoordigersvan verschillendebelangen-
groeperingenvele besprekingengevoerd. Voor een
aantal gebiedjesheeft dat tot overeenstemmingge-
leid. Duidelijk is echter, dat op enkele meer es-
sentiëleonderdelenverschil van mening blijft be-
staan. Het belangrijkstepunt is, dat de gemeente
op dit moment van plan is aan het noordoostelijke
deel van de Leusderheidede bestemming"natuurge-
bied" toe te kennen, met dien verstande, dat dit
terrein omgeven en doorsneden zou kunnen worden
door een aantal tankbanen.Overduidelijk is, dat
hiertegen, als het plan officieel ter visie zou
worden gelegd, van twee zijden bezwarenzoudenwor-
den aangetekend:defensie is ongelukkig met de res-
tricties, die haar worden opgelegddoor de bestem-
ming "natuurgebied", terwijl de natuurbeschermings-
organisaties,waaronderde SMF, onoverkomelijke
bezwarenhebben tegen de doorsnijding met tankba-
nen. Deze zullen, onder meer door erosie, desas-
treuze gevolgen hebbenvoor het hele gebied. Er is
dus een patstellingontstaan.

De SMF verwacht dan ook dat de gemeenteeerst de
uitkomst van de discussierond het Structuurschema
zal afwachten.

Structuurscheme
Natuur-en
Landsc:hapsbellotlcl

----. - ,---- ..

Ｍ］ｾ

Struc:tuul'lChemli
mAItaIre ten ........

---------

_..,...--
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6. nadere beschouwing van de gegevens

6.1 pro bernhard kazerne. vlasakkers.
stompert. vliegbasis soesterberg-oost

In het gebied tussenSoesterbergen Amersfoort be-
vinden zich vanouds vele kazernecomplexen.Hier is
vooral van belang de Prins Bernhardkazerneaan de
westzijde van Amersfoort. De militairen die daar
zijn gelegerdoefenenvooral op de Vlasakkers. Dat
is een voormalig heidegebied,thans doorsnedendoor
betonnen tankbanen, waarvan een aantal intensief
wordt bereden.De Vlasakkers zijn aangetastdoor
deze betonbanen.Omdat niet buiten de banenwordt
geredenen ook vrij veel aandachtwordt besteedaan
het beheerzijn op een lager kwaliteitsniveaudan
voorheennog natuurwaardenaanwezig. Het onderLing
nauw samenhangendekazernecompLexen oefenterrein,
wordt ervaren aLs een pLanoLogischhard gegeven.De
inrichting en het beheerzijn weL voor verbetering
vatbaar. Er zijn in de SO-er en 60-er jaren nogaL
wat bossengepLant die zoudenmoetenverdwijnenuit
dit heideveLd, zodat de eikenstrubbenweer tot hun
recht komen. Er zijn ook beton- en zandbanendie
zeLdenof nooit worden gebruikt en kunnenworden
opgeheven.Het open Landschapmet eikenstrubben
wordt dan weer grotendeeLshersteLd.
De Vlasakkers zijn omgevendoor een 2 m. hoge af-
rastering. Het gebied De Stompert/DeSoesterberg

ten westen daarvan valt hierbuiten. Het is een ver-
waarloosd gebied met zeer waardevolleeikenstrubben,
heiderestantenen een sterk reliëf. De Stompert ｏ ｬ ｾ ［
dervindt zeer veel schaaedoor zandbanenwaarover
jeeps, vrachtauto'sen motoren crossen.Het gebied
grenst aan het recreatiepuntSoesterhoogt.De
Stompert komt volgens het S.M.T. (blz. 115) in aan-
merking voor afstotenvan het militair gebruik. In
het streekplanUtrecht-Oostheeft het de bestemming
"natuurgebiedmet militair gebruik" gekregen.Het
is dringend gewensthet miLitair gebruik van de
Stompert te ｢ ･ ｾ ｩ ｮ ､ ｩ ｧ ･ ｮ en het gevieuover te aragen
aan de natuurbeschermingsinstanties.Aan de ｺ ｵ ｩ ､ ｺ ｩ ｪ ､ ｾ

waardevoLLeeikenstrubben
hieLden stand maar de hei-
de werd vertrapt
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van de Stompert bevindt zich een klein stukje van
de Vliegbasis Soesterbergmet parkeerhavensvoor
vliegtuigen, grasvlaktenen jonge bossen.Dit gebied
wordt heel weinig gebruikt door de Koninklijke Lucht-
macht. Het gebruik van deze oostpuntvan de Vliegba-
sis SoesterbergaLs parkeerpLaatsvoor vLiegtuigen
kan o.i. worden ｢･ｾｩｮ､ｩｧ､Ｎ Het verdient aanbeveLing
dit gebiedover te dragen aan een natuurbesohermings-
instantie en het open karakter van net Landsohapte
hersteZZen.

tanks boren zich zeLfs
door stuifheuveLsmet
eikenstrubben

32

6.2 dumonlinkazerne, munitiecomplex,
dump, leusderheide

Anders dan de Prins Bernhardkazernesluit de Dumou-
linkazerne niet meer aan bij het oefenterrein.Voor
de poort van de kazerne zijn achtereenvolgenseen
aantal anderemilitaire gebruiksvormengekomen, nl.
munitiecomplex, dump en Kolonel van Rooyenweg. Daar-
naastwerd het tracé van Rijksweg A 28 ｶ｡ｳｴｧｾｳｴ･ｬ､Ｎ
Het drukke verkeer op de oude rijksstraatwegSoes-
terberg-Amersfoortbelemmerthet gebruik van de
Vlasakkers.
Uit de schriftelijke beantwoordingvan vragen die
zijn gesteldop de hoorzitting van la september
1981 te Amersfoort blijkt dat de "extreemhoge kos-
ten van ontsluiting" voor het Ministerie van Defen-
sie aanleiding zijn om het CaT-terreinLeusderheide
geheel ten zuiden van rijksweg A 28 te projecteren.
De vereistegrootte en de manier waarop men het ge-
bied wil inrichten zijn echter zeer nadelig voor de
natuurbescherming.De noordoosthoekvan de Leusder-
heide - de veiligheidszoneachter de schietbanen-
zal doorsnedenworden door tankbanen.Daartoewor-
den de schietbanenomgevormd tot schermschietbanen.



33

dump

ｾ . ,
••=

....."..,

Als dat gebeurt raken het grootsteheideveld en het
grootste complex eikenstrubbenin de provincie ver-
snipperd. Het is tevens de bedoeling ca. 125 ha.
oud naaldbos in de boswachterij Austerlitz bij het
COT Leusderheidete betrekken.
In het S.H.T. (blz. 141) wordt opgemerktdat de lo-
catie van de COT-Leusderheiderelatief ongunstig is
ten opzichte van de manoeuvre-eenhedenin het ge-
bied. Slechts één tankbataljonis in de directe
omgeving (Soesterberg)gelegerd, zodat medegebruik
als EOT beperkt mogelijk is.
De voorstelleuvan het S.H.T. zijn o.i. in strijd
met het streekplanUtrecht-Oost. Een veiligheids-
zone achter schietbanenkan nog worden beschouwd
als "natuurgebiedmet militair gebruik". Wanneer
zo'n gebied doorsnedenraakt door tankbanenis dat
een regelrechteaantastingvan de natuurwetenschap-
pelijke betekenis.De geplandeuitbreiding met 125
ha. aan de zuidzijde,zouplaatsvindenin gebied met
de bestemming"agrarischgebied met recreatieve
waarde".
Wij constaterendat het Ministerie van Defensiein
de direate omgevingvan de DwnouZinkazerneeen reeks
gebruiksvormenheeft ｧ ･ ｲ ･ ｡ ｾ ｩ ｳ ･ ･ ｲ ､ - ｭｵｮｩｴｩ･｣ｯｭｰｾ･ｸＬ

dump, verkoopterreinDomeinen, ｋｯｾＮ van Rooyenweg-
waardoor dat gebiedweinig geschiktmeel' is voor
oefenterrein. De komst van rijksweg A 28 scheidt de
･ｩｧ･ｮｾｩｪｫ･ Leusderheidenog sterker van de gronden
rond de kazerne. ｖ ･ ｲ ｯ ｮ ､ ･ ｲ ｳ ｴ ･ ｾ ､ ･ extreemhoge kosten
om ｵｩｴｳｾｵｩｴ･ｮ､ het oefenterreinOude Kamp te ver-
binden met de Leusderheide｡ ｾ ｳ ｭ ･ ､ ･ de vereistegroot-
te van 1000 ha. zijn in het S.M.T. ｡ ｡ ｮ ｾ ･ ｩ ､ ｩ ｮ ｧ om het

ｲ ｾ Ｇ Ｇ Ｇ Ｇ Ｇ Ｇ Ｇ Ｇ Ｇ Ｇ ｾ Ｇ Ｇ Ｇ
CGT in zijn ｧ ･ ｨ ･ ･ ｾ te verplaatsennaar de zuidzijde
van rijksweg A 28 ongeachtde nadelenvoor milieu,
natuur en landschapen ongeachtde richtZijnen van
het streekplanUtrecht-oost. Het Ministerie van De-
fensie en het Ministerie van Verkeer en Waterstaat
proberenop dezemanier de dool' henzelfgeschapen
problemenaf te wentelenop ｭｩｾｩ･ｵＬ natuur, land-
schap, archeologischewaarden en recreatiemogelijk-
hedenin de Utrechtse Heuvelrug. Daartegenhebben
Wij ernstigebezwarenen wij hebbennagegaanof
el' aZternatievenzijn•.



7.2 voorstel

7.1 Moet er een eot leusderheide komen

7. alternatief van de natuurbescherming

de oude eikenstrubben
bZijven voortbestaan

119 ha.
55 ha.
76 ha.
35 ha.

285 ha.

ca.

totaal

Het voorstel in het S.M.T. om het oefenterreinuit
te breiden ten koste van het grootste complex eiken-
strubbenen het grootsteheideveld in de provincie
Utrecht vinden wij geen oplossing. Een uitbreiding
in zuidelijke richting is o.i: maar voor een beperk-
te oppervlakteacceptabelen dan uitsluitend voor
infanterie-oefeningenen in de nabijheid van het
Kamp van Zeist.
Wij menendat het oefenterreindirect moet aanslui-
ten op de Dumoulinkazerne.Wij stellen daaromvoor
dat het Ministerie van Defensiehaar gronden ten
noordenvan rijksweg A 28 met de streekplanbestem-
ming "natuurgebiedmet militair gebruik" her-
verkavelt. Het gaat daarbij om:
- Oude Kamp - noordpunt Leusderheide
- Munitiedepot
- Dump, verkoopterreinDomeinen
- Overhoek

De Oude Kamp en de noordpunt van de Leusderheide
zijn in gebruik als oefenterrein.Dit gebruik kan
o.i. worden voortgezet.Het munitiedepot is bezet
met een aantal munitieopslagplaatsen.Het is een
weinig flexibele bestemming.De dump dient als op-
slag en plaats voor doorverkoopvan oud militair
materieel. Dit materieel staatbuiten,op heide en
zand. De functie is absoluutniet gebondenaan deze
plaats. De dump kan net zo goed elders worden onder-
gebrachtop een oud munitiecomplex. Het gebied kan
heel goed bij het oefenterreinworden betrokken.
Dit geldt ook voor de Overhoek die ontstaatna aan-
leg van rijksweg. A 28. Dit houdt in dat ten noorden
van rijksweg A 28 een oefenterreinkan ontstaanvan
tenminste 230 ha. Dit terrein wordt uitsluitend
doorsnedendoor een weg die eigendomis van het Mi-
nisterie van Defensie (Kol. van Rooyenweg).
Ten zuiden van rijksweg A 28 bevindenzich een aan-

De financiële mogelijkhedenvan het Ministerie van
Defensiedoen vermoedendat het niet eenvoudig zal
zijn om de geplande7 COT's in Nederland te reali-
seren.
Wij menen dat ook natuurwetenschappelijkeen plano-
logische redenenaanleidingkunnen zijn dat aantal
te beperken.Wanneerhet aantal te realiserenCOT's
wordt beperkt dient de Leusderheideopnieuw in de
beschouwingte worden betrokken.
De aanwezigheidvan kazernecomplexen,werkplaatsen,
werkgelegenheidenz. doen ons stellen dat geheel
opheffen van de oefenterreinenrond Amersfoort niet
waarschijnlijk is. De oppervlakteoefenterreindie
natuurwetenschappelijken planologischacceptabel
is dient o.i. af te hangenvan de mate waarin het
Ministerie van Defensie en het Ministerie van Ver-
keer en Waterstaatbereid zijn om zich te schikken
naar streekplanen natuur.
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zijn als oefenterrein.tal gebiedendie in gebruik

Het betreft:
free for all terreinen
zandbanen
bivak

totaal

313 ha.
292 ha.
36 ha.

641 ha.

36

Het Ministerie van Defensie heeft dan beschikbaar
230 ha. + 641 ha. - 871 ha., terwijl nu 760 ha. in
gebruik is als oefenterrein(voor tanks)(inclusief
Oude Kamp).

7,3 verdere uitbreidingsmogelijkheden
Uitbreiding boven de berekendeｾ Ｗ Ｑ ha. is mogelijk:

achter de gebouwenvan Kamp Zeist ligt binnen de
afrasteringca. 10 ha. ongebruikt bos. Dit gebied
leent zich goed voor infanterieoefeningente voet
en eventueelvoor bivakterrein. Een afrondendebe-
grenzingwaarin ook ca. 15 ha. van de boswachte-
rij Austerlitz kan worden betrokken zal de aanwe-
zige dennenbossennauwelijks schaden.Het gaat
dan om totaal ca. 25 ha.
het munitiedepot tegen de Dumoulinkazerne(ca. 55
ha.) kan eventueelook worden verplaatstnaar een
plaats buiten het te creërenoefenterrein,

- er kan ook worden gewezenop de mogelijkheid om
de Vlasakkerseen dubbelfunctie te geven naast
terrein voor specialedoeleinden,ook als oefen-
terrein van 266 ha. Dat betekenttotaal ca. 1200
ha.!



zu22ende gemeentebestu-
ren van Amersfoorten
Leusdendit weer moge-
lijk maken?
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ALTERNATIEF VAN DE NATUURBESCHERMING

Nr. Naam opp. Kenmerken Streekplan Milit.gebruik

I veiligheids- grootste heideveld natuurgebied met mi- veiligheidszone
zone en natuur- prov.Utrecht litair gebruik achter schietbanen
gebied grootste complex eiken- of uitsluitend na-
opp. 200 ha. strubben in de provo tuurgebied achter

Utrecht schermschietbanen
grafheuvels
zeer fraai reliëfrijk
landschap
zeer biizondere fauna

2 (scherm)schiet gezonde heide id. (scherm) schietbanen)
banen belangwekkende flora handgranaatbaan
opp. 52 ha. en fauna

effect schermen op
flora en fauna onbe-
kend, wel beperking
2eluidhinder

3 zandbanen gaat deel uitmaken van id. -
oPP. 36 ha. I

4 tree for all gaat deel uitmaken van id. -
terrein I
opp. 63 ha.

5 tree for all reliefrijke stuwwal tot id. tanks mogen overal
terrein 55 m.+NAP, verspreide rijden
opp. 250 ha. ;onRe bosjes

6 zandbanen naar westen afhellende id. zandbanen voor
opp. 256 ha. vlakte met resten heide tanks

akkerkruiden en berken-
opslaR

7 bivak oud grove dennenbos natuurgebied met mil. bivakterrein
opp. ca. 60 ha. jonge geme!"lgde bossen gebruik en agrarisch

gebied met recrea-
tieve waarde

8. Kamp Zeist opgenomen in 7 opgenomen in 7 opgenomen in 7
(oPRenomenin 7)

9 Overhoek westen sterk vergraste natuurgebied met mil. zandbanen voor
000. 35 ha. heide met zandbanen I.ebruik tanks

10 dump restanten heide natuurgebied met mil. zandbanen voor
opp. 76 ha. verspreide berkenbosies IRebruik tanks

11 munitlecomplex grove dennenbos id. munitiecomplex
000. ca.55 ha.

12 Oude Kamp e.o. vnl. naaldbos, ook loof- id. zandbanen
opp. 119 ha. bos, plaatselijk geva- bivak

rieerd met rijke onder-
Igroei

13 Vlasakkers heideterreinenvan 10 id. gebled doorsneden
opp. 266 ha. tallen ha. grote com- door betonnen banen

plexen eikenstrubben, voor tanks
zeer fraai reliëfrijk
landschap,
restanten rijke flora en
fauna

14 De Soesterbergl zeer veel eikenstrubben id. -
Stompert rijke mosflora, resten
opp. 73 ha heide, akkervegetatie,

reliëfri ik landschap
!5 Vliegbasis grasvlakten en heide id. deels zandbanen

Soesterberg O. bos verwij deren deels natuurgebied
opp. 23 ha.

16 Dumoulinkazerne - id Igebouwen
17 Pr. ｾ ･ ｲ ｮ ｨ ｡ ｲ ､ ﾷ ﾷ .- ld . gebouwen

kazerne
18 Voorgestelde vnl. grove dennenbos agrarlsch gebled met -

uitbreiding recreatieve waarde recreatieve waarde
opp. 125 ha.



8. ruimtelijke afweging

Het bestaandeoefenterreinvoor tanks omvat 760 ha.
inclusief Oude Kamp (81 ha.) dat weinig gebruikt
wordt. Voor de totstandkomingvan de COT Leusder-
heide suggereerthet Ministerie van Defensie om
Oude Kamp en noordpunt Leusderheide(119 ha.) aan
het oefenterreinte onttrekkenen de noordoosthoek
(200 ha.) alsmedeeen gedeeltevan de boswachterij
Austerlitz (125 ha:) erbij te voegenwaardoor een
gebied van ca. 1000 ha ontstaat.
Het alternatief van de particulierenatuurbescher-
ming komt tot totaal ca. 900 ha; wanneerook het
munitiecomplexkan worden verplaatstca. 950 ha. en
wanneerde Vlasakkerskunnen worden geïntegreerd
zelfs 1200 ha.

De oplossing in het S.M.T. (COT 1000 ha.) is in
strijd met het streekplanUtrecht-Oost, versnippert
het grootste heidevelden eikenstrubbencomplexvan
de UtrechtseHeuvelrug en claimt 125 ha. van de
boswachterij Austerlitz vnl. voor infanterie-oefe-
ningen.
Het alternatief van de particuliere natuurbescher-
ming Laat heide en eikenstrubbenongemoeiden claimt
ca. 15 ha. van de boswachterijAusterlitz voor in-
fanterie-oefeningen,alsmede JO ha. van het Kamp
Zeist.

Het S.M.T. laat de dump ongemoeid.
Het alternatief van de particuliere natuurbescher-
ming gaat uit van de mogelijkheid van verplaatsing
naar elders.

Het S.M.T. legt de gehele COT Leusderheideten zui-
den van rijksweg A 28.
Het alternatief van de particuliere natuurbescher-
ming voorziet in een militair oefenterrein à cheval
d.w.z. aan weerszijdenvan de weg waardoor één à
twee viaductenextra nodig zijn om het ongemakvoor
het oefenterreinte beperken. eiken op de Stom-
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Kosten
COT-Leusderheide
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9. financiële afweging

Kosten
Alternatief particuliere
natuurbescherming

I. Verwerving I)' Verwerving J5 ha. 3)
125 ha.,ca.! 2 milj. 15 ha., ca. f 240.000

2. Inrichtings- I) Inrichtingskos- 4
kosten,ca. f J milj. ten dump . f 500.000 )

3. Aanleg scher- Aanleg één extra
menschiet- viaduct over
baan f 2 milj.2) RW 28 f 2.000.0005)

f 5 milj. f 2,74 milj.

ConcZusie: Het alternatief van de particuliere na-
tuurbeschermingis goedkoper.

I) zie S.M.T. blz. 141.
2) Het S.M.T. begroot f 50 miljoen voor het scher-

menschietbaanproject(blz. 293). Het gaat daar-
bij om ca. 28 schietbanen(blz. 160).

3) 125 ha. voor f 2 miljoen is f 240.000 voor 15
ha.

4) voor inrichtingskosten125 ha. zuidzijde + 200
ha. noordoosthoekLeusderheudewordt f I mil-.
joen gerekend; de kosten voor de inrichting
van 76 ha. dump blijven beperkt tot hooguit
f 0,5 miljoen. Er wordt vanuitgegaandat de
dump elders op militair terrein kan worden on-
dergebracht.

5) het COT Leusderheidevoorziet in drie viaducten
over rijksweg A 28. De kosten van één extra
viaduct bedragenruwweg f 2 miljoen. Zelfs als
twee extra viaductennodig blijken, worden de
kosten niet hoger dan die voor de in het S.M.T.
voorgesteldeCOT Leusderheide.
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10. conclusies

In 1936 streefdede Stichting "Het Utrechts Land-
schap" de vorming van een heidereservaatna van
2000 ha. midden op de UtrechtseHeuvelrug. Deze
ontwikkeling werd begin 1955 afgesneden.Het be-
heer van de Leusderheidewerd door de eigenaar-
de gemeenteAmersfoort - aan voornoemdestichting
onttrokken. Het beheerwerd overgedragenaan het
Ministerie van Oorlog, het gebruik van tanks werd
sterk geïntensiveerden in 1981 is er nog hoog-
uit 300 ha. heide over.
Waar nu door middel van het StructuurschemaMili-
taire Terreinen (S.M.T.) het COT-Leusderheidevan
1000 ha. ontwikkeld zou moetenworden bevindt zich
een fraai ontwikkeld stuwwalsysteemdat tot 57 m.+
NAP oprijst. Het grootste redelijk gave heideter-
rein in de gehele provincie Utrecht (125 ha.) be-
vindt zich in de noordoosthoekvan de Leusderheide
achter de schietbanen.Hier, op de Stompert en op
de Vlasakkers liggen ook oude zeer waardevolleei-
kenstrubbenbossen.
De Stichting Bodemkarteringbracht in 1958 in op-
dracht van de Minister van Oorlog een rapport uit
waaruit bleek dat vrijwel het gehele gebied min-
der geschikt was als oefenterreinvoor tanks. Toen
de tanks toch kwamen ontstondenzoals voorspeld:
modderpoelen,stofwolken, verstuivingenen afspoe-
ling. Deze verschijnselenwerden bestredendoor
middel van: de aanlegvan ho&e aardenwallen in de
oude dalen, het trekken van ca 1 m. diepe geulen
dwars door de heide, het metersdiepeomspittenvan
oerbankenen het terrasserenvan honderdenha.
Uit het S.M.T. (blz. 140) zou kunnen worden opge-
maakt dat van de oeoogde 1000 ha. reeds 875 ha.
aanwezig is, zodat kan worden volstaanmet een
uitbreiding aan de zuidzijde in de boswachterij
Austerlitz. Deze indruk is onjuist: Het gehele
noordoostelijkegedeeltevan de Leusderheidegroot
252 ha. wordt namelijk ten onrechteopgevoerdals
bestaandmilitair oefenterrein.Het is echter uit-
sluitend in gebruik als schietterreinvoor lichte
vuurwapensen handgranaatwerpen(52 ha.) en voor
de rest (ca. 200 ha.) als veiligheidszoneachter
de schietbanen.Dat is ook de voornaamstereden
waarom zich hier nog het grootsteheideveld en
eikenstrubbencomplexvan de gehele provincie be-
vindt. Wanneerhet beoogdeCOT-Leusderheidetot
stand zou komen valt daaraantotaal 325 ha. heide,
eikenstrubbenen bos ten offer.
Het gehele COT-Leusderheidevan 1000 ha. is ge-
projecteerdten zuiden van het tracé van Rijksweg
A 28. De noodzaakvan deze wegaanlegis omstreden
maar valt buiten de context van dit rapport. Zowel
de geprojecteerdeweg als het voorgesteldeCOT-Leus-
derheidebevindtenzich in gebied waarvan in de
OriënteringsnotaRuimtelijke Ordening, in de Nota
Landelijke Gebieden, in het structuurschemaNatuur-
en Landschapsbehouden in het StreekplanUtrecht-
Oost de waarde als natuurgebiedwordt beklemtoond.
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De onderling nauw samenhangendePrins Bernhardka-
zerne en het oefenterreinVlasakkers ervarenwij als
een hard gegeven. Inrichting en beheervan de Vlas-
akkers zijn voor verbeteringvatbaar. De Stompert
dient aan het militair gebruik te worden onttrokken
alsook de oostpuntvan het vliegveld Soesterberg.
Het Ministerie van Defensie heeft in de directe om-
geving van de Dumoulinkazerneeen reeks gebruiks-
vormen gerealiseerd- munitiecomplex, dump, ver-
koopterreinDomeinen, Kolonel van Rooyenweg-
waardoordit gebied weinig geschiktmeer is voor
oefenterrein.De komst van rijksweg A 28 scheidt
de eigenlijke Leusderheidenog sterkervan de
gronden rond de kazerne.Verondersteldeextreemhoge
kosten om uitsluitend het oefenterreinOude Kamp te
verbindenmet de Leusderheidealsmedede vereiste
grootte van 1000 ha. zijn in het S.M.T. aanleiding
om het COT in zijn geheel te verplaatsennaar de
zuidzijde van de geprojecteerderijksweg A 28 onge-
acht de nadelenvoor milieu, natuur en landschapen
ongeachtde planologischerichtlijnen.
Het Ministerie van Defensie en het Ministerie van
Verkeer en Waterstaatproberenzo de door henzelf
geschapenproblemenaf te wentelen op het milieu.
Als er een COT-Leusderheidemoet komen zijn wij van
mening dat het Ministerie van Defensie haar gronden
ten noordenvan rijksweg A 28 dient te herverkave-
len. Dan kan een oefenterreinworden ontwikkeld van
tenminste 230 ha. Wanneerde waardevolleoostrand
van de Leusderheide,met heide en eikenstrubben, ,
aan het oefenterreinwordt onttrokken resteertdaar
641 ha. Er ontstaatdan een oefenterreinvan totaal
871 ha., dat eventueelverder kan worden uitgebreid
in de richting van de Vlasakkers (totaal 1200 ha.).
Dit voorstel is goedkoperdan het COT-Leusderheide.
De verwerving van 125 ha. boswachterij Austerlitz
à 2 miljoen kan achterwegeblijven. De aanlegvan
een schermenschietbaanà ca. f 2 miljoen is ook
overbodig. De belangrijkstemeerkostenworden ge-
vormd door de aanlegvan een extra viaduct over
rijksweg A 28 à f 2 miljoen. Zelfs als twee extra
viaductennodig blijken, worden de kosten niet ho-
ger dan voor de in het S.M.T. voorgesteldeCOT-
Leusderheide .

•



•

..

11. literatuur

I. Gea-objectenin Utrecht. RIN-Rapport 1980.

2. Bodemkaartschaal 1-50.000, Kaart 32 O.

3. Topografischekaart, onder meer Kaart Amers-
foort 1850.

4. Heide op de zuidelijke UtrechtseHeuvelrug 1977.
Heide op de noordelijke UtrechtseHeuvelrug,
uitg. ProvincialeWaterstaatUtrecht.

5•. De ｮ｡ｴｵｵｾ･ｴ･ｮｳ｣ｨ｡ｰｰ･ｬｩｪｫ･ betekenisvan de
Leusderheide.Staatsbosbeheeren Stichting Na-
tuur en Milieu 1975.

6. Enige broedvogelsoortenop de Leusderheide,P.
Veen en B.van 't Holt 1981.

7. StreekplanUtrecht-Oost 1978.

8. Militaire Oefenterreinen,deel 3. De bodem-
en vegetatiekarteringvan de militaire oefen-
terreinenLeusderheideen Stompert-Vlasakkers.
Stichting Bodemkartering1958.

9. StructuurschemaMilitaire Terreinen. Ministerie
van Defensiee.a. Uitg. Staatsuitgeverij1981.

10. Regeringsnotamili.taire oefenterreinen:symptoom
van gebrek aan toekomstvisie.Tijdschrift Natuur
en Landschap23e jrg. nr.·4 1970.

11. De Leusderheide.De Levende Natuur 69, 1966

12. Schriftelijke antwoordenop gesteldevragen op
hoorzitting d.d. 10 september1981 te Amersfoort.
Provo Utr.Stichting voor Welzijnsbevorderingd.d.
23-9-1981.

13. AmersfoortseCourant d.d. 1I september1981 en
d.d. 24 september1981.

14. Utrechts Nieuwsblad d.d. 2 mei 1979.

15. Nieuwe Revue nr. 38 d.d. 18 september1981.

16. UtrechtscheCourant 16 mei 1936 Soesterbergsche
en LeusderHeide.

17. Archief Stichting Het Utrechts Landschap.

44


	TeVelde76528
	TeVelde76529
	TeVelde76530
	TeVelde76531
	TeVelde76532
	TeVelde76533
	TeVelde76534
	TeVelde76535
	TeVelde76536
	TeVelde76537
	TeVelde76538
	TeVelde76539
	TeVelde76540
	TeVelde76541
	TeVelde76542
	TeVelde76543
	TeVelde76544
	TeVelde76545
	TeVelde76546
	TeVelde76547
	TeVelde76548
	TeVelde76549
	TeVelde76550
	TeVelde76551
	TeVelde76552
	TeVelde76553
	TeVelde76554
	TeVelde76555
	TeVelde76556
	TeVelde76557
	TeVelde76558
	TeVelde76559
	TeVelde76560
	TeVelde76561
	TeVelde76562
	TeVelde76563
	TeVelde76564
	TeVelde76565
	TeVelde76566
	TeVelde76567
	TeVelde76568
	TeVelde76569
	TeVelde76570
	TeVelde76571
	TeVelde76572
	TeVelde76573
	TeVelde76574
	TeVelde76575
	TeVelde76576
	TeVelde76577
	TeVelde76578
	TeVelde76579
	TeVelde76580
	TeVelde76581

