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1. inleiding
ua slag om de Leusderheide duurt al 45 jaar. In de
Utrechtsche Courant van 16 mei 1936 wordt beschreven hoe "op initiatief van de Stichting 'Het
Utrechtsch Landschap' het ca. 2000 ha grote Heidereservaat, omvattende: de Soesterbergsche heide,
de Stomperd, de Vlasakkers, de Zeister Heide met
het kamp van Zeist, de heide bij Kampoord en de
geheele Leusderheide, ontstond." In datzelfde artikel wordt echter ook al het militaire gebruik
gememoreerd.
Natuur en militair gebruik verdroegen elkaar toen
kennelijk goed want heidevogels zoals korhoen,
wulp en asgrauwe kiekendief kwamen tot broeden en
het "eikenstruikenbosch met zijn typische boschflora" tierde welig.
Een eerste signaal dat het mis gaat stamt uit 1948.
Oe Stichting Het Utrechts Landschap krijgt 16 ha.
grond te koop aangeboden op de Stompert te Soesterberg. Van Tienhoven, toen nog directeur van de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten, brengt
reeds hulde aan het bestuur van de stichting voor
deze aankoop en spreekt de, hoop uit dat het terrein
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onder druk van de Minister
van Oor Zog stuurt het gemeentebestuur van Amersfoort het Utrechts Landschap de Zaan uit.

1

ervan verschoond moge 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 aankoop of vordering
wordt overwogen:
Voor de Leusderheide zal het tot 1951 duren voor de
rentmeester van het Utrechts Landschap die het gebied beheert, begint te klagen over tanks die de
jonge bosaanplant vernielen. Daarna volgt een periode van grote spanningen tussen het bestuur van Ｇｾ･ｴ
Utrechts Landschap" en het Ministerie van Oorlog.
Op 28 januari 1955 wordt het pleit beslist. Het gemeentebestuur van Amersfoort, de eigenaar van het
gebied, bericht de stichting als volgt:
"In antwoord op uw bovenaangehaalde brief delen wij
u mede dat het in ons voornemen ligt voorlopig met
u geen nieuwe overeenkomst inzake het beheer van de
Leusderheide aan te gaan. Wanneer mocht blijken dat
de Leusderheide voor het publiek wordt opengesteld,
zal nader overwogen worden of daarin een aanleiding
gevonden kan worden om u opnieuw te verzoeken het
beheer en toezicht uit te oefenen. Wijziging in de
overeenkomst met het Rijk terzake van de Leusderheide maakt uw toezicht naar onze mening overbodig."
Daarna gaat het snel bergafwaarts met het heidereservaat. Ondanks de negatieve adviezen van de
Stichting Bodemkartering nemen tanks in tal en last
toe. Stofstormen en wateroverlast mogen niet verhinderen dat de heide wordt verpulverd onder de
rupsbanden. Van de 2000 ha. heidereservaat resteert
nu nog hooguit 300 ha.
Het Provinciaal Bestuur van Utrecht slaagde er, ondanks een goed streekplanbeleid voor de Utrechtse
Heuvelrug, niet in de ontstellende vernielingen te
voorkomen. Wat voor kansen zouden dan goedwillende
gemeentebesturen hebben?
De inrichting, ver voor 1954, van de noordoosthoek
van de Leusderheide tot schietbanen met veiligheidszone is er ironisch genoeg de oorzaak van dat
daar nog het grootste heideveld en het grootste
eikenstrubbencomplex van de provincie Utrecht (totaal ca. 200 ha) in vrijwel ongeschonden staat
aanwezig zijn.
En dan verschijnt nu het Structuurschema Militaire
Terreinen. De kaart op blz. 142 en de vermelde oppervlakte van 875 ha. maken duidelijk dat juist dit
gebied door het Ministerie van Defensie reeds wordt
beschouwd als militair oefenterrein waar straks
zandbanen voor tanks moeten komen. En passant wordt
aan de zuidzijde van de Leusderheide ook nog even
125 ha. van de boswachterij Austerlitz als oefenterrein geclaimd. Dit alles in een gebied waar binnen een straal van 20 km bijna een half miljoen
mensen wonen.

Dit is voldoende aanleiding om dit rapport te
schrijven. Daarin zetten wij uiteen waarom de Leusderheide waardevol is en wat gebruik als oefenterrein voor deze waarden betekent. Vervolgens wordt
een korte samenvatting gegeven van de militair,
wensen ontleend aan het Structuurschema'Militaire
Terreinen. Daarbij beperken wij ons tot de Leusderheide e.o. Daarna volgt een hoofdstuk met planolo-
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gischeooverweg1ngen. De zo verzamel.de gegevens worden daarna geanalyseerd hetgeen leidt tot ons alternatief. Daarna volgt een afweging tussen het
voorstel voor een COT Leusderheide en ons alternatief. Het geheel wordt afgesloten met een samenvatting en conclusies.

èerst wordt de heide verpulverd onder de rupsbanden.
Daarna voeren stofstormen de
bovengrond af. Alleen deze
oude eikenstrub met zijn
taaie wortels hield stand.
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MILITAIR OEFENTERREIN-BESTAANDE TOESTAND
Nr
I

Naam 000.
veiligheldszone

Kenmerken
grootste heideveld provo

opp. 200 ha.

Utrecht

2 schietbanen
opp. 52 ha.
3

zandbanen

opp. 36 ha.
4

tree for all
terrein

opp. 63 ha.

5

grootste complex eikenstruhben prov.Utrecht
grafheuvels
zeer fraai reliëfrijk landschap
zeer bi i zondere fauna
gezonde heide
belangwekkende flora en
fauna
reliefrijke stuifheu
ｾ･ ｲ
vels
fraaie eikenstrubben
heide res tan ten
zeer reliefrijke erosiege
voelige stuwwal en stuifheuvels
fraaie restanten eikenstrub-

terrein

ben
zeer belangwekkende avifauna
rel1efrijke stuwwal tot
55 m.+NAP

opp. 250 ha.

enkele heiderestanten en

zandbanen

naar westen afhellende vlakte met resten heide, akker-

tree for all

Streekplan

Mil. eebruik

natuurgebied IIIPt
militair gebruik

uitsluitend veiligheidszone
achter schietbanen

id.
id.

•

schietbanen
handgranatenbaan
zandbanen voor
tanks

id.

tanks mogen
overal rijden

id.

tanks mogen
overal rijden

id.

zandbanen voor
tanks

id.

bivakterre1n

ionge bosies
6

opp. 256 ha.

kruiden en berkenopslap,
7

bivak
000.

36 ha.

oud grove dennenbos
avïfauna
oud grove dennenbos

8 Kamp Zeist
OPD. 10 ha.
9 Overhoek
opp. 35 ha.
10 dump
opp. 76 ha.

restanten heide
verspreide berkenbosjes

id.

I1

munitiecomplex

grove dennenbos

id.

12

opp. 55 ha.
Oude Kamp e.o.
opp. 119 ha.

vnl. naaldbos, ook loofbos,
plaatselijk gevarieerd met
ri ike onder2roei
he1deterreinen van 10 tallen
ha. grote complexen eikenstrubben
zeer fraai reliëfrijk land-

id.

bos met zandbanen
voor auto's (en

id.

geb1e<1 1ntens1et
doorsneden door
betonnen banen
voor tanks

id.

zandbanen voor
militaire auto's

id.

betonbanen voor
vliegtuigen

13

Vlasakkers
opp. 266 ha.

sterk vergraste heide

. agrarisch gebied met
recreatieve waarde
natuurgeb1ed met m1
li tair ｾ･｢ｲｵｩｫ

Kamp Zeis t, on
eebruikt terrein
m1l1tair voet

balveld
opslag- en doorverkoop oud militair materieel
mun1tiecomplex

tanks?)

schap
restanten rijke flora en
fauna
zeer veel eikenstrubben, rij
ke mosflora, resten heide,
akkerkruiden, reliëfrijk

14

De Soesterbergl
Stompert
opp. 73 ha.

15

Vl1egbasis Soesterberg-O.
oPP. 23 ha.

grasvlakten

Dumoul inkaze me
Pr . Be mba rdkaze r

2ebouwen
gebouwen

id.
.d.

kazerne
kazerne

vnJ. grove dennenbossen

agrarisch gebied met
recreatieve waarde

-

landschap

16
17

ne
18 Voorges telde
uitbreiding
000.

jong bos

recreatieve waarde

125 ha

•
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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 uitbreiden van het landijs tijdens de
voorlaatste ijstijd (Saalien) is het stuwwallencomplex van de Utrechtse Heuvelrug gevormd. Het
zich uitbreidende landijs stuwde in deze periode
vanuit het lager gelegen gebied - de huidige Gelderse Vallei - pakketten zand en grind in schollen 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 afsmelten van het ijs werden
puinwaaiers gevormd.
De erosie, die al tijdens de vorming van de stuwwal begonnen was, ging door; op de lagere delen
werden zanden door wind en water afgezet. In het
laatste glaciaal (Weichsalien) bereikte het landijs 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 (ongeveer 10.000
jr.v.Chr.) was er een"afgevlakte stuwwal waarin
grindlagen die niet meegevoerd werden door de
wind, leemlagen ontstaan door de schurende werking van het landijs, en zwerfstenen, meegevoerd
door het ijs, voorkwamen. Door bodemvorming in
het Holoceen ontstaan afsluitende bodemlagen waardoor het water niet kan wegzakken en veenvorming
gaat optreden.
Na het jaar 1000 krijgt de mens steeds meer invloed op de bodemvorming. Rondtrekkende landbouwers plegen roofbouw, waardoor de bossen verarmen, en slechts eiken-berkenbos overblijft.
Het proces van verarming door de mens begint
reeds in het Neolithicum (2500 v.Chr.). De volken
van de standvoetbeker-cultuur hakten met hun stenen bijlen het bos om, de stammen en de takken

Links: uitzicht vanaf de
st=aL op de heide in de
noordoosthoek van de Leusderheide; op de voorgrond
dekzand afgezet Langs de
st=aL.
onder: grafheuve L.
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werden verbrand en op de as werden graan en knollen verbouwd. Men duidt dit aan met "landnam". Aan
die prehistorische tijd herinneren de grafheuvels,
waarvan er op de Leusderhei in de noordoosthoek
nog een aantal over is.
Rond 1100 gingen veel boeren zich vast vestigen.
In Leusden was dat trouwens al rond het jaar 900
het geval. Er ontstaan markegemeenschappen. Het
zijn groepen boeren die de beschikking hebben over
de natte gronden aan de voet van de Utrechtse Heuvelrug, akkers exploiteren in een iets hoger gelegen zone (engen) en bossen gebruiken voor brandhout, veehouderij e.d. Zodoende veranderde dat bos
geleidelijk in heide. De bomen werden niet alleen
gekapt, maar grote kudden schapen uit Leusden,
Driebergen en Zeist aten de jonge bomen op zodat
het bos zich niet verjongde. Op de armste gronden op de oostflank van de Leusderheide en op de
Zoesterberg leidde de intensieve begrazing tot
het ontstaan van stuifzanden. Deze stuifzanden
werden tot in deze eeuw bestreden door het planten van eiken, die regelmatig werden afgehakt ten
behoeve van de leerlooierijen. Oude bosarbeiders
kunnen darvan nu nog ｶ･ｲｴｾｬ･ｮＮ
De mensen waren
vanzelfsprekend zuinig op die eiken. Zij konden
uitgroeien tot honderden jaren oude eikenstrubben. Zij behoren tot de oudste bossen ｶ｡ｾ
de
Utrecrrtse Heuvelrug.
Op de topografische kaart van 1850 is de Leusderhei één groot heidegebied met aansluitend Den
Treek en - gescheiden door de Napoleontische
straatweg - de Vlasakkers, De Lange Duinen enz.
De ontsluiting van de Leusderhei gebeurde door
enkele wegen uit Amersfoort, zoals Kapelweg, Wijkerweg, Leusdensche Weg en haaks daarop het Damreesche Spoor. (Enkele natuurlijke laagten, zoals
't Hollegat en Jannetjesdal wijzen op de aanwezigheid van smeltwaterdalen.)
De boskomplexen zijn in 1850 beperkt tot De Hoge
Klei/'t Hazenbosch.

......,.
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In de 20e eeuw is de "oude" funktie van de l,eusderhei: te weten leverancier van heideplaggen, eikenbast, zand, grind en graasplaats voor de heideschapen, verloren gegaan. De marke-gemeenschappen
hieven zichzelf op bij de Marke-wet van 1880. Vele
gronden, die in gemeenschappelijk bezit van de
boeren waren, kwamen in handen van de gemeenten.
De Leusderhei kwam voor een groot deel in bezit
van de gemeente Amersfoort.
Na een plaatselijke intensivering in de oorlogsjaren, kwam er een drastische intensivering na
1954. De Leusderhei werd voortaan als militair
oefenterrein gebruikt voor de cavalerie. Vooral in
de zestiger jaren neemt de intensivering door de
mechanisatie van het leger sterk toe. Het uitgestrekte heide-areaal van eertijds krimpt ineen tot
een gebiedje in het noordoosten en een gestoord
gebied in de westpunt. Het strubbe-bos blijft intakt.
Het resterende deel wordt één grote zandbak (freefor-all terrein). De meest recente ingreep is de
aanleg van de rijksweg A 28. Dit heeft tot gevolg:
aanleg van asfalt-oefenbanen, nieuwe tank-bivakplaatsen en verlegging van oefen-circuits.

2.2

betekenis van landschap en cultuurhistorie

Het gehele gebied is nog karakteristiek voor een
stuwwal. Op een aantal plaatsen iG een ongestoord
reliëf aanwezig met goed herkenbare smeltwaterdalen, hellingen, stuifheuvels etc. Het rapport

stuifzand.

het grootste gave heideveld
in de provinaie Utreaht met
op de aahtergrond Waterloo;
uiterst links is op de horizon nog net de Lange Jan
van Amersfoort te zien.
"Gea-objecten van Utrecht" concludeert dat de geomorfologische elementen in het gebied Leu.sderheide,
bijzonder goed ontwikkeld zijn. Omdat vooral smeltwaterwaaiers tamelijk zeldzaam zijn, is het gebied
van grote aardwetenschappelijke waarde (Gea-objecten blz. 34).
Vanuit een 90gpunt van beleving heeft het gebied
ook vele waarden. Staande op de hoge stuwwal zijn
zowel Utrecht als Veenendaal en Ede zichtbaar. Wat
nu nog over is aan heide en eikenstrubben is zo

zeldzaam dat zij gebieden als Leusderheide, Vlasakkers en Stompert een geheel eigen karakter geven.
Dit wordt nog versterkt door de wetenschap dat
zich in de noordoosthoek van het gebied een grafheuvel veld bevindt. Er zijn ook vuurstenen pijlpunten gevonden uit het Neolithicum.

9
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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 heidevelden en oud eikenstrubbenbos.

dichtgroeiend heideveld
met ca. 3 m. diepe erosiegeul uit ca. 1960; aan de
rechterkant zijn nog pollen heide te zien die van
de steilrand zijn afgegleden.

De hiernavolgende tabel geeft aan hoe weinig heide
er nog maar over is op de Utrechtse Heuvelrug:
- noordoosthoek Leusderheide (vrij gave
125 ha
heide met brandgangen)
westzijde Leusderheide (versnipperd
door zandbanen)
100 ha
vlasakkers (versneden door betonnen
tankbanen)
60 ha
De Vuursche (recent hersteld door
Staatsbosbeheer)
36 ha
Leersumse Veld (incl. water)
29 ha
overige terreinen
)5 ha
overige terreinen 25
ha
totaal
432 ha

8
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Wij constateren dat heide nu zo zeldzaam is dat
Staatsbosbeheer in de boswachterij De Vuursche is
overgegaan tot het verwijderen van bos t.b.v. heide.
De drie grootste heideterreinen in de provincie
Utrecht bevinden zich alle in militaire oefenterreinen, twee van deze terreinen zijn al versnipperd door zand- en betonbanen. Gelukkig is het
grootste gebied van 125 ha. nog gaaf. De Leusderheide ｮ･ｾｭｴ
een unieke positie in; de beide heiderestanten die hier zijn gelegen vormen 50% van het
gehele heideareaal in de provincie Utrecht.
Door zijn omvang en gaafheid bezit het oostelijk
terrein mogelijkheden voor karakteristieke levensgemeenschappen.

het eikenstrubbenbos is
waardevol vanwege zeldzaamheid, ouderdom, grillige
groei; dood hout en een
zeer rijke mos flora.

De vegetatie wordt gekenmerkt door struikheide,
dopheide, maar daarnaast tormentil, stekelbrem,
bochtige smele, zwenkgrassen, pilzegge, gronds ter ,
kruipbrem, zandhoornbloem en bçrstelgras. De droge
tot matig-droge niidê-vegetatie (Calluneto-Genistetum) is karakteristiek voor voedselarme, zure
zandgronden. Het is gevoelig voor voedselverrij-
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king en verstoring van het bodemprofiel (verdichting, verdwijnen uitspoelingslaag).
Op heideterreinen van deze grootte komt bij voldoende rust een opmerkelijke vogelgemeenschap
voor. Uit broedvogelinventarisatie in 1964, 1967,
1980 en 1981 komen de volgende soorten naar voren:
- wulp
- boomleeuwerik
- duinpieper
- paapje
- roodborsttapuit
- tapuit
- geelgors
korhoen (niet meer in 1980 en 1981).

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

de wulp is in Nederland de
grootste steltloper; nog in
1937 kwamen op de Leusder-,
heide 17 paren voor.
Leusderheide
Vlasakkers
ｾ

1981
4 p.
6 p.,

gehele prov.Utrecht
incl. deze terrei6 d 8 p.
nen

Deze vrij zeldzame tot zeer zeldzame vogelsoorten
komen alle voor op de Leusderheide. De meeste zijn
in weliswaar kleiner aantallen ook bekend op de
Vlasakkers.
Het middelste en het westelijke gedeelte van de
Leusderheide hebben ook een funktie voor heidevogels. Het behoud van de restanten heide is ook
hier zeer belangrijk. Het meest westelijke heideterrein bij Kamp van Zeist is verdwenen door de
aanleg van de Rijksweg A 28 en de aanleg van een
tank-bivakplaats.
De Leusderhei is ook een fourageer- en verblijfplaats voor vele dieren uit de omgeving zoals
buizerd. havik, sperwer, bosuil, ransuil, boomvalk, vos en ree. Het belang van heide-terreinen
voor kleine reptielen zoals zandhagedis, levendbarende hagedis en hazelworm is bekend.

,

korhoen: inmiddels verdWenen, de noordoosthoek van
de Leusderheide was het
laatste bolwerk in de provincie Utrecht.

Van de eikenstrubben is veel minder bekend. Bossen werden tot voor kort vooral beoordeeld naar
hun productiewaarde. Ouderdom en natuurlijkheid
kregen minder aandacht. In deze waardering treden
sinds kort zeer grote veranderingen op. Dit komt
o.a. tot uiting in het recent gepubliceerde
Structuurschema Natuur- en Landschapsbehoud (1981).
Wij kennen in Nederland helaas geen inventarisatie
van bossen naar natuurlijkheid. Het is onze stel-
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lige overtu1g1ng dat binnenkort zal blijken dat de
eikenstrubben tot de oudere en meest natuurlijke
bossen in de provincie behoren.
In de provincie Utrecht bevindt zich volgens de
derde Bosstatistiek (1965) 2882 ha. eikenhakhout,
､｡ｾｲｶ｡ｮ
is naar onze schatting minder dan 500 ha.
eikenstrubbenbos. Op de oostflank van de Leusderheide ligt 75 ha van dit oude bos en op de Stompert en de Vlasakkers ongeveer een gelijke oppervlakte. Het zijn de grootste aaneengesloten complexen in de provincie Utrecht. De waarde bestaat
o.a. uit de zeldzaamheid, de ouderdom, de aanwezigheid van veel dood hout, en de grillige groei
met vele horizontale takken waarop zich een zeer
｢ｩｾｺｯｮ､･ｲ
mos flora heeft kunnen ontwikkelen.

2.4

conclusie

Wij concluderen dat:
- het reliëf op vele plaatsen zeer karakteristiek
is; met name op de oostflank van de Leusderheide
bevindt zich een goed ontwikkeld glaciaal reliëf;
dit dient behouden te blijven.
- het heideterrein in de noordoosthoek van de Leusderheide is het grootste in de gehele provincie.
Verstoring door betreden, berijden, aanleg van
(tank)zandbanen enz. dient te worden tegengegaan.
- op de oostflank van de Leusderheide en op de
Stompert bevinden zich oude zeer waardevolle eikenstrubbenbossen; zij dienen als eenheid te
blijven voortbestaan.
- naast zeer bijzondere gebieden als voornoemd,
bevinden zich verspreid op Leusderheide, Vlasakkers en Stompert heide terreinen waar vele zeldzame vogels voorkomen en waar meestal ook sprake
is van een waardevolle vegetatie; ook deze kleinere complexen dienen niet verder te worden versnipperd; beter .•••• hersteld worden tot grotere eenheden waar dat mORelijk is.

L

•
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3. geschiktheid voor compagniesoefenterrein vanuit milieu. natuur en
landschap
3.1

historie

Al sinds mensenheugenis oefenen militairen op het
centrale gedeelte van de Utrechtse Heuvelrug waarvan het middelpunt de Leusderheide is. De Pyramide
van Austerlitz en de Wallenburg zijn zichtbare bewijzen uit de Napoleontische tijd. De cavalerie
oefende er met paarden. In de noordoosthoek nabij
Waterloo liggen nog van veldkeien opgeworpen hindernissen. De schietbanen in de noordoosthoek van
de Leusderheide zijn ook aloud. Na de Tweede Wereldoorlog werd het gebied geleidelijk aangetast.
Niet aan de zuidzijde en de oostzijde waar de boswachterij Austerlitz van Staatsbosbeheer en het
landgoed Den Treek-Henschoten stevige barrières
zijn. Wei op de centrale heide en aan de noordrand.
Aan de noordzijde werd een gebied van ca. 76 ha.
afgerasterd en bestemd tot dump en verkoopterrein
van de Dienst der Domei.nen. Hier wordt oud legermaterieel verzameld en verkocht. De af en aan rijdende auto's en tanks hebben de bodemstructuur
grondig vernield. Er is aan de noordzijde ook een
groot munitiedepot aangelegd. Ook het tracé van
rijksweg A 28 doorsnijdt dit eebicd.

geheel boven: tanks veroorzaken ｳｴｯｾｬｫ･ｮＮ
boven: de heide is verpulverd.
hiernaast: afspoeling van
oppel'Vlaktewatel' veroorzaakt tot 3 m. diepe geu-

len.

3.2

na 1953

De plannen om de centrale heide - die nu Leusderheide wordt genoemd - in te richten als oefenterrein voor tanks dateren van ca. 1953.
Het noordoostelijke gedeelte is nooit als oefenterrein in gebruik genomen. Niet om redenen van
milieu, natuur en landschap, maar meer omdat de al
eerder aanwezige schietbanen een grote veiligheidszone vereisten.
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In 1954 moest de Stichting Het Utrechts Landschap
de Leusderheide in beheer overdragen aan wat toen
nog het Ministerie van Oorlog heette.
In die periode heeft de Stichting Bodemkartering
in opdracht van de Minister van Oorlog een bodemen vegetatiekartering uitgevoerd 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 Oefenterreinen, deel 3. De bodem- en vegetatiekartering
van de militaire oefenterreinen Leusderheide en
Stompert-Vlasakkers." De bij lage 3 bij dat rapport omvat een kaart waaruit blijkt dat gronden
die goed geschikt zijn voor het berijden met
tanks hier nauwelijks voorkomen. Gronden die geschikt zijn omvatten misschien 10% van het gebied
en zijn grotendeels natuurwetenschappelijk belangrijk (vnl. eikenstrubben). Gronden die als
minder geschikt worden beschouwd, omvatten bijna
het gehele gebied.

de oerbanken zijn gebroken
en de grond is geterrasseerd maar. ....

het
te

14

｢ｾｩｪｦｴ

een

ｭｯ､ ･ｲｶｾ｡ｫﾭ

De Leusderheide is na 1954 niettemin in gebruik genomen als oefenterrein voor tanks. Volgens de
Stichting Bodemkartering komen er bodemkundig bij
berijding ｭｾｴ
tanks de volgende problemen naar voren (idem, blz. 11):
a. het vormen van modderpoelen
b. het ontstaan van stofwolken
c. het optreden van verstuivingen
d. afspoeling (erosie).
De voorspelling bleek exact te kloppen. Tanks die
over de enigszins lemige humeuze gronden reden
vermaalden de honderden jaren oude heidevegetatie
en de humuslaag in de kortste keren tot pap. Er
ontstonden binnen enkele jaren op 50 m + NAP in
natte perioden een moddervlakte van honderden
hectares waar het water niet weg kon zakken in de
ondergrond en als oppervlaktewater de hellingen
ging afstromen waardoor tot 3 meter diepe erosiegeulen ontstonden. Omstreeks 1960 raakten wegen
ondermijnd en mensen klaagden tot kilometers in
de omtrekt over wateroverlast.
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Amersfoortse Courant
Spraakverwarring in Kobus aan de Poort

Defensie kiest voor uitbreiding
Leusderheide verkeerde gebieden

aarden dijken moeten het
water tegenhouden

ca 1 m. diepe geulen werden
door de heide getrokken
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In droge perioden werd de moddervlakte kurkdroog
en werd tot stof vermalen onder de tanks. Als het
hard waaide ontstonden stofstormen die het verkeer
op de Doornse Weg belemmerden en de huizen vervuilden. Tijdens de inspraakavond op 10 september
1981 over het Structuurschema Militaire Terreinen
werd nog over recente stofoverlast geklaagd.
Omstreeks 1960 werd de toestand onhoudbaar. Het
Ministerie van Defensie liet een aantal dalen afsluiten met hoge aarden dijken. In de hellingen
werd
met een grote machine vaak dwars door de
heiderestanten, ca. I m. diepe geulen getrokken
die het oppervlaktewater moesten opvangen. Het
gebied waar met tanks mocht worden gereden werd
naar het westen uitgebreid door speciale ca. JO m.
brede zandbanen aan te leggen; daartoe werd de
heide ondergespit met draglines. De uitbreiding
van dit stelsel van (tank)zandbanen ging door tot
in 1981.
Ondanks al deze cultuurtechnische maatregelen
was de toestand nog steeds niet bevredigend.
Sinds ca. 1975 wordt het zgn. "free for all" terrein bovenop de stuwwal geterrasseerd. De oerbanken worden over oppervlakten van honderden hectares gebroken met graafwerktuigen. In sleuven
van honderden meters lang, 20 ä 30 meter breed en
tot 5 meter diep zakt het regenwater nu weg.
In het Structuurschema Militaire Terreinen wordt
een uitbreiding in zuidelijke richting voorgesteld. Deze uitbreiding gaat ten koste van een
rustig naaldbosgebied van 125 ha. Het is een vrij
belangrijk gebied voor roofvogels en het heeft
veel betekenis voor extensieve dagrecreatie.

•
3.3

conclusie

Wij concluderen dat van de huidige Leusderheide
vanuit de waarden van milieu, natuur, landschap en
archeologie uitsluitend de noordoosthoek en de
smalle oostrand niettemin als grote gave eenheid
gevrijwaard is gebleven van gebruik door tanks.
Dat is te danken aan het feit dat dit gebied fungeert als veiligheidszone achter de schietbanen.
Het Structuurschema Militaire Terreinen stelt dat
de schietbanen schermschietbanen moeten worden.
Dan kan de veiligheidszone vervallen en ook de
noordoosthoek als oefenterrein voor tanks in gebruik worden genomen. Het Structuurschema suggereert trouwens ook dat de noordoosthoek al oefenterrein is (zie tekening blz. 142 en de vermelde
oppervlakte van 875 ha. op blz. 140). Dit gebied
is geen oefenterrein en het is door de aanwezige
natuurwaarde onaanvaardbaar het daarvoor te gaan
gebruiken! Het militair gebruik door tanks is onverenigbaar met het behoud als natuurgebied. In
tegenstelling tot wat het Structuurschema Militaire
Terreinen stelt (blz. 52), namelijk "dat bij zorgvuldige inrichting en gebruik van het banenstelsel
het samengaan van militair gebruik en het behoud
en de ontwikkeling van natuurlijke waarden in redelijke mate mogelijk is" menen wij dat dit gezien
het voorgaande en de praktijkervaring volstrekt
onjuist is.
De rest van de Leusderheide was in 1954 nog even
waardevol als nu de noordoosthoek. De heide is
niettemin onttrokken aan het beheer van de Stichting Het Utrechts Landschap en, tegen het advies
van de Stichting Bodemkartering, in gebruik genomen
als oefenterrein voor tanks. Omvangrijke cultuurtechnische werken die zeer nadelig zijn voor milieu, natuur en landschap en ook veel geld kosten,
zijn nodig om het gebied geschikt te maken en geschikt te houden als oefenterrein van tanks. Het
gebied is daarnaast aan de noordzijde aangetast
door andere militaire bestemmingen en door het
tracé van rijksweg A 28. Het is op zijn minst onduidelijk waarom het dumpterrein daar is gevestigd Lp.v. elders, bijvoorbeeld op een verlaten
munitiecomplex.
In feite is de gehele Leusderheide vanuit milieu,
natuur, landschap en recreatie ongeschikt als oefenterrein. Wanneer men het oefenterrein toch wil
handhaven en uitbreiden zien wij uitsluitend in
noordelijke richting enige mogelijkheden. Het behoud van de boswachterij Austerlitz en de noordoosthoek van de Leusderheide zijn vanuit de waarde
van milieu, natuur, landschap en recreatie harde
randvoorwaarden.

,
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4. geschiktheid voor compagniesoefenterrein vanuit militaire overwegingen
FiJ'N,4.22. CGT

4.1

LJI_

-----------------j

. . . . . ."
. .. .

algemeen

Bij de bestudering van het Structuurschema Militaire Terreinen (S.M.T.) blijkt dat een onderscheic
wordt gemaakt tussen verschillende ruimtelijke ge｢ｲｵｩｫｾｶｯｲｭ･ｮ
zoals kazernes, legerplaatsen, oefenterreinen, schietterreinen, vliegbases enz. Hoewel
het zeker interessant is al deze terreinen in de
provincie Utrecht nader te bezien beperken we ons
tot het voorgestelde compagniesoefenterrein Leusderheide met omgeving.
Daarvoor zijn verschillende redenen aan te voeren.
De COT-Leusderheide betekent dat 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. noodzakelijk zijn: Dit is zeer ingrijpend voor natuur en
landschap.
Van de overige militaire bestemmingen in de provincie Utrecht bestaan de meeste uit weinig flexibele gebruiksvormen zoals de vliegbasis Soesterberg, de Vlasakkers en legerplaatsen e.d. Weer
andere gebieden worden weliswaar omschreven als
oefenterrein maar de gebruiksbepalingen voor militair 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
steeds de uitspraak van de ANWB over de Regeringsnota Militaire Oefenterreinen van 1969 actueel.
"We krijgen veel terug wat we eigenlijk al hadden."!

•

19

•

4.2

behoefte aan oefenterreinen

De doorvoering van de mechanisatie in de Koninklijke landmacht in de jaren zestig had tot gevolg
dat de bestaande oefenterreinen voor wat betreft
grootte en bruikbaarheid niet meer voldeden aan
de gewijzigde terreinbehoefte voor het optreden
van gemechaniseerde eenqeden. In 1969 werden in de
Nota over de situering van nieuwe terreinen voor
militaire doeleinden (zitting 1969-1970, nr.
10.363) voorstellen gedaan om in deze terreinbehoefte te kunnen voorzien. Hierbij werd gedacht
aan de stichting van een viertal regionale oefenterreinen van 3000 ha. voor oefeningen op bataljonsniveau (S.M.T. blz. 48). Verschillende afwijzende reacties hadden tot gevolg dat de toenmalige
Regering niet direct reageerde met een memorie van
antwoord, maar een nieuwe oplossing ging zoeken.
In het nu voorliggende S.M.T. wordt landelijk nog
vastgehouden aan één bataljonsoefenterrein in de
Markerwaard. Voor het overige gaat men uit van:
- 7 compagniesoefenterreinen (COT) oppervlakte
1000 ha. voor het houden van oefeningen op
compagniesniveau.
- 15 eenheidsoefenterreinen (EOT) oppervlakte
250 ha. voor oefeningen op pelotonsniveau.
- overige oefenterreinen (OOT) oppervlakte niet
genoemd, voor niet manoeuvre-eenheden.
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Aan een COT, zoals de Leusderheide, worden in het
S.M.T. een aantal eisen gesteld (blz. 49). De oppervlakte moet 1000 ha. zijn; deze oppervlakte
wordt niet nader gemotiveerd.
In beginsel heeft ieder oefenterrein een terreingedeelte voor vrij terreingebruik ("free-for-aU"
gedeelte), een terreingedeelte waarop gevechtsvoertuigen van een zandbanenstelsel gebruik maken
en een terreingedeelte waarop hoofdzakelijk te
voet wordt geoefend. Deze eisen kunnen nader worden gespecificeerd voor oefenterrein voor manoeuvre-eenheden. Zij behoeven primair een free-forall terreingedeelte waar ingravingen verricht
kunnen worden, hierop aansluitend een parallel lopend zandbanenstelsel met de nodige dwarsverbin､ｩｮｾ･ｮＬ
en één of meer beboste terreingedeelten
waar zich bivakterreinen//uitgangsstellingen bevinden. De oppervlakte van de drie genoemde elementen dienen zich bij voorkeur te verhouden als
1:1:1. Teneinde het terrein toegankelijk te maken
dient elk oefenterrein voor manoeuvre-eenheden
omgeven te zijn door een rondbaan.

4.3 cot-Ieusderheide
Op blz. 140 van het S.M.T. is een beschrijving
gegeven van deze locatie. De locatie omvat het
huidige militaire terrein "De Leusderheide"
(oppervlakte 875 ha.) en een strook bosgebied ten
zuiden van dit terrein.
Om tot een COT van voldoende grootte te komen is
uitbreiding van het bestaande terrein met ca. 125
ha. noodzakelijk (verwervingskosten ca. f 2 mln.).
Vanwege de gunstige bodemgesteldheid, waterhuis-

•

schietbanen met veiUgheidszone
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houding en bcgroeiing van het te verwerven gedeelte zullen de inrichtingskosten relatief gering zijn
(ca. f I mln.). De locatie is relatief ongunstig
gelegen ten opzichte van de manoeuvre-eenheden in
het gebied. Slechts één tankbataljon is in de directe omgeving (Soesterberg) gelegerd, zodat medegebruik als EOT beperkt mogelijk is.

4.4 toelichting
De beschrijving van deze locatie vereist naar onze
mening enige aanvulling. Het huidige militaire
terrein Leusderheide is 875 ha. groot. Het noordoostelijke gedeelte daarvan, groot ca. 252 ha., is
uitsluitend in gebruik als schietterrein voor lichte vuurwapens en handgranaatwerpen (ca. 52 ha.) en
voor de rest (200 ha.) als veiligheidszone achter
de schietbanen. Het is dus in het geheel niet als
oefenterrein voor tanks in gebruik. Het Ministerie
van Defensie beoogt van de bestaande schietbanen
ｳ｣ｨ･ｾ ｮｳ｣ｨｩ･ｴ｢｡ｮ･
te maken. De veiligheidszone
kan dan vervallen en ook dit gedeelte van de Leusderheide zou dan in gebruik kunnen worden genomen
als oefenterrein voor tanks.
Om van de Leusderheide een COT van 1000 ha. te
kunnen maken moet:
- 125 ha. van Staatsbosbeheer worden aangekocht en
vervolgens worden ingericht.
- de schietbanen in het noordoosten van de Leusderheide worden omgebouwd tot schermenschietbanen
waarna ook het daar gelegen heide- en strubbengebied groot ca. 200 ha. zou kunnen worden ingericht t.b.v. tanks.
Hoewel de aankoop 125 ha bedraagt zal er in totaal
een uitbreiding plaatsvinden met 325 ha. bestaande
uit bos, heide en eikenstrubben. Deze 325 ha. zou
dan als nieuw oefenterrein moeten worden ingericht.
Een ander punt dat de aandacht vraagt is de noordoostelijke begrenzing van de Leusderheide door
rijksweg A 28. Het tracé van deze rijksweg wordt
kennelijk gezien als een harde en niet te overschrijden grens van het oefenterrein. Een gevolg
hiervan is dat de uitbreiding met 325 ha. van het
als oefenterrein te gebruiken gebied geheel ten
zuiden van de rijksweg A28 is gezocht. Ten noorden van deze weg liggen echter uitgebreide militaire terreinen met verschillende gebruiksvormen
zoals oefenterrein, dump, munitiecomplex e.d. De
oefenterreinen zijn Oude Kamp, Vlasakkers en Stompert. Het is o.i. onjuist dat deze terreinen niet
zijn betrokken in de opzet voor het COT-Leusderheide.
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COT-LEUSDERHEIDE
nr.
1

Naam, opp.

Kenmerk.en

Streekplan

Hili t. gebruik

veiligheidszone
opp. 200 ha

versnipperde heideveldeo,
versnipperde complexen
eikenstrubben
beschadigde grafheuvels

natuurgebied met
militair gebruik

zandbanen voor
tanks

id.

schermschietbanen
handgranatenbaan
zandbanen voor
tanks

reliëfrijk maar eroderend landschap
misschien nog interessante fauna

2

schietbanen

?

opp. 52 ha.
3

4
5

zandbanen

zeer reliefrijke stuif-

opp. 36 ha.

heuvels

tree for all
terrein

OPP. 63 ha.
tree for all
terrein

6

7
8
9
10
11
12

13

14

15
16
17
18

OllP. 250 ha
zandbanen
opp. 256 ha.
bivak
opp. 36 ha
kamp Zeist
opn. 10 ha.
Overhoek
opp. 35 ha.
dump
opp. 76 ha
munitiecomplex
oPP. 55 ha
Oude Kamp e.o.
opp. 119 ha.

id.

fraaie eikenstrubben
heideres tan ten
geerodeerde stuwwal en
id.
stuifheuvels, resten
eikenstrubben
reliefrijke stuwwal tot id.
55 ＮｾＫｭ
verspreide
bosies
naar westen afhellende
id.
vlakte met resten heide,
akkerkruiden en berken-

opslaR
oud grove dennenbos
oud grove dennenbos
sterk vergraste heide
restanten heide
verspreide berkenbosjes
grove dennenbos

vn1. naaldbos, ook loofbos, plaatselijk gevarieerd met rijke ondergroei
Vlasakkers
heideterreinen van 10
opp. 266 ha.
tallen ha. grote complexen eikenstrubben, zeer
fraai reliëfrijk landschap', restanten rijke
flora en fauna
De Soesterbergl zeer veel eikenstrubben,
Stompert
rijke mosflora, resten
opp. 73 ha.
heide, akkervegetaties,
reliëfriik ｬ｡ｮ､ｾ｣ｨ｡ｰ
Vliegbasis
grasvlakte
Soe s te rb e rg-o . jong bos
opp. 23 ha.
Dumoul1.nkazeme

-

-

Pr.Bernhardkazerne
Uitbrud,ng
vn1. grove dennenbossen
recreatieve waarde
opp. 125 ha.

id.
aerarisch gebied met
recreatieve waarde
natuurgebied met
militair jl,ebruik
id.

tanks mogen overal

rijden
tanks mogen overal
rijden
zandbanen voor
tanks

zandbanen voor
tanks
Kamp Zeist onge
bruikt terrein
?

id.

opslag en doorverkoop mdlitair materieel
munitiecomplex

,d.

?

,d.

gebied intensief
doorsneden door betonnen banen voor tanks

id.

?

id.

betonbanen voor
vliegtuigen

,d.

gebouwen

id.

gebouwen

agrar1.sch geb1.ed
met recreatieve
waarde

zandbanen en b1.vakterrein

,!
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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 Ruimtelijke Ordening (1966). In de regeringsverklaring
van 28 mei 1973 heeft de regering de aanbieding van
de Derde Nota aangekondigd. Zij heeft besloten tot
het uitbrengen in de vorm van enkele opeenvolgende
deelnota's. Deze getuigen van vele goede voorne-

ralmlellJke ordening
. . . 3: nota landelijke gebieden

mens:

- De Oriënteringsnota Ruimtelijke 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

planologische bescherming en van het scheppen
van een goede en duurzame beheerssituatie - van

deel 3d: regeringsbeslissing met
nota van toelichting

in beginsel àlle in Nederland nog aanwezige natuurgebieden. Veiligstelling zal veelal gepaard
moeten gaan met maatregelen ten aanzien van

rand- en overgangszones. Ook kan het gewenst
zijn bepaalde natuurterreinen uit te breiden of

-'1
'.

8tructuul'llChem8
Ver'llIIlr en Vervoer

af te ronden of de vorming van nieuwe natuurter-

reinen te bevorderen (blz. 64, 65).
- De Nota Landelijke Gebieden 1979 bevat een
structuurschets waarin wordt gesteld dat natuur
de hoofdfunctie zal zijn pp de Utrechtse Heuvelrug binnen de stedelijke invloedssfeer. Dit geldt
volgens de bijbehorende kaart in ieder geval voor
Vlasakkers en Stompert. De Leusderheide is gebied
met als hoofdfunctie natuur.
- Volgens het Structuurschema Natuur- en Landschapsbehoud 1981 is de Utrechtse Heuvelrug een grote
eenheid natuurgebied. Het rijk zal ruimtelijke

--r----

ingrepen en inrichtingsactiviteiten die ertoe

kunnen leiden dat de wezenlijke kenmerken en
waarden van de natuurgebieden verloren gaan of

worden aangetast, alleen als een zwaarwegend
maatschappelijk belang dit nodig maakt in uitvoering nemen of bevorderen (blz. 9, 10).
Er zijn echter ook plannen van andere departementen
die dit doorkruisen:
- Het Structuurschema Militaire Terreinen 1981 dat
hier uitvoerig wordt behandeld.
- Het rijksbeleid dat voorziet in de aanleg van
rijksweg A 28 dwars door de Utrechtse Heuvelrug.

- _•....;==;-;_::.::.-

Men slaagt er kennelijk op rijksniveau niet in
om de voornemens van de verschillende departementen ruimtelijk te integreren.

5.2

provinciaal bestuur
De onderlinge afstemming van wensen moet dus plaatsvinden op provinciaal niveau. In het streekplan
Utrechtse Heuvelrug (1962) had de Leusderheide de
aanduiding "Bosgebied". In 1978 werd het streekplan Utrecht-Oost van kracht. Daarin kregen Leusderheide, Vlasakkers en Stompert als richtlijn

•
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fend. Maar, waar tanks rijden is nauwelijks nog
natuurgebied aanwezig. De gebruiksvormen verdragen
elkaar niet. De geprojecteerde uitbreiding met 125
ha. aan de zuidzijde van de Leusderheide vindt
plaats in agrarisch gebied met recreatieve waarde.
Hier worden de ontwikkelingen in de land- en bosbouw mede afgestemd op de recreatieve waarden. Volgens de normen van het streekplan zijn de Vlasakkers, Stompert en Leusderheide als natuurgebied
waardevoller dan de bossen aan de zuidzijde van de
Leusderheide. In grote lijnen stemmen wij hiermee
in.
Hoewel men er op rijksniveau niet in slaagt om de
eigen beleidsvoornemens behoorlijk te integreren,
is het provinciaal beleid gelukkig vrij duidelijk

en goed. Het is echter de vraag in hoeverre het provinciaal bestuur in staat is krachtige departementen als van Verkeer en Waterstaat en van Defensie te weerstaan bij 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 overgrote deel van de Leusderheide ligt binnen
de omgrenzing van het bestemmingsplan "Den Treek"
van de gemeente Leusden. Dit plan werd in het begin van de zeventiger jaren door de gemeenteraad
vastgesteld. De Leusderheide kreeg de bestemming
"Natuurgebied met militair medegebruik". Daarna
werd het ter goedkeuring aangeboden aan Gedeputeerde Staten van Utrecht die juist aan dit onderdeel
hun goedkeuring onthielden, omdat zij betere beschermende bepalingen noodzakelijk achtten. Daarna
werd het plan ter beoordeling aan de Kroon voorgelegd. Het Ministerie yan Defensie tekende, ook
bij deze instantie, beroep aan tegen het feit, dat
uitbreiding van militair gebruik onmogelijk werd ...
De kroon onderstreepte het standpunt van G.S. en
bepaalde daarnaast dat een meer gedetailleerd bestemmingsplan moest worden gemaakt.
De gemeente Leusden is nu bezig aan verschillende
onderdelen van de Leusderheide een nauwkeurige bestemmingsaanduiding toe te kennen. Hierover zijn
met vertegenwoordigers van verschillende belangengroeperingen vele besprekingen gevoerd. Voor een
aantal gebiedjes heeft dat tot overeenstemming geleid. Duidelijk is echter, dat op enkele meer essentiële onderdelen verschil van mening blijft bestaan. Het belangrijkste punt is, dat de gemeente
op dit moment van plan is aan het noordoostelijke
deel van de Leusderheide de bestemming "natuurgebied" 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 bezwaren zouden worden aangetekend: defensie is ongelukkig met de restricties, die haar worden opgelegd door de bestem-

Structuurscheme
Natuur-en
Landsc:hapsbellotlcl

.---- ,--.

ｾ］Ｍ
Struc:tuul'lChemli
mAItaIre ten........

------

_..,...--

ming "natuurgebied", terwijl de natuurbeschermings-

organisaties, waaronder de SMF, onoverkomelijke
bezwaren hebben tegen de doorsnijding met tankbanen. Deze zullen, onder meer door erosie, desas-

treuze gevolgen hebben voor het hele gebied. Er is
dus een patstelling ontstaan.
De SMF verwacht dan ook dat de gemeente eerst de
uitkomst van de discussie rond het Structuurschema
zal afwachten.
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6. nadere beschouwing van de gegevens
6.1

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

In het gebied tussen Soesterberg en Amersfoort bevinden zich vanouds vele kazernecomplexen. Hier is
vooral van belang de Prins Bernhardkazerne aan de
westzijde van Amersfoort. De militairen die daar
zijn gelegerd oefenen vooral op de Vlasakkers. Dat
is een voormalig heidegebied, thans doorsneden door
betonnen tankbanen, waarvan een aantal intensief

wordt bereden. De Vlasakkers zijn aangetast door
deze betonbanen. Omdat niet buiten de banen wordt
gereden en ook vrij veel aandacht wordt besteed aan
het beheer zijn op een lager kwaliteitsniveau dan
voorheen nog natuurwaarden aanwezig. Het onderLing

nauw samenhangende kazernecompLex en oefenterrein,
wordt ervaren aLs een pLanoLogisch hard gegeven. De
inrichting en het beheer zijn weL voor verbetering
vatbaar. Er zijn in de SO-er en 60-er jaren nogaL
wat bossen gepLant die zouden moeten verdwijnen uit
dit heideveLd, zodat de eikenstrubben weer tot hun
recht komen. Er zijn ook beton- en zandbanen die
zeLden of nooit worden gebruikt en kunnen worden
opgeheven. Het open Landschap met eikenstrubben
wordt dan weer grotendeeLs hersteLd.
De Vlasakkers zijn omgeven door een 2 m. hoge afrastering. Het gebied De Stompert/De Soesterberg

waardevoLLe eikenstrubben
hieLden stand maar de heide werd vertrapt
ten westen daarvan valt hierbuiten. Het is een ver-

waarloosd gebied met zeer waardevolle eikenstrubben,
heiderestanten en een sterk reliëf. De Stompert ｏｬｾ［
dervindt zeer veel schaae door zandbanen waarover
jeeps, vrachtauto's en motoren crossen. Het gebied
grenst aan het recreatiepunt Soesterhoogt. De
Stompert komt volgens het S.M.T. (blz. 115) in aanmerking voor afstoten van het militair gebruik. In
het streekplan Utrecht-Oost heeft het de bestemming
"natuurgebied met militair gebruik" gekregen. Het

is dringend gewenst het miLitair gebruik van de
Stompert te ｢･ｾｩｮ､ｩｧ･ｮ
en het gevieu over te aragen
aan de natuurbeschermingsinstanties. Aan de ｺｵｩ､ｪｾ
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van de Stompert bevindt zich een klein stukje van
de Vliegbasis Soesterberg met parkeerhavens voor
vliegtuigen, grasvlakten en jonge bossen. Dit gebied
wordt heel weinig gebruikt door de Koninklijke Luchtmacht. Het gebruik van deze oostpunt van de Vliegba-

sis Soesterberg aLs parkeerpLaats voor vLiegtuigen
kan o.i. worden Ｎ､ｧｩｮｾ･｢
Het verdient aanbeveLing
dit gebied over te dragen aan een natuurbesohermingsinstantie en het open karakter van net Landsohap te
hersteZZen.

tanks boren zich zeLfs
door stuifheuveLs met
eikenstrubben
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6.2

dumonlinkazerne, munitiecomplex,
dump, leusderheide

Anders dan de Prins Bernhardkazerne sluit de Dumoulinkazerne niet meer aan bij het oefenterrein. Voor
de poort van de kazerne zijn achtereenvolgens een
aantal andere militaire gebruiksvormen gekomen, nl.
munitiecomplex, dump en Kolonel van Rooyenweg. Daarnaast werd het tracé van Rijksweg A 28 Ｎ､ｬ･ｴｳｾｧ ｡ｶ
Het drukke verkeer op de oude rijksstraatweg Soesterberg-Amersfoort belemmert het gebruik van de
Vlasakkers.
Uit de schriftelijke beantwoording van vragen die
zijn gesteld op de hoorzitting van la september
1981 te Amersfoort blijkt dat de "extreem hoge kosten van ontsluiting" voor het Ministerie van Defensie aanleiding zijn om het CaT-terrein Leusderheide
geheel ten zuiden van rijksweg A 28 te projecteren.
De vereiste grootte en de manier waarop men het gebied wil inrichten zijn echter zeer nadelig voor de
natuurbescherming. De noordoosthoek van de Leusderheide - de veiligheidszone achter de schietbanen zal doorsneden worden door tankbanen. Daartoe worden de schietbanen omgevormd tot schermschietbanen.

Als dat gebeurt raken het grootste heideveld en het
grootste complex eikenstrubben in de provincie versnipperd. Het is tevens de bedoeling ca. 125 ha.
oud naaldbos in de boswachterij Austerlitz bij het
COT Leusderheide te betrekken.
In het S.H.T. (blz. 141) wordt opgemerkt dat de locatie van de COT-Leusderheide relatief ongunstig is
ten opzichte van de manoeuvre-eenheden in het gebied. Slechts één tankbataljon is in de directe
omgeving (Soesterberg) gelegerd, zodat medegebruik
als EOT beperkt mogelijk is.
De voorstelleu van het S.H.T. zijn o.i. in strijd
met het streekplan Utrecht-Oost. Een veiligheidszone achter schietbanen kan nog worden beschouwd
als "natuurgebied met militair gebruik". Wanneer
zo'n gebied doorsneden raakt door tankbanen is dat
een regelrechte aantasting van de natuurwetenschappelijke betekenis. De geplande uitbreiding met 125
ha. aan de zuidzijde,zou plaatsvinden in gebied met
de bestemming "agrarisch gebied met recreatieve
waarde".

Wij constateren dat het Ministerie van Defensie in
de direate omgeving van de DwnouZinkazerne een reeks
gebruiksvormen heeft ｧ･ｲ ｡ｾｩｳ･ ｲ､
- ｭｵｮｩｴ･｣ｯｰｾｸＬ
dump, verkoopterrein Domeinen, Ｎｾｯｋ
van Rooyenweg waardoor dat gebied weinig geschikt meel' is voor
oefenterrein. De komst van rijksweg A 28 scheidt de
･ｫｪｩｾｮ･ｧｩ
Leusderheide nog sterker van de gronden
extreem hoge kosten
rond de kazerne. ｖ･ｲｯｮ､･ｲｳｴ･ｾ､
om ､ｮ･ｴｩｵｾｳｴｩｵ
het oefenterrein Oude Kamp te verbinden met de Leusderheide ｡ｾｳｭ･､
de vereiste grootte van 1000 ha. zijn in het S.M.T. ｡ｮｾ･ｩ､ｧ
om het
• •=

.......,"

ｲｾＧ Ｇ ｾ

ｾ .,

dump

CGT in zijn ｧ･ｨ ･ｾ
te verplaatsen naar de zuidzijde
van rijksweg A 28 ongeacht de nadelen voor milieu,
natuur en landschap en ongeacht de richtZijnen van
het streekplan Utrecht-oost. Het Ministerie van Defensie en het Ministerie van Verkeer en Waterstaat
proberen op deze manier de dool' henzelf geschapen
natuur, landproblemen af te wentelen op Ｌｵ･ｩｾｭ
schap, archeologische waarden en recreatiemogelijkheden in de Utrechtse Heuvelrug. Daartegen hebben
Wij ernstige bezwaren en wij hebben nagegaan of
el' aZternatieven zijn•.
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7. alternatief van de natuurbescherming
7.1

Moet er een eot leusderheide komen

De financiële mogelijkheden van het Ministerie van
Defensie doen vermoeden dat het niet eenvoudig zal
zijn om de geplande 7 COT's in Nederland te realiseren.

Wij menen dat ook natuurwetenschappelijke en planologische redenen aanleiding kunnen zijn dat aantal
te beperken. Wanneer het aantal te realiseren COT's
wordt beperkt dient de Leusderheide opnieuw in de
beschouwing te worden betrokken.
De aanwezigheid van kazernecomplexen, werkplaatsen,
werkgelegenheid enz. doen ons stellen dat geheel
opheffen van de oefenterreinen rond Amersfoort niet
waarschijnlijk is. De oppervlakte oefenterrein die
natuurwetenschappelijk en planologisch acceptabel
is dient o.i. af te hangen van de mate waarin het
Ministerie van Defensie en het Ministerie van Verkeer en Waterstaat bereid zijn om zich te schikken
naar streekplan en natuur.

7.2

voorstel

Het voorstel in het S.M.T. om het oefenterrein uit
te breiden ten koste van het grootste complex eikenstrubben en het grootste heideveld in de provincie
Utrecht vinden wij geen oplossing. Een uitbreiding
in zuidelijke richting is o.i: maar voor een beperkte oppervlakte acceptabel en dan uitsluitend voor
infanterie-oefeningen en in de nabijheid van het
Kamp van Zeist.
Wij menen dat het oefenterrein direct moet aansluiten op de Dumoulinkazerne. Wij stellen daarom voor
dat het Ministerie van Defensie haar gronden ten
noorden van rijksweg A 28 met de streekplanbestemming "natuurgebied met militair
gebruik" herverkavelt. Het gaat daarbij om:
- Oude Kamp - noordpunt Leusderheide
1 19 ha.
- Munitiedepot
ca. 55 ha.
- Dump, verkoopterrein Domeinen
76 ha.
- Overhoek
35 ha.
totaal
285 ha.

de oude eikenstrubben
bZijven voortbestaan

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 opslag en plaats voor doorverkoop van oud militair
materieel. Dit materieel staat buiten,op heide en
zand. De functie is absoluut niet gebonden aan deze
plaats. De dump kan net zo goed elders worden ondergebracht op een oud munitiecomplex. Het gebied kan
heel goed bij het oefenterrein worden betrokken.
Dit geldt ook voor de Overhoek die ontstaat na aanleg van rijksweg. A 28. Dit houdt in dat ten noorden
van rijksweg A 28 een oefenterrein kan ontstaan van
tenminste 230 ha. Dit terrein wordt uitsluitend
doorsneden door een weg die eigendom is van het Ministerie van Defensie (Kol. van Rooyenweg).
Ten zuiden van rijksweg A 28 bevinden zich een aan-
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....;.--tal gebieden die in gebruik zijn als oefenterrein.
Het betreft:
313 ha.
free for all terreinen
292 ha.
zandbanen
36 ha.
bivak
641 ha.
totaal
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ＷＱ
ha. is mogelijk:
achter de gebouwen van Kamp Zeist ligt binnen de
afrastering ca. 10 ha. ongebruikt bos. Dit gebied
leent zich goed voor infanterieoefeningen te voet
en eventueel voor bivakterrein. Een afrondende begrenzing waarin ook ca. 15 ha. van de boswachterij Austerlitz kan worden betrokken zal de aanwezige dennenbossen nauwelijks schaden. Het gaat
dan om totaal ca. 25 ha.
het munitiedepot tegen de Dumoulinkazerne (ca. 55
ha.) kan eventueel ook worden verplaatst naar een
plaats buiten het te creëren oefenterrein,
- er kan ook worden gewezen op de mogelijkheid om
de Vlasakkers een dubbelfunctie te geven naast
terrein voor speciale doeleinden, ook als oefenterrein van 266 ha. Dat betekent totaal ca. 1200
ha. !

36

zu22en de gemeentebesturen van Amersfoort en
Leusden dit weer mogelijk maken?
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ALTERNATIEF VAN DE NATUURBESCHERMING

Nr.

Naam

opp.

Kenmerken

3

grootste heideveld
zone en natuur- prov.Utrecht
gebied
grootste complex eikenopp. 200 ha.
strubben in de provo
Utrecht
grafheuvels
zeer fraai reliëfrijk
landschap
zeer biizondere fauna
(scherm)schiet gezonde heide
banen
belangwekkende flora
opp. 52 ha.
en fauna
effect schermen op
flora en fauna onbekend, wel beperking
2eluidhinder
gaat deel uitmaken van
zandbanen

4

oPP. 36 ha.
tree for all

gaat deel uitmaken van

terrein

I

I

2

5

veiligheids-

opp. 63 ha.
tree for all
terrein

6

7

8.
9

;onRe bosjes
naar westen afhellende
vlakte met resten heide
akkerkruiden en berken-

opslaR
bivak
oud grove dennenbos
opp. ca. 60 ha. jonge geme!"lgde bossen
Kamp Zeist
opgenomen in 7
(oPRenomen in 7)
000.

35 ha.

10

dump
opp. 76 ha.

11

munitlecomplex

12

000. ca.55 ha.
Oude Kamp e.o.
opp. 119 ha.

13

14

!5

18

Dumoulinkazerne
Pr. ｾ･ｲｮｨ｡ｲ､ﾷ
kazerne
Voorgestelde
uitbreiding

opp. 125 ha.

natuurgebied met mi-

veiligheidszone
achter schietbanen
of uitsluitend na-

litair gebruik

tuurgebied achter

schermschietbanen

id.

(scherm) schietbanen)

handgranaatbaan

id.

-

id.

-

id.

tanks mogen overal

rijden
id.

zandbanen voor
tanks

natuurgebied met mil. bivakterrein
gebruik en agrarisch
gebied met recreatieve waarde
opgenomen in 7
opgenomen in 7

westen sterk vergraste
natuurgebied met mil. zandbanen voor
heide met zandbanen
I.ebruik
tanks
restanten heide
natuurgebied met mil. zandbanen voor
verspreide berkenbosies IRebruik
tanks
grove dennenbos
id.
munitiecomplex

vnl. naaldbos, ook loofbos, plaatselijk gevarieerd met rijke onderI groei
Vlasakkers
heide terreinen van 10
opp. 266 ha.
tallen ha. grote complexen eikenstrubben,
zeer fraai reliëfrijk
landschap,
restanten rijke flora en
fauna
De Soes terbergl zeer veel eikenstrubben
Stompert
rijke mosflora, resten
heide, akkervegetatie,
opp. 73 ha
reliëfri ik landschap
Vliegbasis
grasvlakten en heide
Soes terberg O. bos verwij deren
opp. 23 ha.
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reliefrijke stuwwal tot
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zandbanen

Overhoek

Milit.gebruik

I

opp. 250 ha.
opp. 256 ha.

Streekplan
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id.

zandbanen
bivak

id.

gebled doorsneden
door betonnen banen
voor tanks

id.

-

id.

deels zandbanen
deels natuurgebied

id

.vnl. grove dennenbos
recreatieve waarde

Igebouwen

ld .

gebouwen

agrarlsch gebled met
recreatieve waarde
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8. ruimtelijke afweging
Het bestaande oefenterrein voor tanks omvat 760 ha.
inclusief Oude Kamp (81 ha.) dat weinig gebruikt
wordt. Voor de totstandkoming van de COT Leusderheide suggereert het Ministerie van Defensie om
Oude Kamp en noordpunt Leusderheide (119 ha.) aan
het oefenterrein te onttrekken en de noordoosthoek
(200 ha.) alsmede een gedeelte van de boswachterij
Austerlitz (125 ha:) erbij te voegen waardoor een
gebied van ca. 1000 ha ontstaat.
Het alternatief van de particuliere natuurbescherming komt tot totaal ca. 900 ha; wanneer ook het
munitiecomplex kan worden verplaatst ca. 950 ha. en
wanneer de Vlasakkers kunnen worden geïntegreerd
zelfs 1200 ha.
De oplossing in het S.M.T. (COT 1000 ha.) is in
strijd met het streekplan Utrecht-Oost, versnippert
het grootste heideveld en eikenstrubbencomplex van
de Utrechtse Heuvelrug en claimt 125 ha. van de
boswachterij Austerlitz vnl. voor infanterie-oefeningen.
Het alternatief van de particuliere natuurbescherming Laat heide en eikenstrubben ongemoeid en claimt
ca. 15 ha. van de boswachterij Austerlitz voor infanterie-oefeningen, alsmede JO ha. van het Kamp
Zeist.
Het S.M.T. laat de dump ongemoeid.
Het alternatief van de particuliere natuurbescherming gaat uit van de mogelijkheid van verplaatsing
naar elders.
Het S.M.T. legt de gehele COT Leusderheide ten zuiden van rijksweg A 28.
Het alternatief van de particuliere natuurbescherming voorziet in een militair oefenterrein à cheval
d.w.z. aan weerszijden van de weg waardoor één à

twee viaducten extra nodig zijn om het ongemak voor
het oefenterrein te beperken.

eiken op de Stom-
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9. financiële afweging
Kosten
COT-Leusderheide

Kosten
Alternatief particuliere
natuurbescherming

Verwerving
I)' Verwerving J 5 ha.
3)
125 ha.,ca.! 2 milj.
15 ha.,
ca. f 240.000
2. InrichtingsI) Inrichtingskos4
kosten,ca. f J milj.
ten dump
. f 500.000 )
3. Aanleg scherAanleg één extra
menschietviaduct over
baan
f 2 milj.2) RW 28
f 2.000.000 5 )
I.

f 5 milj.

f 2,74 milj.

ConcZusie: Het alternatief van de particuliere natuurbescherming is goedkoper.
I) zie S.M.T. blz. 141.
2) Het S.M.T. begroot f 50 miljoen voor het schermenschietbaanproject (blz. 293). Het gaat daarbij om ca. 28 schietbanen (blz. 160).
3) 125 ha. voor f 2 miljoen is f 240.000 voor 15
ha.
4) voor inrichtingskosten 125 ha. zuidzijde + 200
ha. noordoosthoek Leusderheude wordt f I mil-.
joen gerekend; de kosten voor de inrichting
van 76 ha. dump blijven beperkt tot hooguit
f 0,5 miljoen. Er wordt vanuitgegaan dat de
dump elders op militair terrein kan worden ondergebr ach t.
5) het COT Leusderheide voorziet in drie viaducten
over rijksweg A 28. De kosten van één extra
viaduct bedragen ruwweg f 2 miljoen. Zelfs als
twee extra viaducten nodig blijken, worden de
kosten niet hoger dan die voor de in het S.M.T.
voorgestelde COT Leusderheide.

•
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10. conclusies
In 1936 streefde de Stichting "Het Utrechts Landschap" de vorming van een heidereservaat na van
2000 ha. midden op de Utrechtse Heuvelrug. Deze
ontwikkeling werd begin 1955 afgesneden. Het beheer van de Leusderheide werd door de eigenaar de gemeente Amersfoort - aan voornoemde stichting
onttrokken. Het beheer werd overgedragen aan het
Ministerie van Oorlog, het gebruik van tanks werd
sterk geïntensiveerd en in 1981 is er nog hooguit 300 ha. heide over.
Waar nu door middel van het Structuurschema Militaire Terreinen (S.M.T.) het COT-Leusderheide van
1000 ha. ontwikkeld zou moeten worden bevindt zich
een fraai ontwikkeld stuwwalsysteem dat tot 57 m.+
NAP oprijst. Het grootste redelijk gave heideterrein in de gehele provincie Utrecht (125 ha.) bevindt zich in de noordoosthoek van de Leusderheide
achter de schietbanen. Hier, op de Stompert en op
de Vlasakkers liggen ook oude zeer waardevolle eikenstrubbenbossen.
De Stichting Bodemkartering bracht in 1958 in opdracht van de Minister van Oorlog een rapport uit
waaruit bleek dat vrijwel het gehele gebied minder geschikt was als oefenterrein voor tanks. Toen
de tanks toch kwamen ontstonden zoals voorspeld:
modderpoelen, stofwolken, verstuivingen en afspoeling. Deze verschijnselen werden bestreden door
middel van: de aanleg van ho&e aarden wallen in de
oude dalen, het trekken van ca 1 m. diepe geulen
dwars door de heide, het metersdiepe omspitten van
oerbanken en het terrasseren van honderden ha.
Uit het S.M.T. (blz. 140) zou kunnen worden opgemaakt dat van de oeoogde 1000 ha. reeds 875 ha.
aanwezig is, zodat kan worden volstaan met een
uitbreiding aan de zuidzijde in de boswachterij
Austerlitz. Deze indruk is onjuist: Het gehele
noordoostelijke gedeelte van de Leusderheide groot
252 ha. wordt namelijk ten onrechte opgevoerd als
bestaand militair oefenterrein. Het is echter uitsluitend in gebruik als schietterrein voor lichte
vuurwapens en handgranaatwerpen (52 ha.) en voor
de rest (ca. 200 ha.) als veiligheidszone achter
de schietbanen. Dat is ook de voornaamste reden
waarom zich hier nog het grootste heideveld en
eikenstrubbencomplex van de gehele provincie bevindt. Wanneer het beoogde COT-Leusderheide tot
stand zou komen valt daaraan totaal 325 ha. heide,
eikenstrubben en bos ten offer.
Het gehele COT-Leusderheide van 1000 ha. is geprojecteerd ten zuiden van het tracé van Rijksweg
A 28. De noodzaak van deze wegaanleg is omstreden
maar valt buiten de context van dit rapport. Zowel
de geprojecteerde weg als het voorgestelde COT-Leusderheide bevindten zich in gebied waarvan in de
Oriënteringsnota Ruimtelijke Ordening, in de Nota
Landelijke Gebieden, in het structuurschema Natuuren Landschapsbehoud en in het Streekplan UtrechtOost de waarde als natuurgebied wordt beklemtoond.
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De onderling nauw samenhangende Prins Bernhardkazerne en het oefenterrein Vlasakkers ervaren wij als
een hard gegeven. Inrichting en beheer van de Vlasakkers zijn voor verbetering vatbaar. De Stompert
dient aan het militair gebruik te worden onttrokken
alsook de oostpunt van het vliegveld Soesterberg.
Het Ministerie van Defensie heeft in de directe omgeving van de Dumoulinkazerne een reeks gebruiksvormen gerealiseerd - munitiecomplex, dump, verkoopterrein Domeinen, Kolonel van Rooyenweg waardoor dit gebied weinig geschikt meer is voor
oefenterrein. De komst van rijksweg A 28 scheidt
de eigenlijke Leusderheide nog sterker van de
gronden rond de kazerne. Veronderstelde extreem hoge
kosten om uitsluitend het oefenterrein Oude Kamp te
verbinden met de Leusderheide alsmede de vereiste
grootte van 1000 ha. zijn in het S.M.T. aanleiding
om het COT in zijn geheel te verplaatsen naar de
zuidzijde van de geprojecteerde rijksweg A 28 ongeacht de nadelen voor milieu, natuur en landschap en
ongeacht de planologische richtlijnen.
Het Ministerie van Defensie en het Ministerie van
Verkeer en Waterstaat proberen zo de door henzelf
geschapen problemen af te wentelen op het milieu.
Als er een COT-Leusderheide moet komen zijn wij van
mening dat het Ministerie van Defensie haar gronden
ten noorden van rijksweg A 28 dient te herverkavelen. Dan kan een oefenterrein worden ontwikkeld van
tenminste 230 ha. Wanneer de waardevolle oostrand
van de Leusderheide, met heide en eikenstrubben,
aan het oefenterrein wordt onttrokken resteert daar
641 ha. Er ontstaat dan een oefenterrein van totaal
871 ha., dat eventueel verder kan worden uitgebreid
in de richting van de Vlasakkers (totaal 1200 ha.).
Dit voorstel is goedkoper dan het COT-Leusderheide.
De verwerving van 125 ha. boswachterij Austerlitz
à 2 miljoen kan achterwege blijven. De aanleg van
een schermenschietbaan à ca. f 2 miljoen is ook
overbodig. De belangrijkste meerkosten worden gevormd door de aanleg van een extra viaduct over
rijksweg A 28 à f 2 miljoen. Zelfs als twee extra
viaducten nodig blijken, worden de kosten niet hoger dan voor de in het S.M.T. voorgestelde COTLeusderhe ide .

,
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