
   
 

  
 

www.democratensoestnatuurlijk.nl  
info@democratensoestnatuurlijk.nl 

 
 

 
 

rapport Copijn m.b.t. Landgoed Oude Tempel 
schriftelijke vragen conform art. 46 Reglement van Orde 

 

 
Aan het College van B&W 
Gemeente Soest  
 
Soest, 15 maart 2021 
 
Geacht college,  
 
Van het Actiecomité Landgoed Oude Tempel hebben we begrepen dat mevrouw Sonne Copijn 
(bij- en boomdeskundige) samen met haar vader, de bekende boomspecialist Jørn Copijn, zeer 
recent een nieuw rapport heeft geschreven over de bomen in het Oude Tempelbos.  
Dit rapport zou nu zo’n drie maanden in uw bezit zijn.  
 
Het voorgaande leidt tot de volgende vragen: 
1. Is het juist dat u een nieuwe ‘Boomtechnische studie’ heeft laten opstellen door genoemde 

bomendeskundigen Copijn?  
2. Is het juist dat deze studie (wederom) aantoont dat het Landgoed Oude Tempel uit een zeer 

vitaal en heel bijzonder bos bestaat, dat uniek is in Nederland en eigenlijk aangemerkt zou 
moeten worden als ‘erfgoed’? En zo ja, bent u bereid de noodzakelijke stappen hiertoe te 
ondernemen? En zo nee, waarom niet?  

3. Heeft u ook gehoord dat de Korndorfferlaan (sortie 12) de enige overgebleven onverharde 
Sortie van ons land is en om die reden eveneens aangemerkt zou moeten worden als 
‘erfgoed’? En zo ja, bent u bereid de noodzakelijke stappen hiertoe te ondernemen? En zo 
nee, waarom niet? 

4. Is het juist dat dit rapport overduidelijk maakt dat door de bodemopbouw van het landgoed 
de aanwezige bomen gedwongen dusdanig hoog wortelen dat zelfs wandelen over het 
hoogliggende wortelstelsel de bomen al kan beschadigen? En dat hieruit de conclusie 
getrokken kan worden dat deze bomen de aanleg van wegen en bouw van woningen niet 
zullen overleven?  

5. Bent u bereid dit rapport ter beschikking te stellen aan de raad ter voorbereiding op de 
(besloten) raadsinformatieavond van 22 maart a.s.? 

6. Bent u bereid de informatie van dit rapport na de informatiebijeenkomst van 22 maart a.s. 
openbaar te maken en eveneens ter beschikking te stellen aan de leden van het 
Actiecomité Landgoed Oude Tempel?  

 
Vriendelijke groet,  
 
 
Yolande Gastelaars 
Namens de fractie van DSN 
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