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Beste omwonende van bosgebied Oude Tempel,  

 

Op maandag 17 oktober a.s. starten de onderhoudswerkzaamheden aan de bomen langs de wandelpaden in 

het bosgebied van Oude Tempel. Deze werkzaamheden zijn noodzakelijk om de veiligheid van de 

wandelaars in en bezoekers aan het bosgebied beter te borgen. Immers, afgelopen jaren is het gebied wel 

toegankelijk maar is er geen onderhoud gepleegd aan de bomen. Daardoor kunnen onveilige situaties 

ontstaan voor wandelaars en andere bezoekers. 

 

Vorig jaar informeerden we u dat een extern specialistisch bosonderhoudsbedrijf een inventarisatie ging 

uitvoeren om in kaart te brengen welke onderhoudswerkzaamheden nodig zijn om onveilige situaties te 

verhelpen. Op basis van de inventarisatie zijn de beoogde werkzaamheden dit jaar aanbesteed en gegund 

aan Gebr. Van Vliet Tuin en Boom specialisten BV. 

 

Welke werkzaamheden starten maandag 17 oktober in het bos? 

Gebr. Van Vliet Tuin en Boom specialisten start maandag 17 oktober 2022 met de werkzaamheden. Die 

werkzaamheden omvatten het kappen van onveilige en/of dode bomen langs de wandelpaden in het 

bosgebied. Daarvoor is een vergunningprocedure doorlopen. Bezwaren daarop zijn weggenomen na 

gesprekken daarover. Ook gevaarlijk overhangende takken boven de wandelpaden worden verwijderd. Dat 

gebeurt onder begeleiding van een ecoloog die voorafgaand aan de zaag- en snoeiwerkzaamheden de 

bomen inspecteert. Zoveel mogelijk van het dode hout blijft achter in de bosvakken naast de wandelpaden 

zodat het weer een bron van voedsel en bescherming is voor de aanwezige dieren.  

 

De werkzaamheden duren ongeveer twee weken en worden hopelijk afgerond voor de eventuele eerste 

najaarsstormen. Na uitvoering van de werkzaamheden is het bosgebied weer volledig toegankelijk op de 

wandelpaden. Vanaf dan worden de wandelpaden in het bosgebied jaarlijks geïnspecteerd  om  te 

voorkomen dat er onveilige situaties ontstaan. 

 

Hondenbezitters dienen de hond, ongeacht de werkzaamheden, in het bos altijd aangelijnd uit te laten.  

 

Bosgebied blijft tijdens de werkzaamheden toegankelijk 

Alleen de locatie waar de aannemer bezig is wordt afgesloten voor wandelaars. Dat betekent dat de rest 

van de wandelpaden in het bosgebied gewoon toegankelijk is. Dus ook tijdens de aanstaande herfstvakantie 

voor de scholen in Soesterberg kan van de herfstkleuren in het bos genoten worden.  
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Verzoek van inwoners om zelf bij te dragen aan het bosonderhoud 

Eerder is door enkele inwoners het verzoek ingediend om samen met de omgeving een deel van het 

bosonderhoud uit te voeren. Het op dit moment geplande onderhoud is uitdrukkelijk onderhoud dat 

noodzakelijk is in het kader van het borgen van de veiligheid. Nadat dit onderhoud is uitgevoerd vindt 

overleg plaats met inwoners over de mogelijkheden voor andere vormen van onderhoud. 

 

Vragen 

Voor deze onderhoudswerkzaamheden is namens de gemeente Soest, dhr. J. Tupker (boswachter) uw 

contactpersoon. De heer Tupker is bereikbaar op 035 – 602 91 89 of via j.tupker@soest.nl. 

 

Voor overige vragen over het project Oude Tempel vindt u veel antwoorden op www.oudetempel.nl. 

Daarnaast kunt u uw vraag stellen aan Reinier Kalt, projectleider van de gemeente Soest, via 

r.kalt@soest.nl. 

 

We hopen op uw begrip en medewerking tijdens de werkzaamheden. Zo houden we de wandelpaden in het 

bosgebied van Oude Tempel veilig open. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

 

 

Daniëlle Schrijver 

Ambtelijke opdrachtgever, afdeling Ruimte 
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