Ledenexcursie voormalig vliegveld Soesterberg
Op 31 augustus gaan we naar voormalig vliegbasis Soesterberg.
Park Vliegbasis Soesterberg is een natuurgebied in de provincie Utrecht op het grootste deel van de
voormalige Vliegbasis Soesterberg. Het gebied is sinds december 2017 in het bezit van Het Utrechts
Landschap en wordt sinds juni 2009 door hen beheerd.[1] Het gebied is 500 hectare groot en kent een
hoge biodiversiteit, met zeldzame vegetaties zoals bloemrijke en heischrale graslanden en
eikenstrubbenbos
https://www.utrechtslandschap.nl/k/n1286/news/view/91677/7495/opnieuw-zeldzamevogelsoorten-op-park-vliegbasis-soesterberg.html
Ferdi en Greet zijn medio juli gaan
voorlopen. Hieronder de bevindingen van
Greet:
“Volgens Ferdi en mijzelf een nieuw gebied,
wat de moeite waard is. De wandeling van
5 km is erg mooi, Het begint heel open bij
het museum met meteen holenduif en
gekraagde roodstaart. Daarna meer door
het bos met wel open plekken. Jonge
veldleeuwerik gezien, meerdere grote
bonte spechten, fitis, tjiftjaf, putter. Meer
vogels nog wel gehoord maar die kunnen
wij dan niet op naam brengen. Wat betreft
vogelsoorten was het rustig, mede
ook door de hoge temperatuur..
Mooie planten, zeepkruid, teunisbloem en slangenwortel. Wat vlinders betreft de grote
koninginnenpage, bruin zandoogje en de heidevlinder.
Begin en eind van het pad asfalt, in het bos verhard zandpad, heel goed te lopen.
Route wordt goed aangegeven, hier en daar uitleg van de gebouwen die te zien zijn, vliegtuigen,patriot
raketsysteem ,munitiedepot,wachthuisjes, benzineopslag enz
Na 15 augustus gaan er nog meer hekken open naar het rustgebied, dat wordt extra bij de vijf km en
waarschijnlijk zelfde weg terug.
Koffie/sanitair in het museum, open vanaf 10 uur.”
Heb je zin om mee te gaan? Aanmelden via excursie@vwgzoetermeer.nl . Geef aan als je wilt rijden
want auto’s zijn soms schaars. Toch streven we er naar om met zo min mogelijk auto’s te rijden.
Rond half 4 uur zijn we terug.
Vertrek 08.00 uur op parkeerplaats Meerzicht (Eesterwaard) bij de brievenbus/ingang
winkelcentrum.
Tomtom: Verlengde Paltzerweg 1, 3768 MX Soest. 170 km vv a 0.24 eurocent is 8 euro bij 4 personen
per auto
Van de excursiecommissie gaan Greet,Wilma en Ferdi (met telescoop) mee.

