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Adders, padden en vleermuizen op de plek waar ‘onze jongens’ Chinooks en F16 stonden te bewaken

KORT NIEUWS

Militair object als dierenverblijf

Meeste bergingen
Geroﬂat open
kelderboxen in de Geroflat in Zeist blijft naar
verwachting tot april
verboden voor bewoners.
Daar tegenover staat
dat 300 bewoners hun
berging inmiddels weer
kunnen gebruiken, meldt
woningcorporatie Seyster
Veste in een reactie op
het artikel in de vorige
Nieuwsbode.

Taas van Herpen, klusser
en ondernemer in het
groen en Remco de
Kluizenaar, beeldend
kunstenaar, beiden uit
Wageningen, bundelen
komende maanden hun
krachten. Zij maken van
een voormalig militair
wachthuisje vlak bij Den
Dolder een bouwwerk
te maken waarin
vleermuizen, wilde
bijen en andere dieren
een verblijfplek kunnen
vinden.
DEN DOLDER - Vlakbij station
Den Dolder, op het voormalige militaire vliegbasis
Soesterberg terrein voltooit
Prorail de komende 2 maanden een ecoduct, het Ecoduct op Hees. Hiermee zorgt
het bedrijf dat voor onder
andere NS de sporen aanlegt en onderhoudt, voor een
oversteekplaats voor muizen, herten en ander wild
over hun spoorlijn tussen
Amersfoort en Utrecht.
Twee Wageningse creatieve
bouwers kregen daarbij een
bijzondere opdracht: Vlakbij de overweg voor fietsers over het ecoduct staat
een betonnen wachthuisje.

Kies ‘geluidsduin’
Jeroen Heindijk
UTRECHT / ZEIST - Met ‘de

geluidsduin langs de
A12’ is een project in de
gemeente Zeist genomineerd voor de ‘Pluk van
de Pettefletprijs’. Een prijs
die is ingesteld door de
Natuur en Milieufederatie Utrecht. U kunt deze
hele maand nog stemmen op dit initiatief van
Jeroen Heindijk uit Zeist.

Â

Taas van Herpen neemt de maten op van voormalig Wachthuis Soesterberg dat door hem en Remco de Kluizenaar tot dierenverblijf
omgebouwd zal worden. Een fauna bevorderend kunstobject.

Hiervan maken Taas van
Herpen en Remco de Kluizenaar komende maand een
‘‘vliegbasis voor wilde bijen
en vleermuizen’’, zoals De
Kluizenaar het grappend
noemt. Hij licht toe: “Het

wachthuisje is een militairhistorisch monument, dus
we gaan het herbestemmen
waarbij we het hele huisje
heel laten. We bouwen twee
gebogen wanden aan het
huisje, het huisje krijgt als

Prijzenslag voor Hygiëa
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het ware vleugels.” Lachend:
‘‘Adders, padden en vleermuizen op de plek waar
‘onze jongens’ Chinook helicopters of F-27s’ stonden te
bewaken.’’
Medio maart worden het

ecoduct op Hees en het dierenWachthuis in gebruik
genomen. Ze zijn per fiets en
te voet bereikbaar vanaf NS
station Den Dolder.
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ZEIST - Elk jaar organiseert

turnvereniging ZGV Hygiëa
uit Zeist samen met SV Fraternitas uit de Bilt een 3-4
turnkamp voor de recreatiemeisjes en-jongens uit de
hele regio. De voorrondes
voor deze wedstrijd zijn in
Bunschoten gehouden. Op
3 of 4 toestellen turnden de
kinderen in groepjes hun oefening. Tijdens deze gezellige, sportieve groepswedstrijd, waarbij het plezier
voorop staat en meedoen
belangrijker is dan winnen,
scoorde Hygiëa dit keer toch
wel heel erg sterk. Van de 9
ploegen die met de vereniging op pad gingen, bereikte
er maar liefst 5 een finale-
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Trotse tunstertjes van 6 tot 8 jaar van Hygiëa na het turnkamp in
Bunschoten.
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plaats. Zowel in de leeftijdsklasse meisjes 6-8 jaar, 9-11
jaar als ook in groep meisjes
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Hoogheemraad Jan
Reerink treedt af
ZEIST / REGIO - Op de
bestuursvergadering van
Hoogheemraadschap De
Stichtse Rijnlanden van
13 februari kondigde Jan
Reerink aan zijn functie
als hoogheemraad neer te
leggen.
Vorige maand werden
de uitkomsten van een
extern onderzoek naar
het functioneren van het
algemeen en dagelijks
bestuur en van de ambtelijke organisatie van
de Stichtse Rijnlanden
in het algemeen bestuur
besproken. Het rapport
gaf indringende adviezen
over de inrichting van
het bestuur, het college
en van de ambtelijke
organisatie. Hoewel hem
in het rapport persoonlijk
geen verwijt trof, trok
Reerink zijn conclusie.
Hij treedt af tijdens de
bestuursvergadering van
27 februari. Hij blijft deel
uitmaken van de PvdA
fractie van het algemeen
bestuur van De Stichtse
Rijnlanden waar hij in
2008 in verkozen is. De
fractie draagt geen kandidaat voor als vervanger.
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