Donderdag 17 maart, Vliegbasis Soesterberg, 15.30- 16.45 uur.
Beste Natuurliefhebber,
We verwelkomen het zanggeluid van de veldleeuweriken, die tussen
15 maart-15 augustus ruim baan krijgen aan weerszijden van de landingsbaan.
Die baan is dan voor publiek gesloten om deze bijzondere populatie niet te storen.
We informeren je ook over het bouwgeluid dat de natuur zal verrassen als daar de
woonwijk wordt gebouwd met 350 huizen.
Provincie Utrecht en de Gemeenten Soest en Zeist zijn daar eensgezind in.
Die wijk moet 28 miljoen opleveren, een verdienlocatie voor het project Hart van de
Heuvelrug en de Vliegbasis. Maar wat gaat er verloren?
Er zijn ook andere geluiden over de baten van de Vliegbasis met haar meer dan 80 rode- en
oranje lijstsoorten die recht hebben op bescherming.
Op 17 maart ontmoet je :
* Johan van de Gronden, schrijver "Wijsgeer in het Wild". Wat is het belang van
soortenrijkdom en wat heeft beschaving daar mee te maken?
* Professor Klaas van Egmond, milieukunde en duurzaamheid. Wie draagt er zorg voor
verdienmodellen en natuur ?
* Fred Wouters, directeur Vogelbescherming, neemt de verkenning "Ecosytemen en hun
monetaire waarden" in ontvangst van twee studenten van de Wageningen Universiteit.
* dr. Dolf de Groot (WUR) begeleidde de studenten en is voorzitter van het internationale
Ecosystem Services Partnership.
Op initiatief van de Buurtschap Hertenlaan/Hindelaan/Schaapskooi uit Den Dolder,
besteedden twee studenten Klimaatstudies, (WUR) hun scriptie aan de verdiensten en
baten van "ecosysteemdiensten “op de Vliegbasis.
Biodiversiteit, CO2 opslag, fijnstof afvanging, waterwinning, allemaal diensten die de natuur
ons schenkt. Voor niets, denken we veelal, daarom worden ze niet opgenomen in de
"verdienmodellen" en begrotingen van onze overheden.
Ze worden dus ook niet meegewogen en de aantasting van het ecosysteem lijkt dan geen
verliespost, telt niet als risico.
Namens de Buurtschap in Den Dolder, Ilona Hofstra.
Donderdag 17 maart, Vliegbasis Soesterberg, in hal, meteen naar rechts. ( restaurant)
15.30 inloop
15.45 aanvang
16.45 uur einde

