
Soest, 26 november 2019 

Geachte leden van de Provinciale Staten Utrecht, 
cc: gemeenteraadsleden van de gemeente Baarn en gemeente Soest 

Wij richten ons tot u in verband met de fietsroute over landgoed Pijnenburg (van Soest richting 
Lage Vuursche). Onlangs heeft landgoedeigenaar Per lnsinger gemeld dat dit deel van Pijnenburg 
definitief afgesloten is voor fietsers. Daarmee is een prettig, veilig en gezond fietspad dat Soest met 
Lage Vuursche, Bilthoven en Hilversum verbindt, niet meer beschikbaar. 

Deze nu afgesloten fietsroute maakte onderdeel uit van een convenant1 tussen provincie Utrecht, de 
gemeente Baarn en de eigenaar van het landgoed. In dit convenant heeft de provincie Utrecht de rol 
van coördinator op zich genomen. Bij deze rol hoort volgens het convenant dat de provincie het 
initiatief neemt om met partijen te overleggen als dit nodig is. En dit initiatief is hard nodig. Het 
convenant is namelijk eenzijdig opengebroken door de afsluiting van genoemde fietsroute. 
Helaas geeft u als coördinator niet thuis. Ook ons inspreken bij de provinciale staten2 26 juni jl. 
waarbij we u wezen of uw verantwoordelijkheid aangaande dit convenant, heeft geen resultaat 
opgeleverd. In een brief3 van 29 juli jl. als reactie op ons schrijven van april jl. verwijst u naar 
gesprekken die wethouders van Soest en Baarn voeren met de landgoedeigenaar en neemt u de 
(nergens onderbouwde) argumenten van de heer lnsinger één op één over. Met geen woord benoemt 
u uw eigen verantwoordelijkheid, laat staan dat u actie onderneemt. 

En dus staan· wij Fietsvrienden in de kou. U wijst naar de gemeenten Baarn en Soest. Gemeente 
Soest verschuilt zich achter 'het is niet ons probleem want het landgoed ligt niet binnen de 
gemeentegrens' en komt met een halfbakken plan voor een fietsroute in 2021 (! !) die een 
verbinding met Hilversum belooft, maar niet is. Gemeente Baarn heeft haar handen vol aan een 
ander landgoed (Soestdijk). De landgoedeigenaar sluit 'zijn achtertuin' en wijst naar provincie, 
gemeenten en Staatsbosbeheer. De fietsende burger wordt het bos in gestuurd, nee, erger, want wij 
worden overgeleverd aan de Embranchementsweg, een plak hobbelig asfalt die auto's, fietsers, 
landbouwverkeer en scooters samen delen. Deze weg is aangemerkt als veilige fietsverbinding maar 
dat riekt naar een 'Tom Poes verzin een list-oplossing', die op papier alles in orde maakt maar geen 
probleem oplost. Al in 2012 is deze weg als onveilig benoemd en was er sprake van een 
maximumsnelheid van 30 km/u. Echter, de toegestane snelheid is nu 60km/u, en bovendien is de 
weg onverlicht. 

Wij doen wederom een beroep op u, provincie. Waarom belanden wij hier in een dergelijke 
stroperigheid? Zo moeilijk kan het toch niet zijn om tot een oplossing te komen voor een fietsroute? 
Want laten we wel wezen: als ons dit al niet lukt - wat moeten we dan beginnen bij écht complexe 
vraagstukken? 

Gelukkig zien wij een oplossing. De oplossing is een nieuwe fietsroute langs de Stulpselaan over 
landgoed Pijnenburg. Deze weg is breed, deels al verhard, en wordt nu gebruikt door bewoners en 

http://cclv.nl/ Archief/Convenant%20Pi j nenburg. pdf 
2 https://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1939934/fietsers-willen-hekken-weg-rond-pijnenburg-op-de-omrijroute-is-het 
fijnstofhappen.html 
3 Brief van ambtenaar Frank Bles van de Provincie Utrecht juli 2019 



bewerkers van het landgoed. Wij als betrokken Fietsvrienden kunnen vuilprikacties en 
opruimbrigades organiseren om het pad schoon, prettig en veilig te houden en staan open voor 
andere inzet. Wij dagen u uit met de landgoedeigenaar tot een overeenkomst te komen waarbij hij 
zich voldoende ondersteund weet met o.a. de kosten voor het openstellen van zijn landgoed voor 
fietsers. Zodat woon, werk en recreatief fietsverkeer, veilig door de provincie kan fietsen. 

Het zit ons hoog zoals u merkt. Wij voelen grote urgentie gezien de gevaarlijke situatie op de 
Embrachementsweg, zeker nu het zo vroeg donker wordt in de herfst. Wij verzoeken u dan ook met 
klem om binnen twee weken inhoudelijk te reageren. 

Met groet, 

Fietsvrienden Pijnenburg 

Meike van de Linde en Rosalie Smit 

uqten,' 
Pii(!lnburg 



Fietsvrienden Pijnenburg spreken in bij Provinciale Staten 
Woensdag 15 januari 2020 
Meike van de Linde, Rosalie Smit en Natasja 
Fietsvriendenpijnenburg@gmail.com 
0653734471 

Hier zijn wij weer van Fietsvrienden Pijnenburg. Wij hebben eerder ingesproken in juni 2019. 
Wij zijn burgers uit Soest, Baarn, Lage Vuursche en Hilversum die ijveren voor een veilige, gezonde en 
prettige fietsverbinding vanuit Soest richting Lage Vuursche, Hilversum, Bilthoven, Maartensdijk en verder. 
Een cruciaal onderdeel van deze fietsverbinding liep over landgoed Pijnenburg, fietspad Emilia - Buurlaan, 
als verlengde van de Wieksloterweg bij de oversteekplaats over de Biltseweg. 
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Aan de overzijde van de Biltseweg/N234 is de toegang tot het landgoed nu afgesloten. Daarmee zijn 
fietsers maar ook mensen die aangewezen zijn op bijvoorbeeld een rolstoel of scootmobiel verstoken van 
een veilige, gezonde en prettige route. Fietsers moeten gebruik maken van de gevaarlijke 
Embranchtementsweg of langs de provinciale weg fietsen. Geen aanvaardbaar alternatief, vinden wij als 
Fietsvrienden. 

Wij zijn hier om de provincie te vragen haar rol te nemen. 
In het convenant daterend van 2012 tussen gemeente Baarn, het landgoed Pijnenburg en provincie 
Utrecht wordt de provincie uitdrukkelijk de rol van coördinator toebedeeld. Tekst convenant: 

Partijen zijn het er over eens dat de Provincie een coordinerende rol vervult. 

Op deze wijze geven partijen invulling aan een integrale aanpak van de opgaven 
op en rondom landgoed Pijnenburg. 

In het convenant wordt ook over het fietspad Emilia - Buurlaan gesproken. Het pad zou open blijven 
gedurende 10 jaar- dus tot 2022. 
Het convenant is opengebroken door de landgoedeigenaar Per lnsinger door het pad afgelopen voorjaar al 
af te sluiten voor fietsers. Gesprekken tussen de gemeenten Soest en Baarn en de landgoedeigenaar leiden 
niet tot een oplossing. Ook met ons wil Per lnsinger niet om de tafel. Hier is dus uitdrukkelijk behoefte aan 
coördinatie door de coördinator - u. 

Wij laten ons intussen niet uit het veld slaan en zijn een paar dingen gaan uitzoeken. Onze bevindingen 
willen wij graag met u delen. 








