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Aan: provinciale staten van Utrecht 
Postbus 80300 
3508 TH Utrecht 

Soest, 29 januari 2019 

Betreft: verkeerssituatie Amsterdamse Straatweg/Biltseweg nabij Paleis Soestdijk 

Geachte leden van provinciale staten, 

Hierbij ontvangt u ter kennisneming een afschrift van de brief waarbij wij heden het college van 
gedeputeerde staten van Utrecht als wegbeheerder hebben opgeroepen om maatregelen te nemen om 
de verkeerssituatie nabij Paleis Soestdijk vriendelijker en vooral ook veiliger te maken. 

De brief bevat hiertoe diverse suggesties, over onder meer de route tussen kasteel Groeneveld en 
Paleis Soestdijk. 

Met vriendelijke groet, 



 

 

Aan: gedeputeerde staten van Utrecht 
Postbus 80300 
3508 TH Utrecht 

Soest, 29 januari 2019 

Betreft: verkeerssituatie Amsterdamse Straatweg/Biltseweg nabij Paleis Soestdijk 

Geacht college, 

Hierbij vragen wij aandacht voor de verkeerssituatie nabij Paleis Soestdijk. Uit contacten met de 
nieuwe eigenaar van het paleis is ons gebleken dat u mogelijkheden voor herinrichting van de 
Amsterdamse Straatweg en Biltseweg nabij Paleis Soestdijk ambtelijk in onderzoek heeft.  

 dringen wij met deze brief aan op een aanpassing van de weginrichting van uw wegen 
bij Paleis Soestdijk. 

Wonend in de directe omgeving ondervinden wij veel geluidhinder van de Biltseweg en de 
Amsterdamse Straatweg ter hoogte van Paleis Soestdijk. Een belangrijke oorzaak hiervan is 
onmiskenbaar het bestaande wegprofiel. Met aan weerzijden een fietspad gelegen en zijn dubbele 
rijstroken in het midden, toont de Amsterdamse Straatweg zelfs breder dan een gemiddelde 
autosnelweg. Automobilisten passen hun snelheid en ander verkeersgedrag hier als het ware 
‘geautomatiseerd op aan. Met de dubbele opstelstroken voor de verkeerslichten ontstaan er 
voortdurend 'wedstrijdjes accelereren'. Van weerszijden raast het verkeer met hoge snelheid langs 
Paleis Soestdijk. De maximaal toelaatbare snelheden worden voortdurend overschreden. De directe 
omgeving van Paleis Soestdijk is hierdoor verworden tot een no-go-area. 

Nu de nieuwe eigenaar vol enthousiasme en in goed overleg met de omgeving nieuwe plannen voor 
een herbestemming van het Paleis vormgeeft, is ook voor u het moment aangebroken om plannen te 
ontwikkelen om de verkeerssituatie ter plaatse vriendelijker en vooral ook veiliger te maken. Om dit te 
kunnen bereiken is in ieder geval een aanpassing van het wegprofiel ter plaatse onvermijdelijk. Ons 
verzoek is dan ook om het wegprofiel ter plaatse te 'normaliseren' tot twee rijstroken en aan te 
passen aan de aansluitende gedeelten van de Biltseweg en het deel van de Amsterdamse Straatweg 
ter hoogte van de bebouwde kom van Baarn. 

In het afgelopen jaar lijkt de verkeersintensiteit ter plaatse te zijn afgenomen. Wellicht is dat een 
positief effect van de verbreding van de snelwegen in de driehoek Utrecht - Amersfoort - Hilversum. 
Sluipverkeer dat voorheen nog binnendoor over de provinciale wegen langs het Paleis een weg zocht 
om files te vermijden, pakt nu vaker de omliggende Rijksnelwegen. Deze ontwikkeling zal zich 
vermoedelijk voortzetten nu in Amersfoort een westelijke verbinding tot stand wordt gebracht op de 
Rijksweg A-28. Het sluipverkeer door Soest zal hierdoor verder afnemen. De herinrichting van de 
wegen nabij het Paleis, het terugbrengen van de maximumsnelheid en het tot stand brengen van een 
veilige gelijkvloerse oversteekplaats, kan een verdere afwikkeling van (doorgaand) verkeer langs de 
Rijkswegen bevorderen en zorgen voor afnemende druk van sluipverkeer op de betrokken provinciale 
wegen nabij Paleis Soestdijk. 



De nieuwe bestemming van Paleis Soestdijk en de woningbouwplannen in de nabijheid op de locatie 
van de Marchaussee-kazerne, bieden overigens een goede gelegenheid om de hele route tussen 
Kasteel Groeneveld en Paleis Soestdijk tegen het licht te houden. Het parklandschap met zijn diverse 
'historische buitenplaatsen verdient een verkeerssituatie die hierop beter is afgestemd. Het laten 
'flessenhalsen' van de route door onder meer het wegnemen van de dubbele rijstroken en het 
terugbrengen van de maximum snelheden (over de hele route tot maximaal 60 km/h) zal de 
attractieve waarde van de hele route verhogen en ons woon- en leefklimaat verbeteren. 

Graag worden wij betrokken bij uw onderzoek en de idee- en planvorming voor mogelijke 
alternatieven voor de herinrichting van de wegsituatie ter plaatse van Paleis Soestdijk. Wij stellen u op 
voorhand voor om als onderdeel van uw onderzoek een proef uit te voeren naar een mogelijke 
herinrichting, door de dubbele rijstroken op de Amsterdamse Straatweg tijdelijk af te zetten met 
verkeerspilonnen en de toelaatbare maximum snelheid te verlagen. 

Een afschrift van deze brief zenden wij ter kennisneming aan provinciale staten en de gemeenteraden 
van Soest en Baarn. 

Met vriendelijke groet, 

Afschrift: provinciale staten Utrecht, gemeenteraad Baarn, gemeenteraad Soest 
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Aan: gedeputeerde staten van Utrecht 
Postbus 80300 
3508 TH Utrecht 

Soest, 15 januari 2019 

Betreft: verkeerssituatie Amsterdamse Straatweg/Biltseweg nabij Paleis Soestdijk 

Geacht college, 

Hierbij vragen wij aandacht voor de verkeerssituatie nabij Paleis Soestdijk. Uit contacten met de 
nieuwe eigenaar van het paleis is,ons gebleken dat u mogelijkheden voor herinrichting van de 
Amsterdamse Straatweg en Biltseweg nabij Paleis Soestdijk ambtelijk in onderzoek heeft.  

 dringen wij met deze brief aan op een aanpassing van de weginrichting van uw wegen 
bij Paleis Soestdijk. 

Wonend in de directe omgeving ondervinden wij veel geluidhinder van de Biltseweg en de 
Amsterdamse Straatweg ter hoogte van Paleis Soestdijk. Een belangrijke oorzaak hiervan is 
onmiskenbaar het bestaande wegprofiel. Met aan weerzijden een fietspad gelegen en zijn dubbele 
rijstroken in het midden, toont de Amsterdamse Straatweg zelfs breder dan een gemiddelde 
autosnelweg. Automobilisten passen hun snelheid en ander verkeersgedrag hier als het ware 
'geautomatiseerd op aan. Met de dubbele opstelstroken voor de verkeerslichten ontstaan er 
voortdurend swedstrijdjes accelereren'. Van weerszijden raast het verkeer met hoge snelheid langs 
Paleis Soestdijk. De maximaal toelaatbare snelheden worden voortdurend overschreden. De directe 
omgeving van Paleis Soestdijk is hierdoor verworden tot een no-go-area. 

Nu de nieuwe eigenaar vol enthousiasme en in goed overleg met de omgeving nieuwe plannen voor 
een herbestemming van het Paleis vormgeeft, is ook voor u het moment aangebroken om plannen te 
ontwikkelen om de verkeerssituatie ter plaatse vriendelijker en vooral ook veiliger te maken. Om dit te 
kunnen bereiken is in ieder geval een aanpassing van het wegprofiel ter plaatse onverrnijdelijk. Ons 
verzoek is dan ook om het wegprofiel ter plaatse te 'normaliseren' tot twee rijstroken en aan te 
passen aan de aansluitende gedeelten van de Biltseweg en het deel van de Amsterdamse Straatweg 
ter hoogte van de bebouwde kom van Baarn. 

In het afgelopen jaar lijkt de verkeersintensiteit ter plaatse te zijn afgenomen. Wellicht is dat een 
positief effect van de verbreding van de snelwegen in de driehoek Utrecht - Amersfoort - Hilversum. 
Sluipverkeer dat voorheen nog binnendoor over de provinciale wegen langs het Paleis een weg zocht 
om files te vermijden, pakt nu vaker de omliggende Rijksnelwegen. Deze ontwikkeling zal zich 
vermoedelijk voortzetten nu in Amersfoort een westelijke verbinding tot stand wordt gebracht op de 
Rijksweg A-28. Het sluipverkeer door Soest zal hierdoor verder afnemen. De herinrichting van de 
wegen nabij het Paleis, het terugbrengen van de maximumsnelheid en het tot stand brengen van een 
veilige gelijkvloerse oversteekplaats, kan een verdere afwikkeling van (doorgaand) verkeer langs de 
Rijkswegen bevorderen en zorgen voor afnemende druk van sluipverkeer op de betrokken provinciale 
wegen nabij Paleis Soestdijk. 



De nieuwe bestemming van Paleis Soestdijk en de woningbouwplannen in de nabijheid op de locatie 
van de Marchaussee-kazerne, bieden overigens een goede gelegenheid om de hele route tussen 
Kasteel Groeneveld en Paleis Soestdijk tegen het licht te houden. Het parklandschap met zijn diverse 
'historische buitenplaatsen verdient een verkeerssituatie die hierop beter is afgestemd. Het laten 
'flessenhalsen' van de route door onder meer het wegnemen van de dubbele rijstroken en het 
terugbrengen van de maximum snelheden (over de hele route tot maximaal 60 km/h) zal de 
attractieve waarde van de hele route verhogen en ons woon- en leefklimaat verbeteren. 

Graag worden wij betrokken bij uw onderzoek en de idee- en planvorming voor mogelijke 
alternatieven voor de herinrichting van de wegsituatie ter plaatse van Paleis Soestdijk. Wij stellen u op 
voorhand voor om als onderdeel van uw onderzoek een proef uit te voeren naar een mogelijke 
herinrichting, door de dubbele rijstroken op de Amsterdamse Straatweg tijdelijk af te zetten met 
verkeerspilonnen en de toelaatbare maximum snelheid te verlagen. 

Een afschrift van deze brief zenden wij ter kennisneming aan provinciale staten en de gemeenteraden 
van Soest en Baarn. 

Met vriendelijke groet, 

Afschrift: provinciale staten Utrecht, gemeenteraad Baarn, gemeenteraad Soest 



 

Aan: gedeputeerde staten van Utrecht 
Postbus 80300 
3508 TH Utrecht 

Soest, 15 januari 2019 

Betreft: verkeerssituatie Amsterdamse Straatweg/Biltseweg nabij Paleis Soestdijk 

Geacht college, 

Hierbij vragen wij aandacht voor de verkeerssituatie nabij Paleis Soestdijk. Uit contacten met de 
nieuwe eigenaar van het paleis is ons gebleken dat u mogelijkheden voor herinrichting van de 
Amsterdamse Straatweg en Biltseweg nabij Paleis Soestdijk ambtelijk in onderzoek heeft.  

 dringen wij met deze brief aan op een aanpassing van de weginrichting van uw wegen 
bij Paleis Soestdijk. 

Wonend in de directe omgeving ondervinden wij veel geluidhinder van de Biltseweg en de 
Amsterdamse Straatweg ter hoogte van Paleis Soestdijk. Een belangrijke oorzaak hiervan is 
onmiskenbaar het bestaande wegprofiel. Met aan weerzijden een fietspad gelegen en zijn dubbele 
rijstroken in het midden, toont de Amsterdamse Straatweg zelfs breder dan een gemiddelde 
autosnelweg. Automobilisten passen hun snelheid en ander verkeersgedrag hier als het ware 
'geautomatiseerd op aan. Met de dubbele opstelstroken voor de verkeerslichten ontstaan er 
voortdurend 'wedstrijdjes accelereren'. Van weerszijden raast het verkeer met hoge snelheid langs 
Paleis Soestdijk. De maximaal toelaatbare snelheden worden voortdurend overschreden. De directe 
omgeving van Paleis Soestdijk is hierdoor verworden tot een no-go-area. 

Nu de nieuwe eigenaar vol enthousiasme en in goed overleg met de omgeving nieuwe plannen voor 
een herbestemming van het Paleis vormgeeft, is ook voor u het moment aangebroken om plannen te 
ontwikkelen om de verkeerssituatie ter plaatse vriendelijker en vooral ook veiliger te maken. Om dit te 
kunnen bereiken is in ieder geval een aanpassing van het wegprofiel ter plaatse onvermijdelijk. Ons 
verzoek is dan ook om het wegprofiel ter plaatse te 'normaliseren' tot twee rijstroken en aan te 
passen aan de aansluitende gedeelten van de Biltseweg en het deel van de Amsterdamse Straatweg 
ter hoogte van de bebouwde kom van Baarn. 

In het afgelopen jaar lijkt de verkeersintensiteit ter plaatse te zijn afgenomen. Wellicht is dat een 
positief effect van de verbreding van de snelwegen in de driehoek Utrecht — Amersfoort — Hilversum. 
Sluipverkeer dat voorheen nog binnendoor over de provinciale wegen langs het Paleis een weg zocht 
om files te vermijden, pakt nu vaker de omliggende Rijksnelwegen. Deze ontwikkeling zal zich 
vermoedelijk voortzetten nu in Amersfoort een westelijke verbinding tot stand wordt gebracht op de 
Rijksweg A-28. Het sluipverkeer door Soest zal hierdoor verder afnemen. De herinrichting van de 
wegen nabij het Paleis, het terugbrengen van de maximumsnelheid en het tot stand brengen van een 
veilige gelijkvloerse oversteekplaats, kan een verdere afwikkeling van (doorgaand) verkeer langs de 
Rijkswegen bevorderen en zorgen voor afnemende druk van sluipverkeer op de betrokken provinciale 
wegen nabij Paleis Soestdijk. 



De nieuwe bestemming van Paleis Soestdijk en de woningbouwplannen in de nabijheid op de locatie 
van de Marchaussee-kazerne, bieden overigens een goede gelegenheid om de hele route tussen 
Kasteel Groeneveld en Paleis Soestdijk tegen het licht te houden. Het parklandschap met zijn diverse 
'historische buitenplaatsen verdient een verkeerssituatie die hierop beter is afgestemd. Het laten 
'flessenhalsen' van de route door onder meer het wegnemen van de dubbele rijstroken en het 
terugbrengen van de maximum snelheden (over de hele route tot maximaal 60 km/h) zal de 
attractieve waarde van de hele route verhogen en ons woon- en leefklimaat verbeteren. 

Graag worden wij betrokken bij uw onderzoek en de idee- en planvorming voor mogelijke 
alternatieven voor de herinrichting van de wegsituatie ter plaatse van Paleis Soestdijk. Wij stellen u op 
voorhand voor om als onderdeel van uw onderzoek een proef uit te voeren naar een mogelijke 
herinrichting, door de dubbele rijstroken op de Amsterdamse Straatweg tijdelijk af te zetten met 
verkeerspilonnen en de toelaatbare maximum snelheid te verlagen. 

Een afschrift van deze brief zenden wij ter kennisneming aan provinciale staten en de gemeenteraden 
van Soest en Baarn. 

Met vriendelijke groet, 

Afschrift: provinciale staten Utrecht, gemeenteraad Baarn, gemeenteraad Soest 



 

Aan: gedeputeerde staten van Utrecht 
Postbus 80300 
3508 TH Utrecht 

Soest, 15 januari 2019 

Betreft: verkeerssituatie Amsterdamse Straatweg/Biltseweg nabij Paleis Soestdijk 

Geacht college, 

Hierbij vragen wij aandacht voor de verkeerssituatie nabij Paleis Soestdijk. Uit contacten met de 
nieuwe eigenaar van het paleis is ons gebleken dat u mogelijkheden voor herinrichting van de 
Amsterdamse Straatweg en Biltseweg nabij Paleis Soestdijk ambtelijk in onderzoek heeft. A  

 dringen wij met deze brief aan op een aanpassing van de weginrichting van uw wegen 
bij Paleis Soestdijk. 

Wonend in de directe omgeving ondervinden wij veel geluidhinder van de Biltseweg en de 
Amsterdamse Straatweg ter hoogte van Paleis Soestdijk. Een belangrijke oorzaak hiervan is 
onmiskenbaar het bestaande wegprofiel. Met aan weerzijden een fietspad gelegen en zijn dubbele 
rijstroken in het midden, toont de Amsterdamse Straatweg zelfs breder dan een gemiddelde 
autosnelweg. Automobilisten passen hun snelheid en ander verkeersgedrag hier als het ware 
'geautomatiseerd op aan. Met de dubbele opstelstroken voor de verkeerslichten ontstaan er 
voortdurend 'wedstrijdjes accelereren'. Van weerszijden raast het verkeer met hoge snelheid langs 
Paleis Soestdijk. De maximaal toelaatbare snelheden worden voortdurend overschreden. De directe 
omgeving van Paleis Soestdijk is hierdoor verworden tot een no-go-area. 

Nu de nieuwe eigenaar vol enthousiasme en in goed overleg met de omgeving nieuwe plannen voor 
een herbestemming van het Paleis vormgeeft, is ook voor u het moment aangebroken om plannen te 
ontwikkelen om de verkeerssituatie ter plaatse vriendelijker en vooral ook veiliger te maken. Om dit te 
kunnen bereiken is in ieder geval een aanpassing van het wegprofiel ter plaatse onverrnijdelijk. Ons 
verzoek is dan ook om het wegprofiel ter plaatse te 'normaliseren' tot twee rijstroken en aan te 
passen aan de aansluitende gedeelten van de Biltseweg en het deel van de Amsterdamse Straatweg 
ter hoogte van de bebouwde kom van Baarn. 

In het afgelopen jaar lijkt de verkeersintensiteit ter plaatse te zijn afgenomen. Wellicht is dat een 
positief effect van de verbreding van de snelwegen in de driehoek Utrecht — Amersfoort — Hilversum. 
Sluipverkeer dat voorheen nog binnendoor over de provinciale wegen langs het Paleis een weg zocht 
om files te vermijden, pakt nu vaker de omliggende Rijksnelwegen. Deze ontwikkeling zal zich 
vermoedelijk voortzetten nu in Amersfoort een westelijke verbinding tot stand wordt gebracht op de 
Rijksweg A-28. Het sluipverkeer door Soest zal hierdoor verder afnemen. De herinrichting van de 
wegen nabij het Paleis, het terugbrengen van de maximumsnelheid en het tot stand brengen van een 
veilige gelijkvloerse oversteekplaats, kan een verdere afwikkeling van (doorgaand) verkeer fangs de 
Rijkswegen bevorderen en zorgen voor afnemende druk van sluipverkeer op de betrokken provinciale 
wegen nabij Paleis Soestdijk. 



De nieuwe bestemming van Paleis Soestdijk en de woningbouwplannen in de nabijheid op de locatie 
van de Marchaussee-kazerne, bieden overigens een goede gelegenheid om de hele route tussen 
Kasteel Groeneveld en Paleis Soestdijk tegen het licht te houden. Het parklandschap met zijn diverse 
'historische buitenplaatsen verdient een verkeerssituatie die hierop beter is afgestemd. Het laten 
'fiessenhalsen' van de route door onder meer het wegnemen van de dubbele rijstroken en het 
terugbrengen van de maximum snelheden (over de hele route tot maximaal 60 km/h) zal de 
attractieve waarde van de hele route verhogen en ons woon- en leefklimaat verbeteren. 

Graag worden wij betrokken bij uw onderzoek en de idee- en planvorming voor mogelijke 
alternatieven voor de herinrichting van de wegsituatie ter plaatse van Paleis Soestdijk. Wij stellen u op 
voorhand voor om als onderdeel van uw onderzoek een proef uit te voeren naar een mogelijke 
herinrichting, door de dubbele rijstroken op de Amsterdamse Straatweg tijdelijk af te zetten met 
verkeerspilonnen en de toelaatbare maximum snelheid te verlagen. 

Een afschrift van deze brief zenden wij ter kennisneming aan provinciale staten en de gemeenteraden 
van Soest en Baarn. 
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Paleis Soestdijk. De maximaal toelaatbare snelheden worden voortdurend overschreden. De directe 
omgeving van Paleis Soestdijk is hierdoor verworden tot een no-go-area. 

Nu de nieuwe eigenaar vol enthousiasme en in goed overleg met de omgeving nieuwe plannen voor 
een herbestemming van het Paleis vormgeeft, is ook voor u het moment aangebroken om plannen te 
ontwikkelen om de verkeerssituatie ter plaatse vriendelijker en vooral ook veiliger te maken. Om dit te 
kunnen bereiken is in ieder geval een aanpassing van het wegprofiel ter plaatse onvermijdelijk. Ons 
verzoek is dan ook om het wegprofiel ter plaatse te 'normaliseren' tot twee rijstroken en aan te 
passen aan de aansluitende gedeelten van de Biltseweg en het deel van de Amsterdamse Straatweg 
ter hoogte van de bebouwde kom van Baarn. 
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veilige gelijkvloerse oversteekplaats, kan een verdere afwikkeling van (doorgaand) verkeer langs de 
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rijstroken in het midden, toont de Amsterdamse Straatweg zelfs breder dan een gemiddelde 
autosnelweg. Automobilisten passen hun snelheid en ander verkeersgedrag hier als het ware 
'geautomatiseerd op aan. Met de dubbele opstelstroken voor de verkeerslichten ontstaan er 
voortdurend swedstrijdjes accelereren'. Van weerszijden raast het verkeer met hoge snelheid langs 
Paleis Soestdijk. De maximaal toelaatbare snelheden worden voortdurend overschreden. De directe 
omgeving van Paleis Soestdijk is hierdoor verworden tot een no-go-area. 

Nu de nieuwe eigenaar vol enthousiasme en in goed overleg met de omgeving nieuwe plannen voor 
een herbestemming van het Paleis vormgeeft, is ook voor u het moment aangebroken om plannen te 
ontwikkelen om de verkeerssituatie ter plaatse vriendelijker en vooral ook veiliger te maken. Om dit te 
kunnen bereiken is in ieder geval een aanpassing van het wegprofiel ter plaatse onvermijdelijk. Ons 
verzoek is dan ook om het wegprofiel ter plaatse te 'normaliseren' tot twee rijstroken en aan te 
passen aan de aansluitende gedeelten van de Biltseweg en het deel van de Amsterdamse Straatweg 
ter hoogte van de bebouwde kom van Baarn. 

In het afgelopen jaar lijkt de verkeersintensiteit ter plaatse te zijn afgenomen. Wellicht is dat een 
positief effect van de verbreding van de snelwegen in de driehoek Utrecht — Amersfoort — Hilversum. 
Sluipverkeer dat voorheen nog binnendoor over de provinciale wegen langs het Paleis een weg zocht 
om files te vermijden, pakt nu vaker de omliggende Rijksnelwegen. Deze ontwikkeling zal zich 
vermoedelijk voortzetten nu in Amersfoort een westelijke verbinding tot stand wordt gebracht op de 
Rijksweg A-28. Het sluipverkeer door Soest zal hierdoor verder afnemen. De herinrichting van de 
wegen nabij het Paleis, het terugbrengen van de maximumsnelheid en het tot stand brengen van een 
veilige gelijkvloerse oversteekplaats, kan een verdere afwikkeling van (doorgaand) verkeer langs de 
Rijkswegen bevorderen en zorgen voor afnemende druk van sluipverkeer op de betrokken provinciale 
wegen nabij Paleis Soestdijk. 



De nieuwe bestemming van Paleis Soestdijk en de woningbouwpiannen in de nabijheid op de locatie 
van de Marchaussee-kazerne, bieden overigens een goede gelegenheid om de hele route tussen 
Kasteel Groeneveld en Paleis Soestdijk tegen het licht te houden. Het parklandschap met zijn diverse 
'historische buitenplaatsen verdient een verkeerssituatie die hierop beter is afgestemd. Het laten 
'flessenhalsen' van de route door onder meer het wegnemen van de dubbele rijstroken en het 
terugbrengen van de maximum snelheden (over de hele route tot maximaal 60 km/h) zal de 
attractieve waarde van de hele route verhogen en ons woon- en leefklimaat verbeteren. 

Graag worden wij betrokken bij uw onderzoek en de idee- en planvorming voor mogelijke 
alternatieven voor de herinrichting van de wegsituatie ter plaatse van Paleis Soestdijk. Wij stellen u op 
voorhand voor om als onderdeel van uw onderzoek een proef uit te voeren naar een mogelijke 
herinrichting, door de dubbele rijstroken op de Amsterdamse Straatweg tijdelijk af te zetten met 
verkeerspilonnen en de toelaatbare maximum snelheid te veriagen. 

Een afschrift van deze brief zenden wij ter kennisneming aan provinciale staten en de gemeenteraden 
van Soest en Baarn. 

Met vriendelijke groet, 

Afschrift: provinciale staten Utrecht, gemeenteraad Baarn, gemeenteraad Soest 



 
 

Aan: gedeputeerde staten van Utrecht 
Postbus 80300 
3508 TH Utrecht 
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Hierbij vragen wij aandacht voor de verkeerssituatie nabij Paleis Soestdijk. Uit contacten met de 
nieuwe eigenaar van het paleis is ons gebleken dat u mogelijkheden voor herinrichting van de 
Amsterdamse Straatweg en Biltseweg nabij Paleis Soestdijk ambtelijk in onderzoek heeft.  
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Wonend in de directe omgeving ondervinden wij veel geluidhinder van de Biltseweg en de 
Amsterdamse Straatweg ter hoogte van Paleis Soestdijk. Een belangrijke oorzaak hiervan is 
onmiskenbaar het bestaande wegprofiel. Met aan weerzijden een fietspad gelegen en zijn dubbele 
rijstroken in het midden, toont de Amsterdamse Straatweg zelfs breder dan een gemiddelde 
autosnelweg. Automobilisten passen hun snelheid en ander verkeersgedrag hier als het ware 
'geautomatiseerd op aan. Met de dubbele opstelstroken voor de verkeerslichten ontstaan er 
voortdurend swedstrijdjes accelereren'. Van weerszijden raast het verkeer met hoge snelheid langs 
Paleis Soestdijk. De maximaal toelaatbare snelheden worden voortdurend overschreden. De directe 
omgeving van Paleis Soestdijk is hierdoor verworden tot een no-go-area. 

Nu de nieuwe eigenaar vol enthousiasme en in goed overleg met de omgeving nieuwe plannen voor 
een herbestemming van het Paleis vormgeeft, is ook voor u het moment aangebroken om plannen te 
ontwikkelen om de verkeerssituatie ter plaatse vriendelijker en vooral ook veiliger te maken. Om dit te 
kunnen bereiken is in ieder geval een aanpassing van het wegprofiel ter plaatse onvermijdelijk. Ons 
verzoek is dan ook om het wegprofiel ter plaatse te 'normaliseren' tot twee rijstroken en aan te 
passen aan de aansluitende gedeelten van de Biltseweg en het deel van de Amsterdamse Straatweg 
ter hoogte van de bebouwde kom van Baarn. 

In het afgelopen jaar lijkt de verkeersintensiteit ter plaatse te zijn afgenomen. Wellicht is dat een 
positief effect van de verbreding van de snelwegen in de driehoek Utrecht — Amersfoort — Hilversum. 
Sluipverkeer dat voorheen nog binnendoor over de provinciale wegen langs het Paleis een weg zocht 
om files te vermijden, pakt nu vaker de omliggende Rijksnelwegen. Deze ontwikkeling zal zich 
vermoeclelijk voortzetten nu in Amersfoort een westelijke verbinding tot stand wordt gebracht op de 
Rijksweg A-28. Het sluipverkeer door Soest zal hierdoor verder afnemen. De herinrichting van de 
wegen nabij het Paleis, het terugbrengen van de maximumsnelheid en het tot stand brengen van een 
veilige gelijkvloerse oversteekplaats, kan een verdere afwikkeling van (doorgaand) verkeer tangs de 
Rijkswegen bevorderen en zorgen voor afnemende druk van sluipverkeer op de betrokken provinciale 
wegen nabij Paleis Soestdijk. 
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'fiessenhalsen' van de route door onder meer het wegnemen van de dubbele rijstroken en het 
terugbrengen van de maximum snelheden (over de hele route tot maximaal 60 km/h) zal de 
attractieve waarde van de hele route verhogen en ons woon- en leefklimaat verbeteren. 
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alternatieven voor de herinrichting van de wegsituatie ter plaatse van Paleis Soestdijk. Wij stellen u op 
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herinrichting, door de dubbele rijstroken op de Amsterdamse Straatweg tijdelijk af te zetten met 
verkeerspilonnen en de toelaatbare maximum snelheid te verlagen. 
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onmiskenbaar het bestaande wegprofiel. Met aan weerzijden een fietspad gelegen en zijn dubbele 
rijstroken in het midden, toont de Amsterdamse Straatweg zelfs breder dan een gemiddelde 
autosnelweg. Automobilisten passen hun snelheid en ander verkeersgedrag hier als het ware 
'geautomatiseerd op aan. Met de dubbele opstelstroken voor de verkeerslichten ontstaan er 
voortdurend swedstrijdjes accelereren'. Van weerszijden raast het verkeer met hoge snelheid langs 
Paleis Soestdijk. De maximaal toelaatbare snelheden worden voortdurend overschreden. De directe 
omgeving van Paleis Soestdijk is hierdoor verworden tot een no-go-area. 

Nu de nieuwe eigenaar vol enthousiasme en in goed overleg met de omgeving nieuwe plannen voor 
een herbestemming van het Paleis vormgeeft, is ook voor u het moment aangebroken om plannen te 
ontwikkelen om de verkeerssituatie ter plaatse vriendelijker en vooral ook veiliger te maken. Om dit te 
kunnen bereiken is in ieder geval een aanpassing van het wegprofiel ter plaatse onvermijdelijk. Ons 
verzoek is dan ook om het wegprofiel ter plaatse te 'normaliseren' tot twee rijstroken en aan te 
passen aan de aansluitende gedeelten van de Biltseweg en het deel van de Amsterdamse Straatweg 
ter hoogte van de bebouwde kom van Baarn. 

In het afgelopen jaar lijkt de verkeersintensiteit ter plaatse te zijn afgenomen. Wellicht is dat een 
positief effect van de verbreding van de snelwegen in de driehoek Utrecht — Amersfoort — Hilversum. 
Sluipverkeer dat voorheen nog binnendoor over de provinciale wegen langs het Paleis een weg zocht 
om files te vermijden, pakt nu vaker de omliggende Rijksnelwegen. Deze ontwikkeling zal zich 
vermoedelijk voortzetten nu in Amersfoort een westelijke verbinding tot stand wordt gebracht op de 
Rijksweg A-28. Het sluipverkeer door Soest zal hierdoor verder afnemen. De herinrichting van de 
wegen nabij het Paleis, het terugbrengen van de maximumsnelheid en het tot stand brengen van een 
veilige gelijkvloerse oversteekplaats, kan een verdere afwikkeling van (doorgaand) verkeer langs de 
Rijkswegen bevorderen en zorgen voor afnemende druk van sluipverkeer op de betrokken provinciale 
wegen nabij Paleis Soestdijk. 



De nieuwe bestemming van Paleis Soestdijk en de woningbouwplannen in de nabijheid op de locatie 
van de Marchaussee-kazerne, bieden overigens een goede gelegenheid om de hele route tussen 
Kasteel Groeneveld en Paleis Soestdijk tegen het licht te houden. Het parklandschap met zijn diverse 
'historische buitenplaatsen verdient een verkeerssituatie die hierop beter is afgestemd. Het laten 
'flessenhalsen' van de route door onder meer het wegnemen van de dubbele rijstroken en het 
terugbrengen van de maximum snelheden (over de hele route tot maximaal 60 km/h) zal de 
attractieve waarde van de hele route verhogen en ons woon- en leefklimaat verbeteren. 

Graag worden wij betrokken bij uw onderzoek en de idee- en planvorming voor mogelijke 
alternatieven voor de herinrichting van de wegsituatie ter plaatse van Paleis Soestdijk. Wij stellen u op 
voorhand voor om als onderdeel van uw onderzoek een proef uit te voeren naar een mogelijke 
herinrichting, door de dubbele rijstroken op de Amsterdamse Straatweg tijdelijk af te zetten met 
verkeerspilonnen en de toelaatbare maximum snelheid te verlagen. 
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Hierbij vragen wij aandacht voor de verkeerssituatie nabij Paleis Soestdijk. Uit contacten met de 
nieuwe eigenaar van het paleis is ons gebleken dat u mogelijkheden voor herinrichting van de 
Amsterdamse Straatweg en Biltseweg nabij Paleis Soestdijk ambtelijk in onderzoek heeft.  

 dringen wij met deze brief aan op een aanpassing van de weginrichting van uw wegen 
bij Paleis Soestdijk. 

Wonend in de directe omgeving ondervinden wij veel geluidhinder van de Biltseweg en de 
Amsterdamse Straatweg ter hoogte van Paleis Soestdijk. Een belangrijke oorzaak hiervan is 
onmiskenbaar het bestaande wegprofiel. Met aan weerzijden een fietspad gelegen en zijn dubbele 
rijstroken in het midden, toont de Amsterdamse Straatweg zelfs breder dan een gemiddelde 
autosnelweg. Automobilisten passen hun snelheid en ander verkeersgedrag hier als het ware 
'geautomatiseerd op aan. Met de dubbele opstelstroken voor de verkeerslichten ontstaan er 
voortdurend 'wedstrijdjes accelereren'. Van weerszijden raast het verkeer met hoge snelheid langs 
Paleis Soestdijk. De maximaal toelaatbare snelheden worden voortdurend overschreden. De directe 
omgeving van Paleis Soestdijk is hierdoor verworden tot een no-go-area. 

Nu de nieuwe eigenaar vol enthousiasme en in goed overleg met de omgeving nieuwe plannen voor 
een herbestemming van het Paleis vormgeeft, is ook voor u het moment aangebroken om plannen te 
ontwikkelen om de verkeerssituatie ter plaatse vriendelijker en vooral ook veiliger te maken. Om dit te 
kunnen bereiken is in ieder geval een aanpassing van het wegprofiel ter plaatse onverrnijdelijk. Ons 
verzoek is dan ook om het wegprofiel ter plaatse te 'normaliseren' tot twee rijstroken en aan te 
passen aan de aansluitende gedeelten van de Biltseweg en het deel van de Amsterdamse Straatweg 
ter hoogte van de bebouwde kom van Baarn. 

In het afgelopen jaar lijkt de verkeersintensiteit ter plaatse te zijn afgenomen. Wellicht is dat een 
positief effect van de verbreding van de snelwegen in de driehoek Utrecht — Amersfoort — Hilversum. 
Sluipverkeer dat voorheen nog binnendoor over de provinciale wegen langs het Paleis een weg zocht 
om files te vermijden, pakt nu vaker de omliggende Rijksnelwegen. Deze ontwikkeling zal zich 
vermoedelijk voortzetten nu in Amersfoort een westelijke verbinding tot stand wordt gebracht op de 
Rijksweg A-28. Het sluipverkeer door Soest zal hierdoor verder afnemen. De herinrichting van de 
wegen nabij het Paleis, het terugbrengen van de maximumsnelheid en het tot stand brengen van een 
veilige gelijkvloerse oversteekplaats, kan een verdere afwikkeling van (doorgaand) verkeer langs de 
Rijkswegen bevorderen en zorgen voor afnemende druk van sluipverkeer op de betrokken provinciale 
wegen nabij Paleis Soestdijk. 



De nieuwe bestemming van Paleis Soestdijk en de woningbouwplannen in de nabijheid op de locatie 
van de Marchaussee-kazerne, bieden overigens een goede gelegenheid om de hele route tussen 
Kasteel Groeneveld en Paleis Soestdijk tegen het licht te houden. Het parklandschap met zijn diverse 
'historische buitenplaatsen verdient een verkeerssituatie die hierop beter is afgestemd. Het laten 
'fiessenhalsen' van de route door onder meer het wegnemen van de dubbele rijstroken en het 
terugbrengen van de maximum snelheden (over de hele route tot maximaal 60 km/h) zal de 
attractieve waarde van de hele route verhogen en ons woon- en leefklimaat verbeteren. 

Graag worden wij betrokken bij uw onderzoek en de idee-  en planvorming voor mogelijke 
alternatieven voor de herinrichting van de wegsituatie ter plaatse van Paleis Soestdijk. Wij stellen u op 
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herinrichting, door de dubbele rijstroken op de Amsterdamse Straatweg tijdelijk af te zetten met 
verkeerspilonnen en de toelaatbare maximum snelheid te verlagen. 
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Nu de nieuwe eigenaar vol enthousiasme en in goed overleg met de omgeving nieuwe plannen voor 
een herbestemming van het Paleis vormgeeft, is ook voor u het moment aangebroken om plannen te 
ontwikkelen om de verkeerssituatie ter plaatse vriendelijker en vooral ook veiliger te maken. Om dit te 
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ter hoogte van de bebouwde kom van Baarn. 

In het afgelopen jaar lijkt de verkeersintensiteit ter plaatse te zijn afgenomen. Wellicht is dat een 
positief effect van de verbreding van de snelwegen in de driehoek Utrecht — Amersfoort — Hilversum. 
Sluipverkeer dat voorheen nog binnendoor over de provinciale wegen langs het Paleis een weg zocht 
om files te vermijden, pakt nu vaker de omliggende Rijksnelwegen. Deze ontwikkeling zal zich 
vermoedelijk voortzetten nu in Amersfoort een westelijke verbinding tot stand wordt gebracht op de 
Rijksweg A-28. Het sluipverkeer door Soest zal hierdoor verder afnemen. De herinrichting van de 
wegen nabij het Paleis, het terugbrengen van de maximumsnelheid en het tot stand brengen van een 
veilige gelijkvloerse oversteekplaats, kan een verdere afwikkeling van (doorgaand) verkeer langs de 
Rijkswegen bevorderen en zorgen voor afnemende druk van sluipverkeer op de betrokken provinciale 
wegen nabij Paleis Soestdijk. 



De nieuwe bestemming van Paleis Soestdijk en de woningbouwplannen in de nabijheid op de locatie 
van de Marchaussee-kazerne, bieden overigens een goede gelegenheid om de hele route tussen 
Kasteel Groeneveld en Paleis Soestdijk tegen het licht te houden. Het parklandschap met zijn diverse 
'historische buitenplaatsen verdient een verkeerssituatie die hierop beter is afgestemd. Het laten 
'fiessenhalsen' van de route door onder meer het wegnemen van de dubbele rijstroken en het 
terugbrengen van de maximum snelheden (over de hele route tot maximaal 60 km/h) zal de 
attractieve waarde van de hele route verhogen en ons woon- en leefklimaat verbeteren. 

Graag worden wij betrokken bij uw onderzoek en de idee-  en planvorming voor mogelijke 
alternatieven voor de herinrichting van de wegsituatie ter plaatse van Paleis Soestdijk. Wij stellen u op 
voorhand voor om als onderdeel van uw onderzoek een proef uit te voeren naar een mogelijke 
herinrichting, door de dubbele rijstroken op de Amsterdamse Straatweg tijdelijk af te zetten met 
verkeerspilonnen en de toelaatbare maximum snelheid te veriagen. 

Een afschrift van deze brief zenden wij ter kennisneming aan provinciale staten en de gemeenteraden 
van Soest en Baarn. 

Met vriendelijke groet, 

Afschrift: provinciale staten Utrecht, gemeenteraad Baarn, gemeenteraad Soest 



 

 

Aan: gedeputeerde staten van Utrecht 
Postbus 80300 
3508 TH Utrecht 

Soest, 15 januari 2019 

Betreft: verkeerssituatie Amsterdamse Straatweg/Biltseweg nabij Paleis Soestdijk 

Geacht college, 

Hierbij vragen wij aandacht voor de verkeerssituatie nabij Paleis Soestdijk. Uit contacten met de 
nieuwe eigenaar van het paleis is ons gebleken dat u mogelijkheden voor herinrichting van de 
Amsterdamse Straatweg en Biltseweg nabij Paleis Soestdijk ambtelijk in onderzoek heeft.  

dringen wij met deze brief aan op een aanpassing van de weginrichting van uw wegen 
bij Paleis Soestdijk. 

Wonend in de directe omgeving ondervinden wij veel geluidhinder van de Biltseweg en de 
Amsterdamse Straatweg ter hoogte van Paleis Soestdijk. Een belangrijke oorzaak hiervan is 
onmiskenbaar het bestaande wegprofiel. Met aan weerzijden een fietspad gelegen en zijn dubbele 
rijstroken in het midden, toont de Amsterdamse Straatweg zelfs breder dan een gemiddelde 
autosnelweg. Automobilisten passen hun snelheid en ander verkeersgedrag hier als het ware 
'geautomatiseerd op aan. Met de dubbele opstelstroken voor de verkeerslichten ontstaan er 
voortdurend 'wedstrijdjes accelereren'. Van weerszijden raast het verkeer met hoge snelheid langs 
Paleis Soestdijk. De maximaal toelaatbare snelheden worden voortdurend overschreden. De directe 
omgeving van Paleis Soestdijk is hierdoor verworden tot een no-go-area. 

Nu de nieuwe eigenaar vol enthousiasme en in goed overleg met de omgeving nieuwe plannen voor 
een herbestemming van het Paleis vormgeeft, is ook voor u het moment aangebroken om plannen te 
ontwikkelen om de verkeerssituatie ter plaatse vriendelijker en vooral ook veiliger te maken. Om dit te 
kunnen bereiken is in ieder geval een aanpassing van het wegprofiel ter plaatse onverrnijdelijk. Ons 
verzoek is dan ook om het wegprofiel ter plaatse te 'normaliseren' tot twee rijstroken en aan te 
passen aan de aansluitende gedeelten van de Biltseweg en het deel van de Amsterdamse Straatweg 
ter hoogte van de bebouwde kom van Baarn. 

In het afgelopen jaar lijkt de verkeersintensiteit ter plaatse te zijn afgenomen. Wellicht is dat een 
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Sluipverkeer dat voorheen nog binnendoor over de provinciale wegen langs het Paleis een weg zocht 
om files te vermijden, pakt nu vaker de omliggende Rijksnelwegen. Deze ontwikkeling zal zich 
vermoedelijk voortzetten nu in Amersfoort een westelijke verbinding tot stand wordt gebracht op de 
Rijksweg A-28. Het sluipverkeer door Soest zal hierdoor verder afnemen. De herinrichting van de 
wegen nabij het Paleis, het terugbrengen van de maximumsnelheid en het tot stand brengen van een 
veilige gelijkvloerse oversteekplaats, kan een verdere afwikkeling van (doorgaand) verkeer langs de 
Rijkswegen bevorderen en zorgen voor afnemende druk van sluipverkeer op de betrokken provinciale 
wegen nabij Paleis Soestdijk. 
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terugbrengen van de maximum snelheden (over de hele route tot maximaal 60 km/h) zal de 
attractieve waarde van de hele route verhogen en ons woon- en leefklimaat verbeteren. 
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voorhand voor om als onderdeel van uw onderzoek een proef uit te voeren naar een mogelijke 
herinrichting, door de dubbele rijstroken op de Amsterdamse Straatweg tijdelijk af te zetten met 
verkeerspilonnen en de toelaatbare maximum snelheid te verlagen. 

Een afschrift van deze brief zenden wij ter kennisneming aan provinciale staten en de gemeenteraden 
van Soest en Baarn. 
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Afschrift: provinciale staten Utrecht, gemeenteraad Baarn, gemeenteraad Soest 
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om files te vermijden, pakt nu vaker de omliggende Rijksnelwegen. Deze ontwikkeling zal zich 
vermoedelijk voortzetten nu in Amersfoort een westelijke verbinding tot stand wordt gebracht op de 
Rijksweg A-28. Het sluipverkeer door Soest zal hierdoor verder afnemen. De herinrichting van de 
wegen nabij het Paleis, het terugbrengen van de maximumsnelheid en het tot stand brengen van een 
veilige gelijkvloerse oversteekplaats, kan een verdere afwikkeling van (doorgaand) verkeer langs de 
Rijkswegen bevorderen en zorgen voor afnemende druk van sluipverkeer op de betrokken provinciale 
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Met vriendelijke groet, 

Afschrift: provinciale staten Utrecht, gemeenteraad Baarn, gemeenteraad Soest 
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