
Bijlage 1: Inspraaktekst Mw. van de Linde en Mw. Smit  
 
Beste leden van de commissie Milieu en Mobiliteit, dank dat wij gelegenheid krijgen om iets wat ons aan het 
hart gaat, hier aan u voor te leggen. 
Mijn naam is Meike van de Linde - en ik ben Rosalie Smit- , en wij zijn hier namens een 
bewonersnetwerk  dat zich ‘Fietsvrienden van Pijnenburg’ noemt. 
 
Onze aanwezigheid hier betreft een kwestie die speelt rond een fietsroute over landgoed Pijnenburg in de 
regio Soest/Baarn. 
Wij richten ons tot u, statenleden, omdat de provincie samen met de gemeente Baarn en landgoedeigenaar 
Per Insinger een convenant heeft gesloten ten aanzien van de ontwikkeling van het landgoed. U als 
provincie heeft in dit convenant een coördinerende rol en wij willen u vragen deze rol ook op u te nemen in 
deze kwestie.  
 
Wat is er aan de hand? Dat zal ik u vertellen. 
 
Op een goede morgen fietste ik naar mijn werk, zoals altijd, door het bos, vanuit Soest via Landgoed 
Pijnenburg naar Bilthoven. Op mijn E-bike, speciaal aangeschaft voor mijn woon-werkverkeer, omdat ik het 
belangrijk vind om gezond en zonder het milieu te belasten, te reizen en te leven. 
 
Wat schetst mijn verbazing als ik halverwege mijn route ineens door een klaphek moet. Stoppen, 
afstappen, gehannes met het hek. Maar enfin, het zal wel ergens goed voor zijn, ik neem het graag voor 
lief! Een paar dagen later tref ik ook zo’n klaphek aan bij de ingang naar het fietspad aan de Biltseweg. 
 
Enige dagen later tref ik, terugkomend van mijn werk, bij de klaphekken een bord aan waarop staat: dit is 
een wandelpad, fietsers niet welkom. Ik fiets hier sinds ik in Soest woon, zo’n 15 jaar. Ik weet niet beter dan 
dat dit fietspad er is. Ik fiets verder, een tikje ongerust: hoe gaat dit aflopen? 
 
Tot ik, weer enige dagen later, terugkerend van mijn werk, bij de Biltseweg stuit op een stevig hek, dat 
zodanig in een hoek om het klaphek geplaatst is, dat ik er met fiets met geen mogelijkheid meer doorheen 
kan komen. Ik moet terugfietsen en omrijden via een drukke weg waar geen fietspad is: het is daar druk, 
met auto’s, scooters, tractors en vrachtverkeer. Meerdere malen moet ik in de berm springen om niet in de 
problemen te komen. 
 
Sindsdien zijn er meer hekken bijgekomen en is het voor mij onmogelijk om op een prettige manier naar 
mijn werk te fietsen. Ik neem dan ook maar die nare omweg; en regelmatig kies ik, ontmoedigd, dan toch 
maar voor de auto. En dat is nog niet alles; vandalen hebben op een nacht een paar van die hekken 
gesloopt helaas - dit heeft ertoe geleid dat de zaak op scherp is gesteld en er een nog hoger hek voor in de 
plaats is gekomen. 
 
Landgoedeigenaar Per Insinger claimt dat de route te druk werd, met name door de vele mountainbikers 
die in het weekeinde opduiken. Wij hebben geen bewijs, geen onderzoek hiervan gezien; het is zijn woord 
tegen het onze. En als het al zo is, dan zijn deze onruststokende mountainbikers de ‘lachende derde’ in 
deze hele kwestie: zij tillen hun fietsen eenvoudigweg over het hek en hebben het rijk alleen. Hoe wrang is 
dit! 
 
Terwijl mensen zoals ik, fietsforenzen richting Bilthoven, Hilversum, Hollandse Rading, Maartensdijk en 
verder, waaronder ook veel scholieren - wij kunnen niet meer gezond, veilig en snel naar onze bestemming 
fietsen. 
Recreanten die een fijne fietstocht willen maken - Rosalie, hoe zei jij het ook al weer, toen je met man en 
zoon, op weg naar je wekelijkse natuuruitje, op het hek stuitte? 
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mensen met kinderwagens kunnen er niet meer wandelen, en wat te denken van minder-validen die zijn 
aangewezen op rolstoel of scootmobiel?  
Hoe is het mogelijk, in deze tijd van klimaatcrisis, waarin wij burgers aan alle kanten aangespoord worden 
om milieu- en klimaatvriendelijke keuzes te maken, dat dit zomaar kan gebeuren. We moeten hier toch met 
elkaar uit kunnen komen? 
 
Dus, geachte statenleden, wij doen een beroep op u. 
Bij gemeente Soest en gemeente Baarn hebben wij al vergeefs aangeklopt. 
U hebt al die coördinerende rol volgens artikel 3.6 van genoemd convenant;  
Gezien de ontstane crisis, die zelfs de landelijke pers heeft gehaald, verzoeken wij de provincie om in dit 
geval ook de initiatiefnemer te zijn die de partijen rond de tafel brengt om tot een goede oplossing te 
komen. 



 
Wat is dan een goede oplossing? 
- Een gezonde fietsroute 
o  niet fijnstofhappend/Co2-inhalerend langs provinciale wegen moeten rijden  
- Een veilige fietsroute 
o Niet in de berm hoeven springen om het vege lijf te redden op een smalle weg waar geen fietspad is en 
waar niet alleen personenauto’s maar ook bussen, tractoren en vrachtwagens rijden 
- Een snelle fietsroute 
o Niet een die zo’n 4 kilometer om is via een weg die notabene Embranchementsweg heet (s’ embrancher 
betekent: andere route/omweg nemen) -  
 
Landgoedeigenaar Per Insinger zegt dat de overlast van fietsers en met name mountainbikers te groot 
wordt; wij hebben daar onze twijfels bij en vragen ons af of er wellicht andere zaken spelen, zoals de 
commotie rondom het theehuis dat Insinger graag zou bouwen en waar veel bezwaar tegen is. En de 
beoogde plannen bij paleis Soestdijk. 
Alleen openheid van zaken en eerlijkheid over mitsen, maren en vooral wensen gaat een goede oplossing 
voor alle partijen mogelijk maken.  
 
Ik zou zeggen: breng alle partijen samen aan tafel - wij leveren graag onze bijdragen - breng het goede in 
ons boven en wees de factor in een oplossing voor deze kwestie! 
 


