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Wij hebben in het afgelopen jaar contact gehad met de Provincie om 
een oplossing te vinden voor de bijzonder gevaarlijke situatie bij de 
ingang van het Hilton Royal Parc Soestduinen hotel gelegen aan de 
Van Weerden Poelmanweg (N413) in Soestduinen. Deze ingang is ook de 
enige toegangsweg naar de daar achter gelegen 8 appartement-
gebouwen waarin 96 appartementen gevestigd zijn. 

Wij hebben erop gewezen dat direct voor die ingang een druk fietspad 
Loopt dat in beide richtingen gebruikt moet worden en waarop 
fietsers, bromfietsers ,scooters , wielrenners zich vaak met grote 
snelheid langs de toegangspoort voort bewegen. Daartussen moeten 
voetgangers, gasten van het hotel en bewoners van de appartementen 
,niet zelden met kinderen, naar links of rechts over het fietspad hun 
weg zoeken als zij het bos willen bereiken voor een wandeling. 

In het afgelopen jaar hebben bij de ingang meerdere aanrijdingen 
plaats gevonden waarvan sommigen met ernstig letsel waarbij 
ook meerdere malen het aanwezige verkeersbord werd beschadigd. 
De wegbeheerder heeft met ons de situatie bekeken en vastgesteld 
dat onze wensen redelijk en begrijpelijk zijn en dat op de situatie met 
betrekking tot de oversteek van de N413 verkeerstechnisch het nodige 
is aan te merken. 

De Provincie heeft laten weten dat normaliter buiten de bebouwde kom 
geen trottoirs langs provinciale wegen worden aangelegd. Wij willen 
erop wijzen dat aan de oostzijde van de Van Weerden Poelmanweg 
een trottoir is aangelegd dat vrijwel tegenover de ingang van het hotel 
bij hektometerpaal 3,4 begint en over het spoor doorloopt tot het 
kruispunt Soest-Zuid. Er is zelfs op het punt waar het trottoir begint een 
voetgangersoversteek aangelegd die eenmaal aan de overkant 



doodloopt op het fietspad. 

Wij zouden een dringend beroep op U willen doen te bewerkstelligen 
dat deze zeer onveilige verkeerssituatie ter hoogte van de ingang van 
het hotel wordt verbeterd door de aanleg van een voetpad van 
ca. 200 meter zodat voetgangers op een veilige wijze het bos kunnen 
bereiken. Ook zouden wij graag zien in het kader van het verbeteren 
van de verkeerssituatie dat de oversteekplaats voor fietsers die nu 
rechts van de ingang ligt wordt verlegd naar links van de inrit. 

Wij zien uw reactie graag tegemoet. 

Hoogachtend, 

Namens de besturen van de VvE's Royal Parc Soestduinen 
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