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coNvEN A NT l nndgoed Pijnenlwrg 

Samenvatting 
Onder de noemer convenant landgoed Pijnenburg werken drie partijen 

intensief samen om het landgoed te voorzien van economische dragers met 

als doel duurzame instandhouding van een van de grootste particuliere 

landgoederen binnen de provincie Utrecht. Door partijen is vastgesteld dat 

de huidige exploitatie verliesgevend is. lnstandho'uding van het landgoed is 

van belang voor behoud van het cultureel erfgoed en voor de bijdrage aan 

natuur, recreatie en landschap . 

In de bij dit convenant behorende bijlage 1 is aangegeven welke economische 

dragers op het landgoed wenselijk zijn. Binnen vigerend planologisch beleid zijn 

niet alle nieuwe dragers mogelijk zodat via maatwerk tussen de drie partijen een 

specifieke oplossing nodig is. 

Vanwege de ligging in de EHS is daarom o.a. via het planologisch instrument 

saldobenadering gewerkt zodat de EHS beter kan gaan functioneren en de 

oppervlakte natuur minstens gelijk blijft. Daarnaast wordt planologisch meer 

mogelijk gemaakt door ook overheidsdoelen t.a.v. recreatie, cultuurhistorie, 

mobiliteit en landschap te realiseren. 

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. 

Dit convenant is tot stand gekomen door overleg van betrokken partijen. 

In het convenant geven partijen aan zich in te spannen en samen te werken 

om de doelstellingen van het convenant te realiseren. 

Het convenant landgoed Pijnenburg bestaat uit drie te ondertekenen 

documenten: dit convenant+ bijlage 1 en 2. Bijlage 3 is toegevoegd ter 

informatie. 



Partijen 
1. Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht, vértegenwoordigd door de heer drs. R.W. Krol, 

gedeputeerde, daartoe gemachtigd ingevolge hun besluit van 3 juli 2012- 8oB4B18o, verder te noemen 

"de Provincie" . 

2. Burgemeester en wethouders van de gemeente Baarn, vertegenwoordigd door mevrouw drs. P. Laseur, 

wethouder, daartoe gemachtigd ingevolge hun besluit van 3 juli 2012- 12CVooo2g2, verder te noemen 

"de Gemeente". 

3· het Landgoed Pijnenburg, vertegenwoordigd door mr. E.P. lnsinger, zijnde beherend eigenaar. 

Hierna gezamenlijk te noemen "Partijen". 

Overwegingen 
A. Landgoed Pijnenburg is gelegen in vier gemeenten aan de noordkant van de Utrechtse Heuvelrug, 

in de gemeente Baarn (ca 285 ha), gemeente Soest (ca 45 ha). gemeente Hilversum (ca 10 ha) en 

gemeente Zeist (ca 1 ha). Het landgoed is 341 ha groot; het merendeel bestaat uit multifunctioneel 

bos, (houtproductie, recreatie, natuur en landschap); Een klein gedeelte van het landgoed bestaat uit 

weilanden en waterpartijen. Ter bestrijding van een negatief exploitatiesaldo verzoekt het landgoed 

de overheden om enkele aanvullende economische dragers toe te staan. (zie bijlage 3: landgoed 

Pijnenburg, visie voor de periode 2012 -2022) . Het overgrote deel van het landgoed is gelegen in 

de Ecologische HoofdStructuur (zie kaart: bijlage 2). 

B. Het landgoed Pijnenburg is in verschillenderijks-en provinciale beleidsdocumenten aangeduid als 

zijnde van nationaal, provinciaal en gemeentelijk belang. Daarnaast zijn er een aantal richtinggevende 

visies en documenten gemaakt die gebruikt zijn bij het maken van dit convenant, o.a.: 

Nota Belvedère, 1999; 

Natuurgebiedsplan, 2011; kleine delen van het landgoed zijn aangegeven als gewenste natuur of 

zoekgebied voor nieuwe natuur, ecologische verbindingszones; 

Gebiedsvisie Heel de Heuvelrug, 4 november zoog; 

- Gebiedsvisie De Vuursche, 30 november 2oog; 

Gebiedsprogramma Heel de Heuvelrug 2011-2013, 5 februari 2010; 

Projectenprogramma Heel de Heuvelrug Midden, 19 mei 2010; 

Scriptie "landgoed Pijnen burg: een landgoed met planologische mogelijkheden (of toch niet?), 

augustus 2010; 

Provinciale Structuurvisie en PRV, 2009 (concept 2012); 

Mobiliteitsonderzoek Lage Vuursche, 23 februari 2011; 

Visie Recreatie en Toerisme 2020, PS-besluit 23 april 2012; 

Ontwerp Toekomstvisie Baarn in 2030, raadsbesluit 28 maart 2012; en 

Quickscan nee-tenzij Landgoed Pijnenburg, Arcadis, 23 januari 2012 

C. Partijen hebben een convenant uitgewerkt, rekening houdend met het hiervoor genoemde 

beleidskader en de genoemde visies om mogelijk te maken dat landgoed Pijnenburg als onderdeel 

van het Nederlands cultureel en landschappelijk erfgoed duurzaam in stand kan worden gehouden. 

Dit is een algemeen belang, dat door alle betrokken partijen wordt onderkend. Zo kan een solide 

overdracht naar een volgende generatie binnen het landgoed plaatshebben. 
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D. Voor het opstellen en de verdere uitvoering van het convenant is een stuurgroep landgoed Pijnenburg 

ingesteld (hierna te noemen: "de Stuurgroep"). In deze stuurgroep participeren Partijen. 

E. 1. Partijen achten het wenselijk dat na ondertekening van het convenant zo spoedig mogelijk de 

procedure zal worden gestart voor wijziging van het bestemmingsplan op basis van een ingediende 

aanvraag van het landgoed . Daarvoor is het noodzakelijk de saldobenadering verder uit te werken. 

Om tijdige realisatie van enkele urgente onderdelen mogelijk te maken zal voor die onderdelen 

gelijktijdig de procedure voor de omgevingsvergunning starten. 

2. Partijen hebben geconstateerd dat de uitvoering van het convenant gewenst is en spannen zich in 

om de uitvoering van het convenant mogelijk te maken. 

Artikel DOEL VAN HET CONVENANT 

In dit convenant leggen Partijen hun gezamenlijke ambities en intenties vast ten aanzien van het behoud 

en de ontwikkeling van landgoed Pijnenburg, tot een landgoed met voldoende economische dragers 

waardoor het landgoed langdurig in stand gehouden kan worden en een bijdrage wordt geleverd aan een 

versterking van de ruimtelijke kwaliteit van zowel het landgoed als de omgeving. 

Art kei AMBITIES EN INTENTIES 

2 1 Partijen komen voor het landgoed de volgende ambities en intenties overeen : 

A. Duurzame instandhouding van het landgoed 
Hiervoor is het van belang dat landgoed Pijnenburg in de toekomst voldoende economische 

dragers heeft om zelfredzaam te zijn. Zie ook bijlage 3: Visie Landgoed Pijnenburg. 

B. Het landgoed is beleefbaar en toegankelijk. 
Om het landgoed ook voor toekomstige generaties toegankelijk te houden, zijn economische 

dragers noodzakelijk. 

C. Natuurwaarden behouden en versterken 
Het landgoed is grotendeels gelegen in de EHS en is rijk aan prachtige flora en fauna. 

De eigenaar van het landgoed continueert al generaties lang duurzaam bosbeheer en natuurbeheer. 

D. Cultuurbehoud voorop 
Voorop staat behoud van de cultuurhistorische waarde door ontwikkeling. 

Het park van Landgoed Pijnenburg rondom het landhuis geniet als complex historische 

buitenplaats, rijksbescherming. Daarnaast komen op het landgoed grafheuvels voor die 

door het landgoed zullen worden beschermd . 

E. In bijlage 1 van dit convenant is de opgave voor de ontwikkeling locaties op landgoed 

Pijnenburg zoals voorgesteld door de partijen, nader uitgewerkt 

1. Pijnenburg Noord: nabij de groene Entree Hoge Erf (TOP) wordt ruimte gegeven aan het 

ontwikkelen van een klimbos, uitkijktoren en 1,5 ha terrein voor evenementen. Dit is alleen 

mogelijk mits de EHS "gecompenseerd" wordt door verplaatsing van de activiteiten van 



het cognacveld naar de omgeving van de voormalige parkeerplaatsen. Daarnaast zal het landgoed 

medewerking verlenen aan de realisatie van 2 km raster aan de kant van landgoed Pijnenburg als 

ontsnipperings maatregellangs de Hilversumsestraatweg N415, een. eventueel toekomstig herstel 

van de Hollandse Sloot en het bewegwijzeren en verbinden van de knooppunten van circa 5 km 

aan routestructuren van bestaande paden op het landgoed voor het geleiden van recreanten in 

het gebied en het beheer van deze paden op zich nemen. 

2. Pijnenburg Zuid: Op de hoek van de EmbrachementswegfVuursche Steeg kan ruimte gegeven 

worden aan een theehuis inclusief parkeerplaatsen met de inspanningsverplichting een 

verbinding naar Lage Vuursche te realiseren waardoor er wandel- en fietsmogelijkheden ontstaan. 

De gemeente is bereid hiervoor middelen ter beschikking te stellen. Daarnaast kan 1,5 ha dieren

begraafplaatsjas verstrooiing nabij deze locatie gerealiseerd worden. Deze invulling is mogelijk 

mits de EHS gelijkwaardig "geplust" wordt door aanleg van minimaal 3 ha heidevelden, door het 

zelf realiseren van minimaal 3,5 ha nieuwe natuur in de groene contour en door medewerking te 

verlenen aan de realisatie van de ontsnipperingsmaatregel Biltseweg N234. Functiewijziging van 

het koetshuis van woonruimte naar dubbele functie wonen en kantoorfcongresruimte, met de 

mogelijkheid een kleine horeca voorziening te treffen, wordt zonder EHS compensatie volgens 

de PRS toegestaan omdat sprake is van bedrijfseconomisch belang. Daarnaast zal het landgoed 

medewerking verlenen aan het bewegwijzeren en verbinden van de knooppunten van circa 5 km 

aan routestructuren van bestaande paden op het landgoed voor het geleiden van recreanten in 

het gebied en het beheer van deze paden op zich nemen. 

Partijen komen ten aanzien van de ontwikkellocaties de onderstaande 
randvoorwaarden, uitgangspunten en wensen overeen (zie bijlage 1: voorstel 

ontwikkellocaties). 

A. Versterking van de ruimtelijke kwaliteit 
Randvoorwaarde is dat de ontwikkeling van nieuwe economische dragers moet leiden tot een ver

sterking van de ruimtelijke kwaliteit van deze locaties. Dit betekent o.a. een goede landschappelijke 

inpassing en beeldkwaliteit passend bij de omgeving en het landgoed. 

B. Duurzaam behoud 
Uitgangspunt is dat een langjarig en duurzaam behoud van terrein en gebouwen wordt 

gecontinueerd. Voor de ontwikkellocaties betekent dit dat gekeken wordt naar de meest doelmatige 

investeringen waarbij een goede balans tussen de exploitatiekosten en inkomsten als uitgangspunt 

wordt genomen. Ook zal bij investeringen worden gekeken naar de duurzaamheid van materiaal

gebruik en levensduur van producten (zie bijlage 1: Uitwerking ontwikkellocaties). 

C. Ecologie 
Randvoorwaarde is dat de aanwezige unieke natuurwaarden voor het gehele landgoed worden 

behouden. Hierbij is toetsing aan de Flora- en Faunawet en de Boswet verplicht. Daarnaast zullen 

de natuurwaarden zo mogelijk versterkt worden door o.a ontsnipperingsmaatregelen te treffen 

bij de oversteek N234 en de N415, omvorming van bestaande natuur en ontwikkelen van nieuwe 

natuur. 

D. Recreatie 
Randvoorwaarde is dat het landgoed opengesteld blijft voor bezoekers. Het gaat hierbij om een 

publieke functie die beperkte gevolgen heeft voor het privé gebruik en de ecologische functie van 

het landgoed. Het publiek wordt de mogelijkheid geboden middels bewegwijzerde wandel -en fiets

routestructuren het landgoed te bekijken en de natuur te beleven. In de toekomst zullen desgewenst 

nog kwalitatieve aanpassingen op basis van de zonering Heel de Heuvelrug plaatsvinden. 
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De groene entrees Hoge Erf en Overbosch zullen bijdragen aan het geleiden van de recreanten

stroom. Ten aanzien van het omleggen van het fietspad EmilialaanfBuurtlaan geldt een inspannings

verplichting voor de partijen 9m binnen de looptijd va,n het convenant een geschikte oplossing te 

vinden . Indien na 10 jaar geen geschikte oplossing is gevonden zal het fietspad door het landgoed 

worden afgesloten. Een verjaringstermijn is in dit geval niet aan de orde. 

E. Raakvlakken 
Uitgangspunt is dat bij de verdere uitwerking van de plannen, eventuele raakvlakken met andere 

projecten (bv: paleis Soestdijk) geborgd worden. 

Arttk I OVERIGE AFSPRAKEN 

Het landgoed is initiatiefnemer en verantwoordelijk voor een nadere uitwerking van de 

ontwikkellocaties en daarmee voor een aanvulling van economische dragers op het landgoed. 

Zij komt op korte termijn met voorstellen over de ruimtelijke inpassing ten behoeve van de 

integrale en duurzame bestemmingsplanwijziging en dient zorg te dragen voor complete 

vergunning aanvragen. 

De kosten van leges die samenhangen met het doorlopen van de planologische procedures 

zijn opgenomen in de legesverordening gemeente Baarn en zijn voor rekening van het landgoed . 

Ook de kosten voor het opstellen van de ruimtelijke onderbouwing zijn voor rekening van de 

aanvrager; landgoed Pijnenburg. 

Partijen nemen uit eigen beweging initiatief voor uitvoering van de onderdelen uit het convenant 

waar zij zelf verantwoordelijk voor zijn en dragen actief bij aan onderdelen waar zij bij betrokken 

worden. 

De gemeente Baarn en provincie Utrecht hebben een inspanningsverplichting om de in dit 

convenant omschreven gebruiksmogelijkheden van het landgoed of onderdelen daarvan plano

logisch mogelijk te maken. De eigenaren van het landgoed dienen zich ervan bewust te zijn dat 

daarvoor het bestemmingsplan aangepast dient te worden en hiervoor de gebruikelijke procedures 

doorlopen moeten worden en dat door derden bezwaren ingediend kunnen worden met als gevolg 

dat een en ander niet of niet geheel gerealiseerd kan worden. Indien dit laatste zich voordoet 

zullen Partijen in overleg treden om tot een oplossing te komen. 

De voorgestelde economische dragers c.q. ontwikkelingen kunnen in een periode van 10 jaar 

gerealiseerd worden, mits de planologische procedures haalbaar blijken en onder voorbehoud 

van positieve besluitvorming door de gemeenteraad. 

Gedurende de looptijd van het convenant staan Partijen geen nieuwe ontwikkelingen toe, 

anders dan in het convenant onder 2.1.E punt 1 en punt 2 genoemd. 

Partijen zullen over de voortgang van het convenant regelmatig in overleg treden, doch minimaal 

een keer per jaar. De provincie neemt hiertoe het initiatief . 



Artik~l 4 WIJZIGENDE ENfOF. ONVOORZIEf'JE 

OMSTANDIGHEDEN (OPZEGGING CONVENANT) 

Nadat een partij dit convenant schriftelijk heeft opgezegd, treden de overige partijen met elkaar in 

overleg over de gevolgen van deze opzegging voor de gemaakte afspraken binnen 2 weken nadat 

de schriftelijke opzegging heeft plaatsgevonden. 

Atttkel ~ RECHTSKARAKTER EN GESCHILLENREGELING 

5 I Dit convenant is niet in rechte afdwingbaar. 

t .2 Partijen treden met elkaar in overleg indien bij uitvoering van het convenant cruciale onderdelen 

niet realiseerbaar blijken te zijn. 

1 • Partijen treden met elkaar in overleg in geval van nieuwe ontwikkelingen en onvoorziene 

omstandigheden. 

A l Ld~el b I NWERI<I NGTREDI NG EN WERI<I NGSDUU R 

G Dit convenant treedt in werking op de dag volgend op die waarop deze door Partijen is 

ondertekend. 

6. Dit convenant wordt aangegaan voor maximaallO jaar. 

6, Partijen kunnen gezamenlijk besluiten het convenant te ontbinden, indien zij constateren dat de 

in dit convenant gemaakte afspraken reeds volledig zijn nagekomen en instandhouding ervan 

geen toegevoegde waarde meer heeft. 

6 Partijen kunnen het convenant ontbinden indien blijkt dat het convenant door één van de partijen 

niet wordt nageleefd, zoals bij het niet nakomen van afspraken. 

Er zijn drie bijlagen bij dit convenant. De bijlagen 1 en 2 worden vastgesteld en ondertekend door de 

drie Partijen. Bijlage 3 is toegevoegd ter informatie. 

1. Voorstel ontwikkellocaties na weging, ten behoeve van het convenant landgoed Pijnenburg, 

5 juli 2012. 

2. Overzichtkaart landgoed Pijnenburg, 5 juli 2012. 

3· Landgoed Pijnenburg, visie voor de periode 2012- 2022 met een doorkijk naar de langere termijn, 

3 mei 2012. 
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Aldus overeengekomen en ondertekend in drievoud op 5 juli 2012 ter plaatse van 
landgoed Pijnenburg gelegen i.n de gemeenten Baarn, Hilversum en Soest 

----·:----
LANDGOED PIJNENBURG 

Namens het Landgoed Pijnenburg, 
de heer, mr. E.P. lnsinger: mevrouw, mr. drs. A.A.E.C. Endtz-lnsinger: 

Namens Burgemeester en Wethouders van de gemeente Baarn, 
mevrouw, drs. P. Laseur, wethouder: 

Namens Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht, 
de heer, drs. R.W. Krol , gedeputeerde: 

gemeente Baarn 
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El i :1., - ·.: 1 convenant landgoed Pijnenburg 

Voorstel ontwikkellocaties landgoed Pijnenburg na weging 
ten behoeve van convenant 

Inleiding 
Gemeente Baarn en de Provincie Utrecht willen meewerken om landgoed Pijnenburg te voorzien van 

aanvullende economische dragers met als doel de duurzame instandhouding van een van de grootste 

particuliere landgoederen binnen de provincie Utrecht. Door de drie partijen is vastgesteld dat de huidige 

exploitatie verliesgevend is (1 tot 1,5 ton euro per jaar). Instandhouding is van belang voor behoud van 

het cultureel erfgoed en voor de bijdrage aan natuur, recreatie en landschap. Deze notitie is een onderbou

wing van de economische dragers zoals opgenomen in het convenant en komen voort uit de visie van het 

landgoed (zie bijlage 3). Daarbij is gekeken naar de planologische ruimte en de "plussen" voor de EHS . 

Daarnaast is gekeken of de voorzieningen ook op langere termijn inkomsten genereren en of deze 

inkomsten voldoende bijdragen aan duurzame instandhouding. 

Omdat het landgoed bestaat uit twee gescheiden delen Noord en Zuid is dit onderscheid aangehouden 

bij de afWeging van de ontwikkellocaties. De nummering tussen () correspondeert met de kaart landgoed 
Pijnenburg (zie bijlage 2) . 

Pijnenburg Noord 

Op het noordelijk deel van het landgoed aan de Hilversumsestraatweg is het gebied rondom het bestaande 

theehuis aangewezen als Groene Entree. Provincie en Gemeente zien mogelijkheden om de activiteiten 

nabij deze Groene Entree te verruimen mits "plussen" voor de EHS plaatsvinden. 

In de visie van landgoed Pijnenburg worden voor het noordelijk deel van het landgoed de volgende nieuwe 

economische dragers voorgesteld: 

1. Klimbos (5): Hoge Erf, nabij parkeerplaatsen Hoge Vuursche weg 

2. Uitkijktoren (8): Hoge Erf (vinkenhof) herbouw gesloopte brandtoren past binnen de uitwerking visie 

heel de Heuvelrug 

3· Cognacveld (15): Hoge Erf, de evenementen verplaatsen naar een andere locatie in de omgeving van de 

Groene Entree. 

4· Dierenbegraafplaats/asverstrooiing (7b): langs Berkenlaan 

5· Ecologische Pitch en Puttgolfbaan (nieuw): Hoge erf, voormalige parkeerplaatsen 

6. Ontwikkeling landgoed met woon ofhotelfunctie (g): Hoge erfvoormalig defensieterrein 

7· Herbouw ten behoeve van de reconstructie kruising Hilversumsestraatweg/Hoge Vuursche weg 

gesloopte woning (nieuw): Hoge Erf 

Door Provincie en Gemeente zijn deze economische dragers getoetst aan de PRS en specifiek is gekeken 

naar de belasting voor de EHS. Verplaatsing van de activiteiten op het cognacveld naar een andere terrein 

van 1,5 ha kan winst opleveren voor de EHS. Voor een maximaal voordeel is het voorstel de activiteiten te 

verplaatsen naar de nabijheid van de geasfalteerde parkeerplaatsen aan de Hoge Erf waarbij voldoende 

parkeergelegenheid gegarandeerd moet blijven. Op dit moment zijn de activiteiten op het cognacveld 

strijdig met het bestemmingsplan maar worden door gemeente en provincie gedoogd (gedoogvergunning) 

gedurende het proces convenant landgoed Pijnenburg zolang geen definitieve andere locatie is gevonden . 

Het herbouwen van de gesloopte brandtoren als uitkijktoren waarbij meerdere kostendragers worden 

gezocht door het plaatsen van (telefonie) masten op de toren, kan ingepast worden. Een klimbos op circa 

2 ha afgesloten gebied nabij de parkeerplaatsen Hoge Vuursche weg past deels binnen de bestemming 

recreatie echter de geplande plek van het klimbos ligt voor een deel ook in de bestemming "natuur en 

bos". Binnen deze bestemming is momenteel slechts extensief recreatief medegebruik toegestaan. 



Vanuit gemeentelijk recreatiebeleid is een klimbos een verruiming van het aanbod van dagrecreatie. 

De aantasting van de EHS kan worden vervangen door verplaatsing van de activiteiten op het cognacveld. 

De dierenbegraafplaats/asverstrooiing aan de Berkenlaan is niet acceptabel: ,deze locatie bevindt zich 
midden in de EHS en de geplande activiteiten en te verwachten bezoekers zullen te veel verstoring 

opleveren voor de aanwezige Flora en Fauna. 

De herbouw van de ten behoeve van de reconstructie kruising Hilversumsestraatweg/Hoge Vuursche weg 
in de jaren '6o gesloopte woning is met de uitspraak van de Raad van State van 8 juni 2011, 

nr. 20lOOSS09/1/R2, verworpen. De redenen waren dat "sinds de sloop van de woning de landschappelijke 
en natuurwetenschappelijke waarden hoger zijn ingeschat, d.w.z. dat het gebied deel is gaan uitmaken van 

de EHS. Deze hogere waarden sluiten de bouw van een woning uit, te meer daar er in de ruim 40 jaar die 
sinds de sloop zijn verstreken gaan activiteiten zijn ontplooid om herbouw mogelijk te maken". 
Provincie en gemeente wijken niet af van deze uitspraak. Deze mogelijke economische drager was 
overigens niet eerder in het wensenoverzicht van de drie partijen opgenomen. De ontwikkeling van een 
nieuw "landgoed" met woon- of hotelfunctie op het voormalig defensieterrein is eveneens niet acceptabel 

in het provinciaal beleid: Binnen de EHS wordt in principe geen nieuw rood toegestaan. Er staan in dit 
geval ook geen "plussen" tegenover. 
Wens van het landgoed is om een Ecologische Pitch en Puttgolfbaan plaats te laten vinden op de locatie 
van de voormalige parkeerplaatsen. Gelet op het aantal activiteiten dat reeds op en nabij 't Hoge erf 
plaatsvindt, willen Gemeente en Provincie een activiteit als een golfbaan niet toestaan . Prioriteit wordt 

gegeven aan het verplaatsen van de activiteiten van het cognacveld in de omgeving van de geasfalteerde 

parkeerplaatsen. Nog meer activiteiten zou kunnen leiden tot het verdwijnen van het boskarakter. 

Locatie toekomstig klimbos 

Samengevat kan op het noordelijk deel van het landgoed nabij de Groene Entree Hoge Erf ruimte gegeven 

worden aan een klimbos van circa 5 ha opengesteld gebied waarvan 2 ha afgesloten, een uitkijktoren en 
1,5 ha terrein voor activiteiten. Dit is mogelijk mits de EHS gecompenseerd wordt door verplaatsing van 

de activiteiten van het cognacveld naar de omgeving van de voormalige parkeerplaatsen. Daarnaast zal 

het landgoed medewerking verlenen aan het plaatsen van 2 km raster op eigen terrein als ontsnipperings

maatregel Hilversumsestraatweg N415 (3a). Indien in de toekomst middelen beschikbaar komen bij de 

overheid om de Hollandse Sloot (11) te herstellen binnen de looptijd van het convenant, dan zal het 

landgoed realisatie toestaan. Daarnaast zal het landgoed medewerking verlenen aan het bewegwijzeren 
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en verbinden van de knooppunten van circa 5 km aan routestructuren van bestaande paden op het 

landgoed voor het geleiden van recreanten in het gebied en het beheer van deze paden op zich nemen. 

Het bewegwijzeren en verbinden van knooppunten vindt plaat~ in het kader van het opzetten van een 

recreatief wandel- en fietsroutenetwerk op de Heuvelrug, waarbij poorten en entrees worden verbonden 

en de zonering als uitgangspunt wordt gehanteerd. 

Voor de EHS zijn hiermee de volgende "plussen" behaald: 
Verplaatsen cognacveld uit de EHS naar de groene entree Hoge Erf (15) 

Mogelijk maken van de ontsnipperingsmaatregel Hilversumsestraatweg N415 (3a) 

Cognacveld: verplaatsen van activiteiten in de EHS naar de omgeving van de groene entree 

Pijnenburg Zuid 

Het zuidelijk deel van het landgoed bestaat uit twee delen: hoek embrachementswegfVuursche steeg en 

het gebied langs de SoestdijkerwegfBiltseweg. Provincie en Gemeente zien mogelijkheden om economische 
dragers toe te staan mits daar voldoende plussen voor de EHS tegenover staan. In de visie van landgoed 

Pijnenburg worden voor het zuidelijk deel van het landgoed de volgende nieuwe economische dragers 

voorgesteld: 

1. Theehuis inclusief parkeerplaatsen (4a): Overbosch, hoek EmbrachementswegfVuursche Steeg 

2. Theehuis inclusiefparkeerplaatsen (4b): Brandenburg, nabij ingang naar de Stulp 

3· Koetshuis; Binnenplaats (2b): functiewijziging van woonruimte naar dubbel-functie wonen en 

kantoor jeangresruimte 

4· Beheergebouw (nog te realiseren) (2a): Brandenburg, functiewijziging naar recreatiewoning. 

5· Semipermanente vakantiewoningen (1o): Branden burg, landbouwgrond nabij Buurtlaan 

6. Dierenbegraafplaats/asverstrooiing (Ja): Overbosch 

Door Provincie en Gemeente zijn deze economische dragers getoetst aan de PRS en specifiek is gekeken naar 

de belasting voor de EHS. Gelet op het mobiliteitsonderzoek dat voor Lage Vuursche is gedaan kan 



een theehuis met een minimale oppervlakte van175m2 en met een volledige horecavergunning 3, 
inclusief parkeerplaatsen, op de hoek EmbrachementswegJVuursche Steeg bijdragen aan de ontlasting 

van de verkeersproblematiek en van het dorp Lage Vuursche. Hoewel een rode ontwikkeling op deze 

locatie niet past binnen de huidige bestemming lijkt de belasting voor de EHS relatief klein. Voorwaarde 
is wel dat een recreatieve verbinding door de overheden naar Lage Vuursche wordt gerealiseerd zodat 

wandel-en fietsroutes mogelijk zijn. Het combineren van de parkeergelegenheid voor een begraafplaats/ 
asverstrooiing is mogelijk. Er wordt geen woning toegestaan in de omgeving van theehuis Overbosch, 

hoek EmbrachementswegJVuursche Steeg. 
Functiewijziging van het koetshuis van woonruimte naar dubbele functie wonen en kantoorjeangres
ruimte is toegestaan. De mogelijkheid bestaat zelfs op deze locatie een kleine horecavoorziening te treffen. 

Toekomstige locatie theehuis met parkeerplaatsen en dierenbegraafplaats, 
hoek EmbrachementswegjVuursche Steeg 

Een functiewijziging van het te realiseren beheergebouw naar recreatiewoning is een nieuwe ontwikkeling. 

Het realiseren van een veldschuur is in het huidige bestemmingsplan goedgekeurd en eveneens is 
opgenomen dat deze gewijzigd mag worden in wonen ten behoeve van mantelzorg mits een dergelijk 
bijgebouw op hetzelfde perceel staat als het hoofdgebouw. Deze goedkeuring zal ook voor de toekomst 
gehandhaafd blijven. Deze toekomstige woning voldoet echter nog niet aan de eisen die gesteld worden 
aan een recreatiewoning. De gemeente Baarn wil op deze locatie geen recreatiewoning toestaan. 

Wel stemt de gemeente in met het huidige gebruik van de vakantiewoningen aan de Buurtlaan als 
overgangsperiode tot dat vervangende nieuwbouw op deze locaties gerealiseerd wordt, overeenkomstig 

de twee reeds opgenomen bouwvlekken zoals in het vigerende bestemmingsplan is aangegeven. 
Het realiseren van een theehuis inclusief parkeerplaatsen aan de Biltseweg nabij ingang De Stulp is 

niet toegestaan. Vanuit recreatie dient een nieuw theehuis met parkeerplaatsen een functie te hebben 

zoals aangegeven in het mobiliteitsplan en moet ontlastend zijn voor Lage Vuursche. Voorgesteld 

theehuis aan de Biltseweg geeft geen aanleiding te veronderstellen dat dit van invloed is op het verkeer 

dat Lage Vuursche aandoet. Daarnaast is een theehuis op deze locatie strijdig met de zonering 

Heel de Heuvelrug en geeft het problemen met de aansluiting op de N234. 

Het plaatsen van semipermanente vakantiewoningen op de landbouwgrond nabij de Buurtlaan is 
eveneens niet toegestaan. 
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Deze locatie bevindt zich midden in de EHS en is in het zoneringsbeleid aangewezen als stil gebied. 

Op deze locatie zijn geen bijkomende noodzakelijke voorzieningen aanwezig zoals parkeergelegenheid 

of sanitaire voorzieningen. Het aanbrengen van deze voorzienirgen is eveneens niet toegestaan. 
Het ontwikkelen van een theehuis met parkeerplaatsen en een dierenbegraafplaats is mogelijk mits 

daar een gelijkwaardige extra oppervlakte nieuwe natuur in de groene contour tegenover staat. Ook het 
kwalitatiefverbeteren van de routestructuren voor het geleiden van recreanten in het gebied, moet 
onderdeel zijn van de "plussen". 

Het bewegwijzeren en verbinden van knooppunten vindt plaats in het kader van het opzetten van een 
recreatief wandel- en fietsroutenetwerk op de Heuvelrug, waarbij poorten en entrees worden verbonden 
en de zonering als uitgangspunt wordt gehanteerd. 

Koetshuis; Binnenplaats: functiewijziging wonen naar dubbel-functie wonen en kantoor jeangresruimte 

Samengevat kan op het zuidelijk deel van het landgoed op de locatie hoek EmbrachementswegfVuursche 
Steeg ruimte gegeven worden aan een theehuis met een minimale oppervlakte van 175 m2 en een 
volledige horecavergunning 3, inclusief parkeerplaatsen, met de inspanningsverplichting een verbinding 
naar Lage Vuursche te realiseren waardoor er wandel- en fietsmogelijkheden ontstaan. Eveneens kan een 

dierenbegraafplaats/asverstrooiing gerealiseerd worden en wordt ingestemd met het huidige gebruik 
van de vakantiewoningen aan de Buurtlaan. Deze invulling van Pijnenburg Zuid is mogelijk mits de EHS 
gelijkwaardig "geplust" wordt. Dit kan door het aanleggen van minimaal 3 ha heidevelden, door het zelf 

realiseren van minimaal 3,5 ha nieuwe natuur in de groene contour, (het perceel grenzend aan de N234 
heeft daarbij eerste prioriteit) en door medewerking te verlenen aan de realisatie van een ontsnipperings

maatregel Biltseweg N234 door het toelaten van een maatregel op het grondgebied van het landgoed. 
indien in de toekomst middelen beschikbaar komen bij de overheid om de Pijnenburgergrift te herstellen 

binnen de looptijd van het convenant, dan zal het landgoed realisatie toestaan. Functiewijziging van het 

koetshuis van woonruimte naar dubbel functie wonen en kantoor/congresruimte is toegestaan. 

De mogelijkheid bestaat zelfs om op deze locatie een kleine horecavoorziening te treffen. 

Daarnaast zal het landgoed medewerking verlenen aan het betrokken krijgen van andere landgoed

eigenaren bij het realiseren van de recreatieve verbinding tussen het nieuwe theehuis en Lage Vuursche. 



Als laatste al het landgoed medewerking verlenen aan het bewegwijzeren en verbinden van de knoop

punten van circa 5 km aan routestructuren van bestaande paden op het landgoed voor het geleiden van 

recreanten in het gebied en het beheer van deze paden op zich nemen. Het bewegwijzeren en verbinden 

van knooppunten vindt plaats in het kader van het opzetten van een recreatief wandel- en fietsroutenetwerk 

op de Heuvelrug, waarbij poorten en entrees worden verbonden en de zonering als uitgangspunt wordt 

gehanteerd. Een voorstel voor de omleiding fietsroute EmilialaanfBuurtlaan is tussen landgoed en de 

gemeente Soest besproken zonder resultaat. Partijen zullen zich inspannen om binnen de looptijd van het 

convenant een geschikte oplossing te vinden voor het omleggen van het fietspad. Indien na 10 jaar geen 

geschikte oplossing is gevonden zal het fietspad door het landgoed worden afgesloten. Een verjarings

termijn is in dit geval niet aan de orde. 

Voor de EHS zijn hiermee de volgende "plussen" behaald: 
Het aanleggen door het landgoed van 3 ha heidevelden (16) 

Het realiseren van minimaal 3,5 ha nieuwe natuur in de groene contour 

Medewerking verlenen aan de realisatie van de ontsnipperingsmaatregel Biltseweg N234 

.... I 

' ' 
Uit de kerncijfers van het landgoed blijkt dat er jaarlijks een exploitatie tekort ontstaat van circa 1 tot 1,5 

ton euro. In voorlegnotitie 4, kansen duurzame instandhouding landgoed Pijnenburg, is een inschatting 

gemaakt van de opbrengsten van de diverse economische dragers. Deze inschattingen zijn gebaseerd op 

bestaand klimbos Apeldoorn, bestaand theehuis Hoge Erf en kengetallen van dierenbegraafplaatsen en 

vergelijkbare kantoorruimte elders in de regio. Voor het landgoed betekent dit, dat door bovenstaande 

ontwikkelingen, jaarlijks, de volgende inkomsten gegenereerd kunnen worden: 

- t ,. 1, . · elt"'•g 
,_. 
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Klim bos: circa € 30.000 

Activiteiten cognacveld : 

Uitkijktoren: 

Theehuis inclusief parkeerplaatsen: circa € 30.000 

Di eren beg raafplaats fa sverstro o i in g: circa € 5.000 

Functiewijziging koetshuis: circa € 30.000 

Totaal: circa € 95.ooo 

De conclusie naar aanleiding van bovenstaande is dat duurzame instandhouding van 

landgoed Pijnenburg met bovenstaande economische dragers gerealiseerd kan worden. 

5 juli 2012 
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mogelijk nieuwe natuur 
functiewijziging te realiseren beheergebouw 
functiewijziging koetshuis 
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en f of faunapassage N234 

4a, theehuis en parkeren 
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plaatsen semi-permanente vakantiewoningen 
herstel Hollandse Sloot 
ijskelder 
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Shetpas dagverblijfmet veldschuur 
dagrecreatie Cognacveld 
zoekgebied natte heide 
Laarzenpad De Wiek 
herstel cultuurhistorische akker 

BIJlage convenant landgoed Pijnenburg 

Landgoed Pijnenburg 

E:22] Landgoed Pijnenburg 
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V gevaarlijke weg/punt 

.•. grafheuvel 

~ uitkijktoren 

fietsverbing Soest- Hilversum 

overige fietsverbinding 

ruiterpad 

wandelroute 

perceel wordt overgedragen aan Pijnenburg 

De Wiek wordt overgedragen aan de gemeente 

bestaande natuur 

bestaande natuur- militair terrein 

nieuwe natuur 

overige natuur 

gebouw met huisnummer 

provinciegrens 

gemeentegrens 

Dienst voor het kadaster en openbare regislers, Apeldoorn 19 o6 12 11980o6 



~ 

• • 
t 
t 
t 

• • • • • • • • • • 
, . 
• :. I. ,. ;. ,. 
, . 
•• ,. 
,e: 

• •• ,. ,. 
,e: 
,R 
ie: 



• • 
I 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
' • • • • • 
I 

• • • • 

Bij lage 3 convenant landgoed Pijnenburg 

Landgoed Pijnenburg . 

Visie 
voor de periode 2012 - 2022 met 
een doorkijk naar de langere termijn 

Transformatie naar duurzaam beheer 

met nieuwe economische dragers 

3 mei 2012 
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l:hjlc=~ge convenant landgoed Pijnenbur·g 

1) Essentie 

Het Landgoed Pijnenburg, gelegen in de Provincie Utrecht en voor het overgrote deel gelegen in de 

gemeenten Baarn en Soest, vervult in de huidige tijd een belangrijke maatschappelijke functie op het 

gebied van recreatie, natuurbehoud en Nederlandse cultuurgeschiedenis. Het landgoed vormt een goed 

voorbeeld van natuurbeheer in Nederland dat uitgevoerd wordt door particulieren. Van het begin van zijn 

ontstaan in de zeventiende eeuw tot rond het midden van de twintigste eeuw had het landgoed de functie 

van een productiebos (hout). De laatste decennia echter, met name door de toegenomen behoefte aan 

natuurrecreatie, (De Lage Vuursche trekt 2,1 miljoen bezoekers per jaar waarvan er 700.000 het landgoed 

bezoeken)1 heeft het zich geleidelijk aan ontwikkeld tot een populair natuurpark. De traditionele beheers

vormen bieden vandaag de dag onvoldoende garantie voor het voortbestaan van dit landgoed. 

De traditionele bronnen van inkomsten- in het geval van landgoed Pijnenburg voornamelijk houtverkoop 

-zijn sterk verminderd. De terugtredende overheid biedt, afgezien van de aan de NSW gebonden fiscale 

voorzieningen, geen zekerheid meer voor een structurele financiële ondersteuning van het beheer op de 

lange termijn. Door de intensivering van het recreatieve gebruik van het landgoed wordt het landgoed 

geconfronteerd met nieuwe kostenposten zoals gastheerschap, natuurslijtage en gewijzigd bosbeheer. 

Hier staan thans geen inkomsten tegenover. 

De huidige eigenaren, de familie lnsinger, voelt zich, van oudsher, verantwoordelijk voor de bescherming 

en het behoud van het landgoed en diens maatschappelijke functie. Vanuit een gevoel van verbondenheid 

met het terrein en met de aanwezige natuur spant de familie zich hier al vele generaties onbezoldigd voor 

in. 

Echter, het is zeer wel denkbaar dat, bij het uitblijven van nieuwe bronnen van inkomsten het landgoed 

in zijn huidige vorm zal ophouden te bestaan. Om de jaarlijkse kosten van onderhoud te kunnen dekken 

zullen delen of opstallen van het landgoed mogelijk verkocht moeten worden. Door verkoop van derge

lijke onderdelen zal het landgoed versnipperen waardoor de aanwezige waarden zowel op het gebied 

van natuur als van cultuurhistorie verloren dreigen te gaan. Traditionele economische dragers zoals huur, 

pacht, subsidies en houtproductie, zouden moeten worden omgezet in nieuwe economische dragers 

die inspelen op de sinds de jaren '6o van de vorige eeuw explosief toegenomen behoefte aan enerzijds 

recreatie en sportbeoefening in de vrije natuur (op het landgoed) en anderzijd de behoefte aan de rust en 

ruimte die deze natuur kan bieden. 

Na een kort historisch overzicht belichten de auteurs van dit document hieronder de bijzondere 

maatschappelijke functie die het Landgoed Pijnenburg in de huidige tijd vervult waarna vervolgens de 

uitdagingen en de bedreigingen voor het voortbestaan van het landgoed op de lange termijn worden 

benoemd en toegelicht. Vervolgens stellen de auteurs een plan van aanpak voor dat zich met name 

richt op het creëren van nieuwe economische dragers met het doel om de toekomst van het Landgoed 

Pijnenburg te veilig te stellen en de daarbijbehorende maatschappelijke functie ook in de toekomst te 

kunnen blijven garanderen. 

Dit document beoogt een kader te schetsen en randvoorwaarden aan te geven ter onderbouwing 

van een convenant dat is overeen te komen tussen de Provincie Utrecht, de Gemeente Baarn en 

de landgoed eigenaren/beheerder hetgeen een belangrijke pijler zal vormen voor de toekomstige 

succesvolle voortgang van duurzaam beheer van het landgoed ten behoeve van de komende 

generaties van alle belanghebbenden. 

' Mobiliteitsonderzoek Lage Vuursche 2011 
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"I 
In het hart van Nederland, op de uitlopers van het stuwwallencomplex van de Utrechtse Heuvelrug, 

vindt men Landgoed Pijnen burg, circa 340 hectare groot en gelegen in twee provincies (Utrecht en 

Noord-Holland) en vier gemeenten (Baarn, Soest, Zeist en Hilversum). Het landgoed is opengesteld 

voor het publiek en is gerangschikt onder de Natuurschoonwet 1928. Het telt 31,7 km opengestelde 

wandelpaden, 9,2 km ruiterpaden, 3.3 km verharde fietspaden, mountainbikefaciliteiten en scootmobiel

paden. Er zijn diverse parkeergelegenheden en 39 toegangen tot het landgoed. Met betrekking tot de 

fietspaden is er een samenwerking met de Rijwielpadenvereniging Gooi en Eemland. 

Het voortbestaan van deze vereniging staat thans ter discussie. 

Landgoed Pijnenburg ligt als een gordel om het dorp Lage Vuursche heen en verschaft de vele recreanten 

de mogelijkheid om te recreëren in de Pijnenburgse bossen. Toen het landgoed ontstond in zijn huidige 

vorm (1830) was de betekenis van het dorp Lage Vuursche niet noemenswaardig. Thans is het dorp en 

de omgeving een toeristische trekpleister en verschaft het veel werkgelegenheid voor de horeca- en de 

recreatiesector. 

Het gebied rond Pijnenburg werd in de middeleeuwen door de Bisschop van Utrecht aangelegd en in 

exploitatie uitgegeven aan het kapittel van St. Jan te Utrecht en de abdij Oosterbroek. Het waardevolle 

veen (de gasbel van toen) werd in die tijd in deze streek ontgonnen en heeft ook weltot schermutselingen 

geleid tussen de Bisschop van Utrechten-zoals dit in oude kronieken wordt vermeld-'die van Pijnenburg' . 

In 1239 kreeg de ontsluiting van het gebied rond Pijnenburg een belangrijke impuls. Er werd een wetering 

gegraven ten behoeve van het vervoer van turf per vlet of praam, over de nog steeds bestaande Praam

gracht, die een verbinding vormt tussen het veengebied ende rivier de Eem. De Praamgracht diende ook 

als afwatering van de vele slootjes en greppels die in de veenontginning moesten zorgen voor een betere 

afvoer van het water. Tegen het einde van de zestiende eeuw werd dit kanaal verder uitgegraven en sinds 

1616 wordt het gedeelte officieel de Pijnenburgergrift genoemd. 

De oudst bekende vermelding van het Huis 'Pijnenborch' dateert van 1606. Het oudste gedeelte van 

het bestaande huis Pijnenburg werd in 1647 gebouwd door de bekendeamsterdamsearchitect Philip 

Vingboons in opdracht van Sara de Wael. Zij was de dochter van de schout van Haarlem en weduwe 

van Jacob Hinlopen, koopman en schepen van Amsterdam. 

Na meerdere malen van eigenaar te zijn gewisseld kwam het huis Pijnenburg met de omliggende lande

rijen en boerderijen op 18 december 1823 in handen van Andries de Wilde, een arts (chirurgijn) die fortuin 

had gemaakt als koffieplanter in Nederlands-Indië en zich na zijn terugkomst in Nederland, als rentenier, 

op Pijnenburg wilde vestigen. In de vijfendertig jaren dat Andries de Wilde eigenaar was legde hij de basis 

van de huidige structuur van het landgoed. Hij liet rondom het huis een park aanleggen door de Utrechtse 

landschapsarchitect Hendrik van Lunteren volgens de Engelse landschapstijl met kronkelende lanen en 

waterpartijen, hij groef sloten en weteringen, bouwde plantenkassen, bouwde en verbouwde boerderijen 

en daglonershuizen. Tevens breidde hij het hoofdhuis in 1835 uit met een groot voorhuis met terrassen 

om ruimte te maken voor zijn uitgebreide kinderschare. 

In 1860 verkocht De Wilde de buitenplaats aan Herman Albrecht lnsinger, lid Provinciale Staten van 

Noord-Holland en later, lid Tweede Kamer der Staten-Generaal. lnsinger heeft het landgoed verder 

verbeterd. Bovendien werd er een grote diversiteit aan bomen geplant, toen nog een hoofdbron van 

inkomsten van het landgoed. 
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De huidige eigenaren zijn de vijfde generatie van de familie lnsinger die het Landgoed Pijnenburg in 

eigendom hebben en beheren al zijn in de afgelopen jaren delen van het landgoed, met name, het in de 

gemeente Soest gelegen deel Hees, ddor de familie verkocht. Zij voelen zich zeer nauw verbonden met het 
terrein en achten zich verantwoordelijk voor de kwaliteit van het bos en faunabeheer en het algehele aspect 

van het gehele landgoed. Hun tijd en energie wordt ingezet naast hun reguliere professionele werkzaam
heden en zonder bezoldiging . 

l·li,t,\1',, ild f 'l'r'l!)i l' i11tH t11 

Landgoed Pijnenburg is mede vanwege zijn bijzondere ligging (nabij de dichtbevolkte randstad) een 
ideaal recreatiegebied. Het ligt in de gemeenten Baarn en Soest en met enkele percelen in Zeist en in 
Hilversum. Het is ca. 340 ha groot en bestaat voornamelijk uit voor het publiek opengestelde bossen en 
natuurterreinen: 't Hoge Erf (150 ha, voornamelijk bos). Brandenburg (138 ha, voornamelijk bos, weilanden 
en diverse huizen), Beer z'n Veld (40 ha, deels bos en deels natuurterrein 'de Wiek') en Overbosch (12 ha 

voornamelijk bos en weilanden). Een klein gedeelte van het landgoed bestaat uit weilanden en waterpartij
en. Het landgoed is in z'n geheel gerangschikt onder de Natuurschoonwet 1928 en is opengesteld voor 
het publiek tussen zonsopgang en zonsondergang. De Natuurschoonwet waarborgt onder andere de 
instandhouding van de natuur en de openstelling impliceert dat er geen entreekosten worden gevraagd 
voor het betreden van het terrein. 

De aantrekkingskracht van de bossen van Pijnenburg ligt in het feit dat er bewust een grote diversiteit aan 
laanstructuren is gecreëerd. De bossen zijn oorspronkelijk als productiebos aangelegd, maar worden nu 
als natuur- en recreatiebossen beheerd. De bijzondere natuurbeleving van het landschap wordt door de 

huidige beheerder vormgegeven. Het onderhouden van een recreatiebos vraagt wel een geheel andere 

wijze van beheer dan dat van een productiebos vanwege het noodzakelijke gastheerschap ten behoeve van 
de toegenomen stroom recreanten (2,1 miljoen), de 'natuurslijtage' die daaruit voortkomt en het bosonder

houd. Dit nieuwe 'gastheerschap' brengt aanzienlijke kosten met zich mee, terwijl de inkomsten van het 
landgoed uit houtproductie en pacht in de laatste decennia aanzienlijk zijn afgenomen. 

Verwacht wordt dat met de aanstaande verhuizing van H.M.Koningin Beatrix naar Kasteel Drakensteyn en 
door de groeiende populariteit van het natuurgebied het aantal recreanten, in de nabije toekomst, nog sterk 
zal toenemen. 

Landgoed Pijnenburg maakt deel uit van de Ecologische Hoofdstructuur van Nederland en de spant zich 
er voor in om, uitgaande van haar eigen beheerkaders, maximaal bij te dragen aan de versterking van deze 
structuur. Het beheer van het landgoed is erop gericht om een evenwicht te behouden in de opbouw van 
het FSC gecertificeerde bos en de landbouwarealen en andere natuurwaarden met speciale aandacht voor 
de karakteristieke flora en fauna van het landgoed. Op het landgoed komen de Rosse vleermuis, Dwerg

vleermuis, Laatvlieger en Watervleermuis de Franje vleermuis, Grootoorvleermuis en de Baardvleermuis 
overwinteren op het landgoed. De vogelkasten vormen een broedplaats voor vele vogelsoorten, onder meer 
koolmees, pimpelmees, zwarte mees, glanskop, boomklever, grote vliegenvanger, bonte vliegenvanger, en 
winterkoning alsmede diverse beschermde soorten zoals uil, buizerd en havik. Verder vormen de bossen en 

landbouwgronden rust- en foerageergebied voor onder meer reeën, dassen, vossen, boommarters en klein 
wild zoals haas en konijn. 

Het landgoed is een onderdeel van het Nederlands cultureel erfgoed. Het getuigt van de levensstijl van 

bestuurders vanaf de 17e eeuw (eerste eigenaresse Sara de Wael was de weduwe van Jacob Hinlopen, 

schepen van Amsterdam evenals haar zoons, een latere eigenaar Everard van Harscamp was burgemeester 

van Utrecht, I nsinger was lid van de Provinciale Staten van Noord-Holland en lid van de Tweede Kamer der 
Staten Generaal) en de sociaal economische structuur van het platteland uit die tijd. 

De buitenplaats verkreeg in 2000 vanwege zijn historische en culturele waarde de status van Rijksmonu

ment. De tuin, ook een Rijksmonument, met zijn slingerende vijvers in de Engelse landschapsstijl en grote, 



oude rododendrons is een typisch voorbeeld van de tuinaanleg uit de vroege negentiende eeuw. 

De verschillende gebouwen zoals het koetshuis (1910), de kas en de ijskelder hebben een historische 

waarde, evenals de grafheuvels uit de oertijd die op het landgoed liggen. 

Het landgoed vervult ook een sociale functie. Het landgoed biedt aan 12 cliënten van de verstandelijk 

gehandicapte zorginstelling 'Sherpa' een zinvolle dagbesteding. Zij maken op werkdagen gebruik van 

de houtverwerkingswerkplaats, kas en kwekerij. Zij krijgen op Pijnenburg de gelegenheid een functie te 

vervullen, samen te werken met anderen en waardering te krijgen hetgeen een belangrijke bijdrage levert 

aan hun kwaliteit van leven. 

In het huis en het park worden daarnaast regelmatig gasten en groepen geïnteresseerden ontvangen, 

waaronder bomen- en monumenten experts, tuinclubs en vleermuizenwerkgroepen, alsmede 

ornithologische organisaties. De Nederlandse Hartstichting organiseert, sinds 2009, jaarlijks een 

autorally vanaf het landgoed. Voor al deze activiteiten worden geen kosten in rekening gebracht. 

De huidige eigenaren wonen op het landgoed. De kosten van het dagelijks beheer en onderhoud, 

de vaste lasten (zoals verzekeringen, nutsvoorzieningen, etc.) en belastingen (ozb, waterschapslasten, 

etc.) van de woningen worden uit het privé vermogen van de eigenaren gedragen. 

3) De uitdagingen van particulier 
natuurbeheer 

Het landgoed vervult met jaarlijks ruim 2,1 miljoen bezoekers per jaar rond het dorp Lage Vuursche een 

belangrijke publieke functie voor haar directe omgeving. 

Het voortbestaan van Landgoed Pijnenburg is, net zoals dit geldt voor vele andere landgoederen in 

particulier eigendom in Nederland, niet zondermeer gewaarborgd. Het wordt steeds moeilijker om het 

beheer van een landgoed financieel vol te houden. Het gastheerschap voor het brede publiek brengt 

aanzienlijke kosten met zich mee. 

De inkomsten vanuit de traditionele functies van het landgoed zoals landbouw, bosbouw en wonen zijn 

de afgelopen decennia mede door de wet- en regelgeving, onder andere ten aanzien van de pacht- en 

huurprijsbeheersing, aanzienlijk afgenomen. Ook de vergoedingen voor recreatie en landschapsbehoud 

in de vorm van subsidies nemen sterk af door het thans ingezette overheidsbeleid . In de afgelopen 

periode hebben de eigenaren hierop geanticipeerd door ondermeer de landbouw te concentreren op 

één landbouwbedrijf en met de pachter van dit bedrijf samen te werken in het beheer en het onderhoud 

van het landgoed. De pachter kan hierdoor voldoende inkomsten genereren om te blijven bestaan. 

Daarnaast kunnen beoogde doelen op het gebied van natuurbeheer en landschapsarchitectuur worden 

gerealiseerd omdat er geen verdere intensievering van de landbouw plaatsvindt. Door de samenwerking 

met de pachter kunnen de op het landgoed aanwezige middelen (qua materieel en arbeid) flexibel en 

naar behoefte ingezet waarbij de kosten worden geminimaliseerd. De kosten van het onderhoud van de 

opengestelde wandelpaden (31,7 km), de ruiterpaden (9,2 km), en de ontsluitingen naar de woningen 

(3.3 km) komen geheel ten laste van het landgoed. Ruiters die gebruik maken van de ruiterpaden dienen 

in het bezit te zijn van een "ruiterpenning" waarvoor een symbolische jaarlijkse vergeoding betaald wordt 

van € 30,00 (2012). De opbrengst hiervan is bij lange na niet voldoende om de daadwerkelijke kosten van 

het onderhoud te bestrijden. Voor wandelaars en fietsers is het landgoed vrij toegankelijk. 

De huidige eigenaren achten het hun ultieme verantwoordelijkheid om het landgoed in een levensvatbare 

staat aan de komende generatie van eigenaren door te geven en hen daarmee een stevige en gezonde 

basis te bieden voor de voortzetting van het beheer ten behoeve van alle belanghebbenden. 



convenant landgoed Pijnenburg 

Landgoed Pijnenburg is voor de familie lnsinger geen bron van persoonlijk gewin. Het wordt door de 

leden van de familie beschouwd als een particulier erfgoed met een belangrijke publieke functie dat voor 
en door de komende generaties in stand dient te worden geho~Jden. In het verleden heeft de familie 

kastekorten per saldo uit eigen vermogen gedragen. Dit wordt echter steeds moeilijker haalbaar noch is 
het gerechtvaardigd. Het landgoed zou zich in deze tijd zelf in stand moeten kunnen houden gezien de 

belangrijke maatschappelijke functie en recreatiewaarde. 

De huidige situatie is dat het Landgoed Pijnenburg structureel verliesgevend is: er is een tekort dat vooral 
zijn weerslag heeft op het onderhoud van het bos en de opstallen waardoor vroeg of laat de kwaliteit van 
het beheer en de instandhouding van het landgoed in de huidige vorm in gevaar komt. Daarnaast is er 
geen kapitaalbuffer voor onverwachte calamiteiten zoals b.v. stormschade, brand en boomziektes. 

Achterstanden in het onderhoud zijn niet direct zichtbaar en verschillen bovendien van intensiteit en 
looptijd naar de aard van de zaak. Bijvoorbeeld, paden onderhouden (zichtbaar na 6 maanden), ruiter
paden (zichtbaar na 3 maanden), pannendak (zichtbaar na 30 jaar), rieten dak, (zichtbaar na 10 jaar), 
sloten schonen (zichtbaar na 1 jaar), vijvers uitbaggeren (zichtbaar na 12 jaar), houtdunning (zichtbaar 

na 6 jaar), bosverjonging (zichtbaar na 20 jaar), bemesting bodem zichtbaar (na 5 jaar), schilderwerk 
(zichtbaar na 7 jaar), gazonmaaien (zichtbaar na 3 dagen) enzovoort. 

De prognose voor de lange termijn, zoals gebaseerd op het beheer van de huidige economische dragers, 
inclusief subsidiebijdrage, geeft het volgende beeld weer: 

Inkomstenbron Opbrengstaandeel 
Verhuur en opstallen 38,8% 

Pacht en canon erfpacht 37,1% 

Hout 17,9% 

Subsidiebijdrage 6,2% 

De prognosefschatting van de totale jaarlijkse opbrengsten gebaseerd op het jaar 2010 bedragen 

gemiddeld € 610.000,- waarvan gemiddeld € 37.500,- subsidiebijdrage. De huren, pachten en canons, 

samen goed voor 75% van de inkomsten, kunnen worden aangemerkt als een min of meer vaste en 
toekomstbestendige inkomstenstroom. Overeenkomsten worden voor langere perioden aangegaan 
met een indexatie van de huur en pachtprijzen. De verhuurders kunnen de huurprijzen niet wijzigen 
en zijn verplicht het onderhoud te verzorgen, daarentegen kunnen huurders ten allen tijde hun huur 

opzeggen, met als gevolg tijdelijke leegstand en een stagnatie in de inkomstenstroom. De verkoop van 
bosproducten (hout, kerstgroen en kerstbomen) hebben een sterk cyclisch karakter- houtprijzen zijn 
wereldmarktprijzen en zeer conjunctuurgevoelig. De afzet van inheemse kerstbomen en kerstgroen is 
de laatste jaren sterk afgenomen doordat consumenten hoge kwaliteitseisen stellen (beperkte naald

uitval buitenlandse bomen)- er is sterke concurrentie vanuit het buitenland. Verkoop aan bedrijven en 
instellingen van kerstbomen en kerstgroen is de tengevolge van de nieuwe eisen van brandpreventie voor 
publieke ruimtes gedaald tot bijna nihil. Gezien het huidige overheidsbeleid met betrekking tot subsidies 
mag verwacht worden dat deze de komende tijd voor het overgrote deel zullen worden afgebouwd. 

De totale kosten, exclusief afschrijvingen zijn op basis van deze meerjaren prognose geraamd op een 
jaarlijks bedrag van gemiddeld € 715.000,-. Gezien het vaste patroon van deze kosten levert dit een 

structureel tekort op van gemiddeld jaarlijks circa € 105.000,-. Naast dit structurele tekort dient voor 
circa 25% van de huidige inkomsten een meer vaste en conjunctuur onafhankelijke inkomstenstroom 

worden verkregen, dit betreft een bedrag van circa € 152.500,00. 

Het landgoed heeft de mogelijkheden van opbrengstenverhoging en kostenbesparing reeds tot het 

uiterste benut mede door de optimalisatie van het thans nog bruikbare en aanwezige arbeid en materieel. 

Verregaande samenwerking met de aanwezige pachtboer is hiervan een voorbeeld, maar is reeds tot het 

maximum bereikt. 



Inmiddels heeft deze situatie geleid tot het opschorten van investeringen in de revitalisering van de 

Binnenplaats. In de toekomst brengt dit bovendien een ongewenste spanning en doorlopende arbitrage 

met zich mee tussen de belangen van familie en van. het landgoed. Daar ko~t bij, dat het eigen vermogen 

van Landgoed Pijnenburg vrijwel geheel bestaat uit vaste activa, te weten grond en opstallen en daarom 

niet de functie van 'fall back' kan vervullen voor tegenvallers als stormschade, brand, bomenziekten en 

verzuring of vernatting, noch van bron voor investeringen gericht op de versterking van cultuur· en 

natuurhistorische waarde. Voor het bos is er weliswaar een bosbrandverzekering afgesloten, maar deze 

verzekering dekt alleen de directe schade als gevolg van de herplantplicht volgens de Boswet maar een 

dergelijke verzekering dekt niet den dan ontstane toekomstige inkomstenverliezen. Er ontstaat immers 

een jarenlange stagnatie in de mogelijkheid tot verkoop van niet volgroeide nieuwe bomen met de daar 

bij behorende lacune in de productiestroom. 

Met betrekking tot de bestaande functies van het landgoed hebben de eigenaren binnen de 

randvoorwaarden van economische en financiële haalbaarheid de volgende doelstellingen: 

• Landbouw; het handhaven van één levensvatbaar agrarisch bedrijf en samenwerking met de pachter 

waardoor met een efficiënte inzet van zijn arbeid en materieel het beheer en onderhoud van het 

landgoed (landschap, onderhoud van wegen en paden etc.) kostenbesparend kan worden uitgevoerd . 

• Bosbouw; van productiegericht naar een natuurvolgend bosbeheer met houtproductie, 

FSC gecertificeerd, kostenminimalisatie door verkoop van het hout op stam. 

Recreatie; zonering van drukkere/intensievere gebieden en rustige gebieden, intrensivering langs 

de randen zoals op 't Hoge Erf nabij de Hoge Vuurscheweg en Overbosch nabij de Vuurschesteeg, 

extensivering van de recreatiedruk nabij de woningen zowel op Brandenburg als in het midden gebied 

van 't Hoge Erf. 

• Cultuurhistorie; waar mogelijk cultuurhistorische elementen handhaven enfof terugbrengen met 

name op de De Binnenplaats. 

• Natuur; het behoud van de bestaande natuur en waar mogelijk het ontwikkelen enfof uitbreiden van 

de bestaande natuur binnen de door de overheden vastgestelde natuurdoelen. 

4) Hoe kan landgoed Pijnenburg 
zijn maatschappelijke functie 
behouden? 

r ' 1 

Indien Landgoed Pijnenburg nieuwe economische dragers zou aanboren, zou tegelijkertijd het structurele 

tekort kunnen worden opgelost, de financiële onafhankelijkheid van het landgoed kunnen worden gereali· 

seerd en een liquide buffervermogen kunnen worden aangelegd. Hiermee zou de basis gelegd worden voor 

een duurzaam en evenwichtig beheer dat voorbereid is op de toekomst. 

Met financiële onafhankelijkheid wordt bedoeld dat de duurzame instandhouding van het landgoed niet 

afhankelijk is van overheidssubsidies of giften van andere instellingen en er geen structurele bijdrage 

vanuit de eigen middelen van de familie naar het landgoed gaat. Familieleden die op het landgoed wonen 

dragen de kosten van het dageli jks beheer en onderhoud , de vaste lasten (zoals verzekeringen, nutsvoor· 

zieningen, etc.) en belastingen (ozb, waterschapslasten, etc.) voor hun woning uit eigen middelen. 

... 



• 

convenant landgoed Pijnenburg 

Landgoed Pijnenburg kan zijn maatschappelijk functie behouden door: 

A. De continuïteit van het beheer en· een gezonde financiële huishouding. 

B. Creatief ondernemerschap met nieuwe economische dragers. 

C. Een samenwerkende en faciliterende overheid. 

Ad !. De continuïteit van het beheer en een gezonde financiële huishouding 

Het particulier eigendom is een effectieve en voor de maatschappij gunstige vorm van landgoedbeheer. 

De langdurige en persoonlijke betrokkenheid van de familie lnsinger zorgt zowel voor de instandhouding 

van het landgoed op zichzelf, als voor het behoud van diens maatschappelijke functie en de daarbij beho

rende cultuur- en natuurhistorische waarden. De familie streeft naar een gezonde financiële huishouding 

waarbij de kosten van het onderhoud van het landgoed gedekt kunnen worden door de inkomsten waarbij 

er tevens kapitaal overblijft voor investeringen op lange termijn en reserves aangehouden kunnen worden 

voor onverwachte kosten en calamiteiten. In deze tijd van recessie en bezuinigingen zullen de huidige 

resterende subsidies verminderen of komen te vervallen. 

Creatief ondernemerschap met nieuwe economische dragers 

In (de activa van) het landgoed liggen verschillende potentiële economische dragers die vooralsnog niet 

als zodanig worden benut. Deze worden door de familie lnsinger beschouwd als een stille reserve, die de 

toekomstbestendigheid van het landgoed kunnen schragen. Het scheppen van de juiste randvoorwaarden 

is hiervoor noodzakelijk en is de ondersteuning van en samenwerking met strategische partners zoals 

gemeente en provincie noodzakelijk. 

De nieuwe economische dragers zouden moeten passen in de natuurlijke omgeving en iets kunnen 

toevoegen aan de bestaande recreatiebeleving van de bezoekers aan het landgoed. De familie wil hiervoor 

samenwerking zoeken met verschillende partners, die enerzijds gericht is op de bevordering van het 

scheppen van gunstige beleidsrandvoorwaarden voor nieuwe economische dragers en anderzijds gericht 

is op een evenwichtig gebruik van deze zelfde economische dragers. 

Van overheidswege wordt gevraagd om planologische randvoorwaarden te scheppen zodat de 

economische dragers gerealiseerd kunnen worden, het ondernemersrisico blijft bij het landgoed. 

Het zou wenselijk zijn om de beoogde economische dragers nu planologisch mogelijk te maken, zodat het 

landgoed zich in de komende periode van 10 jaar zelfstandig zou kunnen financieren en zijn doelstellingen 

kan realiseren. Fasering en het leggen van prioriteiten met betrekking tot de verwezenlijking van de ver

schillende economische dragers is mede afhankelijk van de economische situatie en de maatschappelijke 

behoefte en de daarmee samenhangende risico's. De nieuwe economische dragers die volgens de familie 

thans de grootste kans van slagen hebben en passen binnen het beleid van het landgoed: 

1. Theehuis inclusief parkeerplaatsen, locatie: Overbosch, hoek EmbranchementswegjVuursche Steeg. 

2.. Klimbos; locatie:'t Hoge Erf, nabij parkeerplaatsen Hoge Vuurscheweg. 

3· Theehuis inclusief parkeerplaatsen; locatie: Branden burg, nabij de ingang naar De Stulp. 

4· Koetshuis; locatie: Binnenplaats; Functiewijziging van woonruimte naar dubbel functie wonen en 

kantoor jcongresrui mte. 

s. Beheergebouw locatie: Brandenburg (dit staat reeds in het bestemmingsplan, maar is nog te 

realiseren); functiewijziging naar recreatiewoning. 

6. Semipermanente vakantiewoningen; locatie: Brandenburg, landbouwgrond nabij de Buurtlaan. 

7. Dierenbegraafplaatsjasverstrooiing; locatie: Overbosch (alternatief 't Hoge Erf). 



8. Cognacveld; locatie: 't Hoge Erf, intensiveren één en meerdaagse evenementen (max 2-3 dagen 

per evenement), verplaatsen naar een andere locatie waardoor de invloed op de natuur wordt 

geminimaliseerd. 

g. Ecologische Pitch en Puttgoljbaan; locatie: 't Hoge Erf, voormalige parkeerplaatsen. 

10. Ontwikkeling landgoed met woon- of hotelfunctie; locatie: 't Hoge Erf, voormalig defensieterrein . 

11. Herbouw ten behoeve van de reconstructie kruising Hilversumsestraatweg/Hoge Vuurscheweg 
gesloopte woning; locatie: 't Hoge Erf. 

12. Uitkijktoren; locatie: 't Hoge Erf (Vinkenhof) herbouw gesloopte brandtoren past binnen uitwerking 

visie Heel de Heuvelrug. 

Daarnaast zijn de volgendeinrichtings-en publieksbegeleidingsmaatregelen van belang voor het 

landgoed: 

13. Omleidingfietsroute EmilialaanjBuurtlaan; locatie: Brandenburg, ontlasting EHS en natuur 

van recreatiedruk en woningen aan de Buurtlaan. 

14. Verbeteren gevaarlijke punten waar routes van de verschillende recreatieve gebruikers 

(o.a. fietsers, ruiters, wandelaars) samenkomen en of kruisen. 

u Een ondersteunende en faciliterendeoverheid 

Om het landgoed ook in de toekomst op een goede manier te behouden en onderhouden, is niet alleen 

een vruchtbare en evenwichtige verstandhouding tussen Landgoed Pijnenburg en haar omgeving nodig, 

maar ook een duurzame samenwerking tussen het landgoed en de verschillende strategische partners. 

De provinciale en gemeentelijke autoriteiten zijn partijen die voor de realisering van een belangrijk deel 

van de strategie een hoeksteenfunctie vervullen. Met hen zou het landgoed de randvoorwaarden kunnen 

scheppen voor een succesvolle verwezenlijking van de nieuwe economische dragers. 

Het landgoed zou samen met provincie en gemeente de ruimte en de mogelijkheden willen scheppen om 

zijn 'nieuwe' maatschappelijke functie naar behoren te kunnen blijven vervullen, mede in het belang van 

de inwoners van de omliggende gebieden. 

Het zou denkbaar zijn dat het Landgoed Pijnenburg met de gemeente en de provincie hiertoe de handen 

ineen zou slaan en een convenant zou sluiten waarbij de wederzijdse beoogde doelstellingen en de 

gevraagde inspanningen zouden worden beschreven. Een convenant dat de mogelijkheid zou bieden om 

economische dragers voor het landgoed te ontwikkelen en om tegelijkertijd de gewenste natuurwaarden 

en belevingswaarden te waarborgen en te verbeteren waardoor het gebied zijn aantrekkingskracht blijft 

behouden of verhoogt. 

Uit beleidsdocumenten en overleg met de overheden komen de volgende wensen en verlangens van de 

overheid naar voren: 

Het behoud van de publieke toegankelijkheid van het landgoed voor recreanten, 

zoals wandelaars, fietsers en ruiters; de zonering van Heel de Heuvelrug. 

Het landgoed zou onderdeel moeten worden van de Vorstelijke Schakel binnen de 

Utrechtse Heuvelrug met een daarin vastgelegde zonering. 

Een goede ontsluiting en een verkeersregulatie van het gebied de Lage Vuursche; 

Mobiliteitsplan Lage Vuursche. 

Aanvullende recreatiemogelijkheden in het gebied rond de Lage Vuursche. 

Het behoud en de realisatie van Groene Entrees naar het landgoed. 

Het verbeteren van de gevaarlijke punten waar fiets- and wandelroutes van de verschillende 

recreatieve gebruikers elkaar kruisen of samenkomen. 

De ontsnippering van provinciale wegen op en bij het landgoed o.a.: het plaatsen van rasters op de 

N415 en een reservering van een ecoduct/faunapassage op de N234, hoek Embranchementsweg. 

Het bevorderen van de groei van vochtige heide op Brandenburg, Eisengat 

De realisatie van nieuwe natuur, het extensiveren van landbouwpercelen. 



• 

' 

B.1JI g convenant landgoed Pijnenburg 

Het extensiveren van het gebruik van het Cognacveld, het verplaatsen van het huidige gebruik naar 

een andere locatie waardoor de invloed op de natuur wordt geminimaliseerd. 

Een Uitkijktoren op het Hoge Erf (Vinken hof) in samenhang met de sloop van twee nabij gelegen, 

minder fraaie, masten voor mobiele telefonie en het integreren van antennes in de toren. 

Een utilitaire verbinding Soest-Hilversum, voorstel gemeente Soest. 

Kort samengevat: de eigenaren van het landgoed c.q. de auteurs van dit document beogen een vorm van 

landgoedbeheer waarin de balans wordt bewaakt tussen financiële en maatschappelijke doelstellingen 

die gericht zijn op zowel de continuïteit als de functionaliteit van Landgoed Pijnenburg. De overheid is 

daarbij de onmisbare partner die meedenkt, faciliteert en ondersteunt. 

5) Plan van aanpak nieuwe 
economische dragers 

Theehuis inclusief parkeerplaatsen; 

' locatie: Overbosch, hoek EmbranchementswegjVuursche Steeg 

In de rapportage 'Visie op Mobiliteit' d.d. 23 februari opgesteld in opdracht van de gemeente Baarn 

is een voorkeur aangegeven voor het parkeren aan de randen van het gebied met overstap naar 

recreatie te voet of per fiets. De locatie hoek EmbranchementswegfVuursche Steeg is aangegeven 

als een mogelijke locatie voor een dergelijke parkeervoorzien ing. Op de hoek ligt circa 2 hectare 

weiland in eigendom bij het landgoed dat kan worden ingericht als parkeervoorziening met daarbij 

een Theehuis (horeca 3). De exploitatie van het Theehuis moet naast het bekostigen van het onder

houd van de parkeerplaatsen en het rendabel maken van de investering inkomsten opleveren voor 

de instandhouding van het landgoed. Door de aanwezigheid van het Theehuis is er tevens sprake 

van een sociale controle waardoor ongewenste activiteiten op de parkeerplaats worden voorkomen. 

2 l<limbos; 

locatie: 't Hoge Erf, nabij de parkeerplaatsen aan de Hoge Vuurscheweg 

Een klimbos is een vorm van dagrecreatie waarbij bezoekers tegen betaling en na het krijgen van 

een veiligheidsinstructie een route op hoogte tussen de bomen afleggen. Een klimbos bestaat uit 

verschillende parcoursen met oplopende moeilijkheidsgraden, van ladders tot tokkel baan. 

Voor de parcoursen (5- 8) worden in de bomen die daarvoor geschikt zijn op verschillende hoogtes 

met boomvriendelijk constructies plateaus aangebracht welke op diverse manieren en verschillende 

moeilijkheidsgraden met elkaar verbonden zijn. Nabij de parkeerplaatsen(zuidzijde)aan de 

Hoge Vuurscheweg staat een voor een klimbos geschikte bosopstand bestaande uit voornamelijk 

douglassparren. Centraal in het klimbos zal een oppervlakte van circa 1,5 tot 2 hectare nodig zijn om 

ruimte te creëren waar de parcoursen kunnen starten en eindigen, de kliminstructie kan worden ge

geven en een kiosk kan staan voor de uitgifte van de klimgordels. De parcoursen worden op hoogte 

ook buiten dit centrale gedeelte aangebracht. De investeringen moeten per saldo (directe opbreng

sten minus directe kosten) extra opbrengsten opleveren voor de instandhouding van het landgoed. 

3 Theehuis inclusief parkeerplaatsen; 

locatie: Brandenburg, nabij ingang naar De Stulp 

Aan de Biltseweg (N234) nabij de Hessenweg start een gemarkeerde wandelroute richting De Stulp 

waarvan door veel recreanten gebruik wordt gemaakt. 



Ter plaatse is geen parkeergelegenheid waardoor in de berm van de druk bereden provinciale weg 

wordt geparkeerd, hetgeen tot gevaarlijk verkeerssituaties leidt. Ter plaatse kan het bos, zonder grote 

aantastingen worden ingericht als parkeervoorzjening met daarbij een T,heehuis (horeca 3). De ex

ploitatie van het Theehuis moet naast het bekostigen van het onderhoud van de parkeerplaatsen 

en het rendabel maken van de investering, tevens opbrengsten opleveren voor de instandhouding 

van het landgoed . Door de aanwezigheid van het Theehuis is er tevens sprake van sociale controle 

waardoor ongewenste activiteiten op de parkeerplaats worden voorkomen. 

Koetshuis; 

locatie: Binnenplaats; Functiewijziging van woonruimte naar wonen met dubbel functie 
kantoorjcongresruimte. 
Het koetshuis is gelegen in het park (geheten: de Binnenplaats) van Landgoed Pijnenburg en kan 

meerdere bestemmingen krijgen. Een afgesplitst deel is gereed en bruikbaar als dienstwoning, de 

begane grond en zolderverdieping kunnen als kantoor en vergaderruimte worden gebruikt en gereed 

gemaakt worden voor bijeenkomsten op basis van exploitatie door derden. De investeringen moeten 

op deze wijze per saldo (directe opbrengsten minus directe kosten) huuropbrengsten opleveren. 

De kwaliteit van de externe huurder die de begane grond exploiteert, is daarbij van doorslaggevende 

betekenis. 

Beheergebouw(nog te realiseren); 
locatie: Brandenburg, functiewijziging naar recreatiewoning. 
Op basis van het vigerende bestemmingsplan kunnen buiten het agrarisch bouwvlak een veldschuur 

(wo m2
) gebouwd worden voor het beheer en de exploitatie van de gronden. Deze mogelijkheid is 

nog aanwezig op de weilanden behorende bij de Boerderij Branden burg, Pijnenburg 9 te Baarn. 

Aan de bosrand langs de Emilialaan kan een dergelijke opstal gerealiseerd worden. Voor het beheer 

van het landgoed is het uitgangspunt dat dit zoveel mogelijk van uit een centraal punt wordt gedaan 

waardoor het beheergebouw aangewend kan worden voor een ander functie zoals vakantiewoning 

die verhuurd wordt aan recreanten die voor een kortere periode in de omgeving van de Lage Vuursche 

een vakantie willen doorbrengen en het gebied te voet of per fiets verkennen. De huuropbrengsten 

van de recreatiewoning moet naast voor het bekostigen van het onderhoud en het rendabel maken 

van de investering opbrengsten opleveren voor de instandhouding van het landgoed. 

Semi permanente vakantiewon i ngen; 
locatie: Brandenburg, landbouwgrond nabij Buurt/aan. 
Aan de Buurtlaan, ten noorden van de woning Pijnenburg 7, ligt een van oudsher open perceel 

landbouwgrond. Uit ervaring met de al op het landgoed aanwezige recreatiewoningen blijkt er 

behoefte te zijn aan overnachtingsmogelijkheden voor kortere periode voor recreanten die de 

omgeving van de Lage Yuursche te voet of per fiets verkennen. Door op het deze locatie plaatsen 

van semipermeabele vakantiewoningen kan in deze behoefte worden voorzien. De vakantiewoningen 

zijn eenvoudig van aard en inrichting en dienen als verschijningsvorm in het landschap te passen. 

De doelgroep zijn de rustige natuurminnende recreanten. De investeringen moeten op deze wijze 

per saldo (directe opbrengsten minus directe kosten) huuropbrengsten opleveren. 

J Dieren begraafplaatsJasverstrooi i ng; 
locatie: Overbosch (alternatief Hoge Erf) 
Er blijkt een maatschappelijke behoefte bestaan aan locaties waar mensen hun huisdieren kunnen 

begraven dan wel de as van de huisdieren na crematie kunnen verstrooien en bij gelegenheid die 

locatie te bezoeken om het huisdier te gedenken. Het landgoed wil hiertoe de mogelijkheid geven 

door een perceel bos van circa 2 hectare geschikt te maken. Mensen kunnen hun huisdier op dit 

perceel begraven dan wel de as verstrooien. De opbrengsten moeten de kosten dekken van beheer 

en onderhoud van het perceel en daarnaast een bijdrage leveren aan de instandhouding van het 

gehele landgoed, deze zal zeer beperkt zijn. Een unieke locatie is gelegen aan de Vuursesteeg nabij 

de weilanden waarop de onder 1 genoemde parkeervoorzieningen met theehuis gerealiseerd 

... 
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kunnen worden. Door deze combinatie hoeven er ten behoeve van de dierenbegraafplaats geen 

extra voorzieningen te worden gerealiseerd. Een alternatieve locatie ligt aan de Zwarteweg nabij de 

Hoge Vuurscheweg, voor deze locatie moeten wel specifiE;ke voorzieningen gerealiseerd worden. 

8 Cognacveld; locatie: 

0 

't Hoge Erf, intensiveren één en meerdaagse evenementen, verplaatsen naar een andere 
locatie waardoor de invloed op natuur wordt geminimaliseerd. 
In samenwerking met Feel Good Tentevent organiseert het landgoed op het 'Cognacveld' gelegen 

midden in bossen van 't Hoge Erf bijzondere evenementen met een combinatie van cultuur, 

kunst, theater en natuurbeleving. Het betreft bedrijfsuitjes, brainstormsessies, productpresentaties, 

bruiloften en feesten . Op dit moment gaat het gemiddeld om circa 20 dag-evenementen per jaar 

met een groepsgrote variërend van 40 tot 150 personen. Mede gezien de investeringen die nood

zakelijk zijn vanuit wet en regelgeving is een intensivering van het gebruik tot circa 40 (maximaal 

so) evenementen voor een rendabele exploitatie noodzakelijk. De huidige locatie ligt midden in de 

Ecologische Hoofdstructuur en is in de gebiedsvisie Lage Vuursche aangeduid als rustig waardoor 

intensivering vanuit overheidsbeleid niet gewenst is . Voorgesteld wordt om de locatie voor de 

evenementen te verschuiven naar een locatie nabij de parkeerplaatsen bij het bestaande Theehuis 

't Hoge Erf waardoor er een concentratie van recreatieactiviteiten komt bij deze groene entree. 

Tevens wordt de ontwikkeling gewenste natuurdoelen op het Cognacveld mogelijk . 

Ecologische Pitch en Puttgolfbaan; 
locatie: 't Hoge Erf, voormalige parkeerplaatsen. 
Pitch en Putt golfwordt gespeeld op een kleine 18 holes golfbaan, de lengte van de hole ligt tussen 

de 30 en 70 meter. Door deze kleine afstanden is het spelgeschikt voor iedereen en kan een korte 

instructie zelfstandig gegolfd worden . Er is geen dure uitrusting nodig, benodigde materiaal kan 

worden gehuurd en daarnaast is een vergoeding verschuldigd voor het gebruik van de baan. 

De baan wordt ecologisch opgezet door het niet toepassen van natuur- en gebiedsvreemde mate

rialen. Er wordt gespeeld tussen de bomen op een natuurlijke grasbaan met van nature aanwezige 

of enkele aangelegde hindernissen . Voor een Pitch en Putt baan is in vergelijking met een gewone 

golfbaan (minimaal 40 hectare) een relatief kleine oppervlakte nodige van 2 tot maximaal4 hectare. 

De opbrengsten uit verhuur van de baan leveren een bijdrage aan de instandhouding van het gehele 

landgoed. 

Ontwikkeling landgoed met woon- of hotelfunctie; 
locatie: 't Hoge Erf, voormalig defensieterrein. 
In de afgelopen decennia zijn door het landgoed diverse initiatieven genomen om langs de 

Hilversumsestraatweg op het voormalige defensieterrein nabij de locatie waar de hondenclub 

haar trainingen doet een economische drager te realiseren in de vorm landgoed met een woon

of hotelfunctie. De initiatieven hiertoe zijn ontstaan uit het feit dat op deze locatie in het vorige 

bestemmingsplan een mogelijk was voor de realisatie van een manegebedrijf middels een 

vrijstellingsbevoegdheid van het College van Burgemeester en Wethouders. Het voormalige 

defensieterrein heeft een oppervlakte van circa 10 hectare en is tot midden zestiger jaren van de 

vorige eeuw in gebruik geweest bij het Nederlandse leger voor de opslag van munitie. Toen het 

terrein overbodig werd, is het weer terug gekocht door het landgoed van de Nederlandse Staat. 

In het terrein zijn de sporen van het gebruik van defensie voor munitieopslag nog volop aanwezig. 

Door de realisatie van een nieuw landgoed worden op het terrein naast een economische drager 

ook natuurdoelen gerealiseerd. 

1 . Herbouw ten behoeve van de reconstructie van de op de kruising 
Hilversumsestraatweg f Hoge Vuurscheweg gesloopte woning; 
locatie: 't Hoge Erf 
Deze woning is gesloopt door de provincie Utrecht in verband met de verbreding en herinrichting 

van de kruising ter plaatse. De sloop heeft plaatsgevonden onder de toezegging van de provincie 



dat ter plaatse een vervangende woning gebouwd zou kunnen worden. De indertijd van de 

provincie ontvangen schadeloosstelling was gebaseerd op de bouw van een vervangende woning. 

Tot op heden is de woning niet gerealiseerd vanwege de planologische situatie ter plaatse. 

Uitkijktoren; 
locatie: 't Hoge Erf (Vinkenhof) de herbouw van de gesloopte brandtoren past binnen de 
uitwerking visie 'Heel de Heuvelrug'. 
Tot midden van de jaren tachtig van de vorige eeuw heeft tussen de Brandtorenlaan en Hoge 

Vuurscheweg op het Hoge Erf een brandtoren gestaan. De brandtoren werd gebruikt voor de bos

brandbewaking in droge perioden. De bezetting van de brandtoren werd geregeld door de Utrechtse 

Bosbrandweer Vereniging. In de loop van de jaren tachtig is de bosbrandbewaking overgenomen 

door vliegtuigen en raakten de brandtorens overbodig. Omdat er toen geen andere bestemming 

voor was en wel de kosten van beheer en onderhoud opgebracht moesten worden is door de 

Utrechtse Bosbrandweer Vereniging besloten een aantal brandtorens te slopen. Bij de opkomst van 

de mobile telefonie dient een landelijk dekkend netwerk door de providers gerealiseerd te worden. 

Dit heeft geleid tot het plaatsen van landschap ontsierende metalen vakwerk torens in het buiten

gebied, ook rond deze locatie. 

Daarnaast is in de visie voor de Heuvelrug aangegeven om op verschillende locaties uitkijktorens 

te willen realiseren voor zicht op de omgeving zodat de unieke ligging van de Heuvelrug te zien is. 

Het realiseren van de uitkijktorens voor alleen zicht op de omgeving is economisch niet haalbaar. 

Herbouw van de brandtoren uit historisch perspectief met het plaatsen van gsmjumts antennes 

eventueel in combinatie met een tokkelbaan naar het klimbos als kostendragers en recreatieve 

bezoekers die van het uitzicht genieten met een educatief paneellijkt economisch wel haalbaar, 

mits er daarnaast door de ruimtelijk ordeningsbeleid komt die voorkomt dat er nieuwe landschap 

ontsierende metalen vakwerk masten worden geplaatst en bestaande masten worden gesaneerd 

zodat de providers verplicht worden om gebruik te maken van de toren. De huuropbrengsten van 

de antennes moeten kosten dekkend zijn voor het beheer en onderhoud van toren en daarnaast 

een bijdrage leveren aan de instandhouding van het gehele landgoed. 

lnrichtingsmaatregelen en publieksbegeleidingsmaatregelen: 

1 Omleiding fietsroute Emilialaan f Buurtlaan; 
locatie: Brandenburg, ontlasting EHS en natuur van recreatiedruk en woningen aan 
de Buurt/aan. 

I 1 Verbeteren gevaarlijke punten waar routes van de verschillende recreatieve 
gebruikers samenkomen en of kruisen. 
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6) Oproep aan gemeente Baarn en 
provincie Utrecht 

Zoals aangegeven in hoofdstuk 1 (Essentie) is het doel van dit document om het kader en de 
randvoorwaarden expliciet te maken zodat een convenant tussen provincie, gemeente Baarn en 
eigenaarjbeheerder zou kunnen worden overeengekomen voor een blijvend succesvol beheer van het 
landgoed gedurende de komende generaties , samen met en ten behoeve van belanghebbenden uit de 

omgeving. 

De eigenaren/beheerders roepen de gemeente Baarn en de provincie Utrecht dan ook op om 
Landgoed Pijnenburg te ondersteunen door mogelijkheden te scheppen in de bestemmingsplannen 
om economische dragers te realiseren. 

In het convenant zouden de wensen en het beleid van de overheden en die van de eigenaren van 

het landgoed gekoppeld kunnen worden op basis waarvan de planologische randvoorwaarden in 
bestemmingsplannen zouden kunnen worden uitgewerkt. 
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