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Managementsamenvatting 
 

Inleiding 
In 2005 en 2007 heeft de “Brede Werkgroep Lage Vuursche” rapportages opgesteld inzake de 

verkeers- en parkeerproblematiek in Lage Vuursche. Alle betrokkenen hebben gewezen op het feit dat 

er een lange termijn visie met betrekking tot de mobiliteit in het gebied Lage Vuursche moet worden 

opgesteld. 

Aan Hauptmeijer Verkeer te Deventer (in samenwerking met Wageningen Universiteit, Leerstoelgroep 

Landgebruiksplanning) is opdracht verleend voor het uitvoeren van dit mobiliteitsonderzoek.  
 

Probleemverkenning 
Uit de probleemverkenning blijkt dat een kwantitatieve beschouwing over de omvang van het aantal 

recreanten, hun bestemmingen en de verkeerskundige gevolgen daarvan ontbreekt. Alle overige 

mobiliteitsproblemen zijn daarvan een afgeleide. 

 

Doelstelling mobiliteitsonderzoek 
Gegeven de uitgevoerde probleemverkenning en de geformuleerde onderzoeksvragen is voor dit 

project de volgende doelstelling geformuleerd: 

“Het vergroten van het inzicht in de verplaatsings-  en vervoerspatronen van recreanten die De Lage 

Vuursche bezoeken, het opstellen van een lange termijn visie op de mobiliteit in het onderzoeksgebied 

met als planjaar 2025 en het doen van voorstellen voor concrete maatregelen die daaruit 

voortvloeien”.  

 

Inventarisatie 
De chaotische situatie op hoogtijdagen in het dorp Lage Vuursche wordt veroorzaakt door zoekverkeer 

en onduidelijke parkeersituaties. Met name in het zuidelijke deel va het onderzoeksgebied zijn er te 

weinig parkeerplaatsen voor bezoekers op hoogtijdagen. Door de chaotische situatie in het dorp Lage 

Vuursche is dit slecht bereikbaar voor hulpdiensten en wordt de doorstroming van de bus (lijn 59) 

belemmerd. 

Onderkend wordt dat in de gebiedsvisie De Vuursche een aantal kansrijke zoeklocaties worden 

genoemd die mogelijk als Groen Entree geschikt zijn. Verder zijn er belangrijke knelpunten op (delen 

van) de Hoge Vuurseweg, Vuursche Steeg en Embrachementsweg. Deze wegvakken voldoen niet aan 

de eisen van een duurzaam veilige weginrichting op basis van hun functie als erftoegangsweg. Ook 

ontbreken vrijliggende fietsvoorzieningen langs deze drukke erftoegangswegen, evenals langs de 

Maartensdijkseweg. Verder is kwaliteit van de verharding van sommige recreatieve fietspaden matig, 

wat ten koste gaat van het comfort van de fietsers.  

 

Verkeerskundige analyse 
Op basis van de verkeerskundige analyse wordt geconcludeerd dat op de maatgevende ontwerpdag, de 

20
e
 drukste dag, grofweg ca. 50% van het aanwezige verkeer op de wegen richting Lage Vuursche, 

deze locatie niet als eindbestemming heeft. Verondersteld wordt dat Lage Vuursche onderdeel is van 

een recreatieve trip van deze passanten. Verder blijkt uit de analyse dat er in het onderzoeksgebied 

behoefte is aan ca. 400 tot 1200 extra parkeerplaatsen. 

Met betrekking tot de capaciteit van het wegennet wordt geconcludeerd dat de capaciteit van de lokale 

wegen voor de afwikkeling van het recreatieve bestemmingsverkeer voldoende is. 

Capaciteitsproblemen ontstaan door verkeer dat ten opzichte van Lage Vuursche een doorgaand 

karakter heeft en “zoekverkeer” op weg naar een parkeerlocatie. 

 

Integrale visie op de mobiliteit in het gebied 
In het dorp Lage Vuursche is op hoogtijdagen sprake van een onacceptabele verkeers- en parkeerdruk. 

Naar het zich laat aanzien zal deze overlast blijven en mogelijk zelfs toenemen, doordat een steeds 

groter deel van het autoverkeer op doordeweeksedagen komt. Om te voorkomen dat een situatie 

ontstaat waarbij het gebied "doodgeknuffeld" wordt door rustzoekende recreanten met hun rijdende en 



 Mobiliteitsonderzoek Lage Vuursche  
   

   

Rap_1014_Lage_Vuursche_eindrapport_230211.doc 4 

geparkeerde auto's, moet gestreefd worden naar meer rust in het gebied. Dat kan op een aantal 

manieren: 

• het bieden van voldoende parkeergelegenheid aan de randen van het gebied, in combinatie met een 

overstap naar recreatie te voet of per fiets, z.g. Groene Entrees en overige parkeerlocaties. Deze 

dienen rechtstreeks aangesloten te zijn op de omringende hoofdwegen; 

• het weren van verkeer dat geen bestemming in het gebied en/of het dorp Lage Vuursche heeft; 

• het stimuleren van het fietsgebruik; 

• het stimuleren van het gebruik van het openbaar vervoer. 

Overlast van autoverkeer in de kern Lage Vuursche kan worden voorkomen door een strategie van het 

aanbieden van parkeervoorzieningen in concentrische cirkels met Lage Vuursche als middelpunt. Bij 

een toenemende vraag dienen de parkeerlocaties van binnen naar buiten op een gereguleerde wijze te 

worden aangeboden. Dit dient te geschieden met behulp van dynamische bewegwijzering aan de 

randen van het onderzoeksgebied en met behulp van verkeersregelaars binnen het onderzoeksgebied. 

 

Maatregelen 
De probleemanalyse en de integrale gebiedsvisie leiden tot de volgende voorstellen voor maatregelen: 

• voorgesteld wordt het areaal aan parkeerplaatsen voor auto’s uit te breiden met 800 stuks. Deze 

uitbreiding dient gefaseerd te worden gerealiseerd, te beginnen aan de zuidzijde van het 

onderzoeksgebied; 

• het is noodzakelijk op de provinciale wegen in het onderzoeksgebied een dynamische 

parkeerbewegwijzering aanbrengen. Op deze wijze kunnen de bezoekers reeds aan de rand van het 

gebied naar de beschikbare parkeerruimte worden geloodst; 

• inzet van verkeersregelaars die “ringsgewijs” van binnen (kern Lage Vuursche) naar buiten 

worden ingezet op basis van de parkeerbehoefte; 

• aanleg van vrijliggende fietspaden langs de Hoge Vuurseweg (gedeeltelijk), Vuursche Steeg, 

Maartensdijkseweg en de Embrachementsweg met een gezamenlijke lengte van ca. 7 km; 

• aanleg van een directe fietsroute in het kader van het project VERDER is gepland vanaf de 

Koningsweg in Soest naar het kruispunt van de Hoge Vuurseweg-Hilversumsestraatweg. De 

fietsroute loopt door landgoed Pijnenburg en is ongeveer 3 kilometer lang ([lit. 22] project 62); 

• verminderen van de barrièrewerking van met name de N234 en N415 door aanleg van een 

oversteek voor fietsers en voetgangers die wordt geïntegreerd in de geplande ecoducten ter hoogte 

van het landgoed Pijnenburg (N234 nabij de Embrachementsweg) en nabij Kievitsdel (N415); 

• op recreatieve (hoogtij)dagen de frequentie verhogen van lijn 59 van en naar Lage Vuursche; 

• de communicatie met de potentiële bezoekers van het gebied dient verbeterd te worden, door een 

adequate inzet van moderne communicatiemiddelen ingebed in de brede communicatie van Heel 

de Heuvelrug en de communicatiemiddelen van de betrokken gemeenten. 

In onderstaande figuur M1 is een overzicht gegeven van de belangrijkste infrastructurele maatregelen. 

 

Conclusies  
Op basis van dit mobiliteitsonderzoek kunnen de volgende (hoofd)conclusies worden getrokken: 

• de belangrijkste conclusie is dat overlast van autoverkeer in de kern Lage Vuursche kan worden 

voorkomen door een strategie van het aanbieden van parkeervoorzieningen in concentrische 

cirkels met Lage Vuursche als middelpunt. Bij een toenemende vraag dienen de parkeerlocaties 

van binnen naar buiten op een gereguleerde wijze te worden aangeboden. Dit dient te geschieden 

met behulp van dynamische bewegwijzering aan de randen van het onderzoeksgebied en met 

behulp van verkeersregelaars binnen het onderzoeksgebied;  

• uit een oogpunt van verkeersveiligheid en comfort is het noodzakelijk om in overleg met de 

gemeenten De Bilt en Zeist zo spoedig mogelijk plannen te ontwikkelen voor de aanleg van 

vrijliggende fietspaden langs (delen van) de Hoge Vuurseweg, Vuursche Steeg, 

Embrachementsweg en Maartensdijkseweg; 

• voor het beïnvloeden van het mobiliteitsgedrag (minder met de auto en meer op de fiets of in het 

openbaar vervoer) dient een intensieve reclamecampagne te worden gevoerd, die bij voorkeur is 

ingebed in de totale communicatie rondom Heel de Heuvelrug. 
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Aanbevelingen 

• Aanbevolen wordt om allereerst draagvlak te verwerven voor de voorgestelde strategie om het 

autoverkeer te reguleren; 

• Gelet op de behoefte aan (parkeer)voorzieningen wordt aanbevolen om bij realisatie van de 

voorgestelde maatregelen te werken van zuid naar noord. 

 

 
 

Figuur M1. Belangrijkste voorgestelde infrastructurele maatregelen 
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1. Inleiding 

 

Achtergrond 
In 2005 en 2007 heeft de “Brede Werkgroep Lage Vuursche” rapportages opgesteld inzake de 

verkeers- en parkeerproblematiek in Lage Vuursche. Daaraan zijn onderstaande citaten ontleend. 

 

“Lage Vuursche is een populair dorp en wordt al jaren druk bezocht door toeristen. Het aanbod 

aan toerisme, verkeer en de bijbehorende parkeerbehoefte is zodanig gegroeid dat er nu 

sprake is van een chaotische en op sommige tijdstippen onveilige situatie. Het aanbod 

groeit echter gestaag door, zowel in aantallen auto's als aantallen toeristen, ook met andere 

middelen van vervoer. Dit aanbod spreidt zich bovendien steeds verder uit over de gehele week. Er 

is nu nog sprake van duidelijke verkeerspieken in het weekend, maar de weekperiode is hard bezig 

om een inhaalslag te maken. De druk is er binnenkort altijd. 

Uit interviews gehouden met een brede vertegenwoordiging van belanghebbenden, is een 

grote mate van consensus gebleken over de aard, oorzaak en omvang van de problemen en 

werd er een sterke wil en bereidheid geconstateerd om mee te werken aan oplossingen. 

De problemen qua parkeren ontstaan niet alleen uit een tekort aan capaciteit maar hebben ook 

van doen met de slechte bereikbaarheid van de wel aanwezige parkeergelegenheid. 

Alle betrokkenen hebben gewezen op het feit dat er een lange termijn visie moet worden 

opgesteld voor Lage Vuursche in de toekomst.” [lit. 1 en 2].  

 

Om deze langetermijnvisie op te stellen, zullen allereerst de aard en omvang van de 

mobiliteitsproblemen en de daaruit voortvloeiende onderzoeksvragen nader moeten worden 

geformuleerd. Vervolgens kan de visie op de gewenste mobiliteit worden geformuleerd waarbij 

antwoord wordt gegeven op de onderzoeksvragen. Op basis van deze visie kan dan een pakket van 

maatregelen worden uitgekristalliseerd. Daarbij kan dankbaar gebruik worden gemaakt van reeds 

uitgevoerde studies en andere beschikbare informatie.  

 

Opdracht 
Aan Hauptmeijer Verkeer te Deventer is opdracht verleend voor: 

• het uitvoeren van de probleemverkenning; 

• het formuleren van de onderzoeksvragen; 

• het geven van antwoorden op deze vragen; 

met als doel: 

• het opstellen van een integrale en gebiedsgerichte lange termijn visie op de gewenste mobiliteit in 

het gebied  

• voorstellen te doen voor maatregelen om deze visie te realiseren.  

 

Het projectresultaat bestaat uit een rapport met daarin het antwoord op de hiervoor vermelde 

onderdelen van de opdracht. Deze antwoorden vormen de basis voor een integrale visie op de 

beheersing van de verkeersproblematiek in het onderzoeksgebied en de daaruit voortvloeiende 

maatregelen. Het onderhavige document vormt deze rapportage. 

 

Werkwijze 
Gestart is met het formeren van de klankbordgroep. Met deze klankbordgroep is op 21 oktober 2010 

een startbijeenkomst gehouden.  

Het doel van deze startbijeenkomst was: 

• het verwerven van draagvlak voor het plan van aanpak; 

• door betrokkenen gegevens aan te laten leveren over verkeersintensiteiten en overig relevant 

onderzoeksmateriaal en/of literatuur m.b.t. het gemotoriseerde- en fietsverkeer;  

• mee te denken over de opzet en uitvoering van het mobiliteitsonderzoek. 

Na de bijeenkomst van de klankbordgroep is de studiefase uitgevoerd waarin: 

• de noodzakelijke gegevens zijn verzameld en geanalyseerd in hoofdstuk 6;  

• literatuuronderzoek is verricht en interviews zijn gehouden (zie bijlage 4); 
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• in hoofdstuk 7 zijn berekeningen gemaakt over: 

o de omvang van het recreatieve verkeer op een recreatieve maatgevende dag; 

o de herkomst en bestemming van dat verkeer (verplaatsingspatronen); 

o de vervoerswijze onderscheiden naar auto, fiets en openbaar vervoer (vervoerspatronen); 

o de toedeling aan het netwerk van de onderscheiden vervoerswijzen (verkeerspatronen); 

• in hoofdstuk 8 wordt een analyse van de verkeersproblematiek gemaakt en een integrale 

gebiedsgerichte visie wordt ontwikkeld. Deze visie gaat over de ruimtelijke samenhang van de 

verschillende verkeersaantrekkende objecten, de aan- en afvoerroutes van het verkeer (wenslijnen 

voor motorvoertuigen, openbaar vervoer en fietsers = verkeerspatronen) naar de verschillende 

bestemmingen in het onderzoeksgebied en de gewenste inrichting van het recreatieve 

verkeerssysteem. 

 

Vervolgens is de visie in hoofdstuk 9 vertaald naar concrete maatregelen op het gebied van 

infrastructuur voor de onderscheiden vervoerswijzen en maatregelen die dienen als flankerend beleid.  

 

De gevolgde werkwijze is schematisch weergegeven in figuur 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figuur 1. Werkwijze 

Uitwerking visie naar maatregelen 

4
e
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Opstellen onderzoeksvragen  
en  Plan van Aanpak 

Bepalen van:  
o omvang recreatie op maatgevende dag; 
o herkomst en bestemming van dat verkeer; 
o vervoerswijze (modal split); 
o toedeling aan netwerken. 

Opstellen conceptrapportage 

Inventarisatie 
verkeerskundige gegevens 

5
e
 Overleg met opdrachtgever 

Inventarisatie ruimtelijke 
functies 

Probleemverkenning 

Opstellen eindrapport 
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Uitvoeren 
interviews 
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Leeswijzer 
In hoofdstuk 2 wordt een korte samenvatting gegeven van de reeds in een eerder stadium uitgevoerde 

probleemverkenning. De volledige probleemverkenning is opgenomen in bijlage 1.  In hoofdstuk 3 

zijn de uit de probleemstelling voortvloeiende onderzoeksvragen geformuleerd. Vervolgens zijn in 

hoofdstuk 4 de doelstelling en het beoogde resultaat van dit onderzoeksproject beschreven. In 

hoofdstuk 5 wordt het onderzoeksgebied beschreven en afgebakend, waarna in hoofdstuk 6 de huidige 

verkeerskundige situatie binnen het onderzoeksgebied (het aanbod van de verkeersmarkt) wordt 

beschreven en knelpunten worden benoemd. Hoofdstuk 7 omvat de technische berekeningen van de 

omvang van het recreatieve verkeer per auto, fiets en openbaar vervoer  (de vraag van de 

verkeersmarkt) en de toedeling aan de bijbehorende netwerken. Dit hoofdstuk wordt afgesloten met 

een aantal conclusies op hoofdlijnen en een beschrijving van de risico’s en gevoeligheden die in de 

uitgevoerde berekeningen liggen opgesloten. In hoofdstuk 8 wordt de integrale visie op de mobiliteit 

in het gebied beschreven. Vervolgens wordt in hoofdstuk 9 een voorstel gedaan voor uit te voeren 

maatregelen. Het onderzoeksrapport wordt met hoofdstuk 10 afgesloten met een aantal conclusies en 

aanbevelingen. 

 

 
 

Figuur 2. Koudelaan 5 november 2010 

 

 

De “gehaaste” lezer, die al bekend is met het gebied, adviseren wij om eerst kennis te nemen van de 

hoofdstukken 2, 3 en 4, alsmede het overzicht van knelpunten en kansen in paragraaf 6.6 en de 

conclusies van de verkeerskundige analyse in paragraaf 7.6, en dan door te gaan met de hoofdstukken 

8 t/m 10. 
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2. Probleemverkenning 
 

Ter voorbereiding op de onderhavige studie is door Hauptmeijer Verkeer een “Probleemverkenning 

mobiliteit” voor Lage Vuursche uitgevoerd. Deze probleemverkenning is opgenomen in bijlage 1 

Kort samengevat komt de probleemverkenning hier op neer (citaat): 

 

“Het hoofdprobleem is dat een kwantitatieve beschouwing over de omvang van het aantal 

recreanten, hun bestemmingen en de verkeerskundige gevolgen daarvan ontbreekt. Alle overige 

mobiliteitsproblemen zijn daarvan een afgeleide.” 

 

Aanbevolen wordt om een “integraal gebiedsgericht mobiliteitsonderzoek” uit te voeren.  

Hieronder wordt verstaan het verbinden van de diverse ruimtelijke functies en het faciliteren van de 

mobiliteit die dat genereert. Doel daarbij is het realiseren van ruimtelijke kwaliteit van de fysieke 

infrastructuur, d.w.z. een hoge gebruikswaarde (functioneel), toekomstwaarde (duurzaam) en 

belevingswaarde (mooi). 

 

 

 
 

Figuur 3. Dagrecreatieterrein De Kuil 
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3. Onderzoeksvragen 
 

Op basis van de uitgevoerde probleemverkenning kunnen de volgende onderzoeksvragen worden 

geformuleerd: 

 

1. Wat is de omvang van het aantal recreanten dat het deelgebied De Lage Vuursche op een 

recreatieve maatgevende dag bezoekt? 

2. Wat is de herkomst en bestemming van de recreanten op de recreatieve maatgevende dag 

(verplaatsingspatronen)? 

3. Wat is de verdeling over de verschillende vervoerswijzen (modal split) van de recreanten op de 

recreatieve maatgevende dag (vervoerspatronen)? 

4. Hoe verdeelt het recreatieve verkeer zich per modaliteit over de verschillende netwerken 

(verkeerspatronen)? 

5. Welke behoefte aan maatregelen op het gebied van infrastructuur en flankerend beleid ontstaat 

er op basis van de antwoorden op de voorgaande vragen? 

 

Uitgangspunt was dat op jaarbasis ca. 1,5 miljoen recreanten het gebied van De Lage Vuursche 

bezoeken. Het beleid richt zich op stabilisatie van dit aantal recreanten onder het motto “Wel 

reguleren, niet stimuleren”.  

 

Het aantal van 1,5 miljoen is in overleg met de opdrachtgever op 17 januari 2011 bijgesteld tot 2,125 

miljoen recreanten. Dit hogere aantal is gebaseerd op informatie uit verschillende bronnen die na de 

startbijeenkomst is verkregen. 
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4. Doelstelling en projectresultaat 
 

Gegeven de uitgevoerde probleemverkenning en de geformuleerde onderzoeksvragen wordt voor dit 

project de volgende doelstelling geformuleerd: 

 

“Het vergroten van het inzicht in de verplaatsings-  en vervoerspatronen van recreanten die 

De Lage Vuursche bezoeken, het opstellen van een lange termijn visie op de mobiliteit in het 

onderzoeksgebied met als planjaar 2025 en het doen van voorstellen voor concrete 

maatregelen die daaruit voortvloeien”.  

 

Het projectresultaat bestaat uit een rapport met daarin een beschrijving van het integrale 

gebiedsgerichte mobiliteitsonderzoek. In dat rapport wordt, op basis van de bestaande en beschikbare 

informatie over recreatieve gegevens, antwoord gegeven op: 

• de gestelde onderzoeksvragen over de omvang van de stroom recreanten;  

• hun herkomst en bestemming (verplaatsingspatronen);  

• modal split (vervoerspatronen);  

• toedeling aan de netwerken voor de drie belangrijkste vervoerswijzen (auto, fiets, openbaar 

vervoer) (verkeerspatronen);  

• voorstellen te doen voor maatregelen om deze visie te realiseren.  
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5. Afbakening en beschrijving van het onderzoeksgebied   
 

Afbakening 
Het onderzoeksgebied wordt in het westen begrensd door de A27 en in het noorden door de A1. Dit 

zijn beide stroomwegen. In het noordoosten wordt het gebied begrensd door de provinciale weg N221 

(Amsterdamsestraatweg) en in het oosten en zuiden door de provinciale weg N234 (Biltseweg). Beide 

wegen zijn gebiedsontsluitingswegen (zie figuur 4).  

 

Verder wordt het gebied doorsneden door de provinciale weg N415 (Hilversumsestraatweg). Dit is 

eveneens een gebiedsontsluitingsweg. Tussen de mazen van deze hoofdwegen zijn er een beperkt 

aantal lokale wegen zoals de Embranchementsweg, Hoge Vuurseweg en Vuursche Steeg. De 

genoemde wegen zijn weergegeven in figuur 4. 

 

 
 

Figuur 4. Begrenzing onderzoeksgebied met bestaande wegenstelsel [bron: lit. 4] 

 

Bij de begrenzing van het onderzoeksgebied moet worden opgemerkt dat het ten behoeve van dit 

onderzoek soms noodzakelijk is om over deze grenzen heen te kijken. Waar nodig zal dat ook 

gebeuren. De aangegeven begrenzing vormt het ruimtelijke kader waar het onderzoek zich in essentie 

op richt en waarbinnen voorstellen voor maatregelen worden gedaan. 

 

Beschrijving 
Lage Vuursche maakt deel uit van de Utrechtse Heuvelrug. Voor de Heuvelrug is een gebiedsvisie 

opgesteld [lit. 3] met een streefbeeld voor het jaar 2025. In deze gebiedsvisie is de volgende ambitie 

verwoord: 

“Heel de Heuvelrug kan in 2025 ervaren worden als een samenhangende eenheid, zowel 

voor mens als natuur. Mensen die in de regio wonen kunnen nog meer genieten van het 

aaneengesloten natuurgebied dat hun 'achtertuin’ vormt en dat zich uitstrekt van 

Gooimeer tot aan de Nederrijn. Wonen in het groen, afwisseling, uitgestrektheid en 

Hooge Vuurseweg 

 

Vuursche Steeg 
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romantiek zijn de kernwoorden voor het ware 'Heuvelruggevoel  in 2025. Doorgaande 

routenetwerken, zichtlijnen in het landschap en uitzichtpunten op strategische locaties 

zorgen ervoor dat iedereen de uitgestrektheid en het reliëf van de Heuvelrug kan 

beleven. Ook voor de bovenregionale bezoeker is het gebied goed ontsloten en 

bereikbaar door een duidelijk systeem van bewegwijzering naar poorten en groene entrees 

van waaruit de recreant de Heuvelrug kan ontdekken en verkennen.” 

Een van de krachten in het verhaal van de Heuvelrug is de grote diversiteit aan gebieden met een 

geheel eigen karakter. Binnen dat palet heeft het gebied rondom de Lage Vuursche een specifieke 

identiteit die wordt omschreven als een “Vorstelijke schakel” vanwege de aanwezigheid van Paleis 

Soestdijk en Huis Drakensteyn.  

 

Voor het deelgebied Lage Vuursche is door de provincie Utrecht een afzonderlijke gebiedsvisie 

opgesteld [lit. 4]. Binnen het plangebied is de wens en noodzaak aanwezig om een integrale zonering 

op te stellen. Doel van de zonering is enerzijds de waarden van samenhang en rust van de 

natuurgebieden te waarborgen en anderzijds om voldoende mogelijkheden te bieden aan recreatief 

medegebruik. Er wordt onderscheid gemaakt in 4 zones, te weten “levendig”, “gemoedelijk”, “rustig” 

en “stil” (zie figuur 5). Deze recreatieve zonering is bedoeld om in te kunnen spelen op de behoeften 

van de recreant, kwetsbare natuurgebieden te ontzien en beter te kunnen inspelen op het recreatie-

aanbod van ondernemers. 

 

 
 

Figuur 5.  Integrale Gebiedsvisie De Vuursche [bron: lit. 4] 
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6. Inventarisatie van de huidige verkeerskundige situatie 
 

6.1 Algemeen 

Om meer inzicht te krijgen in het aanbod van de verkeersmarkt en de daarmee gepaard gaande 

mobiliteitsproblematiek wordt deze geïnventariseerd en geanalyseerd aan de hand van onderstaand 

model. In dit model is de relatie tussen de ruimtelijk/functionele indeling, de wegen- en padenstructuur 

en de functionele indeling van een weg zichtbaar gemaakt. Er is sprake van een wisselwerking op 3 

schaalniveaus. Verder is er binnen het laagste schaalniveau (niveau 3) sprake van een relatie tussen de 

functie van de weg, het daarbij behorende ontwerp en het gebruik door de verkeersdeelnemers. Ook 

hierin is er sprake van een onderlinge wisselwerking (figuur 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figuur 6.  Onderlinge relaties tussen ruimtelijk/functionele structuur, structuur van wegen en paden, 

wegfunctie, vormgeving en gebruik. 
 

De figuur laat zien dat de ruimtelijk/functionele structuur van invloed is op de functie en vorm van een 

weg, maar ook dat vorm en gebruik van de weg van invloed zijn op de ruimtelijk/functionele structuur.  

Bij deze inventarisatie wordt dit model gebruikt om inzicht te verkrijgen in de aard en omvang van de 

verschillende onderdelen van het verkeerssysteem (de aanbodzijde) en op welk schaalniveau 

knelpunten en kansen aanwezig zijn. Voor een dergelijke aanpak wordt gekozen omdat een potentiële 

oplossing voor een probleem op een bepaald schaalniveau ook op datzelfde niveau moet worden 

gevonden. Voor de inventarisatie is ook dankbaar gebruik gemaakt van de door derden aangeleverde 

informatie (zie bijlage 4). 

 

6.2 De ruimtelijk-functionele structuur 

De beoordeling van de huidige ruimtelijk-functionele structuur beperkt zich tot een beoordeling van de 

verkeersaantrekkende bestemmingen in het gebied. Deze bestemmingen worden beoordeeld aan de 

hand van een drietal ruimtelijk-verkeerskundige criteria: 

• de gebruikswaarde (functioneel): ligging t.o.v. het hoofdwegennet, capaciteit parkeervoorziening; 

• de toekomstwaarde (duurzaamheid); 

• de belevingswaarde (mooi). 

Gebruik   Vorm 

GEBRUIK 

(verkeers-
karakteristieken) 

FUNCTIE 

(erf/verblijfsfunctie versus 
stroom/verkeersfunctie) 

ONTWERP 

(wegkarakteristieken; 
technische vormgeving) 

Functie van 
een weg/pad 

Structuur van 
netwerk van wegen 

en paden 

Ruimtelijk / 
functionele 
structuur 

Schaalniveau 1 

Schaalniveau 2 

Schaalniveau 3 
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De belangrijkste verkeersaantrekkende objecten in het gebied zijn (zie figuur 7): 

• een drietal z.g. “Poorten” [lit. 4]: Kasteel Groeneveld, Paleis Soestdijk en Lage Vuursche 

(incl. Drakenstein);  

• een zestal z.g “Groene Entrees” [lit. 4]: het terrein De Kuil (noordzijde Lage Vuursche), 

kruispunt van de Hilversumsestraatweg-Hoge Vuurseweg (’t Hoge Erf), locatie aan de weg 

over Anna’s Hoeve (nabij grens bebouwde kom Hilversum), P+R Hollandsche Rading; 

zoekgebied ten noorden van Bilthoven (langs de Nieuwe Weteringseweg) en zoekgebied nabij 

de Zandheuvelweg (Drakenburgergracht) 

• parkeervoorziening gelegen aan kruispunt N234-Gezichtslaan. 

 

 
 

Figuur 7. Belangrijkste verkeersaantrekkende objecten 
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In onderstaande schema worden de reeds bestaande locaties beoordeeld aan de hand van de genoemde 

criteria. De basis voor deze beoordeling ligt in de beschikbare literatuur [lit. 1 ,2, 3 en 4] en 

tereinverkenning. De beoordeling wordt uitgedrukt met “plussen” en “minnen” conform onderstaande 

indeling: 

 

++ zeer goed 

+ goed 

0 redelijk 

-         matig 

-- slecht 

 
Beoodelingsschema verkeersaantrekkende objecten 

 Gebruikswaarde 
(functioneel) 

Toekomstwaarde 
(duurzaamheid) 

Belevingswaarde 
(mooi) 

Kasteel Groeneveld ++ ++ ++ 

Paleis Soestdijk + + ++ 

Lage Vuursche + -- 
1)

 + 

De Kuil ++ ++ ++ 

Parkeervoorziening 
Hilversumsestraatweg-
Hoge Vuurseweg 

++ ++ ++ 

Parkeervoorziening 
kruispunt N234-
Gezichtslaan 

++ 0 
2)

 ++ 

P+R Hollandsche 
Rading 

+ - 
3)

 + 

P+R Baarn ++ ++ ++ 
1) De toekomstwaarde (duurzaamheid) van de parkeervoorzieningen in Lage Vuursche is hier 

gewaardeerd als “slecht”, omdat in de huidige situatie er op hoogtijdagen al te veel druk op ligt en voor 

de toekomst een dergelijke druk (of hoger) ongewenst is; 

2) De toekomstwaarde (duurzaamheid) van de parkeervoorzieningen nabij het kruispunt N234-

Gezichtslaan is gewaardeerd als “redelijk” omdat de bestaande semi-verharding onvoldoende duurzaam 

is.; 

3) De toekomstwaarde (duurzaamheid) van de P+R-voorzieningen nabij het station Hollandsche Rading is 

gewaardeerd als “matig” omdat uitbreiding van de bestaande P+R- voorzieningen erg moeilijk zal zijn. 

 

 

Knelpunten 

Op basis van de hierboven gegeven beoordeling vormen de duurzaamheid van de parkeervoorzieningen in Lage 

Vuursche en Hollandsche Rading een knelpunt. 

 

Kansen 

In de gebiedsvisie De Vuursche [lit. 4] worden een aantal kansrijke zoeklocaties genoemd die mogelijk als 

Groene Entree geschikt zijn. Het gaat om een locatie ten noorden van de Zandheuvelweg en een locatie langs de 

Nieuwe Weteringseweg. 

 

 

6.3 De structuur van de vervoersnetwerken 

 

Autonetwerk 
Het autonetwerk in het onderzoeksgebied wordt beheerd door Rijkswaterstaat, de provincie Utrecht en 

de gemeenten Baarn, Zeist, De Bilt en Soest. Wegcategorisering conform de uitgangspunten van een 

Duurzaam Veilig Wegsysteem vormt een belangrijke basis voor een veilige en vlotte 

verkeersafwikkeling van het (recreatieve) verkeer. Een duurzaam veilig wegsysteem dient te voldoen 

aan vijf criteria (Door met Duurzaam Veilig [lit. 5]): 

• functionaliteit: monofunctionaliteit van wegen in een hiërarchisch opgebouwd wegennet; 

• homogeniteit: gelijkwaardigheid in snelheid, richting en massa bij matige en hoge snelheden; 
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• vergevingsgezindheid: letselbeperking door een vergevingsgezinde omgeving en anticipatie van 

weggebruikers op gedrag van anderen 

• herkenbaarheid: de verwachtingen van weggebruikers ondersteunen via consistentie en 

continuïteit van wegontwerp; 

• statusonderkenning door de verkeersdeelnemer: vermogen om taakbekwaamheid te kunnen 

inschatten. 

 

In figuur 8 is de categorisering van het autonetwerk in het onderzoeksgebied weergegeven. In tabel 1 

zijn de wettelijke maximumsnelheden per wegvak weergegeven. 

 

 
 

Figuur 8. Categorisering wegennet in de huidige situatie 
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In deze categorisering wordt onderscheid gemaakt in drie functionele categorieën, te weten 

stroomwegen, gebiedsontsluitingswegen en erftoegangswegen. 

• Stroomwegen (reguliere stroomweg = auto(snel)weg), zoals de A1 en A27. Deze wegen zijn 

gericht op een snelle afwikkeling van het verkeer over grote afstanden. De A1 en A27 worden 

beheerd door Rijkswaterstaat. Op stroomwegen is meestal een maximum snelheid van 120 (of 

100) km/h ingesteld; 

• Gebiedsontsluitingswegen zijn bedoeld voor het bereikbaar maken van gebieden (waaronder 

woonwijken, bedrijventerreinen, recreatieve voorzieningen, etc.) en het verzorgen van een 

aansluiting op wegen met een stroomfunctie. In het onderzoeksgebied zijn de N221 

(Amsterdamsestraatweg), de N234 (Biltseweg)en de N415 (Hilversumsestraatweg) gelegen. Deze 

wegen worden beheerd door de provincie Utrecht. Op dit type weg is meestal een maximum 

snelheid van 80 km/h ingsteld; 

• Erftoegangswegen: De functie van deze wegen is het toegankelijk maken van de erven en percelen 

in verblijfsgebieden. Het gaat hier om wegen zoals de Hoogevuurseweg, Vuursche Steeg, 

Embrachementsweg, e.d. Binnen de categorie erftoegangsweg kan onderscheid gemaakt worden in 

twee typen, namelijk de erftoegangsweg type I met kantmarkering en eventueel een vrijliggend 

fietspad en erftoegangsweg type II zonder markering waarbij alle verkeersdeelnemers gebruik 

maken van dezelfde ruimte. In het onderzoeksgebied worden alle erftoegangswegen beheerd door 

één van de vier betrokken gemeenten. Op alle erftoegangswegen is een snelheidsregime van 60 

km/h van kracht, m.u.v. delen van de Hoge Vuurseweg en de Vuursche Steeg (beide wegvakken 

zijn gelegen in de gemeente Baarn), waar een wettelijke snelheid van 80 km/h van toepassing is. 

Een dergelijk snelheidsregime is niet gebruikelijk voor een erftoegangsweg (zie de rode 

wegvakken in figuur 8). 
 

  
 

Figuur 9. Voorbeeld van een erftoegangsweg  type I met een vrijliggend fietspad (Hoge Vuurseweg, linkerfoto) 

en een erftoegangsweg type II (Vuursche Steeg, rechterfoto); wettelijk toegestane snelheid en  markering niet 

conform het herkenbaarheidsprincipe van een duurzaam veilig wegsysteem 

 

Stroomwegen en gebiedsontsluitingswegen vormen samen een net van verkeersaders, dat zoveel 

mogelijk wordt afgestemd op een verkeersfunctie. Binnen de mazen van dat netwerk liggen de (rurale) 

verblijfsgebieden, waar erftoegangswegen zorgen voor de toegankelijkheid van erven en percelen. Op 

erftoegangswegen staat niet de verkeersfunctie centraal, maar de verblijfsfunctie van de weg. 

Erftoegangswegen worden beschouwd als onderdeel van het landschap (Plattelandswegen Mooi en 

Veilig, een beeldenboek [lit. 6]). 

 

Geconstateerd kan worden dat binnen het autonetwerk de verkeersaders (de als stroomwegen en 

gebiedsontsluitingswegen gecategoriseerde hoofdwegen) voldoen aan de inrichtingseisen die vanuit 

een duurzaam veilig wegsysteem aan de wegen gesteld worden. Met betrekking tot de 

erftoegangswegen zijn er discontinuïteiten in de wettelijke snelheid en markering op de Hoge 

Vuurseweg, de Vuursche Steeg en de Embrachementsweg. Deze wegvakken voldoen niet aan het 

herkenbaarheidsprincipe van een duurzaam veilig wegennet. 
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Knelpunt 
Delen van de Hoge Vuurseweg, Vuursche Steeg en Embrachementsweg voldoen niet aan de eisen van een 

duurzaam veilige weginrichting op basis van hun functie als erftoegangsweg. 

 

Fietsnetwerk 
In figuur 10 zijn de wegvakken met een vrijliggend fietspad weergegeven. In het onderzoeksgebied 

zijn geen wegvakken met (aanliggende) fietsstroken aanwezig. Opmerkelijk is dat, ondanks het 

uitgebreide netwerk van fietsroutes, er langs enkele belangrijke lokale wegen in het gebied geen 

(vrijliggende) fietsvoorzieningen aanwezig zijn. Het gaat met name om (delen van) de Hoge 

Vuurseweg, Vuursche Steeg, Maartensdijkseweg en de Embrachementsweg. Gelet op de intensiteiten 

van het autoverkeer wordt om redenen van verkeersveiligheid een vrijliggend fietspad op deze 

wegvakken gemist. 

 

 
 

Figuur 10. Fietsnetwerk met vrijliggende fietspaden en fietsroutes 
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Bij de ontwikkeling van een fietsnetwerk staan drie eisen centraal: samenhang, directheid en 

veiligheid. Daarnaast gelden er eisen op het gebied van comfort en aantrekkelijkheid. Deze twee eisen 

spelen een rol op het niveau van een route of wegvak [lit. 8]. Deze eisen zijn geformuleerd voor een 

utilitair fietsnetwerk. Voor een recreatief netwerk is de directheid minder van belang, maar weegt 

daarentegen de aantrekkelijkheid weer zwaarder. 

Een nadere beschouwing van het fietsnetwerk leert dat gesteld kan worden dat grotendeels wordt 

voldaan aan de eis van samenhang Enkele schakels ontbreken langs delen van belangrijke lokale 

wegen (Hoge Vuurseweg, Vuursche Steeg, Maartensdijkseweg en de Embrachementsweg ). Ook kan. 

worden geconstateerd dat het fietsnetwerk goed aansluit op de hiervoor in paragraaf 6.2 beschreven 

verkeersaantrekkende objecten. Al deze locaties zijn voorzien van parkeergelegenheden waar 

overstappen vanuit de auto, trein of bus goed is gefaciliteerd. Deze locaties vormen zodoende goede 

schakels in de mobiliteitsketen. 

 

Met betrekking tot de eis van veiligheid schiet het netwerk op een aantal plaatsen nog tekort. Het gaat 

daarbij om: 

• het vermijden van conflicten met kruisend verkeer; 

• het scheiden van voertuigsoorten; 

• het reduceren van snelheid op conflictpunten; 

• herkenbaarheid van de wegcategorieën; 

• zorgen voor uniforme verkeerssituaties. 

 

In het onderzoeksgebied gaat het met name om de eerste drie aspecten. Hieronder worden de 

belangrijkste knelpunten genoemd. 

• het vermijden van conflicten met kruisend verkeer[lit. 7] 

o het kruispunt Buurtlaan – 300 Roedenlaan; 

o oversteekbaarheid N234 met name t.h.v. de Wieksloterweg en ter hoogte van huize 

Pijnenburg-Embrachementsweg 

• het scheiden van voertuigsoorten 

Op gebiedsontsluitingswegen dient altijd een vrijliggend fiets-/bromfietspad of parallelweg 

aanwezig te zijn [lit. 8]. In het onderzoeksgebied zijn er geen knelpunten langs de (provinciale) 

gebiedsontsluitingswegen. 

Langs erftoegangswegen dient een vrijliggend fietspad aanwezig te zijn langs wegen met een 

verkeersintensiteit van het gemotoriseerde verkeer > 3000 mvt/etm [lit. 8] (figuur 11).  

 

 
 

Figuur 11. Keuzeschema wegvakken buiten de bebouwde kom 
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In het onderzoeksgebied gaat het om de volgende wegvakken: 

o het ontbreken van een vrijliggende fietsvoorziening langs de Hoge Vuurseweg 

(gedeeltelijk), Vuursche Steeg, Maartensdijkseweg en de Embrachementsweg. 

Verder wordt als hinderlijk ervaren: 

o de aanwezigheid van gemotoriseerd verkeer op de bosweg Hollandse Sloot; 

• het reduceren van snelheid op conflictpunten 

o van toepassing op alle (potentiële) conflictpunten met gemotoriseerd verkeer. 

 

Voor het gehele fietsnetwerk geldt dat naast de objectieve veiligheid ook rekening gehouden moet 

worden met het subjectieve gevoel van veiligheid bij de fietsers. In deze bosrijke omgeving is dat 

lastig. Met name in de stille uren en bij duisternis voelt het niet prettig om als fietser over een solitair  

recreatief fietspad te rijden. Dit is een extra reden om de hiervoor beschreven fietspaden aan te leggen 

langs genoemde erftoegangswegen. Op deze wijze is er sprake van enige sociale controle vanaf de 

weg zowel voor de utilitaire als voor de recreatieve fietser. 

  

Verder kan geconstateerd worden dat de kracht van het aanwezige fietsnetwerk met name bestaat uit 

de aantrekkelijkheid. In deze bosrijke omgeving zijn vele cultuurhistorische en natuurlijke pareltjes te 

beleven door de recreatieve en utilitaire fietser. Wel is het daarbij van belang voldoende aandacht te 

schenken aan het comfort voor de fietsers. Uit onderzoek [lit. 1 en 2] blijkt dat de kwaliteit van de 

verharding voor de fietsers te wensen overlaat. 

 

Knelpunten 

• conflicten met kruisend verkeer op de N234 

• ontbreken vrijliggende fietsvoorzieningen langs de Hoge Vuurseweg (gedeeltelijk), Vuursche Steeg, 

Maartensdijkseweg en de Embrachementsweg 

• te hoge rijsnelheid bij conflictpunten 

• plaatselijk matige kwaliteit van de verharding van fietspaden gaat ten koste van het comfort van de fietsers 

 

Openbaar vervoernetwerk 
Door het onderzoeksgebied lopen de lijnen 58, 59, 70, 72, 73 en 109 van Connexxion (zie figuur 12). 

Zoals uit figuur 13 blijkt, loopt buslijn 58 vanaf Bilthoven, via Maartensdijk en Hollandsche Rading 

naar Hilversum en terug. Buslijn 59 loopt vanaf Den Dolder via Lage Vuursche naar Hilversum v.v. 

Aan de westzijde rijdt lijn 70 vanuit Hilversum via de N415 en de N221 naar Soest. Aan de 

noordoostelijke rand van het onderzoeksgebied lopen de lijnen 72 en 73 van Soest via Soestdijk naar 

Baarn. In het uiterste noorden loopt buslijn 109 via de Zandheuvelweg door het onderzoeksgebied. Het 

gaat hier om de verbinding Eemnes-Hilversum.  

 

Aan het netwerk voor bussen dienen eisen gesteld te worden van doorstroming, comfort en veiligheid. 

Met name de doorstroming in Lage Vuursche vormt op hoogtijdagen een probleem. 

 

 
 

Figuur 12. Bushalte lijn 59 aan de Vuursche Steeg 
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Figuur 13. Buslijnen 58 en 59 

 

Aan de randen van het onderzoeksgebied lopen ook enkele spoorlijnen. Het gaat om de lijn Utrecht-

Hilversum met voor het gebied belangrijke stations te Hollandsche Rading (figuur 14) en Hilversum 

Sportpark, de lijn Utrecht-Baarn met voor het gebied belangrijke stations te Bilthoven, Soest-Zuid, 

Soest,  Soestdijk en Baarn en de lijn Amersfoort-Amsterdam met eveneens het station Baarn als 

belangrijke halte voor het gebied. 

 

 
  

Figuur 14.  Het aan de westrand van het onderzoeksgebied gelegen NS-station Hollandsche Rading 
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Geconstateerd kan worden dat alle belangrijke verkeersaantrekkende objecten per openbaar vervoer 

bereikbaar zijn. Nadere aandacht verdient de frequentie van de buslijnen met name op drukke 

recreatieve dagen. 

Uit waarnemingen ter plekke is gebleken dat de P+R-voorziening bij Hollandsche Rading zijn 

capaciteit heeft bereikt. 

 

Knelpunten 

De frequentie van de buslijnen op hoogtijdagen. 

De capaciteit van de P+R-voorziening te Hollandsche Rading 

Doorstroming buslijn 59 in Lage Vuursche op hoogtijdagen 

 

Kansen 

Uitbreiden van de frequentie van de buslijnen op hoogtijdagen. 

Uitbreiden van de capaciteit van de P+R-voorziening te Hollandsche Rading 

 

6.4 De vormgeving van de wegen en paden 

De belangrijkste karakteristieken met betrekking tot de vormgeving van de gemeentelijke en verharde 

wegen in het onderzoeksgebied zijn weergegeven in onderstaande tabel 1. In de tabel is per wegvak de 

naam van de weg, de gemeente waarin het wegvak is gelegen, de rijbaanbreedte, de aanwezigheid van 

fietsvoorzieningen en de plaatselijke maximumsnelheid weergegeven. 

Alle verharde wegen hebben een wegdek van asfalt. 

 
Tabel 1.  Wegkenmerken 

Naam van de weg Gemeente

Rijbaan-

breedte 

(m)

Fiets-

voorziening

Wettelijke 

maximum-

snelheid Opmerkingen

Embrachementsweg (Oost) Zeist 5,10 Nee 60

Embrachementsweg (West) De Bilt 5,90 Nee 60

Maartendijkseweg (Oost) De Bilt 5,00 Nee 60

Maartendijkseweg (West) De Bilt 5,60 Nee 60

Gezichtslaan De Bilt 5,10 Ja 60

Dorpsweg De Bilt 5,80 Nee 50

Eyckensteinlaan De Bilt 3,00 Nee 60
Weg met geslotenverklaring 

voor gemotoriseerd verkeer

Eikensteeg De Bilt 3,00 Ja 60
Weg met geslotenverklaring 

voor gemotoriseerd verkeer

Vuursche Steeg (Zuid) De Bilt 5,50 Nee 60

Vuursche Steeg (Noord) Baarn 5,40 Ja 
1

80

1)
 Alleen schelpenpad tussen 

300 Roedenlaan en de 

bebouwde kom van Lage 

Vuursche

Koudelaan Baarn 5,00 Nee 30

Zwarteweg Baarn 3,00 Gedeeltelijk 60
Na ca. 200 m 

éénrichtingsverkeer

Hoge Vuurscheweg (Zuid) Baarn 5,40 Nee 80 
2

2)
 Over een lengte van ca. 900 

m 60 km/h

Hoge Vuurscheweg (Noord) Baarn 5,40 Ja 80 
3

3)
 Over een lengte van ca. 500 

m 60 km/h

Oud Eemnesserweg (Oost) Eemnes 4,30 Nee 60

Oud Eemnesserweg (West) Eemnes 6,10 Nee 60

Zevenlindenweg Baarn 4,00 Nee 60
Gaat over in onverharde weg 

met fietspad

Vuurse Dreef (West) De Bilt 3,50 Nee 60

Vuurse Dreef (Oost) De Bilt onverhard Ja 60
Weg met geslotenverklaring 

voor al het verkeer  
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6.5 Het gebruik van de wegen en paden 

 

Autoverkeer 
De belangrijkste gebruikers van het netwerk van wegen en paden in het onderzoeksgebied zijn 

bestuurders van motorvoertuigen en fietsers. Over enkele wegvakken lopen lijnbussen (lijnen  58 en 

59) van het openbaar vervoer. 

In tabel 2 zijn de belangrijkste verkeersintensiteiten weergegeven uitgedrukt in het aantal 

motorvoertuigen per etmaal. Voor de wegvakken Hoge Vuurseweg (Noord) en Embrachementsweg 

(Oost) zijn gedetailleerde telgegevens verkregen uit de permanente tellingen die met behulp van de 

verkeersregelinstallaties op de beide kruispunten worden uitgevoerd (zie de bijlagen 2 en 3). Ook is op 

basis van deze meetgegevens het 20
e
 drukste uur voor de beide wegvakken bepaald.  

Intensiteiten van het fietsverkeer zijn niet bekend. 

 
Tabel 2.   Verkeerskenmerken 

Naam van de weg

Weg-

beheerder

Capaciteit 

in mvt/etm 

[lit. 20 en 

21 ]

Verhouding 

Intensiteit / 

Capaciteit 

(I/C) op een 

zondag 
2)

Wettelijke 

maximum-

snelheid

Jaar van 

de telling

weekdag werkdag zaterdag zondag 1)

Dorpsstraat (Lage Vuursche) Baarn 3062 2322 3659 5000 0,73 30 2004
Dorpsweg (Gezichtslaan-

Eikensteeg) De Bilt 4350 4858 8000
0,54

50 2008

Eikensteeg De Bilt 300 onbekend 60

Embrachementsweg (Oost) Zeist 3114 3392 2490 5619 6000 0,94 60 2010

Embrachementsweg (West) De Bilt 8000 onbekend 60

Eyckensteinlaan De Bilt 300 onbekend 60

Gezichtslaan De Bilt 6000 onbekend 60

Hoge Vuurseweg (Noord) Baarn 2964 3774 7000 0,54 80 2010

Hoge Vuurseweg (Zuid) Baarn 3098 2566 4291 7000 0,61 80 2004

Koudelaan Baarn 5000 onbekend 30

Maartendijkseweg (Oost) (Prof. 

Bronkhorstlaan-Vuurscheweg) De Bilt 3214 3523 5000 0,64 60 2008

Maartendijkseweg (West) De Bilt 3214 3523 8000 0,40 60 2008

Oud Eemnesserweg (Oost) Eemnes 1500 0,00 60

Oud Eemnesserweg (West) Eemnes 800 760 550 10000 0,06 60 2005

Vuursche Steeg (Noord) Baarn 2995 2572 4010 6000 0,67 80 2004

Vuursche Steeg (Zuid) Baarn 8000 0,00 60

Vuurse Dreef (Oost) De Bilt n.v.t. onbekend 60

Vuurse Dreef (West) De Bilt 300 onbekend 60

Zevenlindenweg Baarn 1200 onbekend 60

Zwarteweg Baarn 300 onbekend 60

N221 (Zandheuvelweg-N415) Provincie 16584 20000 0,83 80 2010

N221 (N415-N234) Provincie 22200 35000 0,63 50 2010

N234 (Weteringseweg-

Gezichtslaan) Provincie 15096 20000

0,75

80 2010
N234 (Gezichtslaan-

Dolderseweg) Provincie 11952 20000
0,60

80 2010

N234 (Dolderseweg-

Embrachementsweg) Provincie 14856 20000

0,74

80 2010
N234 (Embrachementsweg-

N221) Provincie 14568 20000
0,73

80 2010

N415 (N221-Hoge Vuursche) Provincie 9312 20000

0,47

80 2010

N415 (Hoge Vuursche-Hoge 

Vuurseweg) Provincie 8616 20000

0,43

80 2010

N415 (Hoge Vuurseweg- Provincie 8520 20000 0,43 80 2010

A1 (knp Eemnes-Soest) RWS 120000 100000 1,20 100 2008

A1 (Soest-Eembrugge) RWS 106500 100000 1,07 120 2008

A27 (knp Eemnes- Hilversum) RWS 97000 100000 0,97 120 2008

A27 (Hilversum-Bilthoven) RWS 92000 100000 0,92 120 2008

Intensiteit in mvt/etm

 
1)  Voor de wegvakken Hoge Vuurseweg (Noord) en Embrachementsweg (Oost) zijn gedetailleerde 

verkeerstellingen bekend (zie de bijlagen 2 en 3). Hier is voor de zondag het 20
E
 drukste uur aangehouden. 

2)  De verkeersafwikkeling wordt uitgedrukt in de verhouding intensiteit/capaciteit (I/C). Indien deze verhouding 

< 0,8 is er sprake van een voldoende afwikkeling. Indien deze verhouding varieert tussen 0,8- 1,0 (geel in 

tabel 2) dan is er reden om te onderzoeken of de capaciteit moet worden uitgebreid (of de intensiteit 

verlaagd). Bij een I/C-verhouding > 1,0 (rood in tabel 2)  is er sprake van verzadiging van een wegvak. In 

dat geval zijn maatregelen gewenst. 
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Figuur 15.  Embrachementsweg-Oost 

 

Knelpunten 

De hoge verkeersintensiteiten op de A27 en A1 zorgen op werkdagen voor problemen met de 

verkeersafwikkeling. 

Op de provinciale wegen is er op werkdagen een probleem met de verkeersafwikkeling op de N221 (gedeelte 

Zandheuvelweg-N415). 

Op de 20
e
 drukste dag nadert de verkeersintensiteit op de Embrachementsweg (Oost) de beschikbare capaciteit. 

 

Parkeervoorzieningen 
In de kern Lage Vuursche zijn voldoende parkeervoorzieningen voor de lokale bevolking en de 

bedrijven. Dankzij het ingevoerd vergunningenstelsel zijn er voor de inwoners geen problemen met de 

beschikbaarheid van hun parkeerplaatsen. Wel vormt de bereikbaarheid een probleem als het verkeer 

op hoogtijdagen in Lage Vuursche vastloopt. Deze hoogtijdagen manifesteren zich naast het weekend 

ook steeds meer op werkdagen (zie ook de bijlagen 2 en 3). Op toeristische hoogtijdagen overstijgt de 

vraag naar parkeervoorzieningen echter vele malen het aanbod in de kern. Om een beeld te krijgen van 

de aanwezige parkeervoorzieningen zijn de grote parkeerlocaties in het onderzoeksgebied 

geïnventariseerd (zie figuur 17).  

 

 
 

Figuur 16. Parkeerlocatie met theehuis nabij kruising van de Hoge Vuurseweg met de Hilversumsestraatweg 
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In figuur 17 zijn de locaties met een aanduiding van het aantal parkeerplaatsen weergegeven. 

 

 
 

Figuur 17.  Overzicht van parkeerlocaties met aantal parkeerplaatsen 
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Het totaal aantal parkeerplaatsen in het onderzoeksgebied bedraagt thans 1566. Wel is het zo dat op 

enkele verspreide punten nog ca. 35 parkeerplaatsen zijn gelegen. Het gaat dan meestal om ingangen 

van wandelpaden die uitmonden op een verharde weg. 

Rekening houdend met deze verspreide locaties bedraagt het totaal aantal parkeerplaatsen binnen het 

onderzoeksgebied en buiten de bebouwde kom van Lage Vuursche thans ca. 1600 stuks. 

Opmerkelijk is dat het zwaartepunt van de parkeerlocaties is gelegen in de noordelijke zone van het 

onderzoeksgebied (Groeneveld (240), Soestdijk (185), NS-station Baarn (250) en kruising Hoge 

Vuurseweg-Hilversumsestraatweg (122 + 65)). In totaal gaat het om 862 plaatsen (ca. 54%). In en 

nabij de kern Lage Vuursche zijn 192 horecagebonden parkeerplaatsen aanwezig, ca. 100 

parkeerplaatsen bij De Kuil en ca. 200 vrije parkeerplaatsen aan de Koudelaan en Kloosterlaan. Dat is 

een aandeel van ca. 31%.  Dit betekent dat het aandeel parkeerplaatsen in het zuidelijke deel (het 

gebied ten zuiden van Lage Vuursche) ca. 15% van het totaal bedraagt. 

Op korte termijn wil de gemeente Baarn nog een parkeerlocatie met een omvang van ca. 30 plaatsen 

realiseren aan de oostzijde van de Vuursche Steeg juist ten zuiden van de bebouwde kom van Lage 

Vuursche. 

 

In de bebouwde kom van Lage Vuursche zorgt het verkeer dat gebruik wil maken van de  

parkeerplaatsen gelegen aan de Koudelaan en de Kloosterlaan voor veel stagnatie op hoogtijdagen. 

Voor hulpdiensten ontstaat zo een onacceptabele situatie, Mogelijk kan een betere bewegwijzering en 

het aanbrengen van keerlussen aan het einde van beide lanen een oplossing bieden voor een effectiever 

gebruik.   

 

Knelpunten 
Met name op hoogtijdagen 

• Te weinig parkeerplaatsen voor bezoekers in het onderzoeksgebied op hoogtijdagen (in weekend en in 

toenemende mate ook op werkdagen), met name in het zuidelijke deel. 

• Chaotische situaties in het dorp Lage Vuursche als gevolg van zoekverkeer en onduidelijke parkeersituaties. 

• Slechte bereikbaarheid van Lage Vuursche voor hulpdiensten 

• Slechte doorstroming buslijn 59 in Lage Vuursche 

 

Verkeersveiligheid 
Ongevallenbeeld periode 2005 t/m 2009 

In de onderstaande tabel 3 is het aantal ongevallen en slachtoffers binnen de gemeente 

Baarn over de periode 2005 t/m 2009 weergegeven. Bij de ongevallen is een splitsing gemaakt naar 

slachtofferongevallen, die verder zijn gesplitst in ernstige ongevallen (bestaande uit dodelijke 

en ziekenhuisgewonde ongevallen) en overige gewonden ongevallen. Bij de slachtoffers is 

onderscheid gemaakt naar de ernstige slachtoffers (bestaande uit verkeersdoden en 

ziekenhuisgewonden) en overig gewonden [lit. 9 t/m 12]. 

 
Tabel 3.  Verkeersongevallen in de gemeente Baarn over de periode 2005 t/m 2009 

jaar ongevallen

slachtoffer 

ongevallen

ernstige 

ongevallen

dodelijke 

ongevallen

ziekenhuis 

gewonde 

ongevallen

overige 

gewonden 

ongevallen

ums 

ongevallen

2005 137 39 7 0 7 32 98

2006 156 48 13 0 13 35 108

2007 148 36 13 1 12 23 112

2008 125 45 8 1 7 37 80

2009 129 44 15 0 15 29 85

 

Ongevallenlocaties 2009 

In figuur 18 zijn de locaties aangegeven binnen de gemeente Baarn, waar in 2009 ongevallen hebben 

plaatsgevonden. Alleen de ongevallen waarvan de exacte locatie bekend is, zijn aangegeven. Het 

onderscheid naar de slachtofferongevallen en de UMS-ongevallen (ongevallen met uitsluitend 

materiële schade) is af te leiden uit de taartdiagrammen binnen de ongevallenweergave. Wanneer op 

een locatie meer dan één ongeval heeft plaatsgevonden, is het totaal aantal ongevallen middels een 

cijfer aangegeven [lit. 12]. 
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Opmerkelijk is dat binnen het onderzoeksgebied de verkeersongevallen zijn geconcentreerd op het 

hoofdwegennet en in de bebouwde kom van Baarn. Op het lokale wegennet buiten de bebouwde kom 

zijn slechts een beperkt aantal ongevallen geregistreerd. Er is een lichte concentratie van 

verkeersongevallen in de kern van Lage Vuursche. 

Op de lokale wegen is in 2009 één ongeval met letsel geregistreerd; de overige zijn ongevallen met 

uitsluitend materiële schade. 
 

 
 

Figuur 18  Locaties met verkeersongevallen binnen de gemeente Baarn in 2009 

 

 

6.6 Knelpunten en kansen 

Op basis van de beschrijving van de verkeerskundige kenmerken van de netwerken in het 

onderzoeksgebied, worden de volgende knelpunten en kansen vastgesteld. 

Knelpunten 

• delen van de Hoge Vuurseweg, Vuursche Steeg en Embrachementsweg voldoen niet aan de eisen 

van een duurzaam veilige weginrichting op basis van hun functie als erftoegangsweg; 

• conflicten van fietsers met kruisend verkeer; 

• ontbreken vrijliggende fietsvoorzieningen langs enkele drukke erftoegangswegen; 

• te hoge rijsnelheid van het autoverkeer bij conflictpunten; 

• plaatselijk matige kwaliteit van de verharding van fietspaden gaat ten koste van het comfort van de 

fietsers; 

• te weinig parkeerplaatsen voor bezoekers in het onderzoeksgebied op hoogtijdagen met name in 

het zuidelijke deel; 

• de duurzaamheid van de parkeervoorzieningen in Lage Vuursche en Hollandsche Rading  

• chaotische situaties in het dorp Lage Vuursche als gevolg van zoekverkeer en onduidelijke 

parkeersituaties; 

• slechte bereikbaarheid van Lage Vuursche voor hulpdiensten; 

• de frequentie van de buslijnen op hoogtijdagen; 
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• de doorstroming van lijn 59 in Lage Vuursche op hoogtijdagen 

• de capaciteit van de P+R-voorziening te Hollandsche Rading; 

• de hoge verkeersintensiteiten op de A27 en A1 zorgen op werkdagen voor problemen met de 

verkeersafwikkeling; 

• op de provinciale wegen is er op werkdagen een probleem met de verkeersafwikkeling op de N221 

(gedeelte Zandheuvelweg-N415). 

Naast de hier gesignaleerde knelpunten zijn er ook door de “Brede Werkgroep” inzake de verkeers- en 

parkeerproblematiek knelpunten gesignaleerd. In bijlage 1 is een samenvatting gemaakt van de 

specifieke knelpunten in en rond de bebouwde kom van Lage Vuursche. Deze samenvatting is in 

onderstaande tabel 4 weergegeven.  

 
Tabel 4. Problemen in de Lage Vuursche op schaalniveau 3 gerangschikt naar doelgroep en 

thema 

 
Thema  

 
Doelgroep 

Verkeers-
aanbod 

Infrastructuur Door-
stroming 

Verkeers-
veiligheid 

Parkeren Criminaliteit 
en verkeer 

Bewoners • Overbelas
-ting op 
hoog-
tijdagen 

• Overlast 
door zoek-
verkeer 

Knelpunten  

• begin 
Koudelaan 

• Furs/Draken-
steyn  

• begin 
Kloosterlaan 

• krspt Dorps-
straat-
Koudelaan 

• geen draaikom 
aan einde 
doodlopende 
wegen 

• onduidelijke 
parkeervakken 

• Overbelasting 
zorgt voor 
slechte 
doorstroming; 

• Slechte 
doorstroming 
hindert de 
hulpdiensten 
en buslijn 59 

• Zoek-
verkeer 
zorgt voor 
onveilige 
situaties; 

• Te weinig 
handhaving 

• Conflicten 
op 
fietspaden 
tussen 
fietsers, 
wielrenners 
en 
wandelaars 

• Groeiende 
parkeer-
druk ook 
door de 
week; 

• Chaos en 
overlast 

• Auto-
inbraken op 
P-terreinen 

• Dumpen 
afval 

• Vandalisme 

Bedrijven • Overlast 
door zoek-
verkeer 

• Ongeschikte 
locaties voor 
laden en 
lossen 

• Overbelasting 
zorgt voor 
slechte 
doorstroming; 

• Slechte 
doorstroming 
hindert de 
hulpdiensten 

• Zoek-
verkeer 
zorgt voor 
onveilige 
situaties; 

• Te weinig 
handhaving 

• Horeca: 
vraag 278 
P-
plaatsen; 
aanbod 
192; 
tekort 86 
P-
plaatsen 

 

• Auto-
inbraken op 
P-terreinen 

• Dumpen 
afval 

• Vandalisme 

Recreanten 
en toeristen 

• Overlast 
door zoek-
verkeer 

• Onvolledig 
netwerk van 
fietspaden 

• Te smalle 
fietspaden 

• Oncom-
fortabele 
fietspaden 

• Overbelasting 
zorgt voor 
slechte 
doorstroming; 

• Slechte 
doorstroming 
hindert de 
hulpdiensten 

• Zoek-
verkeer 
zorgt voor 
onveilige 
situaties; 

• Conflicten 
op 
fietspaden 
tussen 
fietsers, 
wielrenners 
en 
wandelaars 

 • Auto-
inbraken op 
P-terreinen 

• Dumpen 
afval 

• Vandalisme 

 

Kansen 

• In de gebiedsvisie De Vuursche [lit. 4] worden een aantal kansrijke zoeklocaties genoemd die 

mogelijk als Groen Entree geschikt zijn; 

• Uitbreiden van de frequentie van de buslijnen op hoogtijdagen; 

• Uitbreiden van de capaciteit van de P+R-voorziening te Hollandsche Rading. 
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7. Verkeerskundige analyse 

 

 

7.1 Algemeen 

Hoofdstuk 7 gaat in op de vraag van de verkeersmarkt. De verkeerskundige analyse van deze 

vraagzijde wordt uitgevoerd in drie stappen. Allereerst wordt een inschatting gemaakt van de omvang, 

de herkomst en de bestemming van het verkeer, het z.g verplaatsingspatroon (par. 7.2). Vervolgens 

wordt een analyse gemaakt van de vervoerswijzen waar dit verkeer gebruik van zal maken, het z.g. 

vervoerspatroon (par. 7.3). Tot slot wordt per vervoerswijze een toedeling gemaakt aan het wegennet 

in het onderzoeksgebied, het z.g. verkeerspatroon (par. 7.4). 

 

7.2 Het verplaatsingspatroon 

Herkomsten van de bezoekers 
Voor het onderzoeksgebied is bepaald uit welke plaatsen de bezoekers afkomstig zijn (zie tabel 5, 

kolom 1). 

Van deze plaatsen is het aantal inwoners bekend (tabel 5, kolom 2) en hun afstand ten opzichte van het 

gebied (tabel 5, kolom 3). Het gaat hier om 15 kernen die een relatie hebben met het gebied. Om het 

aantal bezoekers per relatie te bepalen is het aantal inwoners gedeeld door het kwadraat van de 

afstand. Deze berekening is gebaseerd op het z.g. “zwaartekrachtmodel” [lit. 13]. Hieraan ligt de 

gedachte ten grondslag dat het bezoek aan een bepaald gebied omgekeerd evenredig is met het 

kwadraat van de afstand. Op deze wijze is het gewogen aantal bezoekers bepaald (tabel 5, kolom 4). 

Als uitgangspunt is een bezoekers aantal van 2,125 miljoen gehanteerd (hoofdstuk 3). Dit aantal 

bezoekers is op basis van het gewogen aantal inwoners verdeeld over de 15 kernen. Op deze wijze is 

het aantal bezoekers per relatie gedurende een jaar bepaald (tabel 5, kolom 5). Vanwege de nationale 

betekenis van locaties zoals Soestdijk, Drakenstein en Groeneveld is ook rekening gehouden met 

bezoekers die een herkomst hebben die elders ligt in Nederland. Zij zullen gebruik maken van het 

hoofdwegennet en pas vanaf de A1, A27 of A28 het gebied bereiken via het lokale wegennet. Om die 

reden zijn deze bezoekers meegenomen in de grote kernen zoals Utrecht, Hilversum en Amersfoort. 

Vervolgens is het aantal bezoekers bepaald op de normdag. Als normdag is de 20
e
 drukste dag 

aangehouden. Dit is een representatieve maat voor recreatieve verkeersstromen. Uit literatuur is 

bekend dat het aantal bezoekers op de 20
e
 drukste dag overeenkomt met het aantal bezoekers per jaar 

gedeeld door het aantal dagen per jaar (365) en vermenigvuldigd met 3. Uit diverse bronnen is bekend 

dat deze vermenigvuldigingsfactor kan variëren van 2,5 t/m 2,7 [lit. 16]. Vanwege deze 

onzekerheidsmarge is daarom in dit onderzoek een iets hogere vermenigvuldigingsfactor toegepast, 

namelijk 3. Het resultaat van deze berekening is vermeld in tabel 5, kolom 6.  

Dit betekent dat het totaal aantal bezoekers op de 20
e
 drukste dag (tabel 5, kolom 6) 0,82% bedraagt 

van het totaal aantal bezoekers per jaar. Uit recreatief onderzoek in andere delen van ons land blijkt 

dat dit percentage varieert van 0,55-0,82%. Dit verschil wordt  veroorzaakt door het hanteren van 

kleinere vermenigvuldigingsfactoren.  

 

 
 

Figuur 19. Herkomsten en bestemmingen van de recreatieve bezoeker
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 Tabel 5.  Verplaatsingspatroon en omvang bezoekers aan het onderzoeksgebied 

Berekening verplaatsingspatronen van bezoekers aan Lage Vuursche c.a.

Uitgangspunt = 2.125.000 bezoekers

Plaatsnaam (1)

Aantal inwoners 

(2)

Afstand t.o.v. Lage 

Vuursche 

(hemelsbreed in km) 

(3)

Aantal inwoners 

gewogen naar afstand 

in het kwadraat                 

(4)

Aantal bezoekers Lage 

Vuursche naar 

herkomst                    

(5)

Aantal bezoekers op 

20e drukste dag          

(6)

Amersfoort 144.879 11,5 1095,5 208.981 1.718

Baarn 24.364 5,5 805,4 153.645 1.263

Bilthoven 12.000 4,5 592,6 113.045 929

Blaricum 11.323 10,5 102,7 19.592 161

Bussum 32.112 11,5 242,8 46.320 381

De Bilt 12.000 7,5 213,3 40.696 334

Den Dolder 8.000 4,5 395,1 75.364 619

Eemnes 8.843 8,5 122,4 23.348 192

Hilversum 83.669 6,0 2324,1 443.362 3.644

Laren 11.580 8,0 180,9 34.516 284

Maartensdijk 2.072 4,0 129,5 24.704 203

Soest 45.732 4,5 2258,4 430.816 3.541

Soesterberg 8.000 8,5 110,7 21.123 174

Utrecht 306.731 12,5 1963,1 374.484 3.078

Zeist 60.286 10,0 602,9 115.004 945

Totaal 771.591 11139,4 2.125.000 17.466

 

N.B. Vanwege afrondingen in de berekeningen kunnen er kleine verschillen ontstaan in de totalen van de tabellen 5 t/m 14 

 

 

 

 
 

Figuur 20. Vuurseweg 

 

In figuur 21 zijn de hiervoor beschreven relaties in beeld gebracht waarbij per relatie het aantal 

bezoekers is vermeld. 
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Figuur 21.  Herkomst en omvang bezoekers per relatie op de 20
e
 drukste dag naar het gehele onderzoeksgebied 
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Bestemmingen van de bezoekers 
Binnen het onderzoeksgebied wordt onderscheid gemaakt in een aantal belangrijke 

verkeersaantrekkende objecten. Het betreft de volgende bestemmingen (zie ook figuur 7 in par. 6.2): 

• een drietal z.g. “Poorten” [lit. 4]: Kasteel Groeneveld, Paleis Soestdijk en Lage Vuursche (incl. 

Drakenstein) met de daarbij gesitueerde parkeervoorzieningen;  

• een zestal z.g “Groene Entrees” [lit. 4]: het terrein De Kuil (noordzijde Lage Vuursche), kruispunt 

van de Hilversumsestraatweg-Hoge Vuurseweg (’t Hoge Erf), locatie aan de Weg over Anna’s 

Hoeve (nabij grens bebouwde kom Hilversum), P+R Hollandsche Rading; zoekgebied ten 

noorden van Bilthoven (langs de Nieuwe Weteringseweg) en zoekgebied nabij de Zandheuvelweg 

(Drakenburgergracht). Hierbij moet worden opgemerkt dat het bij de locaties aan de Nieuwe 

Weteringseweg en de Zandheuvelweg om zoeklocaties gaat; 

• parkeervoorziening gelegen aan kruispunt N234-Gezichtslaan. 

 

Voor de verdeling van de bezoekers per bestemming wordt uitgegaan van het jaarlijkse aantal 

bezoekers van 2,125 miljoen. Dit leidt tot de volgende verhouding: 

• Kasteel Groeneveld (510.000 bezoekers): 24,0% 

• Paleis Soestdijk (115.000 bezoekers): 5,4%. 

• Dorp Lage Vuursche (incl. Drakenstein) (725.000 bezoekers): 34,2% 

• Gebied Pijnenburg Noord (350.000 bezoekers): 16,4% 

• Gebied Pijnenburg Oost (350.000 bezoekers): 16,4% 

• Parkeerplaats N234-Gezichtslaan (50.000 bezoekers): 2,4% 

• Parkeervoorzieningen Hollandsche Rading (25.000 bezoekers): 1,2% 

[bronnen: Provincie Utrecht, gemeente Baarn, projectbureau Heel de Heuvelrug en landgoed 

Pijnenburg]. 

Met ingang van 1 januari 2011 wordt paleis Soestdijk voor bezoekers gesloten. Het is nog niet 

duidelijk of het paleis een nieuwe voor het publiek toegankelijke bestemming gaat krijgen. Wel blijft 

het boscomplex in de omgeving van het paleis voor het publiek toegankelijk. 

 

 

7.3 Het vervoerspatroon 

Voor het bepalen van de wijze waarop bezoekers naar het gebied komen wordt een onderverdeling 

gemaakt in vervoer per auto, per fiets en per openbaar vervoer. 

Bij de beoordeling van de kwaliteit en waarde van attracties en evenementen speelt de bereikbaarheid 

een belangrijke rol. Het aantal treinverbindingen, busdiensten, beschikbare taxi’s en de weg- en 

waterinfrastructuur zijn kernelementen bij de bereikbaarheid. Uiteraard is bereikbaarheid daarbij niet 

een statisch begrip: locatie, reistijd, tijd gedurende de dag, de dag zelf, het seizoen en het weer zijn 

slechts enkele variabelen die mede de bereikbaarheid bepalen. Daarnaast heeft bereikbaarheid ook een 

belevingscomponent. Zo voelt vertraging bij een evenement met een vast aanvangstijdstip, zoals een 

concert of voetbalwedstrijd, anders dan vertraging bij een dierentuinbezoek. Een treinrit van een uur 

met twee keer overstappen voelt anders dan een directe treinrit van dezelfde duur, en een uur in de 

eigen auto voelt anders dan een uur in de bus [lit. 16].  

Uit onderzoek [lit. 17] is bekend dat het gebruik van een bepaald type vervoermiddel mede wordt 

bepaald door de afstand tot een gebied. Bij korte afstanden is men eerder geneigd om de fiets te 

pakken dan bij langere afstanden. Van het openbaar vervoer wordt slechts op beperkte schaal gebruik 

gemaakt en meestal als de afstand tot het gebied wat groter is. Uit lokale informatie uit Lage Vuursche 

is bekend dat er door recreanten heel weinig gebruik wordt gemaakt van de bus en op een beperkte 

schaal van de trein. NS-station Hollandsche Rading biedt de gunstigste mogelijkheid om per trein (en 

daarna te voet) het gebied te bezoeken. 

In onderstaande figuur 22 wordt een model gepresenteerd voor de vervoerswijze van recreanten die 

afhankelijk is van de afstand tot het gebied. Dit model is specifiek voor recreatief verkeer ontwikkeld 

in Midden Delfland [lit. 17]. Het wordt algemeen toegepast voor de prognose van vervoersstromen 

van recreanten in ons land. Daarom wordt er ook bij ons onderzoek van uitgegaan dat dit model ook 

representatief is voor het onderzoeksgebied Lage Vuursche. 
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Figuur 22.  Vervoerswijze in relatie tot afstand [lit. 17] 

 

In de figuur is met twee rode lijnen aangegeven welke verdeling over de vervoerswijzen van 

toepassing is bij afstanden van 4 en 12,5 km. Dit zijn de minimale en maximale afstand van de 

omliggende kernen in figuur 21 tot het onderzoeksgebied. Hierbij moet worden opgemerkt dat de 

omvang van deze herkomstplaatsen van de bezoekers varieert, net als hun afstand tot de 

(deel)bestemmingen in het onderzoeksgebied. Daarom worden de berekeningen voor het 

vervoerspatroon als volgt geschematiseerd: één berekening voor een “korte” afstand tot het 

bestemmingsgebied en één berekening voor een “lange” afstand. Aangenomen mag worden dat met 

deze twee  “uitersten” de afwijkingen tussen de werkelijke afstand en de modelmatige afstand worden 

geneutraliseerd, in de vorm van een “bandbreedte” voor het auto- en fietsverkeer. De bovengrens voor 

het fietsverkeer wordt gevonden bij de korte afstand (het “fietsscenario”), die voor het autoverkeer bij 

de langere afstand (het “autoscenario”). Voor de ondergrenzen geldt het omgekeerde 

 

In tabel 6 is aangegeven welke vervoerswijze verdeling bij deze beide scenario’s wordt gehanteerd. 

 

Tabel 6. Verdeling naar vervoerswijze voor twee scenario's in procenten

Scenario Auto Fiets Openbaar vervoer

Fietsscenario 58 40 2

Autoscenario 80 15 5

Vervoerswijze

 
 

Vanwege de onzekerheden in de aannames van het aantal bezoekers en de keuze van hun 

vervoerswijze zullen in de hierna volgende berekeningen deze twee scenario’s als uiterste waarden 

worden gehanteerd. De werkelijke aantallen verplaatsingen zullen zich tussen deze twee uitersten 

bewegen. 
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In tabel 7 is een berekening gemaakt van de omvang van het aantal bezoekers per vervoerswijze en per 

scenario. De procentuele verdeling is gebaseerd op tabel 6 (figuur 22, lit. 17). 

 
Tabel 7.  Verdeling van de bezoekers per herkomst over de 3 vervoerswijzen voor 2 scenario's

Herkomst

Aantal bezoekers 

op de 20e drukste 

dag

Auto 

(58%)

Fiets 

(40%)

Openbaar 

vervoer 

(2%)

Auto 

(80%)

Fiets 

(15%)

Openbaar 

vervoer 

(5%)

Amersfoort 1718 996 687 34 1374 258 86

Baarn 1263 733 505 25 1010 189 63

Bilthoven 929 539 372 19 743 139 46

Blaricum 161 93 64 3 129 24 8

Bussum 381 221 152 8 305 57 19

De Bilt 334 194 134 7 267 50 17

Den Dolder 619 359 248 12 495 93 31

Eemnes 192 111 77 4 154 29 10

Hilversum 3644 2114 1458 73 2915 547 182

Laren 284 165 114 6 227 43 14

Maartensdijk 203 118 81 4 162 30 10

Soest 3541 2054 1416 71 2833 531 177

Soesterberg 174 101 70 3 139 26 9

Utrecht 3078 1785 1231 62 2462 462 154

Zeist 945 548 378 19 756 142 47

Totaal 17466 10130 6986 349 13973 2620 873

Fietsscenario Autoscenario

 

 

In tabel 8 wordt per scenario het aantal bezoekers per auto omgerekend naar het aantal auto’s dat 

gebruikt wordt om de bezoekers te verplaatsen. De berekening is gebaseerd op onderzoek [lit. 17 en 

18] waaruit blijkt dat de bezettingsgraad van auto’s in het recreatieve verkeer varieert  van 2,5 – 3,3 

bezoekers per auto. Uit dit onderzoek blijkt ook dat de afgelopen jaren de bezettingsgraad in het 

recreatieve verkeer een dalende tendens vertoont. Daarom wordt voor dit onderzoek een 

bezettingsgraad gehanteerd van 2,5. 

 

 
Tabel 8.  Verdeling van het aantal auto's per herkomst voor 2 scenario's (bezettingsgraad = 2,5)

Herkomst

Aantal bezoekers 

op de 20e drukste 

dag

Aantal 

bezoekers per 

auto (58%)

Aantal 

auto's

Aantal 

bezoekers per 

auto (80%)

Aantal 

auto's

Amersfoort 1718 996 399 1374 550

Baarn 1263 733 293 1010 404

Bilthoven 929 539 216 743 297

Blaricum 161 93 37 129 52

Bussum 381 221 88 305 122

De Bilt 334 194 77 267 107

Den Dolder 619 359 144 495 198

Eemnes 192 111 45 154 61

Hilversum 3644 2114 845 2915 1166

Laren 284 165 66 227 91

Maartensdijk 203 118 47 162 65

Soest 3541 2054 822 2833 1133

Soesterberg 174 101 40 139 56

Utrecht 3078 1785 714 2462 985

Zeist 945 548 219 756 302

Totaal 17466 10130 4052 13973 5589

Fietsscenario Autoscenario
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7.4 Het verkeerspatroon 

In de vorige paragrafen is de omvang van het aantal bezoekers aan het onderzoeksgebied, hun 

vervoerswijze en de omvang daarvan bepaald. 

In deze paragraaf wordt het verkeer per relatie en per vervoerswijze toegedeeld aan de onderscheiden 

netwerken. 

 

Toedeling aan het autonetwerk 
In par. 7.2 is vermeld welke belangrijke verkeersaantrekkende objecten binnen het onderzoeksgebied 

zijn onderscheiden: 

• Kasteel Groeneveld (510.000 bezoekers): 24,0% 

• Paleis Soestdijk (115.000 bezoekers): 5,4%. 

• Dorp Lage Vuursche (incl. Drakenstein) (725.000 bezoekers): 34,2% 

• Gebied Pijnenburg Noord (350.000 bezoekers): 16,4% 

• Gebied Pijnenburg Oost (350.000 bezoekers): 16,4% 

• Parkeerplaats N234-Gezichtslaan (50.000 bezoekers): 2,4% 

• Parkeervoorzieningen Hollandsche Rading (25.000 bezoekers): 1,2% 

 

Met ingang van 1 januari 2011 wordt paleis Soestdijk voor bezoekers gesloten. Het is nog niet 

duidelijk of het paleis een nieuwe voor het publiek toegankelijke bestemming gaat krijgen. Wel blijft 

het boscomplex in de omgeving van het paleis voor het publiek toegankelijk. 

 

Genoemde aantallen bezoekers op de beschreven bestemmingen vormen de basis voor de hierna in de 

tabellen 9 t/m 14 uitgevoerde berekeningen. Aangezien de plaats en omvang van de zoeklocaties nog 

niet bekend zijn worden deze voorshands buiten beschouwing gelaten. In hoofdstuk 8 en 9 wordt 

hieraan nader aandacht besteed. 

 

In de tabellen 9a en 9b is per herkomst en per huidige bestemming de verdeling van het aantal auto’s 

voor de beide scenario’s weergegeven. 

 

Herkomst

Aantal 

auto's

Lage Vuursche 

incl. Drakenstein 

(34,2%)

Landgoed 

Pijnenburg 

Noord en Oost 

(32,8%)

Kasteel 

Groeneveld 

(24%)

Paleis 

Soestdijk 

(5,4%)

P-terrein 

N234-

Gezichtslaan 

(2,4%)

 P+R 

Hollandsche 

Rading (1,2%)

Amersfoort 398 136 131 96 21 10 5

Baarn 293 100 96 70 16 7 4

Bilthoven 216 74 71 52 12 5 3

Blaricum 37 13 12 9 2 1 0

Bussum 88 30 29 21 5 2 1

De Bilt 78 27 26 19 4 2 1

Den Dolder 144 49 47 35 8 3 2

Eemnes 45 15 15 11 2 1 1

Hilversum 845 289 277 203 46 20 10

Laren 66 23 22 16 4 2 1

Maartensdijk 47 16 15 11 3 1 1

Soest 822 281 270 197 44 20 10

Soesterberg 40 14 13 10 2 1 0

Utrecht 714 244 234 171 39 17 9

Zeist 219 75 72 53 12 5 3

Totaal 4052

Tabel 9a.  Herkomst en bestemming van het autoverkeer

Bestemming

Fietsscenario
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Herkomst

Aantal 

auto's

Lage Vuursche 

incl. Drakenstein 

(34,2%)

Landgoed 

Pijnenburg 

Noord en Oost 

(32,8%)

Kasteel 

Groeneveld 

(24%)

Paleis 

Soestdijk 

(5,4%)

P-terrein 

N234-

Gezichtslaan 

(2,4%)

 P+R 

Hollandsche 

Rading (1,2%)

Amersfoort 550 188 180 132 30 13 7

Baarn 404 138 133 97 22 10 5

Bilthoven 297 102 97 71 16 7 4

Blaricum 52 18 17 12 3 1 1

Bussum 122 42 40 29 7 3 1

De Bilt 107 37 35 26 6 3 1

Den Dolder 198 68 65 48 11 5 2

Eemnes 61 21 20 15 3 1 1

Hilversum 1166 399 382 280 63 28 14

Laren 91 31 30 22 5 2 1

Maartensdijk 65 22 21 16 4 2 1

Soest 1133 387 372 272 61 27 14

Soesterberg 56 19 18 13 3 1 1

Utrecht 985 337 323 236 53 24 12

Zeist 302 103 99 72 16 7 4

Totaal 5589

Tabel 9b.  Herkomst en bestemming van het autoverkeer

Bestemming

Autoscenario

 
 

Vervolgens is een toedeling gemaakt aan het autonetwerk. Per herkomst-bestemmingsrelatie is een 

route bepaald. Deze routes met wegvaknummer worden hieronder in figuur 23 weergegeven. 

 

 
 

Figuur 23.  Autonetwerk met wegvaknummers, herkomsten en bestemmingen 
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De aantallen auto’s genoemd in de tabellen  9a en 9b zijn voor de beide scenario’s aan het netwerk 

toegedeeld. Voor beide scenario’s is dezelfde toedeling gehanteerd zoals is weergegeven in tabel 10. 

Hierbij moet worden opgemerkt dat het verkeer met herkomst Amersfoort via 2 verschillende routes is 

toegedeeld aan de bestemmingen Pijnenburg en Kasteel Groeneveld, en wel als volgt: 

Amersfoort < -- > Gebied Pijnenburg-Noord 50% via de route 330-320-410 (zie figuur 23) 

Amersfoort < -- > Gebied Pijnenburg-Oost 50% via de route 330-510 (zie figuur 23) 

Amersfoort < -- > Kasteel Groeneveld 50% via de route 130-310 (via de A1) (zie figuur 23) 

Amersfoort < -- > Kasteel Groeneveld 50% via de route 330-320-310 (via Soest) (zie figuur 23) 

 
Tabel 10. Toedeling van recreatieverkeer aan routes en wegvakken (in beide scenario's)

Herkomst

Lage Vuursche incl 

Drakenstein Landgoed Pijnenburg Kasteel Groeneveld Paleis Soestdijk

P-terrein N234-

Gezichtslaan

P+R Hollandsche 

Rading

Amersfoort 330-320-410-610 330-320-410 (33); 330-510 130-310; 330-320-310 330-320 330-510-520-530 330-510-730-720-710

Baarn 410-610 410 310 320 320-510-520-530 410-420

Bilthoven 820-810-720-620 530-520-510 820-530-520-510-320-310 820-530-520-510-320 820 820-810-710

Blaricum 210-120-310-410-610 210-120-310-410 210-120-310 210-120-310-320 110-220-230-540 110-220-230

Bussum 110-120-310-410-610 110-120-310-410 110-120-310 110-120-310-320 110-220-230-540 110-220-230

De Bilt 820-810-720-620 820-530-520-510 820-530-520-510-320-310 820-530-520-510-320 820 820-810-710

Den Dolder 910-520-730-620 910-520-510 910-520-510-320-310 910-520-510-320 910-530 910-530-540

Eemnes 210-120-310-410-610 210-120-310-410 210-120-310 210-120-310-320 210-220-230-540 210-220-230

Hilversum 420-610 420-410 420-410-310 420-410-320 220-120 230

Laren 110-120-310-410-610 110-120-310-410 110-120-310 110-120-310-320 110-220-230-540 110-220-230

Maartensdijk 710-720-620 710-720-730-510 230-220-120-310 710-720-730-510-320 710-810 n.v.t.

Soest 510-730-620 510 510-320-310 510-320 330-510-520-530 330-320-410-420

Soesterberg 910-520-730-620 910-520-510 910-520-510-320-310 910-520-510-320 910-530 910-530-540

Utrecht 240-540-530-520-730-620 240-540-530-520-510 240-230-220-120-310 240-540-530-520-510-320 240-540 240

Zeist 910-520-730-620 910-520-510 910-520-510-320-310 910-520-510-320 910-530 910-530-540

Bestemming

 

Op basis van deze routering is voor beide scenario’s de toedeling uitgevoerd. De toedeling uit het 

fietsscenario is weergegeven in figuur 25 en uit het autoscenario in figuur 26. De dikte van de 

getekende lijnen representeert de omvang van het aantal recreatieve voertuigen met een bestemming in 

het gebied. 

 

Bij bestudering van de beide figuren en de daarin genoemde getallen moet beseft worden dat het hier om 

aantallen voertuigen gaat. In de praktijk rijden deze voertuigen van herkomst naar bestemming en weer terug. 

Dit betekent dat de verkeersintensiteit van het recreatieve bestemmingsverkeer twee maal zo groot is als de in de 

figuren weergegeven getallen. Verder moet gerealiseerd worden dat het hier alleen om recreatief verkeer van en 

naar het onderzoeksgebied gaat. 

 

 
 

Figuur 24. De aantrekkingskracht van het gebied
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Figuur 25. Toedeling auto’s uit het  fietsscenario aan het autonetwerk 
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Figuur 26. Toedeling auto’s uit het  autoscenario aan het autonetwerk 
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Toedeling aan het fietsnetwerk 
Ook voor de fietsers wordt binnen het onderzoeksgebied onderscheid gemaakt in dezelfde belangrijke 

verkeersaantrekkende objecten als beschreven bij de toedeling van het autoverkeer met uitzondering 

van de parkeervoorzieningen in Hollandsche Rading en nabij het kruispunt N234-Gezichtslaan. Dit 

zijn parkeervoorzieningen en zij vormen geen eindbestemming voor de fietser. Voor de verdeling van 

de bezoekers per bestemming wordt daardoor een iets andere verhouding aangehouden: 

• Kasteel Groeneveld (510.000 bezoekers): 24,9% 

• Paleis Soestdijk (115.000 bezoekers): 5,6%. 

• Dorp Lage Vuursche (incl. Drakenstein) (725.000 bezoekers): 35,3% 

• Gebied Pijnenburg Noord (350.000 bezoekers): 17,1% 

• Gebied Pijnenburg Oost (350.000 bezoekers): 17,1% 

Met ingang van 1 januari 2011 wordt paleis Soestdijk voor bezoekers gesloten. Het is nog niet 

duidelijk of het paleis een nieuwe voor het publiek toegankelijke bestemming gaat krijgen. Wel blijft 

het boscomplex in de omgeving van het paleis voor het publiek toegankelijk. 

 

In tabel 11 is per herkomst en per bestemming de verdeling van het aantal fietsers voor de beide 

scenario’s weergegeven. 

 
Tabel 11.  Verdeling van het aantal fietsers per herkomst voor 2 scenario's (bezettingsgraad = 1,0)

Herkomst

Aantal bezoekers 

op de 20e drukste 

dag

Aantal 

bezoekers per 

fiets (40%)

Aantal 

fietsen

Aantal 

bezoekers per 

fiets   (15%)

Aantal 

fietsen

Amersfoort 1718 687 687 258 258

Baarn 1263 505 505 189 189

Bilthoven 929 372 372 139 139

Blaricum 161 64 64 24 24

Bussum 381 152 152 57 57

De Bilt 334 134 134 50 50

Den Dolder 619 248 248 93 93

Eemnes 192 77 77 29 29

Hilversum 3644 1458 1458 547 547

Laren 284 114 114 43 43

Maartensdijk 203 81 81 30 30

Soest 3541 1416 1416 531 531

Soesterberg 174 70 70 26 26

Utrecht 3078 1231 1231 462 462

Zeist 945 378 378 142 142

Totaal 17466 6986 6986 2620 2620

Fietsscenario Autoscenario

 

Zoals in paragraaf 6.4 is geconstateerd is er een uitgebreid netwerk van fietspaden aanwezig. Op deze 

paden is voldoende capaciteit aanwezig om het aanbod van fietsers te verwerken. Evenwel is in die 

paragraaf ook geconstateerd dat in het fietsnetwerk nog belangrijke schakels ontbreken. Het gaat om 

(een deel van) de Hoge Vuurseweg, Vuursche Steeg, Maartensdijkseweg en Embrachementsweg. Al 

deze wegvakken zijn buiten de bebouwde kom gelegen alwaar een snelheidsregime van 60 km/h en op 

sommige delen van 80 km/h van kracht is. Het is in het belang van de verkeersveiligheid maar ook in 

het belang van comfort en aantrekkelijkheid dringend gewenst dat op de genoemde wegvakken een 

vrijliggende fietsvoorziening wordt gerealiseerd (zie figuur 27). Het gaat om de aanleg van 

vrijliggende fietspaden met een gezamenlijke lengte van ca. 7 km. Hiervan is ca. 2 km gelegen in de 

gemeente Baarn, ca. 4 km in de gemeente De Bilt en ca. 1 km in de gemeente Zeist.  
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. 
Figuur 27. Wegvakken waar een vrijliggend fietspad ontbreekt 
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Toedeling aan het openbaarvervoer netwerk 
Ook voor de reizigers per openbaar vervoer wordt binnen het onderzoeksgebied onderscheid gemaakt 

in dezelfde belangrijke verkeersaantrekkende objecten als beschreven bij de toedeling van het 

autoverkeer met uitzondering van de parkeerterreinen bij Hollandsche Rading en nabij het kruispunt 

N234-Gezichtslaan. Hierbij zijn de NS-stations een tussenstap in de vervoersketen. Voor de verdeling 

van de bezoekers per (eind)bestemming wordt de dezelfde verhouding aangehouden: 

• Kasteel Groeneveld (510.000 bezoekers): 24,9% 

• Paleis Soestdijk (115.000 bezoekers): 5,6%. 

• Dorp Lage Vuursche (incl. Drakenstein) (725.000 bezoekers): 35,3% 

• Gebied Pijnenburg Noord (350.000 bezoekers): 17,1% 

• Gebied Pijnenburg Oost (350.000 bezoekers): 17,1% 

Met ingang van 1 januari 2011 wordt paleis Soestdijk voor bezoekers gesloten. Het is nog niet 

duidelijk of het paleis een nieuwe voor het publiek toegankelijke bestemming gaat krijgen. Wel blijft 

het boscomplex in de omgeving van het paleis voor het publiek toegankelijk. 

 

In tabel 12 is per herkomst en per bestemming de verdeling van het aantal reizigers per openbaar 

vervoer (zie tabel 7) voor de beide scenario’s weergegeven. 

 
Tabel 12.  Herkomst en bestemming van ov-reizigers

Herkomst

Aantal ov-

reizigers

Lage 

Vuursche 

incl 

Drakenstein 

(35,3%)

Landgoed 

Pijnenburg 

(34,2%)

Kasteel 

Groeneveld 

(24,9%)

Paleis 

Soestdijk 

(5,6%)

Aantal ov-

reizigers

Lage 

Vuursche 

incl 

Drakenstein 

(35,3%)

Landgoed 

Pijnenburg 

(34,2%)

Kasteel 

Groeneveld 

(24,9%)

Paleis 

Soestdijk 

(5,6%)

Amersfoort 34 12 12 8 2 86 30 29 21 5

Baarn 25 9 9 6 1 63 22 22 16 4

Bilthoven 19 7 6 5 1 46 16 16 11 3

Blaricum 3 1 1 1 0 8 3 3 2 0

Bussum 8 3 3 2 0 19 7 6 5 1

De Bilt 7 2 2 2 0 17 6 6 4 1

Den Dolder 12 4 4 3 1 31 11 11 8 2

Eemnes 4 1 1 1 0 10 4 3 2 1

Hilversum 73 26 25 18 4 182 64 62 45 10

Laren 6 2 2 1 0 14 5 5 3 1

Maartensdijk 4 1 1 1 0 10 4 3 2 1

Soest 71 25 24 18 4 177 62 61 44 10

Soesterberg 3 1 1 1 0 9 3 3 2 1

Utrecht 62 22 21 15 3 154 54 53 38 9

Zeist 19 7 6 5 1 47 17 16 12 3

Totaal 350 873

Fietsscenario

Bestemming

Autoscenario

Bestemming

 

Bij het openbaar vervoer is in paragraaf 6.4 onderscheid gemaakt in vervoer per (lijn)bus en per trein. 

Rondom het gebied zijn NS-stations gelegen in Hollandsche Rading, Hilversum-Sportpark, Baarn, 

Soestdijk, Soest, Soest-Zuid, Den Dolder en Bilthoven. Door het gebied lopen de buslijnen 58, 59, 72, 

73 en 109.  

 

In tabel 13 is per herkomst van de ov-reiziger aangegeven op welke wijze hij het openbaar vervoer 

gebruikt om bij de gewenste bestemming in het gebied te komen. 

 

Met betrekking tot de ketenmobiliteit wordt er van uitgegaan dat reizigers per bus vrijwel direct op 

hun bestemming aankomen en zich verder te voet verplaatsen. 

Reizigers per trein zullen gedeeltelijk per fiets en gedeeltelijk te voet hun reis naar het gebied 

voortzetten. Hiervoor wordt aangenomen dat 50% per fiets en 50% te voet verder gaat. Deze extra 

fietsers (maximaal 50% van 507 treinreizigers, verspreid over meerdere NS-stations, zie tabel 14b) 

zijn niet in de berekeningen meegenomen aangezien de capaciteit van het fietsnetwerk groot genoeg is 

om deze extra fietsers te kunnen verwerken. 
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Tabel 13.  Verdeling van het aantal ov-reizigers per herkomst en bestemming voor beide scenario's

Herkomst

Lage Vuursche Pijnenburg Groeneveld Soestdijk

Amersfoort NS Baarn NS Baarn NS Baarn NS Soestdijk

Baarn te voet/fiets te voet/fiets te voet/fiets te voet/fiets

Bilthoven lijn 58 NS Baarn NS Baarn NS Soestdijk

Blaricum lijn 109 lijn 109 lijn 109 lijn 109

Bussum NS Baarn NS Baarn NS Baarn NS Soestdijk

De Bilt lijn 58 NS Baarn NS Baarn NS Soestdijk

Den Dolder lijn 59 lijn 59 lijn 59 lijn 59

Eemnes lijn 109 lijn 109 lijn 109 lijn 109

Hilversum lijn 59 lijn 59 lijn 109 NS Soestdijk

Laren lijn 109 lijn 109 lijn 109 lijn 109

Maartensdijk lijn 58 NS Baarn NS Baarn NS Soestdijk

Soest NS Baarn NS Baarn NS Baarn NS Soestdijk

Soesterberg lijn 59 lijn 59 lijn 72 lijn 72

Utrecht NS Hollandsche Rading NS Hollandsche Rading NS Baarn NS Soestdijk

Zeist lijn 59 lijn 59 NS Baarn NS Soestdijk

Bestemming

 
 

Door toedeling van de aantallen reizigers uit tabel 12 aan de NS-stations en lijnbussen uit tabel 13 

wordt inzicht verkregen in het gebruik van het openbaar vervoer. Dit inzicht wordt in hoofdstuk 8 

gebruikt om voor het openbaar vervoer gebruik stimulerende maatregelen te treffen. 

 

In tabel 14a is de toedeling van de openbaarvervoer-reiziger aan de NS-stations en lijnbussen in beeld 

gebracht voor het fietsscenario en in tabel 14b voor het autoscenario. 

 

NS-station / buslijn

Lage Vuursche 

incl. Drakenstein

Landgoed 

Pijnenburg

Kasteel 

Groeneveld Paleis Soestdijk Totaal

NS-Baarn 40 49 56 0 145

NS-Soestdijk 0 0 0 17 17

NS-Hollandsche Rading 22 21 0 0 43

buslijn 58 11 0 0 0 11

buslijn 59 38 37 3 1 79

buslijn 72 0 0 1 0 1

buslijn 109 4 4 21 1 30

Tabel 14a. Ov-reizigers naar aankomst NS-stations en gebruik buslijnen (fietsscenario)

Bestemming

 
 

NS-station / buslijn

Lage Vuursche 

incl. Drakenstein

Landgoed 

Pijnenburg

Kasteel 

Groeneveld Paleis Soestdijk Totaal

NS-Baarn 100 121 138 0 359

NS-Soestdijk 0 0 0 41 41

NS-Hollandsche Rading 54 53 0 0 107

buslijn 58 26 0 0 0 26

buslijn 59 95 92 8 2 197

buslijn 72 0 0 2 1 3

buslijn 109 8 11 53 2 74

Tabel 14b. Ov-reizigers naar aankomst NS-stations en gebruik buslijnen (autoscenario)

Bestemming

 
 

 

7.5 Risicobeheersing 

In de berekeningen van hoofdstuk 7 is uitgegaan van 2,125 miljoen bezoekers per jaar in het 

onderzoeksgebied. Deze informatie is verkregen uit de gehouden interviews (zie bijlage 4), maar is 

verder niet onderbouwd met gedegen onderzoek. Ook is onvoldoende informatie bekend over het 

feitelijke reisgedrag van de bezoekers. Onbekend is of men verschillende bestemmingen in het gebied 

op dezelfde dag bezoekt (b.v. Groeneveld én Lage Vuursche). Dit levert enige onzekerheid op over de 

betrouwbaarheid van de gebruikte gegevens. Daarnaast is in de paragrafen 7.2 t/m 7.4 voor de 
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berekeningen gebruik gemaakt van een aantal kengetallen die zijn gebaseerd op beschikbare literatuur 

en onderzoek. De gehanteerde bandbreedte van de betreffende kengetallen is hieronder vermeld: 

• relatie van het aantal bezoekers per jaar en de 20
e
 drukste dag: bandbreedte van de 

vermenigvuldigingsfactor bedraagt 2,5 t/m 2,7; gerekend is met een factor 3 (zie par. 7.2); 

• bezettingsgraad van auto’s in het recreatieve verkeer: 2,5-3,3 bezoeker per auto; gerekend is 

met een bezettingsgraad van 2,5 (zie par. 7.3); 

Ook hier is er sprake van een onzekerheidsmarge. 

 

Vanwege de aangegeven onzekerheidsmarges zijn in de berekeningen een tweetal scenario’s 

gehanteerd. Voor het dimensioneren van maatregelen wordt in de volgende hoofdstukken steeds 

uitgegaan van die grenswaarde die zorgt voor het grootste aantal recreanten die per auto, per fiets of 

per openbaar vervoer reizen.  

 

7.6 Conclusies 

Op basis van de bevindingen in de vorige paragrafen 7.2 t/m 7.5 kunnen de volgende conclusies 

worden getrokken. 

• Op de Hoge Vuurseweg worden in het autoscenario 836 voertuigen gegenereerd. Deze voertuigen 

rijden heen en weer terug. Dit betekent een verkeersintensiteit van 1672 motorvoertuigen per 

etmaal (mvt/etm). Uit verkeerstellingen die zijn uitgevoerd met behulp van de 

verkeersregelinstallatie op het kruispunt Hilversumsestraatweg (N415)-Hoge Vuurseweg  blijkt 

dat de werkelijk gemeten verkeersintensiteit op de 20
e
 drukste dag op deze weg 3774 mvt/etm 

bedraagt (zie par 6.5 en bijlage 2). Op de Embrachementsweg worden in het autoscenario 946 

voertuigen gegenereerd. Deze voertuigen rijden heen en weer terug. Dit betekent een 

verkeersintensiteit van 1892 mvt/etm. Uit verkeerstellingen die zijn uitgevoerd met behulp van de 

verkeersregelinstallatie op het kruispunt Biltseweg (N234)-Embrachementsweg  blijkt dat de 

werkelijk gemeten verkeersintensiteit op de 20
e
 drukste dag op deze weg 5619 mvt/etm bedraagt 

(zie par 6.5 en bijlage 3). Op de Vuursche Steeg worden in het autoscenario 1075 voertuigen 

gegenereerd. Deze voertuigen rijden heen en weer terug. Dit betekent een verkeersintensiteit van 

2150 mvt/etm. Uit verkeerstellingen (2004) op deze weg blijkt dat op een zondag 4010 mvt/etm 

zijn geregistreerd. 

 Geconcludeerd kan worden dat op de 20
e
 drukste dag grofweg ca. 50% van het aanwezige verkeer 

op de wegen richting Lage Vuursche, deze locatie niet als eindbestemming heeft. Verondersteld 

wordt dat Lage Vuursche onderdeel is van een recreatieve trip van deze passanten. 

• Het totaal aantal parkeerplaatsen in het onderzoeksgebied bedraagt thans ca. 1600 stuks. Het 

aantal berekende auto’s van bezoekers aan het gebied varieert van 4052 (fietsscenario) – 5589 

(autoscenario). Indien wordt uitgegaan van een maximum momentdruk van 50% (dit betekent  per 

parkeerplaats een bezettingsgraad van 2,0) van de parkeervoorzieningen [lit. 18 en 23], dan 

bedraagt de gemiddelde parkeerbehoefte in het fietsscenario 2026 parkeerplaatsen en in het 

autoscenario 2795 parkeerplaatsen.  

Geconcludeerd kan worden dat er in het onderzoeksgebied behoefte is aan extra parkeerplaatsen. 

De omvang varieert van ca. 400 parkeerplaatsen in het fietsscenario tot ca. 1200 parkeerplaatsen in 

het autoscenario. 

• Geconcludeerd kan worden dat de capaciteit van de lokale wegen voor de afwikkeling van het 

recreatieve bestemmingsverkeer voldoende is. Ogenschijnlijke capaciteitsproblemen ontstaan door 

“zoekverkeer” op weg naar een parkeerlocatie. 



 Mobiliteitsonderzoek Lage Vuursche  
   

   

Rap_1014_Lage_Vuursche_eindrapport_230211.doc 46 

8. Integrale visie op de mobiliteit in het gebied 
 

Inleiding 
In hoofdstuk 3 zijn een vijftal onderzoeksvragen geformuleerd. Daarvan zijn de eerste vier vragen in 

hoofdstuk 7 beantwoord.  

Het aantal recreanten (onderzoeksvraag 1) vormde met een aantal van 2,125 miljoen bezoekers niet 

zozeer een antwoord, maar veeleer een uitgangspunt. Niettemin is daarmee het antwoord gegeven. 

Ook de vraag over herkomst en bestemming van de recreanten (onderzoeksvraag 2)  is in paragraaf 7.2 

beantwoord. 

Het antwoord op onderzoeksvraag 3, de verdeling van de reizigers over de vervoerswijzen auto, fiets 

en openbaar vervoer is in paragraaf 7.3 beantwoord. In paragraaf 7.4 zijn de reizigers per 

vervoerswijze aan het hen ter beschikking staande netwerk toegedeeld. 

Rest nog onderzoeksvraag 5: de behoefte aan maatregelen. Voordat die vraag beantwoord kan worden, 

is het van belang een integrale visie op de mobiliteit in het onderzoeksgebied te formuleren. 

Deze visie is gebaseerd op de combinatie van de vraagzijde van de verkeersmarkt zoals beschreven in 

hoofdstuk 6 en de aanbodzijde zoals beschreven in hoofdstuk 7. 

 

Naar een integrale visie 
Recreatiegebieden hebben over het algemeen een tweeledig doel. Enerzijds een economisch doel door 

het garanderen van continuïteit en/of het maken van winst. Anderzijds zijn er sociale doelen zoals het 

bieden van ontspanning, vermaak, educatie en informatie. Beide doelen zijn gebaat bij een optimale 

bereikbaarheid onafhankelijk van de vervoerswijze van de bezoekers. Hierbij dienen voor alle 

vervoerswijzen zo min mogelijk belemmeringen te bestaan [lit. 19]. Het streven naar een optimale 

bereikbaarheid voor alle bezoekers en alle vervoerswijzen uit zich in: 

• een ontsluitende weginfrastructuur die in de meeste gevallen de toestroom van het autoverkeer 

veilig en comfortabel kan verwerken; 

• een comfortabel en gesloten fietsnetwerk aangesloten op alle Poorten, Groene Entrees en 

parkeervoorzieningen in het gebied; 

• directe openbaarvervoervoorzieningen met goede overstapfaciliteiten; 

• goede parkeervoorzieningen voor auto’s en fietsers, die zo mogelijk aan alle bezoekers plaats 

bieden.   

 

Volgens de geraadpleegde bronnen [1 en 2] is in het dorp Lage Vuursche op hoogtijdagen sprake van 

een onacceptabele verkeers- en parkeerdruk. Naar het zich laat aanzien zal deze overlast blijven en 

mogelijk zelfs toenemen, doordat een steeds groter deel van het autoverkeer op doordeweeksedagen 

komt. Om te voorkomen dat een situatie ontstaat waarbij het gebied "doodgeknuffeld" wordt door 

rustzoekende recreanten met hun rijdende en geparkeerde auto's, moet gestreefd worden naar meer rust 

in het gebied. Dat kan op een aantal manieren: 

• het bieden van voldoende parkeergelegenheid aan de randen van het gebied, in combinatie met een 

overstap naar recreatie te voet of per fiets, z.g. transferpunten. Deze transferpunten dienen 

rechtstreeks aangesloten te zijn op de omringende hoofdwegen; 

• het weren van verkeer dat geen bestemming in het gebied en/of het dorp Lage Vuursche heeft; 

• het stimuleren van het fietsgebruik; 

• het stimuleren van het gebruik van het openbaar vervoer. 

 

Om een dergelijk stimulerend beleid te voeren, dienen de benodigde maatregelen te worden getroffen. 

Bij het vaststellen van deze maatregelen is het noodzakelijk te werken vanuit een integrale visie op de 

mobiliteit in het gebied. Onder integraal wordt hier verstaan dat voor het gehele onderzoeksgebied 

onderscheid wordt gemaakt in de drie schaalniveaus zoals geschetst in hoofdstuk 6 en per 

schaalniveau in onderlinge samenhang van de vervoerswijzen de gewenste maatregelen worden 

gedefinieerd. Onder integraal wordt hier ook verstaan dat voorstellen voor maatregelen worden 

afgestemd op de Gebiedvisie De Vuursche [lit. 4] en op het projectenprogramma [lit. 22]. 

De drie schaalniveaus bestaan uit: 

• de ruimtelijk-functionele structuur; 
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• de netwerken per vervoerswijze; 

• de locatiegebonden maatregelen. 

Tot slot dient er aandacht te zijn voor de communicatie met de (potentiële) bezoekers. 

 

De ruimtelijk functionele structuur 
Voor de ruimtelijk functionele structuur gaat het om de samenhang tussen de locaties, de omvang en 

de inrichting van de verkeersaantrekkende objecten. In hoofdstuk 6 is geconstateerd dat het gaat om 

(zie ook figuur 7): 

• een drietal z.g. “Poorten” [lit. 4]: Kasteel Groeneveld, Paleis Soestdijk en Lage Vuursche (incl. 

Drakenstein);  

• een zestal z.g “Groene Entrees” [lit. 4]: het terrein De Kuil (noordzijde Lage Vuursche), kruispunt 

van de Hilversumsestraatweg-Hoge Vuurseweg (’t Hoge Erf), locatie aan de Weg over Anna’s 

Hoeve (nabij grens bebouwde kom Hilversum), P+R Hollandsche Rading; zoekgebied ten 

noorden van Bilthoven (langs de Nieuwe Weteringseweg) en zoekgebied nabij de Zandheuvelweg 

(Drakenburgergracht) 

• parkeervoorziening gelegen aan kruispunt N234-Gezichtslaan. 

 

Voor het uitwerken van de visie is het van belang rekening te houden met de verkeerskundig gezien 

ruimtelijke compartimentering in het gebied. Er worden 3 compartimenten onderscheiden (A t/m C) 

die worden begrensd door grote infrastructuur zoals rijkswegen (A1 en A27), provinciale wegen 

(N221, N415 en N234) en de spoorlijn Amersfoort-Amsterdam (zie figuur 28).  

 

 
 

Figuur 28. Ruimtelijke compartimentering (A t/m C) en verkeersaantrekkende objecten 
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In het noordelijke deel van het gebied, compartiment A, is de Poort Kasteel Groeneveld, de Groene 

Entree Weg over Anna’s Hoeve en een zoeklocatie nabij de Zandheuvelweg gelegen. Verder vormt het 

NS-Station Baarn een prima locatie om bezoekers te “verleiden” om dit deel van het gebied per 

openbaar vervoer te naderen en hun reis per fiets of te voet te vervolgen. Voorgesteld wordt om NS-

station Baarn ook aan te merken als “Groene Entree”.  

 

Het midddelste compartiment B  wordt alleen ontsloten via een kleine parkeerplaats juist ten noorden 

van de Hilversumsestraatweg (zie figuur 17). De Groene Entree nabij het kruispunt 

Hilversumsestraatweg-Hoge Vuurseweg is voor compartiment B een aantrekkelijke locatie, maar voor 

de bezoekers van dit compartiment vormt de Hilversumsestraatweg een (lichte) barrière. Het verdient 

daarom aanbeveling om de capaciteit van de kleine parkeerplaats ten noorden van de 

Hilversumsestraatweg uit te breiden. Hierdoor kan de capaciteit van de Groene Entree ten zuiden van 

dit kruispunt volledig ten goede komen aan compartiment C. Door deze uitbreiding zijn er ook minder 

overstekende bewegingen van bezoekers over de Hilversumsestraatweg, hetgeen de verkeersveiligheid 

ten goede komt. 

Verder vormt ook het NS-Station Baarn een prima locatie om bezoekers te “verleiden” om dit deel van 

het gebied per openbaar vervoer te naderen en hun reis per fiets of te voet te vervolgen. Voorgesteld 

wordt om NS-station Baarn ook aan te merken als “Groene Entree”. 

 

De verkeerskundige analyse in hoofdstuk 7 heeft geleerd dat er met name in het zuidelijke deel, 

compartiment C, een tekort is aan parkeervoorzieningen. In de Gebiedsvisie De Vuursche [lit. 4] zijn 

zoekgebieden aangewezen voor de ontwikkeling van Groene Entrees. In compartiment C betreft het de 

Groene Entree die is gesitueerd langs de Nieuwe Weteringseweg. 

In het rapport “Lage Vuursche en de parkeertoekomst” [ lit. 2] wordt gepleit voor een stelsel van drie 

ringen om de parkeeroverlast te beteugelen. Deze drie ringen bevinden zich alle drie in compartiment 

C en zijn gelegen ten noorden van de Embrachemantsweg. Naar onze mening vormt een dergelijke 

opzet een goede aanpak, die nog verder kan worden uitgebreid naar een vierde ring. In de vierde ring 

is niet alleen de Groene Entree langs de Nieuwe Weteringsweg gelegen, maar ook de P+R 

Hollandsche Rading en de parkeervoorziening nabij het kruispunt N234-Gezichtslaan. In figuur 29 is 

het aldus aangevulde stelsel van ringen voor compartiment C weergegeven. 

 

 
 

Figuur 29. Ringen met nummers 1t/m 4 
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Voor compartiment C kan in navolging van het rapport “Lage Vuursche en de parkeertoekomst” [ lit. 

2] een strategie voor de 4 ringen worden opgesteld: 

• Ring 1: parkeren in de kern van Lage Vuursche voor bewoners, bedrijven en hun bezoekers, 

bezoekers met een fysieke beperking. Voor verdere detaillering zie het hierboven genoemde 

rapport; 

• Ring 2: parkeren op bufferlocaties rondom de kern van Lage Vuursche aan de Koudelaan, 

Kloosterlaan en De Kuil. Voor verdere detaillering zie het hierboven genoemde rapport; 

• Ring 3: hier vindt het parkeren aan de noordzijde plaats op de Groene Entree ter plaatse van 

het kruispunt van de Hilversumsestraatweg-Hoge Vuurseweg. Ook aan de Zwarteweg zijn nog 

mogelijkheden om het parkeerareaal uit te breiden, maar dat voorziet niet in de behoefte om 

meer parkeergelegenheid aan de zuidzijde te creëren. Uitbreiding aan de zuidzijde kan 

mogelijk gevonden worden op een locatie gelegen nabij het kruispunt van de Vuursche Steeg 

en de Embrachementsweg. Op deze derde ring is het van belang om mensen te verleiden deze 

locaties te gebruiken om hun auto te parkeren en per fiets of te voet verder te trekken. Aan de 

noordzijde is een combinatie gemaakt met een theehuis. Overwogen kan worden om ook op de 

nog te ontwikkelen locatie aan de zuidzijde een (kleine) horecagelegenheid te openen 

bijvoorbeeld in combinatie met verhuur van fietsen; 

• Ring 4: tot de 4
e
 ring worden gerekend de Groene Entree Hollandse Rading, het parkeerterrein 

nabij het kruispunt van de N234 met de Gezichtslaan, maar ook het NS-station Baarn en de 

Poort paleis Soestdijk kunnen gezien worden als transferpunten voor de 4
e
 ring in 

compartiment C. Uitbreiding kan gezocht worden in de oprichting van een Groene Entree 

langs de Weteringsweg en/of de inrichting van een parkeerterrein langs de Vuurseweg. De 

Vuurseweg is thans een doodlopende weg, maar zeer goed berijdbaar voor fietsers. Ook voor 

de locaties in de 4
e
 ring kan worden overwogen om de aantrekkelijkheid van deze locaties te 

verhogen door de nieuw te ontwikkelen Groene Entree en/of nieuwe parkeergelegenheid te 

combineren met een (kleine) horecagelegenheid, fietsverhuur en wat speeltoestellen voor 

kinderen. Op of nabij het P+R station Hollandse Rading kan gezocht worden naar het 

vergroten van de parkeercapaciteit. 

 

 

De netwerken 
In het kader van dit mobilitetsonderzoek is onderscheid gemaakt in netwerken voor auto, fiets en 

openbaar vervoer. 

 

Voor het autonetwerk is in par. 6.5 geconstateerd dat er enkele knelpunten zijn op  het hoofdwegennet. 

Om deze knelpunten op te lossen heeft Rijkswaterstaat plannen ontwikkeld om de capaciteit van de 

stroomwegen A27 ten zuiden van Knooppunt Eemnes uit te breiden naar 2x3 rijstroken en van de A1 

tussen Knooppunt Eemnes en aansluiting Bunschoten naar 2x4 rijstroken. Voor de provinciale weg 

N221 (gebiedsontsluitingsweg) is in par. 6.5. geconstateerd dat op het gedeelte Zandheuvelweg-N415 

op termijn een probleem met  de verkeersafwikkeling valt te verwachten. Aan deze weg zijn 2 

belangrijke Poorten gelegen te weten kasteel Groeneveld en Paleis Soestdijk. Voor de wegbeheerder 

(de provincie Utrecht) zijn er twee opties beschikbaar. De eerste optie is het vergroten van de 

capaciteit van dit wegvak. Dat is een zeer complexe en kostbare operatie vanwege de aanliggende 

bebouwing. De tweede optie is het beter benutten van het parkeerpotentieel van de beide Poorten en de 

bezoekers aan het gebied verleiden om dit meer te gebruiken. Een aantrekkelijke inrichting van deze 

Poorten en een goede communicatie met de potentiële bezoekers is daarbij van groot belang. Hier 

wordt verderop in deze paragraaf nader op ingegaan. 

Voor het locale wegennet geldt dat er in principe geen knelpunten zijn in de verkeersafwikkeling. 

Vergroting van de capaciteit van het locale wegennet is daarom geen optie. De problemen op dit 

wegennet worden met name in en om Lage Vuursche veroorzaakt door een tekort aan 

parkeercapaciteit in combinatie met het huidige (zoek)gedrag van de bezoekers. Zij gaan er van uit dat 

ze in of in de directe omgeving van Lage Vuursche hun voertuig kunnen parkeren. Er zullen dus 

maatregelen genomen moeten worden om dit gedrag in belangrijke mate bij te sturen. Hierop wordt in 

het volgende hoofdstuk nader ingegaan. Verder blijkt uit de verkeerskundige analyse in hoofdstuk 7 
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dat ca. 50% van het verkeer op de 20
e
 drukste dag geen bestemming heeft in Lage Vuursche, maar wel 

mede debet is aan de verkeersoverlast. Overwogen moet worden om dat deel van het verkeer uit de 

kern van Lage Vuursche te weren. In hoofdstuk 9 wordt hier nader op ingegaan. 

 

Voor het fietsnetwerk geldt dat dit zeker voor wat betreft het recreatieve netwerk van fietspaden door 

de bossen en natuur van Lage Vuursche, met uitzondering van het zuidelijke deel in compartiment C, 

een redelijk compleet en gesloten netwerk is, dat goed aantakt op de Poorten, Groene Entree s en 

parkeerlocaties. Voor het fietsnetwerk in het zuidelijke deel is in par. 6.3 geconstateerd dat 

vrijliggende fietspaden ontbreken langs de Hoge Vuurseweg (gedeeltelijk), Vuursche Steeg, 

Maartensdijkseweg en de Embrachementsweg. Deze fietspaden zijn enerzijds gewenst om de 

recreatieve bezoekers op een veilige en aantrekkelijke wijze vanaf de twee buitenste ringen naar Lage 

Vuursche te voeren, maar anderzijds ook voor de veiligheid van de uitilitaire fietsers. Het succes van 

de Groene Entrees en parkeergelegenheden in de buitenste 2 ringen hangt mede af van de 

beschikbaarheid van deze veilige en aantrekkelijke fietsvoorzieningen. Hieraan schort het nog in het 

zuidelijke deel van compartiment C (zie figuur 30). 

 

 
 

Figuur 30. Ontbrekende fietsvoorzieningen 
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Voorts wordt is in het kader van het project VERDER de aanleg van een directe fietsroute gepland 

vanaf de Koningsweg in Soest naar Hilversum. De fietsroute loopt door landgoed Pijnenburg en is 

ongeveer 3 kilometer lang (zie figuur 30). Dit fietspad is primair bedoeld als stimuleringsmaatregel 

voor het woon-werkverkeer tussen Amersfoort/Soest en Hilversum. Daarnaast vormt dit fietspad ook 

een bruikbare schakel in het netwerk voor de recreatieve fietsers. 

De aantrekkelijkheid van het fietsnetwerk kan nog worden vergroot door het verminderen van de 

barrièrewerking van met name de N234 en N415 aan de randen van het gebied. Oplossingen hiervoor 

kunnen gezocht worden in de combinatie van een oversteek voor fietsers en voetgangers met de 

geplande ecoducten ter hoogte van het landgoed Pijnenburg (N234 nabij de Embrachementsweg) en 

nabij Kievitsdel (N415). Verder verdient het aanbeveling bij de verkeersregelinstallaties in de N221, 

N234 en N415 het comfort voor de overstekende fietser te verhogen door een voorkeursbehandeling in 

de verkeersregeling. Nader onderzoek is noodzakelijk om deze maatregel zodanig in de 

verkeersregeling in te passen dat de capaciteit voor het autoverkeer minimaal wordt beperkt. 

 

Voor het netwerk van het openbaar vervoer geldt dat Lage Vuursche goed bereikbaar is per trein en 

bus. Voor de bus geldt echter dat de aantrekkelijkheid van deze vervoerswijze kan worden vergroot 

door op recreatieve (hoogtij)dagen de frequentie van lijn 59, van en naar Lage Vuursche, te verhogen. 

Dit zal moeten gebeuren in overleg met de concessieverlener (de provincie Utrecht) en de 

concessiehouder (thans Connexxion). Verder is het van belang het gebruik van het openbaar vervoer, 

zowel van trein als bus, via een goede communicatie met de potentiële bezoekers te promoten. 

 

Communicatie met de potentiële bezoekers 
Bezoekers van het gebied baseren hun mobiliteitskeuze op de aangeboden informatie, het gemak, de 

prijs en zekerheid. Aan die kant moet er dus veel gebeuren om de mobiliteit duurzamer te maken. 

Potentiële bezoekers kunnen het onderzoeksgebied per auto, met het openbaar vervoer, per fiets en te 

voet bereiken. Het merendeel van de bezoekers doet dat thans per auto. Klantvriendelijkheid, 

duidelijke informatie, simpele kaartjes en praktische hulp bij het vinden van de weg helpen de reiziger 

om de juiste vervoerskeuze te maken. Promotie van openbaar vervoer en fiets dienen nadrukkelijk te 

gebeuren. Dit is niet allen noodzakelijk om de verkeerschaos in de kern van Lage Vuursche te 

voorkomen, maar ook om de kwetsbare natuur zo min mogelijk te belasten met uitstoot van NOx en 

fijnstof. Ook is het in het belang van de volksgezondheid om reizen per fiets of te voet te stimuleren. 

Om dit doel, beïnvloeding van het mobiliteitsgedrag, te bereiken, dient het gebied in een integrale en 

gecoördineerde campagne reclame te maken voor het gebied en de (gewenste) bereikbaarheid. Te 

denken valt aan: 

• ontwikkeling van folders en een website specifiek gericht op de Heuvelrug en haar deelgebieden, 

met daarin aandacht voor het gebied maar ook voor de bereikbaarheid van de Poorten, Groene 

Entree en overige parkeergelegenheden aan de rand van het gebied; 

• via de websites van de Heuvelrug-gemeenten; 

• communicatie via de diverse media over het z.g. “Oranje-fietsenplan” van de VVV; 

• verkoop van gecombineerde toegangs- en parkeerkaarten, toegangs- en ov-kaarten en toegangs- en 

fietsverhuur voor de attracties in het gebied; 

• gebruik van moderne media zoals bijv.  “Facebook” en “Twitter” om de jonge “digitale” 

consument te bereiken; 

• een aantrekkelijke inrichting van de Poorten en Groene Entrees door combinatie met (kleine) 

horecagelegenheden, informatievoorziening over het gebied en de fiets- en wandelroutes, 

fietsverhuur, fietsparkeren, fietspompen, speeltoestellen voor de kinderen, etc; 

• waar nodig de kwaliteit verbeteren van een deel van de parkeervoorzieningen in de buitenste 2 

ringen met behulp van groenstenen en die locaties promoten.
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9. Maatregelen 

 

9.1 Algemeen 

In hoofdstuk 6 is de huidige verkeerskundige situatie van het verkeerssysteem met knelpunten en 

kansen in kaart gebracht (de aanbodzijde van de verkeersmarkt). In hoofdstuk 7 is een 

verkeerskundige analyse uitgevoerd om inzicht te verkrijgen in de omvang van de recreatieve 

verkeersstromen (de vraagzijde van de verkeersmarkt). Op basis van de bevindingen in deze 

hoofdstukken, is in hoofdstuk 8 een integrale visie opgesteld voor het verkeerssysteem in het 

onderzoeksgebied. Om deze visie te kunnen realiseren zijn maatregelen noodzakelijk. In dit hoofdstuk 

worden de gewenste maatregelen besproken zoals ze gerelateerd zijn aan de 3 onderscheiden 

schaalniveaus (zie figuur 6 in paragraaf 6.1). Bedacht moet worden dat veel van de voorgestelde 

maatregelen op een juiste wijze ruimtelijk moeten worden ingepast. Dit betekent dat daarvoor 

aanpassing van de vigerende bestemmingsplannen noodzakelijk is. 

 

9.2 Maatregelen in relatie tot de ruimtelijk-functionele structuur 

In onderstaande tabel 15 zijn per compartiment (figuur 28) en per verkeersaantrekkende locatie de 

gewenste maatregelen geordend. 

 

Poorten Groene entree

Parkeer-

voorziening

Aantal 

autoparkeer-

plaatsen in de 

huidige situatie

Aanleg (extra) 

parkeer-

plaatsen 

auto's

Aanleg 

parkeer-

plaatsen 

fietsen

Horeca-

gelegenheid

Fietsverhuur 

e.d.

Informatie-

voorziening

Compartiment 

A

Kasteel 

Groeneveld 240

Weg over St. 

Anna's Hoeve 100 100 100 Ja Ja Ja

Zoeklocatie 

Zandheuvelweg 100 Nee Nee Nee

Station Baarn 250

Reeds 

aanwezig

Reeds 

aanwezig

Reeds 

aanwezig

Compartiment 

B

Ten noorden 

van de 

Hilversumse-

straat 65 100

Station Baarn 250

Reeds 

aanwezig

Reeds 

aanwezig

Reeds 

aanwezig

Compartiment 

C

Paleis 

Soestdijk 185 Ja Ja

Lage 

Vuursche 392

32 stuks 

(reeds 

gepland) 

zuidzijde Nee Nee Ja

P+R 

Hollandsche 

Rading 98 50 100 Ja Ja

De Kuil 100 50

Zoeklocatie 

Nieuwe 

Weteringseweg 200 100 Ja Ja Ja

Kruispunt N415- 

Hoge Vuurseweg 122

Reeds 

aanwezig

Reeds 

aanwezig Ja Ja

Kruispunt 

N234-

Gezichtslaan 64 100 Ja Ja Ja

Zoeklocatie 

Vuurseweg 100

Station Baarn 250

Reeds 

aanwezig

Reeds 

aanwezig

Reeds 

aanwezig

Type maatregel

Tabel 15.  Ruimtelijk-functionele maatregelen

Ruimtelijk object

 
 

Zoals uit de tabel blijkt, wordt voorgesteld het areaal aan parkeerplaatsen voor auto’s uit te breiden 

met 800 stuks. In het fietsscenario was een tekort aan parkeerplaatsen gesignaleerd van ca. 400 stuks. 

In het autoscenario ca. 1200 stuks. Voorgesteld wordt op een getrapte wijze de beschreven 

parkeerplaatsen te realiseren, te beginnen aan de zuidzijde van compartiment C. Door te anticiperen op 

de ontwikkelingen kan het aantal parkeerplaatsen op een verantwoorde wijze worden gerealiseerd en 

kan overdimensionering worden voorkomen. Voorgesteld wordt om bij de Groene Entrees (conform 
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de Groene Entree nabij het kruispunt N415-Hoge Vuurseweg) ook voorzieningen aan te leggen voor 

het parkeren van fietsen. In totaal gaat het om 300 fietsparkeerplaatsen.  

 

9.3 Maatregelen in relatie tot de netwerken 

Autonetwerk 
Het is noodzakelijk op de provinciale wegen in het onderzoeksgebied een dynamische 

parkeerbewegwijzering aanbrengen. Op deze wijze kunnen de bezoekers reeds aan de rand van het 

gebied naar de beschikbare parkeerruimte worden geloodst. Eerst naar de 3
e
 ring en vervolgens naar de 

4
e
 ring. Indien dit systeem wordt geïntegreerd met een regionaal dynamisch vervoerssysteem, kan 

reeds op het netwerk van autosnelwegen A1, A27 en A28 worden geanticipeerd op de beschikbare 

parkeerruimte in het gebied. 

 

Op hoogtijdagen raakt Lage Vuursche overspoeld door zoekverkeer en door rondreizende recreanten 

op doorreis (ca. 50% van de totale verkeersstroom). Geadviseerd wordt om een systeem in te voeren, 

waarbij afhankelijk van de drukte, een aantal maatregelen in werking worden gesteld om het 

doorgaande verkeer in Lage Vuursche te weren, met een oplopende “hardheid”. 

• Zachte maatregelen: dynamische bewegwijzering die aangeeft dat de Hoge Vuurseweg en de 

Vuursche Steeg doodlopende wegen zijn. Verkeersregelaars in Lage Vuursche die zoekverkeer 

direct naar een vrije parkeerplaats dirigeren; 

• Middelharde maatregelen: opstellen van verkeersregelaars op de kruispunten Embrachemantsweg-

Vuursche Steeg en Hoge Vuurseweg-Zwarteweg die het doorgaande verkeer onmogelijk maken; 

• Harde maatregelen: slagbomen op de kruispunten Embrachemantsweg-Vuursche Steeg en Hoge 

Vuurseweg-Zwarteweg die het doorgaande verkeer onmogelijk maken. Bij deze slagbomen 

worden verkeersregelaars geposteerd die hulpdiensten en mensen met een ontheffing doorgang 

kunnen verlenen. 

 

Voor de Hoge Vuurseweg, Vuursche Steeg, Embrachementsweg en Maartensdijkseweg geldt dat de 

inrichting van deze wegen niet voldoet aan de eisen die hieraan vanuit een duurzaam veilig 

wegsysteem moeten worden gesteld. Genoemde wegvakken liggen in de gemeenten Baarn, De Bilt en 

Zeist. Aangezien deze wegen allen gekarakteriseerd zijn als een erftoegangsweg type I, wordt 

geadviseerd in onderlinge afstemming tussen deze drie gemeenten tot de gewenste inrichting te 

komen.  

 

 
 

Figuur 31. Maartensdijkseweg: inrichting niet conform Duurzaam Veilig en behoefte aan een vrijliggend 

fietspad 
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Fietsnetwerk 
Aanleg van vrijliggende fietspaden langs de de Hoge Vuurseweg (gedeeltelijk), Vuursche Steeg, 

Maartensdijkseweg en de Embrachementsweg met een gezamenlijke lengte van ca. 7 km. 

 

Aanleg van een directe fietsroute in het kader van het project VERDER is gepland vanaf de 

Koningsweg in Soest naar het kruispunt van de Hoge Vuurseweg-Hilversumsestraatweg. De fietsroute 

loopt door landgoed Pijnenburg en is ongeveer 3 kilometer lang ([lit. 22] project 62). 

 

Verminderen van de barrièrewerking van met name de N234 en N415 door aanleg van een oversteek 

voor fietsers en voetgangers die wordt geïntegreerd in de geplande ecoducten ter hoogte van het 

landgoed Pijnenburg (N234 nabij de Embrachementsweg) en nabij Kievitsdel (N415) ([lit. 22] 

projecten 21 en 26). 

 

Verhogen van het comfort voor de overstekende fietser en verminderen van de barrièrewerking door 

een voorkeursbehandeling in de verkeersregeling bij de verkeersregelinstallaties in de N221, N234 en 

N415. 

 

Het toepassen van rationeel wegbeheer (conform de onderhoudssystematiek voor de wegen) op de 

fietspaden in het gebied om zo de kwaliteit van de verharding te verbeteren en op een gestructureerde 

wijze in stand te houden. 

 

Netwerk openbaar vervoer 
Op recreatieve (hoogtij)dagen de frequentie verhogen van lijn 59 van en naar Lage Vuursche. 

 

 
9.4 Overige maatregelen 

Maatregelen in de kern van Lage Vuursche 
De maatregelen op het derde schaalniveau zijn gerelateerd aan de beide rapportages van de “Brede 

Werkgroep Lage Vuursche” [lit. 1 en 2] en bijlage 1. 

 

In paragraaf 6.6 zijn in tabel 4 de gesignaleerde problemen in en om het dorp Lage Vuursche 

gerangschikt naar doelgroep en thema.  

Voor deze problemen heeft de Brede Werkgroep Lage Vuursche een pakket maatregelen voorgesteld 

[lit. 1]. De raad van de gemeente Baarn heeft in november 2007 het besluit genomen een aantal van de 

voorgestelde maatregelen in de kern Lage Vuursche uit te voeren. Inmiddels zijn enkele maatregelen 

uitgevoerd, zoals de aanleg van parkeerplaatsen voor gehandicapten aan het begin van de Koudelaan 

en parkeren met vergunning voor de bewoners van Lage Vuursche. Een aantal problemen kunnen 

echter alleen worden opgelost als de maatregelen uit de paragrafen 9.2 en 9.3 worden uitgevoerd. 

 

Communicatie met de potentiële bezoekers 

• Ontwikkeling van folders en een website specifiek gericht op de Heuvelrug en haar deelgebieden, 

met daarin aandacht voor het gebied maar ook voor de bereikbaarheid van de Poorten, Groene 

Entrees en overige parkeergelegenheden aan de rand van het gebied; 

• Soortgelijke informatie aanbieden op de websites van de Heuvelrug-gemeenten; 

• Communicatie en promotie via de diverse media voor het z.g. “Oranje-fietsenplan” van de VVV; 

• Verkoop van gecombineerde toegangs- en parkeerkaarten, toegangs- en ov-kaarten en toegangs- 

en fietsverhuur voor de attracties in het gebied; 

• Gebruik van moderne media zoals bijv.  “Facebook” en “Twitter” om de jonge “digitale” 

consument te bereiken; 

• Een aantrekkelijke inrichting van de Poorten en Groene Entrees door combinatie met (kleine) 

horecagelegenheden, informatievoorziening over het gebied en de fiets- en wandelroutes, 

fietsverhuur, fietsparkeren, fietspompen, speeltoestellen voor de kinderen, etc; 

• Waar nodig de kwaliteit verbeteren van een deel van de parkeervoorzieningen in de buitenste 2 

ringen met behulp van groenstenen en die locaties promoten. 
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De belangrijkste infrastructurele maatregelen zijn weergegeven in figuur 32. 

 

 
 

Figuur 32. Belangrijkste voorgestelde infrastructurele maatregelen 
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10. Conclusies en aanbevelingen 

 

Dit mobiliteitsonderzoek is ontwikkeld vanuit de probleemverkenning “…dat een kwantitatieve 

beschouwing over de omvang van het aantal recreanten, hun bestemmingen en de verkeerskundige 

gevolgen daarvan ontbreekt “ zoals geformuleerd in hoofdstuk 2. Op basis van de probleemstelling 

zijn in hoofdstuk 3 een vijftal onderzoeksvragen geformuleerd. Dit heeft geleid tot de doelstelling voor 

dit onderzoek zoals geformuleerd in hoofdstuk 4. In hoofdstuk 7 worden de eerste vier 

onderzoeksvragen beantwoord, waarna in hoofdstuk 8 de integrale visie op de mobiliteit in het 

onderzoeksgebied is opgesteld. Tenslotte wordt in hoofdstuk 9 onderzoeksvraag vijf beantwoord door 

concrete maatregelen voor te stellen. Dit geheel leidt tot onderstaande conclusies en aanbevelingen. 

 

Conclusies 

• De verkeerschaos op hoogtijdagen in de kern Lage Vuursche wordt met name veroorzaakt door 

het zoekverkeer naar een parkeerplaats; 

• Het aanbod van parkeerplaatsen in het gehele onderzoeksgebied is kleiner dan de berekende vraag 

op de maatgevende ontwerpdag. Afhankelijk van de gehanteerde uitgangspunten is uitbreiding van 

het aantal autoparkeerplaatsen noodzakelijk van ca. 400 tot 1200 parkeerplaatsen; 

• De behoefte aan extra parkeerplaatsen is het grootst in het zuidelijke deel van compartiment C. 

Dat is het gedeelte van het onderzoeksgebied dat wordt omsloten door de A27, de 

Maartensdijkseweg, de Embrachementsweg en de N234;  

• Overlast van autoverkeer in de kern Lage Vuursche kan worden voorkomen door een strategie van 

het aanbieden van parkeervoorzieningen in concentrische cirkels met Lage Vuursche als 

middelpunt. Bij een toenemende vraag dienen de parkeerlocaties van binnen naar buiten op een 

gereguleerde wijze te worden aangeboden. Dit dient te geschieden met behulp van dynamische 

bewegwijzering aan de randen van het onderzoeksgebied en met behulp van verkeersregelaars 

binnen het onderzoeksgebied; 

• De verkeersveiligheid in het gebied is gediend met een consistent en duurzaam veilig wegsysteem. 

Hiervoor dient in overleg met de gemeenten  De Bilt en Zeist de inrichting van de Hoge 

Vuurseweg, Vuursche Steeg, Embrachementsweg en Maartensdijkseweg aangepast te worden, bij 

voorkeur als een erftoegangsweg type I; 

• Uit een oogpunt van verkeersveiligheid en comfort is het noodzakelijk om in overleg met de 

gemeenten De Bilt en Zeist zo spoedig mogelijk plannen te ontwikkelen voor de aanleg van 

vrijliggende fietspaden langs (delen van) de Hoge Vuurseweg, Vuursche Steeg, 

Embrachementsweg en Maartensdijkseweg; 

• Het fietsnetwerk vraagt om kwalitatieve impuls door verbeteringen van de (semi)verhardingen; 

• Voor het openbaar vervoer zijn de voorzieningen bij de Groene Entrees Hollandsche Rading en 

Baarn redelijk compleet, met uitzondering van het aanbod van parkeerplaatsen bij P+R 

Hollandsche Rading. Aldaar is een uitbreiding gewenst met ca. 50 parkeerplaatsen; 

• Voor het beïnvloeden van het mobiliteitsgedrag (minder met de auto en meer op de fiets of in het 

openbaar vervoer) dient een intensieve reclamecampagne te worden gevoerd, die bij voorkeur is 

ingebed in de totale communicatie rondom Heel de Heuvelrug. 

 

Aanbevelingen 

• Aanbevolen wordt om allereerst draagvlak te verwerven bij het bestuur en de raad van de 

gemeente Baarn, de buurgemeenten, de provincie Utrecht, Staatsbosbeheer, de eigenaar van 

landgoed Pijnenburg, de Contactgroep Lage Vuursche (namens de bedrijven en bewoners) voor de 

voorgestelde strategie om het autoverkeer te reguleren; 

• Aanbevolen wordt om bij realisatie van de voorgestelde maatregelen te werken van zuid naar 

noord, gezien de behoefte aan (parkeer)voorzieningen en de voorgestelde maatregelen uit 

hoofdstuk 9 stapsgewijs uit te voeren; 

• Aanbevolen wordt bij de uitwerking van de voorgestelde maatregelen aandacht te besteden aan 

een harmonieuze inbedding in de ruimtelijke structuur van het gebied; 
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• De indruk bestaat dat de Groene Entree aan de Weg over St. Anna’s Hoeve niet direct in een 

behoefte voorziet voor de (parkeer)vraag in het onderzoeksgebied. Aanbevolen wordt om de 

(verdere) realisatie van deze Groene Entree, gezien vanuit het perspectief van het 

onderzoeksgebied, een lage prioriteit te geven. 
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1. Inleiding 
 

In 2005 en 2007 heeft de “Brede Werkgroep Lage Vuursche” rapportages opgesteld inzake de 

verkeers- en parkeerproblematiek in Lage Vuursche. Daaraan zijn onderstaande citaten ontleend. 

 

“Lage Vuursche is een populair dorp en wordt al jaren druk bezocht door toeristen. Het aanbod 

aan toerisme, verkeer en de bijbehorende parkeerbehoefte is zodanig gegroeid dat er nu 

sprake is van een chaotische en op sommige tijdstippen onveilige situatie. Het aanbod 

groeit echter gestaag door, zowel in aantallen auto's als aantallen toeristen, ook met andere 

middelen van vervoer. Dit aanbod spreidt zich bovendien steeds verder uit over de gehele week. Er 

is nu nog sprake van duidelijke verkeerspieken in het weekend, maar de weekperiode is hard bezig 

om een inhaalslag te maken. De druk is er binnenkort altijd. 

Uit interviews gehouden met een brede vertegenwoordiging van belanghebbenden, is een 

grote mate van consensus gebleken over de aard, oorzaak en omvang van de problemen en 

werd er een sterke wil en bereidheid geconstateerd om mee te werken aan oplossingen. 

De problemen qua parkeren ontstaan niet alleen uit een tekort aan capaciteit maar hebben ook 

van doen met de slechte bereikbaarheid van de wel aanwezige parkeergelegenheid. 

Alle betrokkenen hebben gewezen op het feit dat er een lange termijn visie moet worden 

opgesteld voor Lage Vuursche in de toekomst.” [lit. 1 en 2].  

 

Voordat er een lange termijn visie kan worden opgesteld, zullen allereerst de aard en omvang van de 

mobiliteitsproblemen nader moeten worden geïnventariseerd. Daarbij kan dankbaar gebruik worden 

gemaakt van reeds uitgevoerde studies en andere beschikbare informatie.  

Uit deze informatie blijkt dat verkenning van de mobiliteitsproblemen zich tot op heden heeft beperkt 

tot het lokale niveau rond Lage Vuursche.  

Voor de onderhavige probleemverkenning wordt uitgegaan van een integrale gebiedsgerichte aanpak. 

Hieronder wordt verstaan het verbinden van de diverse ruimtelijke functies en het faciliteren van de 

mobiliteit die dat genereert. Doel daarbij is het realiseren van ruimtelijke kwaliteit: een hoge 

gebruikswaarde (functioneel), toekomstwaarde (duurzaam) en belevingswaarde (mooi) van de fysieke 

infrastructuur. 

 

De begrenzing van het onderzoeksgebied wordt bepaald door de omvang van het deelgebied Vuursche 

uit de gebiedsvisie “Heel de Heuvelrug” [lit. 3]. Daarbinnen wordt de probleemverkenning afgebakend 

door het netwerk van hoofdwegen A27, A1, Amsterdamsestraatweg (N221) en Biltseweg (N234).  

 

Aan Hauptmeijer Verkeer te Deventer is gevraagd deze probleemverkenning en de onderlinge 

samenhang van de problemen voor Lage Vuursche nader in kaart te brengen. Dit rapport doet daar 

verslag van. 
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2. Probleemverkenning 
 

2.1 Methode 

Om meer inzicht te krijgen in de mobiliteitsproblematiek wordt deze geanalyseerd aan de hand van 

onderstaand model. In dit model is de relatie tussen de ruimtelijk/functionele indeling, de wegen- en 

padenstructuur en de functionele indeling van een weg zichtbaar gemaakt. Er is sprake van een 

wisselwerking op 3 schaalniveaus. Verder is er binnen het laagste schaalniveau (niveau 3) sprake van 

een relatie tussen de functie van de weg, het daarbij behorende ontwerp en het gebruik door de 

verkeersdeelnemers. Ook hierin is er sprake van een onderlinge wisselwerking (figuur 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figuur 1.  Onderlinge relaties tussen ruimtelijk/functionele structuur, structuur van wegen en paden, 

wegfunctie, vormgeving en gebruik. 
 

De figuur laat zien dat de ruimtelijk/functionele structuur van invloed is op de functie en vorm van een 

weg, maar ook dat vorm en gebruik van de weg van invloed zijn op de ruimtelijk/functionele structuur.  

 

Bij deze probleemverkenning wordt dit model gebruikt om inzicht te verkrijgen in de aard en omvang 

van de problemen en op welk schaalniveau het probleem zich voordoet. Voor een dergelijke aanpak 

wordt gekozen omdat een potentiële oplossing voor een probleem op een bepaald schaalniveau ook op 

datzelfde niveau moet worden gevonden. 

 

2.2 De ruimtelijk-functionele analyse (schaalniveau 1) 
Lage Vuursche maakt deel uit van de Utrechtse Heuvelrug. Voor de Heuvelrug is een gebiedsvisie 

opgesteld [lit. 3] met een streefbeeld voor het jaar 2025. In deze gebiedsvisie is de volgende ambitie 

verwoord: 

“Heel de Heuvelrug kan in 2025 ervaren worden als een samenhangende eenheid, zowel 

voor mens als natuur. Mensen die in de regio wonen kunnen nog meer genieten van het 

aaneengesloten natuurgebied dat hun 'achtertuin’ vormt en dat zich uitstrekt van 

Gooimeer tot aan de Nederrijn. Wonen in het groen, afwisseling, uitgestrektheid en 

romantiek zijn de kernwoorden voor het ware 'Heuvelruggevoel  in 2025. Doorgaande 

routenetwerken, zichtlijnen in het landschap en uitzichtpunten op strategische locaties 

Gebruik   Vorm 

GEBRUIK 

(verkeers-
karakteristieken) 

FUNCTIE 

(erf/verblijfsfunctie versus 
stroom/verkeersfunctie) 

ONTWERP 

(wegkarakteristieken; 
technische vormgeving) 

Functie van 
een weg/pad 

Structuur van 
netwerk van wegen 

en paden 

Ruimtelijk / 
functionele 
structuur 

Schaalniveau 1 

Schaalniveau 2 

Schaalniveau 3 
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zorgen ervoor dat iedereen de uitgestrektheid en het reliëf van de Heuvelrug kan 

beleven. Ook voor de bovenregionale bezoeker is het gebied goed ontsloten en 

bereikbaar door een duidelijk systeem van bewegwijzering naar poorten en groene entrees 

van waaruit de recreant de Heuvelrug kan ontdekken en verkennen.” 

Een van de krachten in het verhaal van de Heuvelrug is de grote diversiteit aan gebieden met een 

geheel eigen karakter. Binnen dat palet heeft het gebied rondom de Lage Vuursche een specifieke 

identiteit die wordt omschreven als een “Vorstelijke schakel” vanwege de aanwezigheid van Paleis 

Soestdijk en Huis Drakensteyn.  

 

Voor het deelgebied Lage Vuursche is door de provincie Utrecht een afzonderlijke gebiedsvisie 

opgesteld [lit. 4]. Binnen het plangebied is de wens en noodzaak aanwezig om een integrale zonering 

op te stellen. Doel van de zonering is enerzijds de waarden van samenhang en rust van de 

natuurgebeden te waarborgen en anderzijds om voldoende mogelijkheden te bieden aan recreatief 

medegebruik. Er wordt onderscheid gemaakt in 4 zones, te weten “levendig”, “gemoedelijk”, “rustig” 

en “stil” (zie figuur 2). Deze recreatieve zonering is bedoeld om in te kunnen spelen op de behoeften 

van de recreant, kwetsbare natuurgebieden te ontzien en beter te kunnen inspelen op het recreatie-

aanbod van ondernemers. 

 

 
 

Figuur 2.  Integrale Gebiedsvisie De Vuursche [bron: lit. 4] 

 

In de gebiedsvisie Lage Vuursche worden de functies natuur, water, recreatie, cultuurhistorie, 

mobiliteit en wonen en werken besproken.  

Hieronder worden deze ruimtelijke functies nader geanalyseerd in relatie tot het aspect mobiliteit. 

Daarmee wordt inzicht verkregen in de problematiek op het eerste schaalniveau. De in de gebiedsvisie 

beschreven “functie” mobiliteit is in wezen is geen afzonderlijke ruimtelijke functie, maar een 

afgeleide daarvan. Om deze reden wordt deze problematiek nader beschouwd bij een analyse van de 

wegen- en padenstructuur, het tweede schaalniveau.  

 

Voor de functie natuur is een bijdrage aan de ontsnippering gewenst. Met name de oversteekbaarheid 

van de provinciale wegen Soest-Bilthoven (N234) en de Hilversumsestraatweg (N415) en de 

gemeentelijke Zandheuvelweg tussen Baarn en Hilversum vormen een knelpunt. 
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Voor de functie water zijn er geen specifieke knelpunten genoemd. Mogelijk liggen er wel kansen om 

deze functie te gebruiken bij het ontwerp van maatregelen op schaalniveau 3. 

 

Om de hoge recreatiedruk te kunnen sturen, worden ondersteunend aan de zonering poorten en entrees 

gerealiseerd waar de bezoeker het gebied inkomt en waar diverse faciliteiten aanwezig zijn. 

In het plangebied zijn een drietal poorten aanwezig; Lage Vuursche, Paleis Soestdijk en Kasteel 

Groeneveld. Deze locaties zijn levendige plekken en hebben een aantrekkingskracht op zich. Er komen 

relatief veel mensen in een klein gebied, waarbij het de bedoeling is ze enkele uren vast te houden. 

De groene entrees zijn bedoeld als overstappunt/uitstappunt. De nadruk ligt op routegebonden 

recreatie. Vanuit deze entrees worden mensen door de Vuursche geleid. 

Naast de poorten en groene entrees zijn in De Vuursche nog diverse parkeerplaatsen aanwezig van 

waaruit de bezoekers het gebied in kunnen. 

Voor het deelgebied Lage Vuursche zijn nog geen concrete afspraken gemaakt om het areaal aan 

dagrecreatieterreinen, hotels en verblijfsrecreatieve terreinen uit te breiden. 

 

Vanuit cultuurhistorisch oogpunt wordt voor De Vuursche ingezet op behoud en versterking van de 

karakteristieke thema’s, met hun bijbehorende elementen.  

 

De functie wonen en werken. 

Grote delen van het plangebied zijn in eigendom van particulieren, zowel 'normale' burgerwoningen 

als buitenplaatsen en landgoederen. De ligging van deze landgoederen in de EHS zal leidend zijn voor 

de ontwikkelingsmogelijkheden voor de op het landgoed aanwezige functies. Vanuit het provinciale 

beleid wordt namelijk aangegeven dat nieuwe functies en uitbreidingen van bestaande functies die ten 

koste gaan van de wezenlijke kenmerken of waarden binnen de EHS niet zijn toegestaan.  

Op de gebiedsvisiekaart is in De Vuursche een tweetal transformatielocaties aangegeven. Het betreft 

de zorginstellingen Sherpa en Amerpoort en het conferentiecentrum Drakenburgh. Voor deze 

transformatielocaties wordt gezocht naar een herinrichting van de terreinen, vermindering, 

concentratie en herschikking van de bebouwing, functieverandering in samenhang met 

natuurontwikkeling. 

Extra aandacht dient uit te gaan naar de verkeersaantrekkende werking ervan. 

 

Probleem 1.1 

Samenvattend kan gesteld worden dat de gebiedsvisie een kwalitatieve beschrijving geeft van de 

gewenste ontwikkelingen, maar dat een kwantitatieve beschouwing over de aantallen bezoekers en de 

verkeerskundige gevolgen daarvan ontbreekt.  

 

 

 

2.3 Het netwerk van wegen- en paden (schaalniveau 2) 

Het gebied wordt in het westen begrensd door de A27 en in het noorden door de A1. Dit zijn beide 

stroomwegen. Voor deze wegen zijn ontwerptracébesluiten genomen, met het doel de A1 te verbreden 

naar 2 x 4 rijstroken en de A27 naar 2 x 3 rijstroken met een spitsstrook. Verder wordt het gebied 

doorsneden door een viertal gebiedsontsluitingswegen de Hilversumsestraatweg (N415), de 

Amsterdamsestraatweg (N221), de Biltseweg (N234) en de weg Den Dolder-Huis ter Heide (N238). 

Verder zijn er een beperkt aantal lokale wegen zoals de Embranchementsweg, Hoge Vuurscheweg en 

Vuurse Steeg. De genoemde wegen zijn weergegeven in figuur 3, respectievelijk als snelweg, 

provinciale weg en lokale weg. 
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Figuur 3.  Bestaande wegenstelsel [bron: lit. 4] 

 

Om de problemen ten aanzien van bereikbaarheid en doorstroming in en rond het plangebied op te 

lossen wordt in eerste instantie gekeken naar het benutten van de bestaande infrastructuur.  

Voor het doorgaande verkeer op de rijks- en provinciale wegen is het beleid gericht op uitbreiding/ 

verbreding/verbetering van de bestaande rijkswegen en specifieke inrichtingsmaatregelen op de 

provinciale wegen. Oplossingen kunnen ook gezocht worden in verbetering van het openbaar vervoer 

en het netwerk van fietspaden. 

 

Voor een aantal provinciale wegen zijn herinrichtings-/aanpassingsmaatregelen gewenst. Dit omdat 

een herinrichting van het wegprofiel is gewenst (op de Amsterdamse straatweg ter hoogte van paleis 

Soestdijk) en/of een betere oversteekbaarheid voor langzaam verkeer. Met name de oversteekbaarheid 

van de Biltseweg (N234) is een groot knelpunt. 

 

Voor een gedeelte van de Embrachementsweg (tussen de Biltseweg en Vuursche Steeg) is een 

aanpassing van de weg gewenst. Enerzijds om het langzaam verkeer dat (ook in de huidige situatie) 

veel gebruik maakt van deze weg een veilige doorgang te geven naar Lage Vuursche en anderzijds om 

er voor te zorgen dat het gebied rond de gewenste ecoduct over de Biltseweg verkeersluwer wordt. Zo 

wordt getracht meer rust te kunnen creëren in het aanloopgebied naar het ecoduct. 

 

In het plangebied is een uitgebreid netwerk van fiets- en wandelpaden aanwezig, maar hier en daar 

ontbreekt een schakel. Ten aanzien van het langzaam verkeer geldt dat de recreatiefunctie van de 

Heuvelrug gebaat is bij het in stand houden en uitbreiden van een goed fiets-, wandel- en 

ruiterpadennet. Het aanbod voldoet echter niet optimaal als het gaat om beleving van de 

uitgestrektheid van De Vuursche, de aansluitingen vanuit het stedelijk gebied en richting aangrenzende 

landschappen. De meeste routes gaan dwars over De Vuursche en niet over de lengterichting. Hierdoor 

wordt het gevoel van uitgestrektheid gemist. De versnippering van de Utrechtse Heuvelrug geldt ook 

Hooge Vuurseweg 

 

Vuursche Steeg 
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voor recreanten. De spoor- en snelwegen en niet te vergeten de provinciale wegen vormen barrières 

voor recreanten en de natuur. 

 

Probleem 2.1 

Als gevolg van het ontbreken van een kwantitatieve onderbouwing van de aantallen te verwachten 

recreanten en toeristen in het gebied is ook de omvang van de verkeersdruk per vervoerwijze en de 

toedeling aan de verschillende netwerken onvoldoende bekend.  

 

Probleem 2.2  
De barrièrewerking van de infrastructuur. 

 

Probleem 2.3 
Onvolledige fietsroutestructuur in het gebied. 

 

Probleem 2.4 
Ontbreken van een goede geleiding van het verkeer naar de diverse bestemmingen. 

 

 

2.4 Functie, vorm en gebruik (schaalniveau 3) 
Op het laagste schaalniveau gaat het over het daadwerkelijke functioneren, de vormgeving en het 

gebruik van de beschikbare en gewenste infrastructuur met bijbehorende voorzieningen voor de 

verschillende netwerken voor auto, openbaar vervoer en fiets.  

Voor de analyse van de problemen op dit derde schaalniveau wordt gebruik gemaakt van de beide 

rapportages van de “Brede Werkgroep Lage Vuursche” [lit. 1 en 2]. 

 

In onderstaande tabel 1 zijn de gesignaleerde problemen in en om het dorp Lage Vuursche 

gerangschikt naar doelgroep en thema.  

 
Tabel 1. Problemen in de Lage Vuursche op schaalniveau 3 gerangschikt naar doelgroep en thema 

 
Thema  

 
Doelgroep 

Verkeers-
aanbod 

Infrastructuur Door-
stroming 

Verkeers-
veiligheid 

Parkeren Criminaliteit 
en verkeer 

Bewoners • Overbelas
-ting op 
hoog-
tijdagen 

• Overlast 
door zoek-
verkeer 

Knelpunten  

• begin 
Koudelaan 

• Furs/Draken-
steyn  

• begin 
Kloosterlaan 

• krspt Dorps-
straat-
Koudelaan 

• geen draaikom 
aan einde 
doodlopende 
wegen 

• onduidelijke 
parkeervakken 

• Overbelasting 
zorgt voor 
slechte 
doorstroming; 

• Slechte 
doorstroming 
hindert de 
hulpdiensten 

• Zoek-
verkeer 
zorgt voor 
onveilige 
situaties; 

• Te weinig 
handhaving 

• Conflicten 
op 
fietspaden 
tussen 
fietsers, 
wielrenners 
en 
wandelaars 

• Groeiende 
parkeer-
druk ook 
door de 
week; 

• Chaos en 
overlast 

• Auto-
inbraken op 
P-terreinen 

• Dumpen 
afval 

• Vandalisme 

Bedrijven • Overlast 
door zoek-
verkeer 

• Ongeschikte 
locaties voor 
laden en 
lossen 

• Overbelasting 
zorgt voor 
slechte 
doorstroming; 

• Slechte 
doorstroming 
hindert de 
hulpdiensten 

• Zoek-
verkeer 
zorgt voor 
onveilige 
situaties; 

• Te weinig 
handhaving 

• Horeca: 
vraag 278 
P-
plaatsen; 
aanbod 
192; 
tekort 86 
P-
plaatsen 

 

• Auto-
inbraken op 
P-terreinen 

• Dumpen 
afval 

• Vandalisme 

Recreanten 
en toeristen 

• Overlast 
door zoek-
verkeer 

• Onvolledig 
netwerk van 
fietspaden 

• Te smalle 

• Overbelasting 
zorgt voor 
slechte 
doorstroming; 

• Zoek-
verkeer 
zorgt voor 
onveilige 

 • Auto-
inbraken op 
P-terreinen 

• Dumpen 
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fietspaden 

• Oncom-
fortabele 
fietspaden 

• Slechte 
doorstroming 
hindert de 
hulpdiensten 

situaties; 

• Conflicten 
op 
fietspaden 
tussen 
fietsers, 
wielrenners 
en 
wandelaars 

afval 

• Vandalisme 

 

 

 

Probleem 3.1 

Als gevolg van het ontbreken van een kwantitatieve onderbouwing van de aantallen te verwachten 

recreanten en toeristen in het gebied is ook de omvang van de verkeersdruk per vervoerwijze en de 

toedeling aan de verschillende netwerken onvoldoende bekend. Vanwege het ontbreken van deze 

informatie is er op het derde schaalniveau onvoldoende bekend over de vraagzijde. Pas als de vraag is 

bepaald, kunnen plannen gemaakt worden om te zorgen dat ook de aanbodzijde (waaronder in wezen 

alle genoemde problemen in tabel 1) op de juiste wijze wordt ingericht. 

 

 

 

 

 

 
 

Vuursche Steeg 
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3. Conclusie en aanbevelingen 
 

3.1 Conclusie 

Samenvattend kan gesteld worden dat de gebiedsvisie voor de Heuvelrug en meer specifiek voor het 

deelgebied Lage Vuursche een kwalitatieve beschrijving geeft van de gewenste ontwikkelingen. Het 

hoofdprobleem is dat een kwantitatieve beschouwing over de omvang van het aantal recreanten, hun 

bestemmingen en de verkeerskundige gevolgen daarvan ontbreekt. Alle overige mobiliteitsproblemen 

zijn daarvan een afgeleide. 

 

3.2 Aanbeveling 

Voor een adequate aanpak van de gesignaleerde problemen wordt aanbevolen een plan van aanpak op 

te stellen voor de uitvoering van een integraal gebiedsgericht mobiliteitsonderzoek. Dit onderzoek 

moet antwoord geven op de problemen die op de 3 schaalniveaus zijn vermeld. De oplossing van een 

probleem moet gezocht worden op hetzelfde schaalniveau waarop het probleem is onderkend. 

 

Schaal niveau 1 
Een verantwoorde aanpak voor het oplossen van de mobiliteitsproblemen in het gebied De Vuursche 

vraagt om een integrale gebiedsgerichte aanpak. Voor deze aanpak is er op korte termijn behoefte aan 

kwantificering van aantallen recreanten, hun herkomst,  bestemming en vervoerswijze.  

 

Schaal niveau 2 
Vervolgens kan een toedeling van de verschillende typen weggebruikers aan de verschillende 

netwerken plaatsvinden en worden vastgesteld welke schakels ontbreken en of het betreffende netwerk 

voldoende capaciteit heeft. Vanuit de beoogde gebiedsgerichte aanpak betekent dit ook dat gekeken 

wordt naar de barrièrewerking van de (hoofd)wegen en hoe een bijdrage aan de ontsnippering kan 

worden geleverd. 

 

Schaal niveau 3 
Op basis van de bevindingen op de schaalniveaus 1 en 2 is de vraagzijde bekend. Vervolgens kan op 

schaalniveau 3 worden vastgesteld welke voorzieningen (wegen, paden en parkeerplaatsen) aan de 

aanbodzijde noodzakelijk zijn. 

 

 
 

Hoge Vuurseweg 
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Lijst met geïnterviewde personen 

 
Mevr. Reny Tuinstra, Programmabureau Heel de Heuvelrug (persoonlijk interview) 

Dhr. R. Berends, Staatsbosbeheer (persoonlijk interview) 

Dhr. Remco Haakma, Provincie Utrecht, (info per e-mail) 

Dhr. H. Aapkes en H. Oud, gemeente Zeist (info per telefoon)  

Dhr. M. Korsel, gemeente De Bilt (info per telefoon)  

Dhr. E. Landman, gemeente Soest (info per e-mail) 

Dhr. B. Dasselaar, rentmeester landgoed Pijnenburg (info per telefoon + rapport) 

 

Genoemde personen zijn geïnterviewd met als doel het verschaffen van: 

• achtergrondinformatie over bezoekersaantallen in het onderzoeksgebied; 

• gegevens van verkeerstellingen; 

• literatuur; 

• plannen m.b.t. infrastructuur. 


