
 

 

Inleiding 
Naar aanleiding van de aankondiging van de behandeling van het ontwerpbestemmingsplan heeft de 

contactcommissie Lage Vuursche in maart een enquête gehouden over 1 aspect uit het Convenant 

Pijnenburg. Dit omdat het onderwerp Convenant Pijnenburg al enige malen op de agenda van de 

vergaderingen van de CCLV heeft gestaan en er ook al een hoorzitting is gehouden waarbij de heer 

Insinger het convenant aan de bevolking van Lage Vuursche heeft gepresenteerd en daarbij al vlot 

duidelijkheid was dat de bevolking van Lage Vuursche met 1 element uit dat Convenant Pijnenburg 

grote moeite heeft. Het betreft hier de realisatie van een theehuis aan de zuidzijde van het dorp. Om 

zeker te stellen dat deze weerstand niet alleen onder de frequente bezoekers van de vergaderingen 

van de CCLV leeft, heeft de CCLV besloten de mening van de bevolking van Lage Vuursche te peilen 

door middel van het houden van een enquête. De enquête werd ingeleid met de motivatie van 

tekenende partijen om tot een convenant te komen, vervolgens werd de vraag gesteld of men voor 

of tegen de realisatie van een theehuis op locatie Overbosch (hoek Embranchementsweg / Vuursche 

Steeg) was. Men kon daarbij argumenten voor of tegen aangeven. 
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Er zijn 265 formulieren afgedrukt. 92 formulieren zijn er ingevuld ingeleverd. Dat is 35% hetgeen in 

enquête land een behoorlijke respons is. 2 van de ingevulde formulieren kwamen van meer dan 20 

kilometer van locatie Overbosch en zijn derhalve niet meegenomen in de eindresultaten. 

In principe gaat het niet om het 'respons' percentage (hoeveel van de verspreide enquêtes zijn  

ingevuld), maar om de hoeveelheid ingevulde enquêtes ten opzicht van de totale populatie.  

 

Stel: op een populatie van 10.000 worden 10.000 enquête formulieren verspreid waarvan er  

3.000 ingevuld worden (response = 30%); dit is 'beter' dan wanneer op eenzelfde populatie  

500 enquête formulieren verspreid worden die allemaal ingevuld worden (response = 100%). 

Bij enquêtes gaat het om de volgende twee dingen: 

1. Is de geënquêteerde groep mensen representatief  voor de populatie (zou de uitslag 

hetzelfde zijn als een even grote groep andere mensen uit de populatie geënquêteerd 

zouden worden?), ook wel de betrouwbaarheidsinterval genoemd. 

2. De foutmarge (hoe zeker ben je dat dat de antwoorden van de enquête overeenkomen met 

de opvattingen van de populatie?) 

De CCLV heeft onderzoek gedaan hoe de resultaten van de enquête zich vertalen naar een 

conclusie over de mening van de totale bevolking. De websites van 

SurveyMonkey https://nl.surveymonkey.com/mp/sample-size/ en  

CheckMarket https://nl.checkmarket.com/kb/hoe-bereken-ik-de-grootte-van-mijn-steekproef/  

(aanbieders van online surveys) geven richtlijnen hoe men conclusies kan berekenen op basis van 

resultaten van een gehouden enquête. 

De totale relevante populatie voor de theehuis Overbosch enquête is 263 (35% response percentage 

komt overeen met de 92 ingevulde enquêtes); de betrouwbaarheidsinterval is dan tussen de 90% en 

95% en de foutmarge tussen de 5% en 10% (via https://nl.checkmarket.com/marktonderzoek-

hulpbronnen/steekproefcalculator/ is de foutmarge te berekenen).  

 

Conclusie 
Dit betekent dat de uitslag van de enquête voor 90% tot 95% representatief is en gesteld kan worden 

dat tussen de 70% en 90% van de relevante populatie tegen het theehuis Overbosch is. Onder de 

bevolking van Lage Vuursche is dus geen maatschappelijk draagvlak te vinden voor de realisatie van 

een theehuis. 

 

Samenvatting verzamelde argumenten 
Op grote schaal heeft men gebruik gemaakt van de mogelijkheid op het enquête formulier 

argumenten voor of tegen het theehuis te geven. Alle voorstemmers gaven als argument de 

noodzaak van het realiseren van economische dragers voor het onderhoud van Landgoed Pijnenburg 

op. Daarnaast zag een aantal voorstemmers een kans voor publiek om met natuur in contact te 

komen middels de realisatie van een theehuis op die locatie. 
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Argumenten “Tegen” 
Landschappelijke waarde 

Als “tegen” argument werd 44 maal de landschappelijke waarde van deze locatie genoemd. Dit 

wordt naar de mening van deze indieners geschaad door het bouwen van een theehuis en het 

creëren van een grote parkeerplaats die ruimte gaat bieden aan 150 auto’s. 

 

Op deze locatie kan men op ’s ochtends vroeg of ’s avonds laat regelmatig reeën zien. Ongetwijfeld 

neemt die kans af indien er bedrijvigheid op dit terrein gaat plaatsvinden. 

 

Verkeersveiligheid 

31 maal werd aangegeven dat men zich ernstige zorgen maakt over de verkeersveiligheid door het 

realiseren van een theehuis met parkeerplaats op die locatie. 

Nu al ontstaan er regelmatig opstoppingen op mooiere dagen bij de T-splitsing. Dat leidt regelmatig 

tot onduidelijkheid over de voorrangsregels en vanuit die onduidelijkheid hebben zich op die T-

splitsing al diverse ernstige ongevallen voorgedaan waarbij ook bewoners van Lage Vuursche 

betrokken zijn geweest.  

Door op ongeveer 200 meter van deze kruising een op- en afrit naar een parkeerplaats te creëren 

waarbij vertrekkend en aankomend verkeer op elkaar moet wachten omdat de dam over de sloot 



slechts aan 1 auto tegelijk ruimte kan bieden, ontstaan daar in twee richtingen wachtende rijen 

auto’s op deze mooiere dagen.  

In het convenant zijn de wegen Embranchementsweg en Vuursche Steeg aangemerkt als “gevaarlijke 

wegen”: 

 

 

 

  

 

Aan het bord bij aanvang van de Embranchementsweg is te zien dat de wegbeheerder deze mening 

deelt: 

 

 

 



Op de foto ziet u links van de weg locatie Overbosch. 

Horeca 

29 maal werd aangegeven dat men vindt dat er in Lage Vuursche al voldoende horeca aanwezig is. 

Dit komt niet alleen vanuit een “onderbuik gevoel”. Op onderstaand kaartje ziet u een overzicht van 

de reeds aanwezige horeca in de omgeving van Lage Vuursche: 

Onder de bevolking leeft ook de gedachte dat twee horeca locaties aan de randen van het dorp 

wellicht de bedrijvigheid uit het dorp weg zouden kunnen zuigen. Dergelijke situaties hebben zich 

ook voorgedaan bij dorpjes in Limburg. In dat licht bezien zien sommige bewoners hun welzijn 

bedreigd door de realisatie van een theehuis aan de zuidzijde van het dorp. 

 

Overlast 

19 respondenten gaven aan zich zorgen te maken over mogelijke overlast die zo’n parkeerplaats kan 

gaan veroorzaken. Allerlei obscure zaken zouden daar na zonsondergang kunnen gaan plaatsvinden. 

Op locatie ’t Hooge Erf gebeuren ’s avonds laat ook wel eens dingen die het daglicht niet kunnen 

verdragen. Op die locatie zijn er echter niet direct aanwonenden. Dat geld wel voor locatie 

Overbosch, daar zijn in de directe omgeving diverse woonhuizen. 

 



Daarnaast is het aannemelijk dat de bedrijvigheid in de toekomst zich zal gaan ontwikkelen analoog 

aan wat men bij het theehuis ’t Hooge Erf heeft zien gebeuren. Daar worden regelmatig feesten en 

partijen georganiseerd. Het college stelt nu wel in haar reactie nota dat dit niet de bedoeling is voor 

locatie Overbosch, maar ook dat zij niet verantwoordelijk geacht kan worden voor het al dan niet 

rendabel kunnen draaien van een dergelijk theehuis. Het is terecht dat men zich zorgen maakt over 

toekomstige feesten en partijen, immers een toekomstig uitbater moet de kosten ophoesten van de 

huur en zal, met het oog op het gelijkheidsbeginsel, zich het recht toe-eigenen van het organiseren 

van feesten en partijen met alle mogelijke kans op geluidsoverlast voor de direct aanwonenden tot 

gevolg. 

Locatie

7 respondenten gaven aan dat er alternatieve locaties beschikbaar zijn op het landgoed Pijnenburg 

voor het realiseren van een theehuis, zonder dat daarbij het welzijn of het gevaar van de 

bewoners/bezoekers van Lage Vuursche in het geding gaat komen. In het convenant is een kaart 

gepubliceerd met een locatie die makkelijk via de N234 te ontsluiten is. Vanaf deze locatie zijn al 

bestaande wandelpaden en een fietspad richting de kern. Locatie Overbosch heeft dergelijke 

wandelpaden en fietspad niet. Dit betekent dat het overgrote deel van de mensen die hun auto 

hebben geparkeerd op de parkeerplaats, hun weg moeten vervolgen over de als gevaarlijk bekend 

staande wegen Vuursche Steeg en Embranchementsweg. Het realiseren van wandelpaden en een 

fietspad stuit zeer waarschijnlijk op problemen omdat deze over grondgebied van derden moet gaan 

lopen waarvan het allerminst zeker is dat deze partijen hun medewerking willen verlenen. 

Aanbeveling 

Op basis van de resultaten van de enquête beveelt de contactcommissie Lage Vuursche de 

raadsleden aan het voorliggende ontwerpbestemmingsplan te voorzien van een amendering. 

Omwille van het welzijn van de bewoners en de veiligheid van de verkeersdeelnemers is het 

wenselijk het theehuis op een andere plek op het landgoed te gaan realiseren. De CCLV  geeft 

daarbij aan dat het convenant ook al een locatie voor het realiseren van een theehuis benoemd, 

locatie 4b “Brandenburg”. De voordelen van die locatie is dat het geen extra gevaar voor het lokale 

verkeer oplevert en dat daarnaast vanaf die locatie al aantrekkelijke wandelmogelijkheden naar de 

rest van het landgoed en het dorp beschikbaar zijn. Door het theehuis op een andere locatie dan 

locatie Overbosch te gaan realiseren behoudt het landgoed Pijnenburg wel haar economische drager 

zonder daarbij te stuiten op bezwaren vanuit de bevolking. Een substantieel deel van de bevolking 

van Lage Vuursche heeft geen weerstand tegen de realisatie van een theehuis op een andere plek 

dan locatie Overbosch. 

Naast de al genoemde alternatieve locatie in het convenant is de CCLV van mening dat er ook nog 

andere opties op het landgoed te vinden zijn. Daarbij dienen partijen wel opnieuw 

overeenstemming te bereiken over de invulling zoals nu weergegeven in het convenant. 

Tot slot 

De CCLV wil langs deze weg nogmaals haar teleurstelling uitspreken geen partij te zijn geweest bij de 

totstandkoming van het convenant. Naar het idee van de CCLV had zij, als adviserend orgaan voor 



het college van B&W van de gemeente Baarn per verordening in het leven geroepen, betrokken 

moeten zijn bij de gesprekken die hebben geleid tot de afspraken die in dit convenant zijn gemaakt. 


