
Beknopt verslag vergadering CCLV 28 juni 2019 

Afwezig: Leo Terschegget 

 

Voorzitter opent de vergadering om 20:05 

1. Vaststellen notulen vorige vergadering 

De notulen worden vastgesteld 

 

2. Mededelingen voorzitter: 

Er is een gesprek geweest tussen Houthakkersfeest en Pijnenburg waarbij de voorzitter was 

uitgenodigd, meer hierover bij punt 5. 

Er is een vergunning verleent voor het vervangen van de rietenkap van De Vuursche Boer. 

Het betreft het vervangen van het reeds gelegde kunstriet en het oude riet door nieuw 

natuurriet. De verwachting is dat na de bezwaarperiode de werkzaamheden zullen worden 

hervat. 

Bouw smederij loopt voorspoedig. Sommigen maakten zich zorgen of de nok niet hoger uit 

kwam dan in de tekeningen van de verleende vergunning stond. Deze tekeningen zijn nog 

altijd in te zien op de website van de CCLV. De nok komt inderdaad iets hoger uit dan die van 

de originele smederij, maar niet hoger dan in de tekeningen behorende bij de verleende 

vergunning staat aangegeven. De heer Gerrits heeft de voorzitter uitgenodigd om eerdaags 

een rondleiding op de bouw te krijgen (toevoeging: de rondleiding heeft plaatsgevonden, er 

is over eea gesproken, onder andere over de meerwaarde van de oude vuurplaats en de 

oude muur in het bedrijfsgedeelte, daarnaast over de communicatie omtrent de 

monumentenstatus, de heer Gerrits moest via de media vernemen dat de status van 

Rijksmonument meteen overgegaan is naar Gemeentelijk Monument, het verbaasde hem 

dat hij als eigenaar geen schrijven van de gemeente heeft mogen ontvangen. De CCLV heeft 

aangegeven interesse te hebben in een rondleiding. Afgesproken met de heer Gerrits daar in 

september op terug te komen. Mogelijk verzoekt de heer Gerrits aan de voorzitter om die 

rondleiding te geven aangezien de heer Gerrits alle informatie omtrent de vorderingen van 

de bouw met de heer Van den Berg heeft gedeeld). 

Eikenprocessierups: de bestrijding daarvan dient te geschieden door de eigenaar op wiens 

grond de eik staat waarin een nest zich bevindt. Diverse partijen hebben kansen laten liggen 

door pas na de zoveelste vervel ronde van de beestjes deze op te zuigen (na de 6e ronde 

komen de microscopische brandhaartjes pas om de hoek kijken). De volgende naarling, de 

Dennenprocessierups, schijnt ook alweer in aantocht te zijn.  

 

3. Onderhoud dorp en bomen. 

Goed en slecht nieuws te melden. Sommige zaken zijn vlot opgepakt, andere blijken te 

blijven liggen. De CCLV blijft er achteraan jagen. 

 

4. Ontwikkelingen Paleis Soestdijk, APV 

De klankbordgroep heeft de eerste bijeenkomst gehad, dit was een verkennend gesprek. De 

heer Koop heeft namens de Scouting zitting in deze groep, de heer Van den Berg namens de 

CCLV. Ondertussen zit de gemeenteraad aardig in haar maag met de grootschalige plannen 

van Made By Holland. Er moet eerst een gebiedsvisie worden opgesteld alvorens de 

gemeenteraad haar vingers aan een voorontwerpbestemmingsplan wenst te branden. De 

CCLV heeft ingesproken en haar zorgen over met name de verkeersdoorstroming kenbaar 



gemaakt. Daarbij heeft de CCLV haar verbazing uitgesproken over het feit dat kennelijk de 

kern van Lage Vuursche als potentiële parkeerplaats overloop voor Soestdijk te kunnen gaan 

verkeren. Los van de ontwikkelingen bij Soestdijk is er al sprake van 

parkeercapaciteitsproblemen in Lage Vuursche. Er zijn bewoners die menen dat er sprake is 

van een Kip/Ei situatie: door de capaciteit te vergroten zouden mogelijk meer bezoekers naar 

Lage Vuursche kunnen komen en er daardoor meteen weer capaciteitsproblemen kunnen 

zijn. Hoe dan ook zal er toch iets gedaan moeten worden in het geval de gemeente de visie 

van MBH deelt dat Lage Vuursche dienst kan gaan doen als parkeer overloop voor 

activiteiten die grootschalig publiek trekken bij Soestdijk. 

De heer Bosch van Drakenstein haakt in op de APV die door de gemeenteraad in 

geamendeerde vorm is aangenomen (de grens bepaling was abusievelijk in eerste instantie 

incorrect). Groeneveld heeft aangegeven met deze APV geen aanleiding te zien om 

concerten op haar terrein te gaan organiseren. Maar bij kleinschalige evenementen waarbij 

sprekers gebruik maken van een microfoon is al sprake van een noodzaak tot vergunning 

welke met deze APV geregeld lijkt te zijn. 

 

5. Wethouders van Baarn en Soest zijn in gesprek geweest met landgoed Pijnenburg, mede 

doordat velen zich als gedupeerden hebben gemeld. Diverse partijen hebben aangegeven de 

visie van het landgoed dat het fietsen over de wandelpad verbinding afgelopen moet zijn in 

het belang van natuur en veiligheid niet te delen. Tot op heden lijkt er alleen sprake te zijn 

van een beweging die nog duidelijker fietsverkeer onmogelijk maakt, er is een greppel 

gegraven, er zijn grote hekken geplaatst en bebording is aangepast.  

De CCLV zegt vandalisme welke heeft plaats gevonden ten strengste af te keuren.  

De CCLV geeft ook aan het besluit van Pijnenburg enerzijds te begrijpen en tegelijkertijd te 

betreuren omdat in de visie van de CCLV deze verbinding die tot voor kort (al dan niet legaal) 

gebruikt kon worden door fietsers, vooralsnog de meest veilige en efficiënte verbinding 

tussen Lage Vuursche en Soest is. De CCLV hoopt in samenspraak met SBB en de gemeente 

spoedig tot een veilige alternatieve verbinding te komen voor de huidige verbinding die nu 

noodgedwongen over de Vuursche Steeg en de Embranchementsweg loopt. Pijnenburg 

hanteert een “gedoogbeleid” door-de-weeks over het pad dat oversteekt bij Het Spiehuis. 

Onduidelijk is voor hoe lang dit beleid zal gaan duren. Er is door de huidige bebording in 

ieder geval sprake van onduidelijkheid, de bebording geven aan dat daar niet gefietst mag 

worden. 

 

6. De heer Hans Hoogerwerf verzorgt een buitengewoon boeiende lezing over De Laagte van 

Pijnenburg. 

 

7. De heer Aalderink vraagt hoe de stand van zaken is in zake het beroep dat de 

dassenwerkgroep heeft lopen tegen de beslissing van de provincie om te besluiten dat 

ontheffing van de Flora en Faunawet verleend kan worden voor de realisatie van een 

theehuis op locatie Overbosch. Dit proces is nog altijd gaande. 

 

Truus vraagt of de Kapel verkocht is. Naar verluidt is er wel eea verkocht door de familie 

Tesselaar, maar is de Kapel nog altijd in hun bezit. 

 

De aanleg van glasvezelkabel loopt nog altijd, er is nog steeds weinig informatie voorziening, 

de CCLV heeft nog altijd geen antwoord op haar vraag hoe de grenzen van de witte vlekken 

in de opinie van de gemeente lopen en waarom bijvoorbeeld Karnemelkseweg en de 300 



Roedenlaan niet zijn aangeschreven of gepeild voor interesse.  

Truus voegt toe dat de vernieuwing van de elektra kabels gerealiseerd zal gaan worden, er 

was een partij die dwars lag en Stedin is met die partij tot een schikking gekomen waardoor 

een alternatief traject gerealiseerd kan worden. Dit houdt wel in dat Ziggo geen kans zal zien 

op relatief goedkope wijze de Karnemelkseweg van coaxkabel aansluiting te kunnen 

voorzien. 

 

De voorzitter dankt iedereen voor de aanwezigheid, nogmaals de heer Hoogerwerf voor zijn 

boeiende presentatie en sluit de vergadering om 22:45 

 

De volgende vastgelegde vergadering is op vrijdag 22 september. Mogelijk vergadert de CCLV 

voordien nog in kleinschalig verband. Dit zal dan tijdig op de website worden vermeld. 

 


