
Op donderdag 30 mei 2019 heeft een gesprek plaatsgevonden tussen Het Houthakkersfeest, 
Landgoed Pijnenburg en de CCLV.  
 
Onderwerp: Bereikbaarheid houthakkersfeest op 19 augustus 2019 
 
Samenvattend in een aantal punten het standpunt van landgoed Pijnenburg in zake het niet langer 
mogelijk maken van fietsen over het wandelpad Brandenburg. 
  

• In de loop der jaren is zowel het volume als de aard van het fietsverkeer over de verbinding 
Lage Vuursche – Soest met oversteek bij de Wieksloterweg veranderd. 

• Deze verandering, in zowel volume als aard (E-bikes, Mountain bikes, etc) vraagt om een 
verandering van spelregels, de fauna heeft last van dit nieuwe gebruik (door de toegenomen 
drukte komen de reeën tot migratie waardoor jaarlijks ongeveer 80 reeën worden 
doodgereden die worden gemeld, mogelijk is het aantal slachtoffers hoger omdat wellicht 
niet elke aanrijding gemeld wordt). 

• De verbinding loopt over grondgebied van landgoed Pijnenburg, daarmee over particuliere 
grond 

• Daarmee staat het landgoed Pijnenburg vrij de spelregels te veranderen. 

• Pijnenburg constateert tevens: 
o Vergroting van het café Buiten in de kuil door SBB; 
o Toename van evenementen door SBB; 
o Het MTB pad door SBB; 
o De groei van elektrische fietsen; 
o De toename van de snelheid van deze elektrische fietsen; 
o Het groepsgedrag van de MTBers; 
o De ongekende toename van toeristen; 
o SSB die steeds meer paden afsluit; 
o verzwaarde aansprakelijkheid eisen van dezelfde overheid. 

• Pijnenburg heeft besloten tot het beëindigen van de status “Fietspad” en deze te wijzigen 
naar status “Wandelpad”, sinds oktober 2006. (1) 

• Dit is bewerkstelligd door het plaatsen van bebording. De borden zijn een paar keer 
aangepast om de duidelijkheid te vergroten. 

• De bebording werd dan wel genegeerd dan wel verkeerd begrepen, men bleef in grote 
getalen fietsen. Daarom heeft Pijnenburg recentelijk besloten het fietsen fysiek niet mogelijk 
te maken, zonder buitenproportionele inspanning (fiets over hek tillen) over het wandelpad 
door het plaatsen van hekken. 

• Pijnenburg gaat handhaven op het gebruik van wandelpaden door fietsers. 

• Standpunt van Pijnenburg is dat de route via oversteken bij het stoplicht bij de 
Embranchementsweg veiliger is. 

• Pijnenburg brengt daarbij de conclusie van een verkeersdeskundige uit Baarn onder de 
aandacht: fietsers over de Embranchementsweg zorgen voor lagere snelheden van 
automobilisten, door de lagere snelheid van de automobilisten is de weg veiliger. 

• De provincie markeert met knooppunten de Embranchementsweg als fietsroute en stelt 
daarmee dat deze veilig voor fietsers is. 

• CCLV en Houthakkersfeest delen niet de mening van Provincie en Pijnenburg over de 
fietsveiligheid op de Embranchementsweg. Wij achten het onverstandig om fietsers te laten 
fungeren als snelheid verlagende factor op een weg die in ontwerp en staat van onderhoud 
niet optimaal is voor gecombineerd langzaam en snelverkeer. 

• Het Houthakkersfeest vindt plaats op het terrein van Staatsbosbeheer. 

• Het ligt in de mogelijkheid van Staatsbosbeheer om veilig fietsverkeer naar het feest te 
faciliteren in de vorm van het voor fietsers bruikbaar maken van het Dolderselaantje. De 



CCLV gaat een formeel verzoek bij SSB neerleggen om z.s.m. dit te realiseren en daarnaast 
een actieve houding van SSB vragen om z.s.m. tot de realisatie van een veilige fietsverbinding 
over grondgebied van SSB te komen tussen Lage Vuursche en Soest. 

• Er zijn bovendien nog andere veilige andere alternatieve fietsverbindingen realiseerbaar van 
Lage Vuursche naar Soest met medewerking van Staatsbosbeheer. 

• Pijnenburg faciliteert om niet een zeer veilige en deugdelijke fietsverbinding vanaf het dorp 
Lage Vuursche richting de kruising bij ’t Hooge Erf. 

• Pijnenburg heeft op verzoek van de Mountainbike vereniging de aanleg van een 
Mountainbike parcours toegestaan, onderhoud en verantwoordelijkheid van dit parcours ligt 
bij die organisatie. Het belang voor het landgoed ligt in het vrij houden van het rustigere 
gedeelte aan de zuidzijde van het landgoed. Pijnenburg heeft beheer van natuur hoog in het 
vaandel, wil zich daarnaast sociaal en maatschappelijk betrokken tonen en verzorgt daarom 
aanleg en onderhoud van wandelpaden. Uit oogpunt van natuurbelang is het daarmee beter 
Mountainbikers op een stuk van het landgoed te laten recreëren waar al overige activiteiten 
zijn en zodoende het illegaal buiten de paden mountainbiken op delen waar dit zeer 
onwenselijk is kleinschalig te houden. 

• CCLV en Stichting Houthakkersfeest zullen elk in de toekomst het contact met Pijnenburg 
intensiveren.  

• Het houthakkersfeest zal in aanloop tot het evenement een inspanning leveren bezoekers 
vanuit de Gemeente Soest o.a. middels media extra te attenderen op de beschikbare 
wandel- en fietsroutes richting het terrein waar het Houthakkersfeest gehouden zal worden. 

• Naar de visie van CCLV en stichting Houthakkersfeest is het wenselijk dat alle betrokken 
partijen (Gemeentes, SBB, landgoed eigenaren, Provincie) in actie komt om een veilige, 
publiek gefaciliteerde fietsverbinding te realiseren vanuit Soest naar de Lage Vuursche en 
verder (oost-west verbinding). Er wordt reeds tientallen jaren gesproken over allerlei 
mogelijke scenario’s maar het is nu tijd om te handelen. 

• De CCLV constateert dat Google Maps de verbinding die nu voor fietsers fysiek is afgesloten, 
nog altijd adviseert als men een fietsroute plant in Google Maps. Het is verstandig dat 
Pijnenburg als eigenaar van dat pad Google op de hoogte stelt dat dit een wandelpad betreft 
waarover niet gefietst kan worden. 

 
(1): Landgoed Pijnenburg laat weten dat het wandelpad nooit fietspad is geweest. De CCLV 
constateert dat door bebording van de wegbeheerder van de oversteek bij de Wieksloterweg (waar 
automobilisten gewaarschuwd worden voor overstekende fietsers), de plaatsing van z.g.n. ANWB 
paddestoelen die fietsroutes aangeven (die er al meerdere decennia hebben gestaan), de 
aangegeven route indien men via Google Maps een fiets route zoekt en de ouderwetse papieren 
fietskaarten welke nog altijd worden gepubliceerd en worden verkocht, het voor de argeloze fietsers 
niet doenlijk is te weten dat aangegeven fietsverbinding een wandelpad betreft.  
 


