
Aan de slag met Lage Vuursche
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Voorstellen

Gemeente Baarn

• Torsten Kooistra (projectleider en senior adviseur Openbare Ruimte)

Bureau Maris

• Cees Maris (projectleider en senior landschapsontwerper)

• Marlinda Mitra (landschapsontwerper)



Terugblik

Mei 2022

Platform ‘Meedoen.Baarn.NL’ online

https://meedoen.baarn.nl/doe+mee/lage+vuursche/doe+mee+kaart/default.aspx


Terugblik

Juni en Juli

Fysieke bijeenkomsten met inwoners en ondernemers in Dorpshuis De Furs:

• Bespreken resultaten van online platform

• Verder verkennen van ruimtelijke wensen 

en mogelijkheden voor herinrichting

• Samen concreet schetsen aan Dorpsstraat, 

Eikenlaan en Koudelaan

• Ontwerp-ideeën bespreken en bediscussiëren 



Terugblik

Zomer en najaar 2022

• Uitwerking ideeën en Schetsontwerp (SO)

• Overleg projectteam Gemeente Baarn over Schetsontwerp

Specialisten o.a. op het gebied van bomen, water, verkeer en kabels en leidingen.

-Update over de boom midden in de weg

-Update over kabels, leidingen en glasvezel

• Uitwerking Voorlopig Ontwerp (VO)

• Bespreken ontwerpideeën met direct betrokkenen



Terugblik

Boom midden in de weg

• Update vanuit gemeente 

over toekomstverwachting

• Nadere inspectie geeft 

inzicht in stamschade 

(50%) en rottingsproces

• Gemeente kan veiligheid 

niet garanderen



Riolering Het bestaande riool zal vervangen worden door 
een nieuw, gescheiden rioleringssysteem.

Vitens
(water)

Wil asbestcement leidingen vervangen

Stedin
(elektra) 

Wil netwerk aanpassen en gedeeltelijk 
vervangen

Gasnet Is al vernieuwd. 
Er wordt onderzoek gedaan naar het oude 
netwerk en wat er daarvan mogelijk opgeruimd 
kan worden ondergronds.

Ziggo Heeft geen interesse.

KPN Gaat glasvezel aanleggen. Zij sluiten echter niet
aan bij de IBOR, maar hanteren een eigen 
planning die momenteel koerst op november 
2023. (NB: Het glasvezel netwerk is geen 
onderdeel van de IBOR)

Terugblik

Kabels en leidingen

• Update vanuit gemeente 

over aansluiten van diverse 

partijen :



Schetsfase

Dorpsstraat

• Dorp als geheel 

herinrichten: voor 

dagelijks gebruik en voor 

piekdagen

• Entree van het dorp 

markeren. O.a. met 

overgang in 

vloerbedekking/

inrichting van de weg

• Wegontwerp afgestemd 

op 30 km zone

• Hoeveelheid verharding 

verminderen waar mogelijk

• Asfalt past niet in 30 km 

zone uiterlijk

• Ruimte voor wandelaar

• Ruimte voor fietsers

• Dorpsstraat verleggen 

centraal tussen bomen



Dorpsstraat

• Dorp als geheel 

herinrichten: voor 

dagelijks gebruik en voor 

piekdagen

• Entree van het dorp 

markeren. O.a. met 

overgang in 

vloerbedekking/

inrichting van de weg

Schetsfase



Schetsfase

Eikenlaan

• Woonstraat karakter versterken, 

alternatieven onderzoeken voor 

parkeersituatie

• Meer ruimte voor boomspiegels

• Toegang vanaf Koudelaan

vergroenen: 

optisch verkleinen, minder 

uitnodigend voor recreanten

• Twee versies Eikenlaan



Schetsfase

Noord entree

• Boom midden in de weg: 

in slechte staat 

• Mogelijkheid tot 

vergroenen dorpsentree 

en vergroten kwaliteit

• Complexiteit: 

hoogteverschillen, 

parkeerdruk 



Doorsnede schets bij noordentree

te behouden 

boom

grondwal

hoogteverschil

ophogen huidige 

parkeerplaats

tuin pastorie



Doorsnede schets bij noordentree

terras over-terras ophogen 

huidige 

parkeerplaats



Schetsfase

Koudelaan kruising

• Pleinwerking

• Terrassen betrekken

• Afvalplek verschoven 



Voorlopig Ontwerp

Uitwerking Voorlopig Ontwerp

Tekeningen opgedeeld in:

• Dorpsstraat

• Eikenlaan

• Alternatief Eikenlaan

• Koudelaan



Voorlopig Ontwerp

Impressie van nieuwe 

dorpsentree

• Dorp als geheel 

herinrichten

• Overgang van asfalt naar 

elementenverharding 

binnen bebouwde kom



Dorpsstraat

Uitwerking Dorpsstraat

• Wegontwerp afgestemd op 

30 km zone

• Entree vergroenen

• Pleinwerking

• Ruimte voor wandelaars

• Ruimte voor fietsers

• Parkeren aan de Slotlaan



Dorpsstraat

Uitwerking Dorpsstraat

• Wegontwerp afgestemd op 

30 km zone

• Centrale wegligging tussen 

de bomen

• Loopstroken voor 

wandelaars

• Ruimte voor fietsers



Dorpsstraat

Uitwerking Dorpsstraat

• Loopstrook doorgezet tot 

parkeerplaats van 

Staatsbosbeheer

• Wegontwerp 30 km zone 

tot einde bebouwde kom, 

inclusief fietsstrook en 

verlichting 



Uitwerking Dorpsstraat

nabij huisnummer 12, 14

Wegprofiel herzien:

Centrale ligging onder bomen

Loopstroken

Fietsstroken in de weg

Rijbaan

Grind

Geleidebanden van de weg

Dorpsstraat profiel



Dorpsstraat profiel

Uitwerking Dorpsstraat

nabij huisnummer 12, 14

Wegprofiel herzien:

Centrale ligging onder bomen

Loopstroken

Fietsstroken in de weg

Rijbaan

Grind

Geleidebanden van de weg



Dorpsstraat profiel

Uitwerking Dorpsstraat

nabij huisnummer 30

Wegprofiel herzien:

Centrale ligging onder bomen

Loopstroken

Fietsstroken in de weg

Rijbaan

Grind

Geleidebanden van de weg



Dorpsstraat profiel

Uitwerking Dorpsstraat

nabij huisnummer 30

Wegprofiel herzien:

Centrale ligging onder bomen

Loopstroken

Fietsstroken in de weg

Rijbaan

Grind

Geleidebanden van de weg



Enkele referentiebeelden

Voor de Dorpsstraat
Een wegindeling met stroken geeft 

een optische versmalling aan de weg.

De extra witte markering is wat ons 

betreft hiervoor niet nodig.

Een voorbeeld van brede banden die het wegprofiel markeren.

Tevens het beoogde beeld hoe de bomenrij (in grind) in 

combinatie met meubilair als bankjes en fietsparkeren een 

natuurlijke lijn kunnen vormen langs de weg, zonder paaltjes 

ter afscherming. 

NB: Een kleiner aantal paaltjes zal in de Dorpsstraat nodig 

blijven om parkeeracties te voorkomen.



Dorpsstraat

Meubilair Dorpsstraat

• De bomenrij in combinatie 

met verlichting en meubilair 

vormen een natuurlijke lijn 

langs de weg.

• Een kleiner aantal paaltjes zal 

in de Dorpsstraat nodig 

blijven om parkeeracties te 

voorkomen.



Eikenlaan

Uitwerking Eikenlaan

• Vergroenen toegang vanaf 

Koudelaan

• Eerste deel gestoken 

parkeren i.p.v. 

langsparkeren

• Asfalt maakt plaats voor 

elementenverharding

• Parkeren vergelijkbaar met 

huidige profiel

• Minder parkeervakken, 

waardoor boomspiegels 

meer ruimte krijgen



Eikenlaan profiel

Uitwerking Eikenlaan

• Asfalt maakt plaats voor 

elementenverharding

• Parkeren vergelijkbaar met 

huidige profiel

• Minder parkeervakken, 

waardoor boomspiegels 

meer ruimte krijgen



Eikenlaan profiel

Uitwerking Eikenlaan

• Asfalt maakt plaats voor 

elementenverharding

• Parkeren vergelijkbaar met 

huidige profiel

• Minder parkeervakken, 

waardoor boomspiegels 

meer ruimte krijgen



Alternatief Eikenlaan

Uitwerking alternatief voor 

Eikenlaan

• Alternatief onderzocht om 

woonstraat karakter te 

versterken

• Wegverspringing: de straat oogt 

kleinschaliger en nodigt minder 

uit tot te snel rijden.

• Gedeeltelijk langsparkeren

• Meer ruimte voor boomspiegels



Eikenlaan alternatief profiel

Uitwerking alternatief voor 

Eikenlaan

• Alternatief onderzocht om 

woonstraat karakter te 

versterken

• Wegverspringing: de straat 

oogt kleinschaliger en nodigt 

minder uit tot te snel rijden.

• Gedeeltelijk langsparkeren

• Meer ruimte voor boomspiegels



Uitwerking alternatief voor 

Eikenlaan

• Alternatief onderzocht om 

woonstraat karakter te 

versterken

• Wegverspringing: de straat 

oogt kleinschaliger en nodigt 

minder uit tot te snel rijden.

• Gedeeltelijk langsparkeren

• Meer ruimte voor boomspiegels

Eikenlaan alternatief profiel



Koudelaan

Uitwerking Koudelaan

• Fietsstraat

• Combinatie rood asfalt met 

elementenverharding

• Meer parkeerplaatsen aan 

Koudelaan door haaks 

parkeren

• Tevens in en uit kunnen 

draaien naar de gewenste 

richting



Koudelaan

Uitwerking Koudelaan

• Fietsstraat

• Combinatie rood asfalt met 

elementenverharding

• Meer parkeerplaatsen aan 

Koudelaan door haaks 

parkeren

• Tevens in en uit kunnen 

draaien naar de gewenste 

richting



Koudelaan profiel

Uitwerking Koudelaan

• Fietsstraat

• Combinatie rood asfalt met 

elementenverharding

• Meer parkeerplaatsen aan 

Koudelaan door haaks 

parkeren

• Tevens in en uit kunnen 

draaien naar de gewenste 

richting

Loopstroken in de weg 

(klinkers)

Fietsstraat in asfalt

Grind



Koudelaan profiel

Uitwerking Koudelaan

• Fietsstraat

• Combinatie rood asfalt met 

elementenverharding

• Meer parkeerplaatsen aan 

Koudelaan door haaks 

parkeren

• Tevens in en uit kunnen 

draaien naar de gewenste 

richting



Referentiebeeld

Koudelaan Er wordt een fietsstraat 

voorgesteld inclusief stroken 

van elementen verharding aan 

beide zijden van weg. 



Ontwerp tekeningen bekijken

Het Voorlopig Ontwerp hangt aan de muur

Pauze combineren met rondkijken

20 minuten

Vragen stellen,

Reageren op het formulier, 

Post-its plakken met korte opmerkingen 



Vervolg korte termijn:

• N.a.v. de presentatie inspraak reacties verzamelen

• VO aanpassen en afronden voor de volgende fase

• Ontwerp inclusief raming naar B&W en raad

• Voorleggen aan Welstand voor toetsing

• Boom-effecten-analyse starten

• Kabels en leidingen tracé vaststellen

Vervolgacties en planning



Lange termijn:

•

Vervolgacties en planning

Ontwerpfase (Voorlopig Ontwerp)

Najaar 2022

Presentatie aan bewoners Lage Vuursche

November 2022

Tijdens inloopavond 

Ontwerpfase (Definitief Ontwerp)

Voorjaar 2023

Presentatie aan bewoners Lage Vuursche

Verwachting mei/juni 2023

Tijdens inloopavond 



Lange termijn:

•

Vervolgacties en planning

Vaststelling door B&W en raad

Verwachting Juni 2023

Technische werkvoorbereiding

Tweede helft 2023 met uitloop begin 2024

Gefaseerde uitvoering

Start voorjaar (maart/april) 2024 met uitloop naar begin 2025
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