
De petitie ‘Geen nieuwbouw in de bossen bij Paleis Soestdijk’ is tot nu toe vooral 
ondertekend door natuurliefhebbers. Onder hen niet alleen bezorgde inwoners van Baarn 
en Soest, vanuit het hele land wordt de oproep onderschreven. U vraagt zich wellicht af 
wat u er als inwoner van Hilversum mee te maken heeft. Welnu als de plannen van 
paleiseigenaar de MeyerBergman Erfgoed Groep (MBEG) voor het Landgoed Paleis 
Soestdijk bewaarheid worden zal dit ook een groot aantal extra verkeersbewegingen met 
zich mee gaan brengen voor zowel de Soestdijkerstraatweg als de Hilversumsestraatweg 
in uw woonplaats. 
De paleiseigenaar rekent op jaarlijks meer dan een half miljoen bezoekers! Een groot deel 
van hen zal per auto de bij en in het paleis georganiseerde evenementen bezoeken met 
alle gevolgen van dien voor de nu al zwaarbelaste Baarnse Amsterdamsestraatweg. Dat 
men ook voornemens is in het bij het paleis gelegen Borrebos een nieuwe woonwijk te 
bouwen zal die verkeersdruk alleen maar doen toenemen.
Om het verkeersaanbod op de Amsterdamsestraat vanaf de kruising Oranjeboom richting 
de A1 te verlichten is de kans reëel dat per auto reizende paleisbezoekers komende vanaf 
de snelwegen A27 en A1 het advies krijgen zoveel mogelijk gebruik te maken van de 
Soestdijkerstraatweg en de Hilversumsestraatweg om het paleis te bereiken. Voor u als 
inwoner van Hilversum is het dan ook zaak dat u als direct belanghebbende er bij de 
paleiseigenaar én de Baarnse politiek op aandringt de plannen voor het Landgoed Paleis 
Soestdijk naar beneden bij te stellen. Immers, als de plannen van de MBEG worden 
uitgevoerd zoals nu bedacht dan is er geen weg meer terug. Daarom, sluit u aan bij de 
bezwaarmakers en onderteken de petitie op www.behoudhetborrebos.petities.nl die 
voorafgaande aan de behandeling van het Ontwerpbestemmingsplan Landgoed Paleis 
Soestdijk in maart 2021 aan het gemeentebestuur van Baarn zal worden overhandigd!
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