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Baarn, 28 maart 2022


Onderwerp: Aanleg verhard fietspad langs de Baarnse Hessenweg met handha-
vingsverzoek


Geachte mevrouw/mijnheer,


Namens de Stichting Behoud het Borrebos vraag ik uw aandacht voor het volgen-
de. In het kader van de aanleg van een fietsverbinding, die van Amersfoort via 
Soest en een aantal Baarnse bosgebieden moet leiden naar Hilversum, worden 
momenteel voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd langs de Baarnse Hes-
senweg. Deze weg grenst aan de zuid/westzijde van het Landgoed Paleis Soest-
dijk. Uitgaande van diverse persberichten, waaronder een van de gemeente Baarn 
d.d. 16 februari 2022 (zie bijlage 1), waarin gemeld wordt dat het tracé zoveel mo-
gelijk al bestaande bospaden en -wegen zal volgen, was vorige week onze schrik 
groot toen wij constateerden dat er op het landgoed Paleis Soestdijk direct naast 
de Hessenweg een ± vijf meter brede strook bosgrond wordt geëgaliseerd (zie bij-
lage 2). 


In de afgelopen weken is er op die strook al een aantal bomen geveld. Wij verkeer-
den in de veronderstelling dat die kap voortvloeide uit de omstandigheid dat een 
deel van de bomen op dat deel van het landgoed ziek/dood is vanwege de letter-
zetter en/of verdroging van de grond. 


Nader onderzoek leert echter, dat het vellen van de bomen en de andere werk-
zaamheden op de bosstrook vandoen hebben met de aanleg van een verhard 
fietspad. Daartoe is de strook bosgrond onlangs aangekocht door de gemeente 
Baarn (zie bijlagen 3 en 4). De grondaankoop is door de gemeente niet in de open-
baarheid 




gebracht, vandaar onze verrassing. Het betreffende bosgebied maakt deel uit van 

het Natuurnetwerk Nederland. Het vellen en/of rooien van het betreffende houtge-
was heeft niets vandoen met verzorging van de daar aanwezige houtopstanden.


Gelet op de ontwikkelingen op de bosstrook in kwestie leg ik u de volgende vragen 
voor:


a) Is de RUD op de hoogte van het feit dat er momenteel gewerkt wordt aan de 
aanleg van een verhard fietspad naast de Hessenweg?


b) Heeft de gemeente Baarn voor het vellen van bomen op de bewuste strook 
bosgrond overeenkomstig artikel 4.2.Wet natuurbescherming en artikel 6.18 
Interim Omgevingsverordening Provincie Utrecht een melding gedaan bij de 
Provincie Utrecht?


c) Is er een ontheffing aangevraagd en/of verleend ten behoeve van het herplan-
ten op een ander perceel dan de gevelde houtopstand?


d) Het fietstracé wordt aangelegd binnen het Natuurnetwerk Nederland (NNN). Is 
er onderzoek gedaan naar mogelijk nadelige effecten op het NNN die de aan-
leg van het fietstracé met zich meebrengt? 


e) Zijn er naar aanleiding van de bomenkap met de gemeente Baarn afspraken 
gemaakt over natuurcompensatie?


f) De aanleg van het fietspad op de betreffende bosstrook brengt automatisch 
een wijziging van de bestemming van de grond met zich mee. Is u bekend of er 
sprake is van een bestemmingsplanwijziging?


g) Is een omgevingsvergunning voor een werk of werkzaamheden aangevraagd 
en/of verleend op grond van artikel 5.5.1 van het vigerende bestemmingsplan 
Landgoed Paleis Soestdijk? 


h) Is onderzocht of er sprake is van aantasting van de landschappelijke en na-
tuurwetenschappelijke waarden van het gebied als gevolg van deze werk-
zaamheden?


i) Is de aantasting van natuurwaarden overeenkomstig artikel 3.1, 3.5 en 3.10 van 
de Wet natuurbescherming onderzocht voorafgaande aan de werkzaamheden? 
Zo ja, is voor de werkzaamheden een ontheffing noodzakelijk en is deze aan-
gevraagd en verleend?


j) Momenteel is er sprake van het jaarlijkse broedseizoen. Bent u met ons van 
mening dat de werkzaamheden aan het fietstracé langs de Hessenweg en el-
ders in de Vuursche bosgebieden per direct moeten worden stilgelegd?




Voor zover onze kennis reikt zijn er voldoende redenen aanwezig om aan te nemen 
dat er momenteel sprake is van overtreding van:


• artikel 4.2 Wet natuurbescherming 
• artikel 3.1, 3.5 en 3.10 Wet natuurbescherming 
• artikel 5.5.1 bestemmingsplan Landgoed Paleis Soestdijk 
• Artikel 6.18 Interim Omgevingsverordening 

Indien u met ons van mening bent dat daar inderdaad sprake van is, verzoeken wij 
u over te gaan tot handhaving.


In afwachting van uw naar ik hoop spoedige reactie,


met vriendelijke groet,


namens de Stichting Behoud het Borrebos,


Kees Koudstaal, 
voorzitter


