
Van Stichting Behoud het Borrebos 
p/a Eemnesserweg 69 
374 AE Baarn 

Onderwerp: Fietsverbinding tussen Soest en Hilversum door de Vuursche Bossen


Baarn, 28 april 2022


P E R S B E R I C H T 

Geachte redactie,


Afgelopen maart zijn natuurliefhebbers opgeschrikt door voorbereidende werkzaamheden voor 
een fietstracé door de Vuursche bossen. Daartoe is over een afstand van vele honderden meters 
een 4 á 5 meter brede strook bosgrond met de grond gelijk gemaakt. Zelfs een sterk beschermde 
oude boskern is daarbij niet gespaard gebleven. Het ligt in de bedoeling dat de fietsroute Soest 
via het binnen het Natuurnetwerk Nederland gelegen bosgebied gaat verbinden met de 
Hilversumsestraatweg. De aanleg van de fietsroute zat al jaren in de pen. Niemand kon echter 
vermoeden dat de aanleg gepaard zou gaan met natuurvernietiging op grote schaal. Komt nog bij 
dat het in de bedoeling ligt de fietsroute te voorzien van een drie meter breed betonnen wegdek. 
Het mag zo zijn dat dergelijke betonnen fietspaden veilig en comfortabel zijn voor (stekker)fietsers 
en vrijwel geen onderhoud vergen, ze zorgen echter voor een enorme verstoring van het 
natuurlijke karakter van het bosgebied. Bovendien zitten insecten en reptielen niet te wachten op 
het hun vijandige beton.


Woensdagavond 11 mei, aanvang 19.00 uur, vindt in het Baarnse gemeentehuis een extra 
gemeenteraadsvergadering plaats. Enig agendapunt is de fietsroute in kwestie. Het college van 
burgemeester en wethouders zal de raad dan zeker laten weten, dat met de aanleg van de 
fietsroute de mobiliteit gediend is. Ook de recreatieve functie van het bosgebied zal er door 
worden versterkt. Behoud het Borrebos deelt die mening niet. Fietsers uit Soest kunnen via langs 
de Amsterdamse- en Hilversumsestraatweg gelegen verharden fietspaden Hilversum al 
gemakkelijk bereiken en op nog meer toerisme dan thans al het geval is zitten de nu al 
overbelaste Vuursche bossen ook al niet te wachten.


Er schijnt een nieuwe coalitie in de maak te zijn tussen VoorBaarn, GroenLinks, PvdA en D66. 
Door zich op 11 mei alsnog uit te spreken tegen de betwiste fietsroute kunnen die fracties het 
signaal afgeven, dat zij met hun nieuwe college van burgemeester en wethouders prioriteit geven 
aan werkelijke zorg voor de natuur! 


Behoud het Borrebos roept tegenstanders van de betonnen fietsverbinding door de Vuursche 
bossen op de gemeenteraadsvergadering van aanstaande 11 mei bij te wonen.


Namens Behoud het Borrebos,


Kees Koudstaal, 
voorzitter


