Lage Vuursche in2012
door Kees Pijpers

In De Vierklank van 22 febrtuari en 1l april van2012 werd geschreven over een aantal plannen, welke
zowel voor Lage Vuursche als voor de wijde omgeving van belang waren. Het ging om het opknappen
van De Embranchementsweg, over een nieuw veilig fietspad door de bossen, over Boschoord als
trouwlocatie en de start van een kattenhotel. We witden eens weten hoe de plannen vorderden.
De Embranchementsweg ligt in het ver- bobbels niet op. Er zljn toen ook borlengde van de Maartensdijkseweg en den geplaatst die aangeven dat er niet
loopt van de Vuursche Steeg naar de N sneller dan 30 lcn/uur mag worden
234. Het is een verbinding met hobbels gereden maar, wordt er bij vermeld:
en bobbels, met aÍbrokkelend asfalt en 'Niemand houdt zich daar aan.'Toch
verzake zijkanten. De weg zou deze Àjn de drie gemeenten niet van plan
zomer na technisch onderzoek worden het er nu zn bij te laten. Ze gaan wat
opgeknapt. Er zouden tijdelijk 30 kilo- doen en wethouder Baerends zeg:'k
meterborden komen met fiets sugges- vind dat Zeist het initiatiefmoet nemen
tiestroken op de weg en uitwijkhavens want die bezit het langste stuk van de
en versmallingen. De schatïing was dat
het werk een maand zou duren en dat
einde deze zomer het werk zou zljn afgerond. Het onderzoek en het werk zou
worden uitgeloerd door de gemeente
Zeist dat vervolgens een rekening voor
het Baamse deel zal declareren. Dat
zal weemd klinken maar komt doordat de weg van 1240 meter lang onder
drie gemeenten valt. Om precies te zijn
ligt 930 meter op grond van Zeist,220
meter op grond van Baam en 90 meter op grond van De Bilt. Inmiddels is
de zomer allang verleden tijd en is er
aan de weg, op enkele plekken aan de
zijkant, onopvallend wat aarde aange-

vuld. De hobbels en de bobbels zijn
gebleven. In Lage Vuwsche dorp hoorden we de mening dat gemeenten bang

geworden zijn nadat bekend werd dat
door een slecht onderhouden weg in de
gemeente Maarssen twee vrouwen van
hun motor vielen en zijn omgekomen
lemijl daar eerder ook al ongelukken
waren gebeurd. Maar dai zort immers
pleiten voor een snel en grondig herstel
van de Embranchementsweg.
De gemeenten.
De wethouders Baerends van Baam en
Vmkenvisser vanZerst zijn volledig op
de hoogte van de situatie en de indertijd gemaakte plannen en problemen.
Het grootste probleem is dat door de
verhoging van de weg met asfalt, een
fatale drukting zou ontstaan op de bomen, terwijl door het weghalen van de
bomen de weg zou uitvloeien, waaÍdoor wegverzakking kan ontstaan en
het probleem nog groter wordt. Toen
is besloten om hier en daar langs de
kanten van de weg wat versterking
aan te brengen en dat is gebeurd maar
lost het probleem van de hobbels en de

Kattenhotel
In april maakten wij melding van het
juist geopende Kattenhotel tn Lage
Vuursche aan de Hoge Vuurscheweg
I tegenover de noordelijke oprit van
Kasteel Drakensteyn. De voormalige
dierenartsassistente Marlise KoopSchep verbouwde met haar ouders een

deel van de boerderij om er tijdelijk
huisdieren op te vangen. Bij het binweg.'Intussen is ook bekend dat de nenstappen van het heldere pandzegf.
gemeente De Bilt op voorstel van een een ghurderende Marlise dat het sucMaartensdijks raadslid zich met het ces vanaf de start boven verwachting
probleem gaat bezighouden. Wij ver- was en dat nog steeds is. 'Voor tijdewachten dat die plannen biru,enkort hjke opvang van de dieren is ons hotel
bekend zullen worden.

voor veel mensen die op vakantie gaarr
of om een andere reden enige tijd van
Nieuw fietspad
huis zijn, een oplossing en de dieren
In Lage Vuursche Dorp spraken we met voelen zich hier thuis.'Als we s€rmen
Gert Aalderink, die er samen met an- even rondlopen is dat goed te zien.
deren diverse nuttige fimcties verricht. Op een paar na zitten de dieren niet in
We wilden weten hoe het gaat met zijn hun hokken maar dartelen in de schone
plan om een veiliger oplossing te reali- ruimte. Er naast is nog een serre waar
seren voor fietsers in en rond het druk- ze kunnen genieten van de buitenlucht
bezochte dorp. Eerder vertelde hij over want ze mogen zelf l<tezen om samen
zijn wens om een veilig fietspad aan zowel binnen als buiten met elkaar te
te leggen langs de Vuursche Steeg en spelen.
in het verlengde ook de Vuurscheweg
met aansluiting op de Soestdijkseweg Trouwlocatie

Noord. Voor kinderen, die in De Bilt Restaurant Boschoord Bistro llgÍ
op school ga:m en voor de bewoners midden in de uitgestrekte bossen op
die per fiets heen en terug richting De de grens van de provincies Noord-

Bilt,

Soest en Maartensdijk gaan om er
boodschappen te doen of anderszins.

Holland en Utrecht

bij

grenspaal

12 op de hoek van de Zwarteweg en
de Gooiersgracht bij Lage Vuursche.

Maar ook voor al die fietsers die het
dorp en de omgeving verkennen. En Het wat mystieke pand bestaat al
dan nog al die bezoekers tijdens Ko- vanaf 1911 dicht bii de Hilversumse
ninginnedagen en de druk bezochte golfbanen en is open op aanvraag;
terugkerende Houthakkersfeesten in
de Kuil. DaÍ zljn er heel veel, want er
komen hier jaarlijks anderhalf miljoen
mensen. Een nieuw fietspad naast de
bestaande weg waaÍ nu bomen staan,
zou de doorsffoming en de veiligheid
bevorderen. Wij hebben Gert gevraagd
of er al resultaten te melden zijn. Hrj
vertek dat zijnplan bekend is maar het
waagt heel veel overleg met de huidige
eigenaren, waarmee hij inmiddels contact gemaakt heeft: 'Het zal nog de nodige voeten in de aarde hebben maaÍ er
wordt in elk geval wel naar mijn plan
geluisterd'.

bij Caté
Restaurant De Lage Vuursche van familie van Oostrum aan de Dorpsweg
Het hoort sinds 10 jaar

2 lrl,}ret gelijknamige dorp. Begin dit
jaar is Boschoord Bistro door de geBilt en de gemeente Baam
iumgewezen als locatie voor huwelijksvolkekJ<ing en parherregslratie.
meente De

Dus wilden we eens weten of

ook gebruik van werd

daar
gemaakt.

Het antwoord: 'Hoewel het nog lang
niet overal bekend is dat er hier ook
getrouwd kan worden, zijn we toch tevreden met het aantal van meer dan een
half dozij n trouwpartij en'.

