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Aan de raadsleden  

van de gemeenten Blaricum, Laren, Huizen, Eemnes en Hilversum; 

cc. aan de collegeleden van genoemde gemeenten. 

 

betreft: Burgeranalyse OogMerkvariant 

 

Blaricum, 24 juni 2016 

 

Geachte dames en heren, 

 

In aansluiting op de in mei jl. gegeven presentaties over de OogMerkvariant (zie 

ook https://www.youtube.com/watch?v=XX3UWoiSWIE) ontvangt u hierbij een 

nadere toelichting en onderbouwing van deze invulling voor het HOV-traject tussen 

de Huizermaatweg en de Stichtseweg/A27. (Aanpassing OogMerkvariant op blz. 4.) 

 

Analyse. 

1. Een HOV-verbinding moet voldoen aan op ministerieel niveau overeengekomen 

R-Netnormen voor frequentie, snelheid, betrouwbaarheid, comfort en bereik-

baarheid van haltes – vanuit uiteenlopende invalshoeken toont deze Burgeranalyse 

aan dat de OogMerkvariant ruimschoots aan alle R-Netnormen voldoet; 

2. De tijdwinst is meer dan 55 sec. ten opzichte van de afgekeurde Merkvariant en 

ruim 2 minuten ten opzichte van de Meent-meerijvariant; 

3. Het traject van de OogMerkvariant is volledig vaststaand en helder; dat van de 

Meent-meerijvariant is dat niet (meerijden is nu niet overal mogelijk, detail-

uitwerkingen zijn er niet); 

4. De eventueel aan te leggen busstroken op Merk en Randweg-Oost zijn vanaf 

Huizermaat/Bovenmaat overal te realiseren; 

5. Bij elke optimalisering van het kruispunt Stichtseweg/Randweg-Oost zullen de 

kosten voor/vanwege de OogMerk-haltes het laagste zijn en mogelijk gering. 
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6. De OogMerkvariant is ten opzichte van de Meent-meerijvariant sneller, veiliger, 

sociaal en ecologisch vriendelijker, goedkoper en veel minder belastend voor de 

volksgezondheid (fijnstof!) – de duurzaamheid van eerstgenoemde variant is dan 

ook belangwekkend groot; 

7. De OogMerkvariant is mede door het geringer aantal kruisingen ten opzichte van 

de Meent-meerijvariant betrouwbaarder – en ook daardoor veiliger. 

 

8. De beoogde parkeer-/carpoolplaats voor de Meent-meerijvariant is (mede in 

vergelijking met andere HOV-P+R-voorzieningen) overbodig groot, brengt extreem 

grote loop- en rijafstanden met zich mee en zal vooral in de (late) avonduren maar 

matig veilig zijn (en voldoet daarmee niet aan de R-Netnorm comfort/veiligheid); 

9. De OogMerkvariant is toekomstbestendiger dan de Meent-meerijvariant: de kans 

dat de OogMerkvariant in de loop der jaren ‘niet meer voldoet’ is gering en in ieder 

geval veel kleiner dan die bij de Meent-meerijvariant. 

 

10. Het draagvlak voor de Meent-meerijvariant onder de bevolking van Blaricum en 

Huizen en 320-chauffeurs is gering, voor de OogMerkvariant is die uitgesproken 

groot.  

 

11a. Een brug voor de veiligheid over Randweg-Oost zal, uitgevoerd in hout ca. 

140.000 euro kosten, in staal 150.000 euro en in beton 160.000 euro (inclusief 

fundering). Een tunnel kost 12.500 euro per meter, i.c. 375.000 euro. Indien wordt 

gekozen voor ook een veilige passage bij de Stichtseweg, dan komt het geheel op 

280.000 euro (goedkoopste oplossing, twee houten bruggen) à 750.000 euro (twee 

tunnels). Dit kan gedeeltelijk worden betaald uit het budget dat Blaricum al heeft 

om verbinding Dorp-Bijvanck te verbeteren. 

11b. De kosten voor de haltes zijn circa 50.000 euro/stuk, inclusief wacht- en 

stallingsvoorziening, elektra en verleggen fietspaden; het realiseren van een 

(partiële) P+R op/bij het gronddepotterrein van Blaricum ca. 50.000 euro; het 

optimaliseren van de parkeermogelijkheid op de Stichtseweg ca. 50.000 euro. 
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11c. De  totale kosten voor het volledig en langjarig HOV-waardig maken van de 

OogMerk-variant zullen derhalve uitkomen op circa 500.000 à 970.000 euro 

(inclusief teken- en voorbereidingskosten). Bedrijven die in deze zijn gevraagd te 

offreren staat landelijk zonder meer als uitstekend en betrouwbaar aangeschreven. 

 

12. Niet in geld uit te drukken is het feit dat bij de OogMerkvariant vele honderden 

bomen kunnen blijven staan. Voor het omgekeerde zijn … geen woorden. 

 

Conclusie. 

Op grond van enkele tientallen bijdragen van een breed scala van uiteenlopende 

deskundigen en betrokkenen is vastgesteld dat de OogMerkvariant als HOV-traject 

in alle opzichten beter is dan de Meent-meerijvariant. Niet alleen scoort de Oog-

Merkvariant beter waar het gaat om de R-Netnormen, ook in relatie met andere 

eisen (veiligheid, natuur, maatschappelijk draagvlak, werkbelasting, kosten) levert 

genoemde variant de gunstigste uitkomsten op. Ook wat betreft duurzaamheid 

scoort de OogMerkvariant het beste. 

 

Namens de inwoners van Blaricum en Huizen – inclusief de 3300 personen die het 

bezwaar tegen de busbaan hebben ondertekend en mede inclusief de velen die zich 

ernstig zorgen maken over de dreigende kap van mogelijk 800 bomen – verzoekt 

ondergetekende u kennis te nemen van bovenstaande analyse en conclusie en 

(mede) op grond daarvan te besluiten de Meent-meerijvariant terzijde te leggen en 

onherroepelijk te kiezen voor de OogMerkvariant. 

 

Met vriendelijke groet, 

Peter van Rietschoten 
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Aanpassing OogMerkvariant. 

In deze variant rijdt de bus vanuit Huizen over de Randweg-Oost en gaat direct na 

het passeren van de Blaricummerweg schuin rechtsaf de Gooyerweg (‘landbouw-

weg’) op en stopt dan bij de aan te leggen halte op/bij het gronddepotterrein van de 

gemeente Blaricum. Nadere studie wijst uit dat de bus vanuit Huizen zonder enig 

probleem de Randweg-Oost kan blijven volgen en aan deze weg (in de berm tussen 

de Randweg en de Gooyerweg) een halte kan krijgen. Daardoor wordt de variant 

veiliger en nog iets sneller. Fietsenstalling, P+R alsmede opgang/afgang veilige 

oversteek blijven naast de Gooyerweg aanwezig. 

 

Bronnen: 

- burgerdeskundigen; bedrijfs- en overheidsadviseurs 

- Ambitie Randstandnet 2028 

- diverse HOV-publicaties 

- publicaties van Kennisplatform Crow 

- politiemedewerkers/verkeersdeskundigen Gooi en Vechtstreek 

- gesprekken met/informatie van functionarissen Provincie 

- peilingen bij medewerkers (chauffeurs) Connexxion 

- leden gemeentebesturen Blaricum en Huizen 

- calculaties/offertes aannemers, constructie- en bouwbedrijven 
	  


