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1
1.1

Inleiding
HOV in ‘t Gooi

1.2

Doelstelling van dit document

De provincie Noord-Holland en de gemeenten Hilversum, Huizen, Eemnes en Laren
werken samen aan de realisatie van een Hoogwaardig Openbaar Vervoerverbinding

Zowel het wegennet als het spoorwegnet in het Gooi zijn overbelast en de verschillende

tussen Huizen en Hilversum. In juli 2012 is het tracé hiervoor vastgesteld. Tijdens de

vormen van openbaar vervoer sluiten niet goed op elkaar aan. Verder wijzen de

planfase werken we het tracé verder uit, waarbij we de omgeving nauw betrekken

prognoses voor 2020 uit dat de stagnaties op de weg verder zullen toenemen door een

tijdens een consultatietraject, dat per gemeente is georganiseerd. Deze reactienota bevat

groeiend verkeersaanbod. Daarom heeft de provincie Noord-Holland samen met de

de reacties van de projectorganisatie op de inbreng van omwonenden en

gemeenten Hilversum, Huizen, Eemnes en Laren besloten dat er een Hoogwaardige

belanghebbenden. Hiermee geeft de projectorganisatie aan allen die inbreng hebben

OV-verbinding moet komen tussen Huizen en Hilversum.

geleverd, inzicht in hoe zij omgaat met de reacties.

De HOV-bus vormt een schakel in het regionale HOV-netwerk voor de Randstad (R-net).

1.3

R-net zorgt voor een snelle en betrouwbare OV-verbinding met Amsterdam, Schiphol en

De consultatiefase is in maart 2013 gestart met ‘keukentafelgesprekken’ met direct

Almere. Hierdoor wordt Huizen, een van de grootste gemeenten zonder station in

belanghebbenden.

Nederland, veel beter ontsloten. Ook Blaricum, Eemnes en Laren krijgen een sterk

Met bewoners en bedrijven die in hun directe omgeving te maken zullen krijgen met de

verbeterde aansluiting op R-net. Deze snelle, hoogfrequente en comfortabele

realisatie van de HOV-baan is, soms individueel, soms in klein verband en zo veel als

busverbinding is een serieus alternatief voor de auto en levert een bijdrage aan het op

mogelijk op locatie, gesproken over de mogelijke consequenties voor de bereikbaarheid

peil houden van de bereikbaarheid, leefbaarheid en economische positie van ‘t Gooi.

en toegankelijkheid van hun woning of hun bedrijf. Ook de eventuele verwerving van

Consultatie Hilversum

gronden en panden is, indien van toepassing, aan de orde geweest. De keukentafel
Het is nodig om juist nu te investeren om er voor te zorgen dat straks de bus betrouwbaar

gesprekken hebben er aan bijgedragen dat direct belanghebbenden goed geïnformeerd

en vlot kan doorstromen. Om te voldoen aan de vereiste criteria van R-net op het gebied

hun meningen en standpunten hebben kunnen bepalen, mede voor wat betreft de

van frequentie, betrouwbaarheid en snelheid zijn vrije busbanen op een deel van het

varianten, de verschillen en de voorkeur.

traject nodig. Verder krijgt de HOV-bus voorrang en kan deze over het nieuwe tracé vlot
en ongehinderd doorrijden. Door de HOV-verbinding wordt de reistijd Huizen-Hilversum

Op 2, 3 en 4 april 2013 heeft een tweede consultatieronde plaatsgevonden in het

zo’n 21 minuten. De HOV-lijn is daarmee niet alleen sneller dan lijn 320, maar is vooral

Raadhuis van de gemeente Hilversum. Voor elk van de drie deeltrajecten in Hilversum

een betrouwbare vorm van openbaar vervoer.

(Anna’s Hoeve, Oosterengweg e.o. en Wandelpad/Station Hilversum) is een aparte avond
georganiseerd. Deze waren openbaar en zijn aangekondigd in de nieuwsbrief

Het project HOV in ‘t Gooi gaat over meer dan een betrouwbare en comfortabele

(nr 1, februari 2013), het huis-aan-huisblad en via de website. Direct omwonenden zijn

busverbinding tussen Huizen en Hilversum. We brengen verbeteringen in de omgeving

persoonlijk uitgenodigd via een brief. De drie avonden zijn in totaal door ruim 180

aan door bijvoorbeeld fietspaden aan te leggen, of in Huizen de ontsluiting van het

mensen bezocht. Na een plenaire presentatie en beantwoording van algemene vragen

Winkelcentrum Oostermeent te verbeteren. Een nieuwe auto-, fiets- en

werd in drie deelsessies ingegaan op de ontwerpvarianten en de inpassing. De bezoekers

voetgangerstunnel in Hilversum onder het spoor en de busbaan zorgt voor een veilige

hebben tijdens de drie avonden vooral vragen gesteld over het tracé, het ontwerp, de

kruising. Met de realisatie van het ecoduct die Monnikenberg met Anna’s Hoeve

inpassing in de omgeving, de mogelijke effecten en de geldende regelingen bij

verbindt, wordt de ecologische verbinding tussen het Laarder Wasmeer en het gebied ten

verwerving van gronden en nadeelcompensatie.

westen van de A27 verbeterd. Hierdoor kunnen dieren zich tussen ‘t Gooi en de Utrechtse
Heuvelrug verplaatsen.

1.4

Ingediende reacties

In totaal zijn tijdens deze avonden ruim 200 reacties gegeven op het ontwerp en de
ProRail, Het Goois Natuurreservaat, de regio Gooi en Vechtstreek en Rijkswaterstaat zijn

inpassing door middel van memoblaadjes met opmerkingen en suggesties. Deze inbreng

nauw betrokken bij het project. Ook de andere gemeenten uit Gooi- en Vechtstreek,

is digitaal vastgelegd en op deelproject gerubriceerd. De concrete opmerkingen en

behalve Blaricum, steunen het project.

suggesties zijn direct betrokken bij de ontwerpuitwerking. In de periode tot en met
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14 april werden via de website 110 reactieformulieren ingevuld, met inbegrip van

2

Belangrijkste ingebrachte punten

reacties naar aanleiding van de keukentafelgesprekken. De reactietabellen geven
antwoord op alle punten die zijn ingebracht. De op de memoblaadjes gemaakte

Naast de vraag over nut en noodzaak van de HOV-verbinding die verschillende malen is

opmerkingen en suggesties komen hier in terug of komen aan de orde in de derde

terug gekomen, hebben bewoners en bedrijven verzocht om snel duidelijkheid te

consultatieronde. In verband met de privacy zijn de reacties anoniem gemaakt

verschaffen over maatregelen ter voorkoming van grote hinder en schade tijdens de

(genummerd). Als u iets wilt weten over uw eigen vraag of reactie, neem dan contact op

bouw van de Oosterengwegtunnel. Hieronder volgen de belangrijkste ingebrachte

via hov@hilversum.nl. Daarnaast zijn 10 brieven ontvangen. Alle briefschrijvers zullen

punten tijdens de consultatieronde.

eveneens per brief separaat antwoord krijgen.

1.5

Leeswijzer

2.1

Bereikbaarheid

In het algemeen leven vragen over de bereikbaarheid van de panden en bedrijven(terreinen)

Alle reacties die tijdens de consultatieronde naar voren zijn gebracht, zijn in deze

tijdens en na de bouw van de Oosterengwegtunnel. De verkeerssituatie in de bouwperiode

reactienota gebundeld. Hoofdstuk 2 behandelt de belangrijkste ingebrachte punten. In

zal aanzienlijke hinder veroorzaken. Spoorkruisend verkeer is slechts zeer beperkt

hoofdstuk 4 vindt u informatie over de verdere besluitvorming en de planologische

mogelijk.

procedure in het vervolgproces. Een overzicht van alle schriftelijke reacties en de
antwoorden erop is te vinden in de bijlage.

2.2

Sloop

Bij de bewoners/gebruikers/bedrijven rond de toekomstige Oosterengwegtunnel leven
grote zorgen over sloop en of schade aan hun eigendommen. Wordt er gekozen voor de
aanleg van een brede tunnelvariant dan ligt verwerving voor de hand. Wordt er gekozen
voor de smalle variant dan leven er grote zorgen over schade aan eigendommen tijdens
de bouw. Men wil dan ook graag snel duidelijkheid over de variantkeuze.

2.3

Compensatieregelingen

In het verlengde van de variantkeuze betreffende de Oosterengwegtunnel is een veel
gehoorde vraag welke compensatieregelingen er zijn en hoe die worden ingezet. Goede
voorlichting en informatie (ook in de vorm van documentatie) is gewenst over
grondverwerving, planschade, nadeelcompensatie en bouwschade.

2.4

Geluid en luchtkwaliteit

Er zijn vragen gesteld over mogelijke geluidsoverlast door de bussen. De verwachting is
dat de geluidstoename door het busverkeer zodanig is, dat aanvullende maatregelen niet
nodig zijn. Voor de planologische procedures vindt nog onderzoek plaats naar geluid en
luchtkwaliteit. Als uit deze onderzoeken blijkt dat toch aanvullende maatregelen nodig
zijn, dan worden deze getroffen.
Ook hebben omwonenden vragen gesteld over mogelijke geluidshinder door de
verkeerslichten bij kruisingen en haltes. In Hilversum geldt dit alleen voor de overweg
bij het Wandelpad. Deze wordt alleen door de HOV-bussen gebruikt en hoeft niet met
geluidssignalen geregeld te worden.
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Daarnaast zijn vragen gesteld over luchtvervuiling en geluidsoverlast bij de tunnelmonden

3

Variantkeuze

van zowel de Oosterengwegtunnel als die bij de Van Linschotenlaan en de diverse
tracédelen (tussen Entrada/Teleac) in de bocht bij het Wandelpad. Gemotoriseerd verkeer

In Hilversum bestaat HOV in t Gooi uit drie deeltrajecten.

wordt bij de Oosterengwegtunnel hoofdzakelijk ondergronds afgewikkeld. Hierdoor

Deeltraject 5: Anna´s Hoeve

verbetert de luchtkwaliteit en vermindert de geluidsoverlast. Bij de tunnelmonden kunnen

Deeltraject 6: Oosterengweg en omgeving

geluiddempende materialen worden gebruikt.

Deeltraject 7: Wandelpad/Station Hilversum

2.5

Bij elk van de drie deeltrajecten zijn er op onderdelen varianten mogelijk. De inbreng

Verkeersveiligheid en doorstroming

Er zijn diverse vragen gesteld over de verkeersveiligheid van fietsers en voetgangers. De

vanuit de consultatierondes hebben bijgedragen aan de variantkeuze. Dit wordt

fiets- en voetgangersoversteekplaatsen met de busbaan worden beveiligd met signaal

hieronder nader toegelicht.

gevers. Hierbij wordt ook aandacht besteed aan de overzichtelijkheid van de situatie ter
plaatse; geen beplanting die het zicht op de bus en vanuit de bus op de oversteek hinderen.

3.1

Varianten deeltraject 5: Anna’s Hoeve

2.6

1

Weg over Anna’s Hoeve verleggen bij Anthony Fokkerweg

Haltes

Diverse malen is gevraagd of er voldoende fietsparkeerplaatsen bij de haltes komen. Een

De weg over Anna’s Hoeve buigt af bij de Anthony Fokkerweg en wordt ingepast in het

van de uitgangspunten van het ontwerp is dat bij alle haltes in verhouding tot het aantal

talud. Langs de spoorbaan wordt naast de weg ook in een verlicht fietspad voorzien. De

instappers voldoende fietsenrekken worden geplaatst. De haltes zijn via nieuwe of al

bestaande weg over Anna’s Hoeve wordt een recreatieve fietsverbinding en zo wordt de

bestaande voet- en fietspaden goed bereikbaar voor voetgangers, fietsers en mensen met

ecologische verbinding binnen Anna’s Hoeve gewaarborgd.

een beperking.

2.7

Inpassing

2

Bestaande Weg over Anna’s Hoeve met extra ecoduct

De bestaande weg en het fietspad over Anna’s Hoeve blijven op de huidige plek. Een

Diverse vragen zijn gesteld over het verdwijnen en herplaatsen van groen in de

ecoduct over de bestaande weg waarborgt de benodigde ecologische verbinding binnen

omgeving. Bijvoorbeeld bij het Wandelpad. Bij de verdere inrichting wordt veel waarde

Anna’s Hoeve.

gehecht aan een groene inpassing met aandacht voor uitzicht en visuele kwaliteit. Het
rooien van bomen valt niet overal te vermijden. Het verdwenen groen wordt evenredig

3

gecompenseerd. Waar nog sprake is van het bepalen van de precieze groene aankleding,

De weg over Anna’s Hoeve buigt bij de begrenzing van de toekomstige woonwijk Anna’s

Weg over Anna’s Hoeve verleggen na nieuwe woonwijk en begrenzing stadsrand

gebeurt dit zoveel mogelijk in afstemming en samenspraak met omwonenden.

Hoeve af richting spoorbaan. Langs de spoorbaan komt naast de weg ook een verlicht
fietspad. De bestaande weg over Anna’s Hoeve wordt een recreatieve fietsverbinding en

Ook zijn zorgen geuit over het verdwijnen van parkeerplaatsen. Door de aanleg van de
busbaan zullen bij het Wandelpad twee niet-openbare parkeerterreinen verdwijnen. Bij

zo wordt de ecologische verbinding binnen Anna’s Hoeve gewaarborgd.

de Wilhelminastraat zullen 13 gereguleerde en 29 openbare parkeerplaatsen moeten

Variantkeuze deeltraject 5: Anna’s Hoeve

verdwijnen. De gemeente spant zich in om alternatieve parkeergelegenheden te vinden

Uit de inzendingen bleek dat er nagenoeg geen draagvlak is voor de variant 3, waarbij

voor het minimaal benodigde aantal parkeerplaatsen.

het tracé van de Weg over Anna´s Hoeve door de Dudokvijvers loopt. Voor beide andere
varianten is een veel genuanceerder beeld naar voren gekomen ten aanzien van het
draagvlak. Daarnaast kwam er een sterke vraag naar een integrale visie op het gebied
naar voren, mede vanwege zorgen over toenemende druk op een gewaardeerd gebied.
Een andere veelgehoorde vraag was of de ecologische verbindingszone goed kan
functioneren volgens deze plannen. Tevens werd een suggestie voor een variant gedaan
die nog niet was onderzocht: het laten liggen van de Weg over Anna´s Hoeve met een
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tijdelijke afsluiting. Uit nader onderzoek is gebleken dat dit overigens geen werkbare

2

oplossing is.

Bij de Beatrixtunnel rijden de HOV-bussen via de busbaan op de Schapenkamp,

3.2

Varianten deeltraject 6: Tunnel Oosterengweg

Combi-variant Entrada (Schapenkamp heen – Wilhelminastraat terug)

voorlangs Entrada, naar het Station en via de Wilhelminastraat, achterlangs Entrada
weer terug richting Beatrixtunnel.

De HOV-baan ligt bij de Oosterengweg direct langs de zuidzijde van het spoor naar

3

Amersfoort. Uitgangspunt voor de realisatie van de HOV-baan is dat er een

Bij de Beatrixtunnel rijden de HOV-bussen via de Prins Bernhardstraat de busbaan op

onderdoorgang wordt gerealiseerd voor auto’s, fietsers en voetgangers onder de busbaan

(Schapenkamp) en gaan voorlangs Entrada naar het Station en terug via de Hoenderweg.

en het spoor. De beschikbare ruimte voor de onderdoorgang is beperkt. De inzet is om

Variant aan weerszijden Beatrixtunnel (Schapenkampvariant)

een oplossing te vinden binnen de beschikbare ruimte. Het onderzoek naar de

Variantkeuze deeltraject 7: Wandelpad/Station Hilversum

mogelijkheden voor de ondertunneling van spoor- en busbaan bij de Oosterengweg heeft

In Hilversum kiest de meerderheid voor variant 1 waarbij de busbaan in beide richtingen

tot twee verschillende principeontwerpen geleid.

via de Wilhelminastraat loopt, tussen Entrada en Teleac.

1

Brede variant

De belangrijkste argumenten daarbij zijn:
•

Het drukke kruispunt met de Schapenkamp wordt niet zwaarder belast;

De tunnel voor de fietsers en voetgangers en de tunnel voor het autoverkeer liggen naast

•

De bussen hoeven minder vaak te stoppen en op te trekken;

elkaar. De twee tunnels zijn van elkaar gescheiden.

•

De in- en uitgang van de parkeergarage onder Entrada wordt niet belemmerd;

•

De Hoenderweg wordt niet zwaarder belast.

2

Smalle variant

De tunnel voor de fietsers en voetgangers en de tunnel voor het autoverkeer liggen boven
elkaar. De autotunnel komt hier onder de fiets- en voetgangerstunnel te liggen en ligt
daardoor een stuk dieper.

Variantkeuze deeltraject 6: Tunnel Oosterengweg
In Hilversum kiest de meerderheid van de omwonenden en overige belanghebbenden
voor de smalle, diepe Oosterengwegtunnel. Het belangrijkste argument daarvoor is dat
de tunnel gebouwd kan worden zonder sloop van huizen.

3.3

Varianten deeltraject 7: Wandelpad/Station Hilversum

De HOV-baan ligt bij het Wandelpad direct langs de sporen en kruist het spoor naar
Utrecht gelijkvloers. Deze kruising wordt met spoorbomen geregeld. De HOV-baan loopt
verder via de bestaande parkeerplaatsen van Q-park in de richting van het station. Er is
ruimte voor de inrichting van een groenstrook.
Voor de passage van Entrada naar en van het Station zijn er drie varianten
1

Variant tussen Entrada en Teleac (Wilhelminastraatvariant)

Bij de Beatrixtunnel rijden de HOV-bussen via de Wilhelminastraat, achterlangs
Entrada, naar het Station (en terug).

8|

4

Vervolg

In het najaar van 2013 nemen de provincie Noord-Holland en de gemeenten Hilversum,
Huizen, Eemnes en Laren een besluit over de bestuursovereenkomst voor HOV in ’t Gooi.
In deze overeenkomst staan de afspraken over hoe de projectpartners tijdens de
uitvoering willen gaan samenwerken. Het voorlopig ontwerp maakt ook deel uit van
deze overeenkomst. Ook bij de realisatie van het project willen we de omgeving nauw
blijven betrekken.

4.1

Planologische procedure

De provincie Noord-Holland start met een planologische procedure om te komen tot een
Provinciaal InpassingsPlan (PIP). Deze procedure begint nadat het besluit over de
bestuursovereenkomst is genomen. Tijdens deze procedure zijn er verschillende
momenten om te reageren op de plannen.
a

Zienswijze op ontwerp PIP.

b	Beroep tegen PIP bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (dit
kan alleen als een zienswijze op het ontwerp PIP is ingediend).
Via bekendmakingen in huis-aan-huisbladen en www.hovinhetgooi.nl houden we u op
de hoogte van de procedure en de momenten waarop u kunt reageren. Ook organiseren
we een informatieavond voordat het ontwerp PIP ter inzage wordt gelegd.

4.2

Planning

Najaar 2013	Besluitvorming over bestuursovereenkomst door Provincie NoordHolland en gemeenten Hilversum, Huizen, Eemnes en Laren.
Najaar 2013 – 2014	Start planologische procedure met de wettelijke mogelijkheden tot
indienen van zienswijzen (bezwaren).
2014 - 2015

Voorbereiding uitvoering.

2015 - 2017

Realisatie projectonderdelen.

2017

Ingebruikname busverbinding.

2018

Afronding realisatie project.
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Entrada / Wandelpad | A=Tussen Entrada en Teleac; B=Schapenkamp heen en Wilhelminastr terug; C= Weerszijden Beatrixtunnel
Nr.

A

B

C

Opmerkingen

Antwoorden

1

1

2

3

Optie B en C zijn mijn inziens geen optie. De kruising is op dit moment heel erg druk. Er is een
mogelijkheid om de bussen dit kruispunt niet te laten passeren (optie A), laten we deze dan
ook kiezen. Het grootste probleem met geluid van auto’s en bussen is het optrekken, als die
busbaan naast teleac ligt heb je dit niet (nauwelijks). Wat bomen erbij en veel geluid is weg. Als
de typische Hilversumse ‘waarom makkelijk als het ook moeilijk kan’ optie B en C uitgevoerd
worden, heb ik het vertrouwen in de Hilversumse politiek verloren en met mij menigem om mij
heen.

Variant A, waarbij de HOV-bussen in beide richtingen via de Wilhelminastraat rijden, is het
vaakst als voorkeursoplossing genoemd. Omdat deze oplossing per saldo de meeste voordelen
biedt, wordt deze als voorkeursvariant uitgewerkt. Uitgangspunt is de scheiding van de
busbaan en het voet/fietspad. De kruising van voet/fietspad en busbaan wordt verkeersveilig
vormgegeven. De inrichting van de ruimte en de groene inpassing zijn onderdeel van de
verdere uitwerking van het ontwerp.

Ik heb te weinig verstand van wat het beste is verkeerstechnisch, ik wil dit formulier alleen en
vooral gebruiken om u dringend te verzoeken heel erg mooi en fijn GROEN neer te zetten in de
groenstrook. Ik zag bij Entrada al wat staan, een mix van Rododendron en bomen. Ik hoop
dat u echt uw best doen er een fantastische groenstrook van te maken, zodat het op het
Wandelpad, ondanks de busbaan aan de andere kant van die groenstrook, weer heerlijk
flaneren wordt. Ik ben zelf voor bloeiers, en misschien een rij echt bijzondere bomen. Ik hoop
dat u er echt van alles wilt neerzetten, ter compensatie van die busbaan, kleur, geur, en flink
hoog graag, dat we al snel niet meer dan het dak van de bus zien. DANK.

Dank voor uw suggestie. De busbaan bij het Wandelpad krijgt een groene inpassing. Hiermee
wordt bijgedragen aan een prettige verblijfskwaliteit, rekening houdend met zicht en uitzicht.
In de uitwerkingsfase worden de geschikte beplantingsoorten bepaald. In de volgende
consultatieronde wordt de gelegenheid geboden daarop te reageren en nadere suggesties
te doen.

Onze voorkeursvariant staat hier niet bij. Uit overleg gisteravond (tijdens voorlichtingsavond
gemeentehuis) met medebewoners van onze toren Hedera bleek een sterke voorkeur voor de
niet genoemde variant Wilhelminastraat (terug) en heen via Hoenderweg/Schapenkamp. De
route via Prins Bernhardstraat is NIET acceptabel ivm de verkeersveiligheid voor fietsers, voetgangers en in- en uitgaand verkeer van de grote P-garage van Entrada die automobilisten én
fietsers gebruiken. Verderop naar Schapenkamp is het al een zeer drukke en onoverzichtelijke
situatie. Wat de Wilhelminastraat betreft moet hier ABSOLUUT met lage snelheid (< 30 km/u)
worden gereden. Op de Schapenkamp rijden de bussen momenteel veel te hard. Het voordeel
van deze variant is dat de Wilhelminastraat maar de helft van het aantal bussen per uur te
verwerken krijgt en dat er voor, met name het in- en uitgaande verkeer van de P- garage en alle
fietsers en voetgangers, geen onveilige situatie ontstaat op het punt Pr. Bernhardstraat/
Schapenkamp en dit punt, dat toch al overbelast is niet nog verder onder druk komt te staan.

Het omkeren van de rijrichting van variant C zou betekenen dat de bussen richting het station
via de Wilhelminastraat rijden en de bussen vanaf het station via de Schapenkamp en de
Hoenderweg rijden. Deze oplossing is overwogen, maar heeft het als variant niet gehaald. De
hoofdreden daarvoor is dat de ongehinderde afhandeling van de HOV-bussen op kruispunt
Schapenkamp-Beatrixtunnel een grote aanspraak maakt op de capaciteit van het kruispunt en
de verkeerslichtenregeling. Het zijn juist de linksafslaande bewegingen die zeer nadelig zijn en
aanpassing van het kruispunt nodig maken. Ten opzichte van de andere varianten betekent dit
bovendien dat in twee routedelen geïnvesteerd moet worden. De variant scoort mede daardoor minder goed. Beide richtingen afwikkelen via de Hoenderweg is niet realiseerbaar.

2

3

1

2

Het beste leek ons nog het heen- en weergaande busverkeer via Hoenderweg/Schapenkamp te
leiden.
4

1

5

1

6

1

Als Entrada bewoner vind ik het belangrijk om onze parkeergarage veilig te kunnen bereiken.
(in-uitgang aan de Pr.Bernhardstraat). Via de Hoenderweg moet ik een stuk de busbaan
kruizen om op de Prins Bernardstraat te komen. Mogelijk kan de busbaan nog wat richting het
NTR gebouw verschoven worden waardoor we een onbelemmerde doorgang krijgen. Is voor de
bus-doorstroming ook beter. Kruispunt Schapenkamp moet u absoluut niet verder belasten.Is
nu al een gepuzzel om veilig vanuit de Bernhardstraat de busbaan (en kruizende fietsers) over
te steken/ontwijken.

2

3

Bij variant A, waarbij de HOV-bussen in beide richtingen via de Wilhelminastraat rijden,
wordt het kruispunt met de Schapenkamp niet verder belast. Deze variant is het vaakst als
voorkeursoplossing genoemd. Omdat deze oplossing per saldo de meeste voordelen biedt,
wordt deze als voorkeursvariant uitgewerkt. De busbaan wordt aan de westzijde van het
Wandelpad beëindigd. Bij de passage bovenlangs de Beatrixtunnel rijdt de bus met het verkeer
mee. Bij variant A wordt de in- en uitgang van de parkeergarage onder Entrada niet zwaarder
belast.

Bij rijden heen en terug via de Wilhelminastraat variant kruist de bus GEEN fietspad, bij de beide Variant A, waarbij de HOV-bussen in beide richtingen via de Wilhelminastraat rijden, is het
andere variantie wel, wat vertraging en kans op ongelukken geeft.
vaakst als voorkeursoplossing genoemd. Omdat deze oplossing per saldo de meeste voordelen
biedt wordt deze als voorkeursvariant uitgewerkt.
Variant A, waarbij de HOV-bussen in beide richtingen via de Wilhelminastraat rijden, is het
vaakst als voorkeursoplossing genoemd. Omdat deze oplossing per saldo de meeste voordelen
biedt wordt deze als voorkeursvariant uitgewerkt.
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Entrada / Wandelpad | A=Tussen Entrada en Teleac; B=Schapenkamp heen en Wilhelminastr terug; C= Weerszijden Beatrixtunnel
Nr.

A

B

C

Opmerkingen

Antwoorden

7

1

2

3

Eigenlijk is het hele HOV plan een achterhaald, ouderwets plan dat niet meer werkt in deze tijd.
Het gaat uit van aannames qua reizigersaantallen en rijtijden die al lang niet meer kloppen. Het
plan is een ramp voor de busreizigers die van huizen naar Hilversum willen en v.v. Ze zitten misschien wel korter in de bus, maar de totale reistijd voor de reizigers wordt langer omdat ze ver
moeten lopen naar haltes en dat nog voor meer geld ook. De hele gang van zaken rondom het plan
zou tegen het licht genomen moeten worden want nu komt het plan er alleen omdat Hilversum er
een ‘gratis’ tussen bij de Oosterengweg voor terugkrijgt. Het nut en de noodzaak voor een speciale
busverbinding tussen Huizen (een dorp van 40.000 inwoners) en Hilversum is totaal niet aangetoond. Maar als dat dure ding er toch moet komen dan moet de busbaan aan het Wandelpad in een
verlaagde bak komen te liggen, en zeker niet op de hoogte van de huidige parkeerplaats. Als de bak
circa 80 cm verdiept ligt, kan er een aarden wal komen tussen de busbaan en het Wandelpad.

Zowel het wegennet als het spoorwegnet in het Gooi zijn zwaar overbelast en de verschillende
vormen van openbaar vervoer sluiten niet goed op elkaar aan. Verder wijzen de prognoses voor
2020 uit dat het verkeer flink zal toenemen. Daarom heeft de provincie Noord-Holland samen
met de gemeenten Huizen, Hilversum, Eemnes en Laren en het gewest Gooi- en Vechtstreek
besloten dat er een HOV-verbinding moet komen tussen Huizen en Hilversum. De HOV-bus
vormt een schakel in het regionale HOV-netwerk (R-net) en zorgt voor een snelle en betrouwbare OV-verbinding. De HOV busverbinding is een serieus alternatief voor de auto en levert een
bijdrage aan het op peil houden van de bereikbaarheid, leefbaarheid en economische positie
van het Gooi. Door aanleg van een vrijliggende busbaan kan de bus in 21 minuten van Huizen
naar station Hilversum rijden. Door verbetering van de betrouwbaarheid, meer comfort en
hoge frequentie groeit het aantal reizigers.

Daar zouden dan gras, struiken en boompjes op kunnen groeien zodat het lawaai van bus en
trein wat verminderd wordt. Wat overigens niet de planschade tegen zal houden die ingediend
zal worden als de busbaan er komt. Heeft de gemeente daar overal aan gedacht, aan al die huizen die al langs het spoor liggen en die al meer geluidsoverlast te verwerken krijgen dan wettelijk is toegestaan?!? En die er nu nog om de 3 minuten een optrekkende en remmende dieselbus
bij krijgen, van ‘s morgens in de vroegte tot diep in de nacht. Heeft de gemeente ook gedacht
aan de kosten die gemaakt moeten worden om Q-park (de parkeerplaatsen voor treinreizigers)
af te kopen en daar nieuwe voor te kopen. Om de grote hoeveelheid parkeerplaatsen voor de
politiemedewerkers maar niet te vergeten. Het zijn wel 40 tot 80 parkeerplaatsen die verdwijnen en die dus ergens anders rondom of in het centrum van Hilversum gevonden moeten worden. Ook dat zal de gemeente Hilversum veel geld gaan kosten.
Vooropgesteld wil ik ten sterkste bezwaar maken om het HOV tracé uit te voeren. Dit is een
volstrekt overbodig en geldverslindend project en een belachelijke actie van de gemeente. Er rijden
nu al continue bussen waar geen mens gebruik van maakt. Het is een gigantische kostenpost van
vele miljoenen euro’s , de natuur wordt ernstig beschadigd en de bewoners die langs het traject
wonen voelen zich wanhopig in de steek gelaten door deze onzin door te drukken. Alleen vanwege
de pressie van Provinciale Staten (Elisabeth Post) die heeft doorgedrukt met het ruilhandeltje van de
gemeente die een tunnel wilden. Als er al mensen in de bus vanuit Huizen/Blaricum zitten dan zijn
het scholieren en die willen naar de ROC. Daar is echter geen halte. Dus moeten de studenten vanaf
het station alsnog doorreizen, hoezo doorstroming???? Als er een traject moet komen dan is alleen
optie A de minst ernstige. Dan op 1 rijbaan met doseerlichten of een bewegende paal die alleen door
de bussen of hulpdiensten kan worden bediend en gebruikt.

Door de aanleg van de busbaan bij het Wandelpad zullen veel van de parkeerplaatsen
(Park&Ride en politie) moeten wijken. We onderzoeken de minimaal benodigde parkeercapaciteit en alternatieve locaties. De gemeente houdt rekening met het handhaven van enkele tientallen parkeerplaatsen op de huidge P&R-locatie (dichtbij de huidige slagbomen). Kosten worden gedekt vanuit het projectbudget. De frequentie van de bus is in de spitsuren 8x per uur per
richting. Buiten de spits en ´s avonds rijdt de HOV-bus 4x per uur en 2x per uur. Vóór 6 uur
´s morgens en na 1 uur ´s nachts rijden er geen bussen. De busbaan bij het Wandelpad krijgt
een groene inpassing. In de uitwerkingsfase worden de geschikte beplantingsoorten bepaald.
In de volgende consultatieronde wordt de gelegenheid geboden daar op te reageren en nadere
suggesties te doen.

8

1

Deze bussen rijden dan langs het Teleac gebouw waar in ieder geval geen balkons aangrenzen en de
overlast voor de bewoners wordt beperkt tot de achterzijde van 2 complexen. De andere 3 appartementencomplexen hebben al voortdurend de uitlaatgassen en stank en herrie voor hun deur waar
ook de balkons aangrenzen.
Onveilig: Bij de andere opties is het de uiterst onveilige situatie die er (nu al)is bij het uitrijden van de
garage en de 3-dubbele oversteek naar de weg die je altijd moet rijden. Voor fietser is het nu al een
onveilige situatie omdat de auto’s met hun achterkant op het fietspad staan voor de oversteek. Met
een bus vanaf de Wilhelminastraat langs de uitang van de garage zijn fietsers (op beide zijden) hun
leven dan helemaal niet meer zeker. De bussen kunnen de draai vanaf de Wilhelminastraat naar de
busbaan nooit nemen want deze staat al geheel gevuld met bussen en taxi’s vanaf de andere kant.
Doorstroming van bussen zal er nooit zijn omdat het nu al vol staat. Nu staan er richting tunnel al
rijen bussen en taxi’s achter elkaar opgesteld voor het doseerlicht te wachten. Stank, overlast en
milieubelasting.
Als automobilist wordt je doorgang naar de weg altijd geblokkeerd doordat bussen en taxi ’s voor
deze doorgang staan waarop de helft van het verkeer dan maar over de busbaan gaat rijden en oversteekt bij de Spoorstraat. Het gehele kruispunt is m.i. een van de gevaarlijkste van heel Hilversum
met al die auto’s die over de Hoenderweg naar de entree moeten rijden en vanuit de garage continue
geconfronteerd worden met bovenstaande. De waarde van de drie appartementencomplexen zullen nog meer in waarde zakken als er nog meer verkeer over de Schapenkamp gaat rijden.

Zowel het wegennet als het spoorwegnet in het Gooi zijn zwaar overbelast en de verschillende
vormen van openbaar vervoer sluiten niet goed op elkaar aan. Verder wijzen de prognoses voor
2020 uit dat het verkeer flink zal toenemen. Daarom heeft de provincie Noord-Holland samen
met de gemeenten Huizen, Hilversum, Eemnes en Laren en het gewest Gooi- en Vechtstreek
besloten dat er een HOV-verbinding moet komen tussen Huizen en Hilversum. De HOV-bus
vormt een schakel in het regionale HOV-netwerk (R-net) en zorgt voor een snelle en betrouwbare OV-verbinding. De HOV busverbinding is een serieus alternatief voor de auto en levert een
bijdrage aan het op peil houden van de bereikbaarheid, leefbaarheid en economische positie
van het Gooi. Door aanleg van een vrijliggende busbaan kan dus de bus in 21 minuten van
Huizen naar station Hilversum rijden. Door verbetering van de betrouwbaarheid, meer
comfort en hoge frequentie groeit het aantal reizigers. In de HOV-plannen wordt rekening
gehouden met een aftakking bij Monnikenberg richting Arenapark. De verwachting is dat er
(zeker in de spits) rechtstreekse bussen van Huizen richting Arenapark zullen rijden via deze
aftakking. De bussen zullen dan deels gebruik maken van de vrije infrastructuur in Huizen en
Hilversum. De reistijd tussen Huizen busstation en Arenapark is berekend op 23 minuten. Ook
bussen vanuit Almere kunnen dan via de Carpoolplaats Blaricum via deze route naar Arenapark
en verder. Deze bussen zullen dan ook sneller op bestemming zijn.
Variant A, waarbij de HOV-bussen in beide richtingen via de Wilhelminastraat rijden, is het
vaakst als voorkeursoplossing genoemd. Omdat deze oplossing per saldo de meeste voordelen
biedt wordt deze als voorkeursvariant uitgewerkt. Het afwikkelen van de bussen via 1 rijstrook
leidt er toe dat bussen op elkaar zullen moeten wachten. Dit is voor de snelheid en betrouwbaarheid niet gewenst. Omdat de beschikbare ruimte niet dwingt tot een dergelijke uitwerking, zijn doseerlichten of bewegende palen niet nodig.
Bij variant A worden zowel het kruispunt met Schapenkamp als de in- en uitgang van de
parkeergarage onder Entrada niet zwaarder belast.

Reactienota HOV in ‘t Gooi | Hilversum | 11

Entrada / Wandelpad | A=Tussen Entrada en Teleac; B=Schapenkamp heen en Wilhelminastr terug; C= Weerszijden Beatrixtunnel
Nr.

A

9

1

B

10

1

2

11

1

2

C

Opmerkingen

Antwoorden

ivm met de balkons en dus de overlast ook uitlaatgassen altijd achter de gebouwen langs. Dit
was ook het plan bij aankoop appartementen!!!!!

Variant A, waarbij de HOV-bussen in beide richtingen via de Wilhelminastraat rijden, is het
vaakst als voorkeursoplossing genoemd. Omdat deze oplossing per saldo de meeste voordelen
biedt wordt deze als voorkeursvariant uitgewerkt. Huidige R-net bussen voldoen aan de EEVnorm. Dat zijn schone bussen met verhoudingsgewijs weinig uitstoot. De verwachting is dat
de luchtkwaliteit vrijwel niet wijzigt en de normen voor fijnstof en stikstofdioxide niet worden
overschreden.

3

Gebruik van stil asfalt. Geen felle straatverlichting voor de busbaan ter hoogte van het Wandelpad, gebruik van verlichting in het wegdek van de busbaan om licht vervuiling tegen te gaan.
Een zo stil mogelijke signalering bij het oversteken van het spoor bij het Wandelpad om geluidsoverlast tegen te gaan. Maak een wandelroute naar het station en op het eind van het Wandelpad, zet de bomenrij op het Wandelpad zover mogelijk voort richting station. Geen extra parkeerplaatsen, meer groen is belangrijker voor de buurt. Graag veel groen bij en naast de
busbaan om deze zoveel mogelijk aan het zicht te onttrekken. Gebruik van gasbussen of elektrische bussen om fijnstoot tegen te gaan. Alleen de wilhelminastraatvariant is mogelijk,
anders ontstaan er veel en vaak gevaarlijke situaties, kruisen langzame verkeerstromen en
bewoners intrada die hun garage in en uit moeten.

Variant A, waarbij de HOV-bussen in beide richtingen via de Wilhelminastraat rijden, is het
vaakst als voorkeursoplossing genoemd. Omdat deze oplossing per saldo de meeste voordelen
biedt wordt deze als voorkeursvariant uitgewerkt met extra aandacht voor de langzaam verkeer
stromen. Uitgangspunt is de scheiding van de busbaan en het voet/fietspad. De kruising van
voet/fietspad en busbaan wordt verkeersveilig vormgegeven. De R-net bussen voldoen aan de
EEV-norm. Dat zijn schone bussen met verhoudingsgewijs weinig uitstoot. De busbaan bij het
Wandelpad krijgt een groene inpassing waarin ook een voetgangersvoorziening wordt
opgenomen. In de uitwerkingsfase worden de geschikte beplantingsoorten bepaald. Dit geldt
ook voor nadere inrichtingkeuzes bijv. stil asfalt, verlichting en signalering. In de volgende
consultatieronde wordt de gelegenheid geboden daar op te reageren en nadere suggesties te
doen.

3

Gebruik van stil asfalt; apart fietspad en voetpad, waarborgen veiligheid van enorme stroom
fiets-en wandelverkeer in dit gebied met name van ROC studenten die niet van het HOV
gebruik kunnen maken. Er zorg voor dragen dat auto-fiets-en wandelverkeer nog de Vitus/
roozendaalbuurt in en uit kunnen, bereikbaarheid van station waarborgen vanuit deze wijk
parkeer plaatsten maken onder Entrada en teleacgebouw

Variant A, waarbij de HOV-bussen in beide richtingen via de Wilhelminastraat rijden, is het
vaakst als voorkeursoplossing genoemd. Omdat deze oplossing per saldo de meeste voordelen
biedt wordt deze als voorkeursvariant uitgewerkt met extra aandacht voor de langzaam
verkeer stromen. Uitgangspunt is de scheiding van de busbaan en het voet/fietspad. De
kruising van voet/fietspad en busbaan wordt verkeersveilig vormgegeven. De R-net bussen
voldoen aan de EEV-norm. Dat zijn schone bussen met verhoudingsgewijs weinig uitstoot.
De busbaan bij het Wandelpad krijgt een groene inpassing waarin ook een voetgangersvoorziening wordt opgenomen. In de uitwerkingsfase worden de geschikte beplantingsoorten
bepaald. Dit geldt ook voor nadere inrichtingkeuzes bijv. stil asfalt, verlichting en signalering.
In de volgende consultatieronde wordt de gelegenheid geboden daar op te reageren en nadere
suggesties te doen.

OPMERKINGEN OVER TRACE WANDELPAD ( dit gedeelte wordt in bovenstaande vragen niet
benoemd want ligt klaarblijkelijk al vast ). Stil asfalt; gebruik van bussen op gas;meten van fijnstofuitstoot en bus daarop aanpassen diesel is NIET hoogwaardig, geen felle straatverlichting
rondom bustrace; geen hinderlijke bellen bij spoorkruising voor wandelpad 64-72; Wandel
route/ stoep aanleggen richting station langs Wandelpad; bomenrij Wandelpad voortzetten
richting station; ruim en hoog groen (Groenwal ) langs het HELE trace dit om de busbaan aan
het oog te ontrekken met name ook wat het gebied tussen het spoor betreft. GEEN parkeerplaatsen langs het Wandelpad deze straat moet al erg veel inleveren qua woongenot en
groen...
12

1

Tijdens de informatieavond op 2 april is gesproken over het verplaatsen van de parkeerplaatsen
in de Wilhelminastraat naar het Wandelpad. Hierdoor ontstaat voldoende ruimte voor twee
busbanen via de Wilhelminastraat. Verplaatsing van de parkeerplaatsen heeft echter een
nadeel voor de bewoners van Entrada die gebruik maken van Bezoekerskraskaarten. Die zijn
immers alleen geldig in het centrum gebied (Wilhelminastraat) maar niet in de schil (Wandelpad). Dit zou een goede reden kunnen zijn om op de grens tussen de verschillende gebieden een
wat bredere zone te creëren, zodat ook aan beide zijden van de Beatrixtunnel (Hoenderweg
én Prins Bernardstraat) met de Bezoekerskraskaart van Entrada bewoners geparkeerd kan
worden.

13

1

Volgens ons is er maar 1 mogelijkheid en dat is tussen Teleac en Entrada door. Het gaat om
Variant A, waarbij de HOV-bussen in beide richtingen via de Wilhelminastraat rijden, is het
hoogwaardig openbaar vervoer. De andere varianten zouden alleen maar vertraging oplopen
vaakst als voorkeursoplossing genoemd. Omdat deze oplossing per saldo de meeste voordelen
op het toch al drukke kruispunt. Aangezien auto’s uit de parkeergarage van Entrada vaak zeer
biedt wordt deze als voorkeursvariant uitgewerkt.
lang moeten wachten alvorens de busbaan over te kunnen steken, zou de HOV-bus ook moeten
wachten. Terug over de Hoenderweg is ons inziens ook geen optie aangezien de gemeente
heeft toegezegd dat er ontsluiting vanuit de parkeergarage richting de Bernhardtunnel wordt
gerealiseerd.

De variant waarbij de HOV-bussen in beide richtingen via de Wilhelminastraat rijden is het
vaakst als voorkeursoplossing genoemd. Deze wordt als voorkeursvariant nader uitgewerkt.
Dat betekent dan inderdaad dat de parkeerplaatsen die nu worden aangelegd moeten wijken.
Deels kunnen deze parkeerplaatsen worden gecompenseerd langs het Wandelpad wat - zoals
u terecht constateert - gevolgen heeft voor het gebruik van de bezoekerskraskaarten. U mag
ervan uitgaan dat er op tijd een passende oplossing voor dit probleem is gevonden.

12 |

Entrada / Wandelpad | A=Tussen Entrada en Teleac; B=Schapenkamp heen en Wilhelminastr terug; C= Weerszijden Beatrixtunnel
Nr.

A

14

1

B

C

Opmerkingen

Antwoorden

Ik was bij de bijeenkomst vorige week 2 april en ben helemaal niet overtuigd dat er een noodzaak is voor deze bussen !!!!!!!!!!!!!!! Geen enkele bewijs hiervan. Ik zie nu alleen halve leeg bussen vanuit het station aankomen en vertrekken!!!!!! Maar als het gemeente Hilversum wil geld
toch verspillen: Variant tussen Entrada en Teleac is de ENIGE mogelijkheid: 1. Minste gevaarlijk
- geen bochten, niet tussen het gewoon verkeer en voetgangers. 2. minste aanpassingen; geen
stoplichten nodig, geen breed bochten nodig.3. Rechtstreeks verbinding met busstaiton en
langs het spoor. 4. Minst hindernis voor bewoners Entrada - geen balcons van bewoners over
de bus trace. 5. Er is al een enorme in-en uitgaande verkeer vanuit Entrada parkeergarage; als
iedereen moeten voor 16 bussen per uur opletten dan wordt het ECHT GEVAARLIJK! 6. Er staat
nu al een 30 km zone voor voetgangers in Prins Bernhardstraat.
7. Bewoners van Entrada met een parkeerplaats op de Prins Bernhardstraat zullen ook een
gevaarlijk situatie tegen komen - 16 bussen langs hun heen als zij willen van hun parkeerplaats
in-en uit parkeren! Ik hoop dat het niet alleen over geld gaat! Ik vind het heel triest voor alle de
mensen langs de Wandelpad ook.

Zowel het wegennet als het spoorwegnet in het Gooi zijn zwaar overbelast en de verschillende
vormen van openbaar vervoer sluiten niet goed op elkaar aan. Verder wijzen de prognoses voor
2020 uit dat het verkeer flink zal toenemen. Daarom heeft de provincie Noord-Holland samen
met de gemeenten Huizen, Hilversum, Eemnes en Laren en het gewest Gooi- en Vechtstreek
besloten dat er een HOV-verbinding moet komen tussen Huizen en Hilversum. De HOV-bus
vormt een schakel in het regionale HOV-netwerk (R-net) en zorgt voor een snelle en betrouwbare OV-verbinding. De HOV busverbinding is een serieus alternatief voor de auto en levert een
bijdrage aan het op peil houden van de bereikbaarheid, leefbaarheid en economische positie
van het Gooi. Door aanleg van een vrijliggende busbaan kan de bus in 21 minuten van Huizen
naar station Hilversum rijden. Door verbetering van de betrouwbaarheid, meer comfort en
hoge frequentie groeit het aantal reizigers.
Ook het feit dat Huizen een hoogwaardige openbaarvervoerverbinding mist, is een belangrijke
overweging voor de aanleg van de HOV. Variant A, waarbij de HOV-bussen in beide richtingen
via de Wilhelminastraat rijden, is het vaakst als voorkeursoplossing genoemd. Omdat deze
oplossing per saldo de meeste voordelen biedt wordt deze als voorkeursvariant uitgewerkt.

15

1

16

1

17

1

18

1

2

3

Variant A, waarbij de HOV-bussen in beide richtingen via de Wilhelminastraat rijden, is het
vaakst als voorkeursoplossing genoemd. Omdat deze oplossing per saldo de meeste voordelen
biedt wordt deze als voorkeursvariant uitgewerkt.

19

3

2

1

Wat betekent dit plan voor de bereikbaarheid van de Sociale Dienst, met name voor mensen die Variant A, waarbij de HOV-bussen in beide richtingen via de Wilhelminastraat rijden, is het
slecht ter been zijn?
vaakst als voorkeursoplossing genoemd. Omdat deze oplossing per saldo de meeste voordelen
biedt wordt deze als voorkeursvariant uitgewerkt. In alle gevallen zal de bereikbaarheid en
toegankelijkheid van de panden (en dus ook Sociale Zaken) gegarandeerd zijn. Via het bordes
aan de voorzijde van het pand is voorzien in een rolstoelbaan. Voor een alternatieve oplossing
voor invalideparkeren wordt gezorgd.

20

21

Variant A, waarbij de HOV-bussen in beide richtingen via de Wilhelminastraat rijden, is het
vaakst als voorkeursoplossing genoemd. Omdat deze oplossing per saldo de meeste voordelen
biedt wordt deze als voorkeursvariant uitgewerkt.
2

3

Variant A, waarbij de HOV-bussen in beide richtingen via de Wilhelminastraat rijden, is het
vaakst als voorkeursoplossing genoemd. Omdat deze oplossing per saldo de meeste voordelen
biedt wordt deze als voorkeursvariant uitgewerkt.
Variant A, waarbij de HOV-bussen in beide richtingen via de Wilhelminastraat rijden, is het
vaakst als voorkeursoplossing genoemd. Omdat deze oplossing per saldo de meeste voordelen
biedt wordt deze als voorkeursvariant uitgewerkt.

1

1

Variant A, waarbij de HOV-bussen in beide richtingen via de Wilhelminastraat rijden, is het
vaakst als voorkeursoplossing genoemd. Omdat deze oplossing per saldo de meeste voordelen
biedt wordt deze als voorkeursvariant uitgewerkt.
Opties 2 en 3 geen goede opties. Te weinig ontsluiting van verkeerd vanuit Wandelpad en
omliggende wijk. Onveilige verkeerssituatie i.v.m. vele parkeervakken en fietsverkeer. Belangrijk punt voor optie 1. wandelverkeer naar station moet veilig de busbaan kunnen kruisen.
Goed voetpad door Wandelpad nodig, aan de zijde van Q-park, zoveel mogelijk in rechte lijn
Wandelpad naar station. Busbaan verzonken. Busbaan zoveel mogelijk gescheiden van overig
verkeer.

Variant A, waarbij de HOV-bussen in beide richtingen via de Wilhelminastraat rijden, is het
vaakst als voorkeursoplossing genoemd. Omdat deze oplossing per saldo de meeste voordelen
biedt wordt deze als voorkeursvariant uitgewerkt met extra aandacht voor de langzaam
verkeer stromen. Uitgangspunt is de scheiding van de busbaan en het voet/fietspad. De
kruising van voet/fietspad en busbaan wordt verkeersveilig vormgegeven.
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Entrada / Wandelpad | A=Tussen Entrada en Teleac; B=Schapenkamp heen en Wilhelminastr terug; C= Weerszijden Beatrixtunnel
Nr.

A

B

C

22

3

2

1

23

1

Opmerkingen

Antwoorden
Variant A, waarbij de HOV-bussen in beide richtingen via de Wilhelminastraat rijden, is het
vaakst als voorkeursoplossing genoemd. Omdat deze oplossing per saldo de meeste voordelen
biedt wordt deze als voorkeursvariant uitgewerkt.

Bij Combi variant of weerszijden variant kom je langs de uitgnag van Entrada wat gevaarlijke
en onnodige situaties oplevert. Op dit moment moeten de auto’s op de Prinsbernhardstraat al
wachten en word daarmee ook het busvervoer gehinderd. Verder is het niet pretig om de
bussen 8x in het uur (op piekmomenten) voor je deur te hebben. Bij de variant tussen Entrada
en Teleac deze alleen toegangkelijk maken voor de Busbaan en geen ander verkeer of parkeervakken kan er ook geen gevaarlijke situatie voordoen, omdat deze baan alleen voor het bus
vervoer is bestemd. net zoals over het wandelpad. De parkeer vakken voor achterzijde Entra
(voor bezoek aangezien garage voor bewoners is) kan worden gemaakt op het oude Q-Park
terein (hier houd je ruimte over naast de busbaan). Door deze optie te kiezen waar veel mensen
voor waren scheidt je het bus van het auto verkeer en voorkom je hinder en gevaarlijke situaties.

Bij variant A, waarbij de HOV-bussen in beide richtingen via de Wilhelminastraat rijden,
wordt het kruispunt met de Schapenkamp niet verder belast. Deze variant is het vaakst als
voorkeursoplossing genoemd. Omdat deze oplossing per saldo de meeste voordelen biedt
wordt deze als voorkeursvariant uitgewerkt. Bij variant A wordt de in- en uitgang van de
parkeergarage onder Entrada niet zwaarder belast. Door de aanleg van de busbaan bij het
Wandelpad zullen veel van de parkeerplaatsen (Park&Ride en politie) moeten wijken. We
onderzoeken de minimaal benodigde parkeercapaciteit en alternatieve locaties. De gemeente
houdt rekening met noodzakelijk handhaven van tien tot twintig parkeerplaatsen op de
huidge P&R-locatie (dichtbij de huidige slagbomen).

Aan de keuze voor de aanleg van de HOV busbaan liggen berekeningen van de verwachte verOp dit moment maken namelijk ook veel mensen gebruik van de Prinsbernhardstraat om te
fietsen over de brug naar het Wandelpad met een grotere tegemoed komende bus en complexe voerwaarde (hoeveel mensen gebruik gaan maken van de HOV-verbinding) ten grondslag. Er is
op dit moment geen reden om aan die berekeningen te twijfelen.
kruising vanaf de Prinsbernhardstraat ontneem je veel zicht en word het een nog gevaarlijke
situatie. De bus hoeft ook niet onnodig om Entrada heen te rijden. Er zo’n minmogelijk bochten
wilt hebben in het traject ivm optrekken stoppen van de bus en de hierbij horden extra geluidsoverlast. Zoals je nu al sommige auto’s bussen hebt na het stoplicht. Als bussen van het
wandelpad busbaan komen wil je niet hebben dat deze een aantal haaksedraaiing hebben
waarbij ze moeten afremmen en optrekken aangezien dit extra geluidsoverlast geeft. Verder is
nog steeds de twijfel of de busbaan uberhaubt wel rendabel is aangezien reizigers vereniging
Rover heeft heeft berekend dat het reizigersaantallen van R-net 320, de beoogde HOV-lijn die
op die busbaan moet rijden, jaarlijks met 30% afneemt.
24

1

De bussen over de Wilhelminastraat te laten rijden is de enige logische optie. Het is nu al een
bende met de bussen en het oversteken bij de busbaan als je de garage van Entrada uitkomt.
Als er dan ook nog eens bussen voor de uitgang gaan rijden staan we helemaal vast (als de
situatie van de kruising niet wordt aangepakt!). Bij iedere variant waarbij het tracé over de
kruising Schapenkamp moet rijden zal de hele kruising op de schop moeten. Deze busroute er
'bij plakken' in de huidige situatie creert meer problemen dan het oplost.

25

1

2

3

26

1

2

3

Bussen over de Pr. Bernhardtstr zijn niet aan te raden, de vele bochten betekenen veel
remmende en optrekkende bewegingen. Daarnaast zal er ook verkeer de Schapenkamp op
moeten draaien wat het kruispunt belast en zullen er wachtende bussen op de Pr. Bernhardtstr
komen. Dit is storend en vervuilt de lucht rond de Entradatorens (lagere balkons). Verder is de
in- en uitgang van de bewoners en de parkeergarage van de Entradatorens ook op deze weg.

Variant A, waarbij de HOV-bussen in beide richtingen via de Wilhelminastraat rijden, is het
vaakst als voorkeursoplossing genoemd. Omdat deze oplossing per saldo de meeste voordelen
biedt wordt deze als voorkeursvariant uitgewerkt.

27

1

2

3

Bussen over de Pr. Bernhardtstr zijn niet aan te raden, de vele bochten betekenen veel
remmende en optrekkende bewegingen. Daarnaast zal er ook verkeer de Schapenkamp op
moeten draaien wat het kruispunt belast en zullen er wachtende bussen op de Pr. Bernhardtstr
komen. Dit is storend en vervuilt de lucht rond de Entradatorens (lagere balkons). Verder is de
in- en uitgang van de bewoners en de parkeergarage van de Entradatorens ook op deze weg.

Variant A, waarbij de HOV-bussen in beide richtingen via de Wilhelminastraat rijden, is het
vaakst als voorkeursoplossing genoemd. Omdat deze oplossing per saldo de meeste voordelen
biedt wordt deze als voorkeursvariant uitgewerkt.

28

1

2

Variant A, waarbij de HOV-bussen in beide richtingen via de Wilhelminastraat rijden, is het
vaakst als voorkeursoplossing genoemd. Omdat deze oplossing per saldo de meeste voordelen
biedt wordt deze als voorkeursvariant uitgewerkt.

Variant A, waarbij de HOV-bussen in beide richtingen via de Wilhelminastraat rijden, is het
vaakst als voorkeursoplossing genoemd. Omdat deze oplossing per saldo de meeste voordelen
biedt wordt deze als voorkeursvariant uitgewerkt.

Variant A, waarbij de HOV-bussen in beide richtingen via de Wilhelminastraat rijden, is het
vaakst als voorkeursoplossing genoemd. Omdat deze oplossing per saldo de meeste voordelen
biedt wordt deze als voorkeursvariant uitgewerkt.
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Entrada / Wandelpad | A=Tussen Entrada en Teleac; B=Schapenkamp heen en Wilhelminastr terug; C= Weerszijden Beatrixtunnel
Nr.

A

B

C

Opmerkingen

Antwoorden

29

1

2

3

Dit lijkt in alle gevallen de beste en veiligste oplossing.

Variant A, waarbij de HOV-bussen in beide richtingen via de Wilhelminastraat rijden, is het
vaakst als voorkeursoplossing genoemd. Omdat deze oplossing per saldo de meeste voordelen
biedt wordt deze als voorkeursvariant uitgewerkt.

30

1

Voorkeur 1-variant tussen Entrada en Teleac onder de voorwaarden: 1. snelheid maximaal
30 km/u. 2. Parkeerplaatsen en groenstrook moeten behouden blijven. Hier is mede de entree
voor de Entrada-gebouwen. Een situatie die is vastgelegd in het plan bij aankoop van de
woningen. Een verplaatsing van de parkeerplaatsen naar het terrein voor Teleac-gebouw en/of
NS-terrein is accoord. Bus onder geen voorwaarde voor Entrada langs laten rijden. Dit gebied
moet als het ware beschouwd worden als woonerf. Het zal gevaarlijk zijn bij het uitrijden van
de parkeergarage tegen de schuine helling op en de ruimte is veel te krap voor het manoeu
vreren van de bus, waardoor die paar parkeerplaatsen voor kort bezoek verloren zullen gaan
alsmede het beetje groen dat net is aangelegd. Bovendien zal het filevorming en daarmee
overlast van geluid en stank tot gevolg hebben.

Variant A, waarbij de HOV-bussen in beide richtingen via de Wilhelminastraat rijden, is het
vaakst als voorkeursoplossing genoemd. Omdat deze oplossing per saldo de meeste voordelen
biedt wordt deze als voorkeursvariant uitgewerkt. Het omkeren van de rijrichitng van variant C
zou betekenen dat de busssen richting het station via de Wilhelminastraat rijden en de
bussen vanaf het station via de Schapenkamp en de Hoenderweg rijden. Deze oplossing is
overwogen, maar heeft het als variant niet gehaald. De hoofdreden daarvoor is dat de
ongehinderde afhandeling van de HOV-bussen op kruispunt Schapenkamp-Beatrixtunnel een
grote aanspaak maakt op de capaciteit van het kruispunt en de verkeerslichtenregeling. Het
zijn juist de linksafslaande bewegingen die zeer nadelig zijn en aanpassing van het kruispunt
nodig maken.

Mijn voorkeur gaat uit naar een vierde variant: Heen via Wilhelminastraat, achterlangs
Entrada, naar het station en via Schapenkamp en Hoenderweg weer terug. Via deze route
wordt de nieuwe overlast voor de bewoners verdeeld over alle betrokkenen. Bovendien een
mooie gelegenheid om tegelijkertijd de kruising Pr. Bernhardstr-Schapenkamp voor eens en
altijd ordentelijk en veilig in te richten, een belang voor de hele stad.

Ten opzichte van de andere varianten betekent dit bovendien dat in twee routedelen
geïnvesteerd moet worden. De variant scoort mede daardoor minder goed. Of de snelheid
van de HOV-bussen op de Wilhelminastraat teruggebracht kan worden naar 30 km/h in plaats
van 50 km/h wordt onderzocht.

31

1

Variant A, waarbij de HOV-bussen in beide richtingen via de Wilhelminastraat rijden, is het
vaakst als voorkeursoplossing genoemd. Omdat deze oplossing per saldo de meeste voordelen
biedt wordt deze als voorkeursvariant uitgewerkt.

32

2

1

3

Variant A, waarbij de HOV-bussen in beide richtingen via de Wilhelminastraat rijden, is het
vaakst als voorkeursoplossing genoemd. Omdat deze oplossing per saldo de meeste voordelen
biedt wordt deze als voorkeursvariant uitgewerkt.

33

3

1

2

34

1

35

1

2

3

Variant A, waarbij de HOV-bussen in beide richtingen via de Wilhelminastraat rijden, is het
vaakst als voorkeursoplossing genoemd. Omdat deze oplossing per saldo de meeste voordelen
biedt wordt deze als voorkeursvariant uitgewerkt.

36

1

2

3

Variant A, waarbij de HOV-bussen in beide richtingen via de Wilhelminastraat rijden, is het
vaakst als voorkeursoplossing genoemd. Omdat deze oplossing per saldo de meeste voordelen
biedt wordt deze als voorkeursvariant uitgewerkt.

37

1

2

3

Variant A, waarbij de HOV-bussen in beide richtingen via de Wilhelminastraat rijden, is het
vaakst als voorkeursoplossing genoemd. Omdat deze oplossing per saldo de meeste voordelen
biedt wordt deze als voorkeursvariant uitgewerkt.

38

1

2

3

Variant A, waarbij de HOV-bussen in beide richtingen via de Wilhelminastraat rijden, is het
vaakst als voorkeursoplossing genoemd. Omdat deze oplossing per saldo de meeste voordelen
biedt wordt deze als voorkeursvariant uitgewerkt.

Belangrijk is dat de mooie bomen op het Wandelpad blijven staan.

De witte paardenkastanjes, die langs het Wandelpad staan, blijven in het kader van het
HOV-project gehandhaafd.

Veilige oversteek overig verkeer: fietsers, voetgangers, auto’s onmogelijk op zo een klein
gebied. Veel te veel knooppunten, te dicht langs huizen.

Variant A, waarbij de HOV-bussen in beide richtingen via de Wilhelminastraat rijden, is het
vaakst als voorkeursoplossing genoemd. Omdat deze oplossing per saldo de meeste voordelen
biedt wordt deze als voorkeursvariant uitgewerkt.
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Entrada / Wandelpad | A=Tussen Entrada en Teleac; B=Schapenkamp heen en Wilhelminastr terug; C= Weerszijden Beatrixtunnel
Nr.

A

B

39

1

2

40

1

C

Opmerkingen

Antwoorden
Variant A, waarbij de HOV-bussen in beide richtingen via de Wilhelminastraat rijden, is het
vaakst als voorkeursoplossing genoemd. Omdat deze oplossing per saldo de meeste voordelen
biedt wordt deze als voorkeursvariant uitgewerkt.

Vooral met het oogpunt op de verkeersveiligheid bepleiten wij de keuze van de variant tussen
Entrada en Teleac
De andere varianten vinden wij niet in aanmerking komen want:
a A
 ls de bussen via de Bernhardstraat naar de Schapenkamp rijden geeft dit enorme
vertragingen op genoemde wegen
b Ook geeft dit gevaarlijke situaties met name voor de fietsers en ander verkeer die de busbaan
moeten oversteken
c Voor de bussen is er weinig ruimte om via de Bernhardstraat en de Hoenderweg de busbaan
op te draaien
d Voor de bewoners van Entrada wordt het heel lastig om met zo veel busverkeer de garage
uit te komen.

Variant A, waarbij de HOV-bussen in beide richtingen via de Wilhelminastraat rijden, is het
vaakst als voorkeursoplossing genoemd. Omdat deze oplossing per saldo de meeste voordelen
biedt wordt deze als voorkeursvariant uitgewerkt.

Oosterengwegtunnel
Nr.

Smal

Breed Opmerkingen

Antwoorden

41

graag wil ik zo spoedig mogelijk een aankoopregeling ontvangen (onteigening bij gedwongen verkoop
eigen woning, onteigening bij vrijwillige verkoop eigen woning en schadevergoeding bij geen verkoop
eigen woning) zodat ik ik een weloverwogen voorkeur kan aangeven welke variant mijn voorkeur heeft.

De inbrenger heeft een toelichting op de toe te passen regelingen ontvangen. Alleen die
gronden en panden die strikt nodig zijn om het project te realiseren zullen worden aangekocht.

42

Inbrenger heeft een bezoek gebracht aan de gemeente, naar aanleiding van de keukentafelgesprekken.
Meneer is bang dat de opening van de tunnel ongezond is voor de omgeving. Mogelijk zelfs kanker
verwekkend is. 2. Meneer woont in een hoekwoning. Tussen zijn huis en dat op de hoek van de
Mussenstraat is een oprit. Deze is van dusdanige breedte dat meneer zijn boot (7 meter) op een trailer
naast zijn huis parkeert in het winterseizoen. Meneer hecht waar aan de bereikbaarheid van zijn oprit.
3. Mocht de wat betreft de bouw van de tunnel de brede variant gekozen worden dan staat meneer
open voort uitkopen.

De smalle variant is het vaakst als voorkeursoplossing genoemd. Omdat deze oplossing per
saldo de meeste voordelen biedt, wordt deze als voorkeursvariant uitgewerkt. De bereikbaarheid van de panden en de toegankelijkheid van opritten blijft gewaarborgd. Doordat gemotoriseerd verkeer grotendeels ondergronds wordt afgewikkeld, zal over het geheel genomen de
luchtkwaliteit in de omgeving verbeteren en de geluidsoverlast afnemen. Bij de tunnelmonden
kunnen concentraties ontstaan, waardoor de luchtkwaliteit lokaal verslechtert. Bij de tunnelmonden kunnen geluiddempende materialen worden toegepast.

Waarom deze keuze: Ons belang heeft enkel en alleen te maken met ons woongenot aan de Oosterengweg. We hebben niet de overtuiging dat ons woongenot met de komst van de tunnel zal toenemen.
Onduidelijkheid over de volgende zaken heeft hiermee te maken: 1. Schade tijdens de bouw aan onze
woning. We zijn bang dat het niet mogelijk is voor de gemeente om te bouwen aan de tunnel zonder dat
ons huis schade hiervan ondervindt; 2. Geluidsoverlast. We zijn bang dat de overlast van geluid meer zal
toenemen na de bouw van de tunnel; 3. Gedurende de voorbereidingsperiode en de realisatie, zeg maar
3 a 4 jaar zijn we niet in staat om verder aan onze woning te bouwen/herstel-en onderhoudswerkzaamheden te verrichten. De onzekerheid gedurende een periode van 3 jaar is ons net iets te veel; 4. De situatie
na de bouw van de tunnel voor onze kinderen zien wij minder positief in; 5. Waardevermindering van onze
woning. We zijn bang dat onze woning na de bouw van de tunnel alleen maar minder waard is geworden.
Over een compensatieregeling hiervoor wordt niet gesproken door de gemeente;

Indien onverhoopt schade ontstaat aan bebouwing ten gevolge van de bouw van de tunnel,
dan zal compensatie van de aangetoonde waardevermindering plaatsvinden, volgens
geldende regelingen. De verwachting is dat de tunnel een vermindering van de geluidbelasting
in de omgeving tot gevolg zal hebben. De tunnel kan naar verwachting gerealiseerd worden in
een bouwperiode van 1,5 à 2 jaar. Na het openstellen van de tunnel zal alleen het lokale
bestemmingsverkeer op straatniveau rijden. De veiligheid en de leefbaarheid verbeteren. Dat
de tunnel tot een waardevermindering van aanliggende woningen zal leiden wordt niet
verwacht. Mocht dit onverhoopt toch aantoonbaar zijn, dan kan een beroep gedaan worden
op de van toepassing zijnde compensatieregelingen.

Beperkte ruimte aan de voorkant van ons huis. In de smalle variant wordt gesproken over realisatie en
de risico’s die daarmee gemoeid zijn. Het is nog erg onduidelijk hoe wij verder aan de Oosterengweg
kunnen wonen nadat de tunnel gebouwd is. Als we nu de breedte van de weg bekijken dan kunnen
alleen de conclusie trekken dat het bijna onmogelijk is om aan de Oosterengweg een tunnel te bouwen
waarbij de huizen gewoon blijven staan; 7. Toen wij ons huis 6 jaar geleden gekocht hadden is ons niets
verteld over een tunnel. We zijn door de gang van zaken erg teleurgesteld geraakt en denken dat we een
grote fout hebben begaan door hier te gaan wonen.

De smalle variant is juist vanwege de beperkte ruimte ontwikkeld. De projectorganisatie gaat
er van uit dat er geen woningen gesloopt moeten worden bij de bouw van de smalle tunnel
variant. De bereikbaarheid van de panden blijft gewaarborgd. Het ontwikkelen van ideeën en
het voorbereiden van plannen voor aanpassing van wegen is een voortdurend proces. Pas
nadat er een bestuurlijk en democratisch besluit is genomen, is er sprake van vastgesteld
beleid. Voordien kan daarover geen zekerheid bestaan. De gemeente kan niet treden in
individuele keuzes.

43

2

1
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Oosterengwegtunnel
Nr.

Smal

Breed Opmerkingen

44

Antwoorden

De twee-onder-een-kapwoning met nrs 65 en 67 staat op een verhoging (een terp). Ik dacht: ik wijs u er
nog even op, hoewel ik ook wel denk dat u dit al in kaart heeft. Ik denk dat als daar zou moeten worden
afgegraven om bijvoorbeeld een naastgelegen stoepje op 1 niveau te brengen met de , dat dit wel
gevolgen kan hebben voor de fundering van het huis.

De hoogteligging van de verkeersinfrastructuur en de bebouwing is bij de projectorganisatie
bekend. Bij het ontwerp wordt daar rekening mee gehouden. Indien onverhoopt schade
ontstaat aan bebouwing ten gevolge van de bouw van de tunnel, dan zal compensatie van de
aangetoonde waardevermindering plaatsvinden, volgens geldende regelingen.

45

2

1

Geluidsbelasting bij keuze verkeersafwikkeling op gevel (Oosterengweg, supermarkt PLUS)

Doordat gemotoriseerd verkeer grotendeels ondergronds wordt afgewikkeld zal de lucht
kwaliteit in de omgeving verbeteren en is er minder geluidsoverlast. Bij de tunnelmonden
kunnen geluiddempende materialen worden toegepast.Voorafgaande aan het definitieve
besluit zal onderzoek worden gedaan naar lucht- en geluidsbelastingen.

46

1

2

Door de smalle variant toe te passen blijft er meer ruimte voor de bestaande bebouwing richting K.
Onnesweg over. Mogelijk kan de tunnelbak wat verder richting Riebeeckweg worden doorgetrokken
om een veilige situatie voor de kruising Oude Amersfoortseweg te creëren.

De inrichting op straatniveau en de verkeersveiligheid op de kruising met Oude Amersfoortseweg wordt meegenomen bij de verdere ontwerpuitwerking. De verlenging van het dek van de
autotunnel is opgepakt, zij het dat deze aan een maximum is gebonden.

47

1

Wij willen hier graag blijven wonen, vandaar de smalle variant.

De smalle variant is het vaakst als voorkeursoplossing genoemd. Omdat deze oplossing per
saldo de meeste voordelen biedt, wordt deze als voorkeursvariant uitgewerkt.

De HOV baan biedt op deze lokatie een unieke mogelijkheid om het bedrijventerrein waar o.a. ook de
VSH aan zit aan de achterzijde te ontsluiten. Hiervoor zijn verschillende argumenten te geven.
Allereerst heeft de gemeente zelf dit omarmd in de structuurvisie 2030 voor Hilversum. Ook VSH en de
bewoners van o.a. de Oude Amersfoortseweg hebben dit gesuggereerd bij de plannen voor de uitbreiding van de VSH (>50 brieven uit de buurt, zie het dossier uitbreiding VSH bekend bij de gemeente
Hilversum). Het leidt niet alleen tot een betere bereikbaarheid van het bedrijventerrein en VSH, maar
ook tot aanzienlijk minder vrachtverkeer in de nauwe Oude Amersfoortseweg.

Medegebruik van de busbaan door bijvoorbeeld vrachtverkeer is strijdig met de doelstellingen
en eisen die aan Hoogwaardig Openbaar Vervoer worden gesteld. Alleen hulpdiensten kunnen
van de HOV-busbaan gebruik maken.

48

49

1

De smalle variant is het vaakst als voorkeursoplossing genoemd. Omdat deze oplossing per
saldo de meeste voordelen biedt, wordt deze als voorkeursvariant uitgewerkt.

50

De HOV baan biedt op deze lokatie een unieke mogelijkheid om het bedrijventerrein waar o.a. ook de
VSH aan zit aan de achterzijde te ontsluiten. Hiervoor zijn verschillende argumenten te geven.
Allereerst heeft de gemeente zelf dit omarmd in de structuurvisie 2030 voor Hilversum. Ook VSH en de
bewoners van o.a. de Oude Amersfoortseweg hebben dit gesuggereerd bij de plannen voor de uitbreiding van de VSH (>50 brieven uit de buurt, zie het dossier uitbreiding VSH). Het leidt niet alleen tot een
betere bereikbaarheid van het bedrijventerrein en VSH, maar ook tot aanzienlijk minder vrachtverkeer
in de nauwe Oude Amersfoortseweg.

Medegebruik van de busbaan door bijvoorbeeld vrachtverkeer is strijdig met de doelstellingen
en eisen die aan Hoogwaardig Openbaar Vervoer worden gesteld. Alleen hulpdiensten kunnen
van de HOV-busbaan gebruik maken.

51

1

2

Algemene Opmerking: Wat ik mis in de plannen is de ontsluiting van de bedrijfsterreinen tussen het
spoor en de Oude Amersfoortseweg, nu is het de uitgelezen kans om al het vrachtverkeer van en naar
deze bedrijven, vooral naar de VSH, uit de wijken te krijgen en via deze HOV-baan te leiden, doe nu eens
een paar zaken tegelijk nu de mogelijkheden zich voordoen.

Medegebruik van de busbaan door bijvoorbeeld vrachtverkeer is strijdig met de doelstellingen
en eisen die aan Hoogwaardig Openbaar Vervoer worden gesteld. Alleen hulpdiensten kunnen
van de HOV-busbaan gebruik maken.

52

2

1

Oude Amersfoortsweg heeft veel overlast van het vrachtverkeer van de VSH. De HOV baan biedt op
deze lokatie een unieke mogelijkheid om het bedrijventerrein waar o.a. ook de VSH aan zit aan de
achterzijde te ontsluiten. Hiervoor zijn verschillende argumenten te geven. Allereerst heeft de
gemeente zelf dit omarmd in de structuurvisie 2030 voor Hilversum. Ook VSH en de bewoners van o.a.
de Oude Amersfoortseweg hebben dit gesuggereerd bij de plannen voor de uitbreiding van de VSH
(>50 brieven uit de buurt, zie het dossier uitbreiding VSH). Het leidt niet alleen tot een betere bereikbaarheid van het bedrijventerrein en VSH, maar ook tot aanzienlijk minder vrachtverkeer in de nauwe
Oude Amersfoortseweg.

Medegebruik van de busbaan door bijvoorbeeld vrachtverkeer is strijdig met de doelstellingen
en eisen die aan Hoogwaardig Openbaar Vervoer worden gesteld. Alleen hulpdiensten kunnen
van de HOV-busbaan gebruik maken.
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Nr.

Smal

53

2

54

1

55

1

2

56

1

2

Waarom wordt er niet gekozen voor een brug/viaduct waarbij het afslaan naar de Oude Amersfoortseweg voor snelverkeer vervalt? De Oude Amersfoortseweg kan dan hieronder doorgetrokken worden.
Men komt in de wijken door bij de Van Riebeeckweg links, dan wel rechts af te slaan. In de daaronder
ontstane ruimte is b.v. plaats voor parkeerplaatsen en/of met een lus de bereikbaarheid van de
bedrijven op het Veneta terrein.

Er wordt niet voor gekozen om de overweg Oosterengweg te vervangen voor een brug. Deze
moet dan over de bovenleidingportalen heen en dan wordt de brug te hoog. Bovendien past
een brug daar niet in het straatbeeld.

1

koop de 10 huizen Oosterengweg nrs 29 t/m 47. Ruimte tijdens de bouw voor machines, opslagruimte
materiaal, e.d. Wanneer tunnel klaar is: garage met daar boven op appartementen bouwen. iedereen
happy. Bovendien worden hierdoor schadeclaims aan de 110 jaar oude huizen bespaard.

De projectorganisatie spant zich in om de tunnel zo in te passen dat aankoop van panden niet
noodzakelijk is. Indien onverhoopt schade ontstaat aan bebouwing ten gevolge van de bouw
van de tunnel, dan zal compensatie van de aangetoonde waardevermindering plaatsvinden,
volgens geldende regelingen

57

Breed Opmerkingen

Antwoorden
De smalle variant is het vaakst als voorkeursoplossing genoemd. Omdat deze oplossing per
saldo de meeste voordelen biedt, wordt deze als voorkeursvariant uitgewerkt.

deze variant levert het minste extra verkeer op,doordat de doorstroming wel,maar niet heel erg zal
verbeteren,en er ook geen verdere aanpassingen verderop in het tracé Oosterengweg/Kamerling
Onnesweg noodzakelijk maakt(overigens geldwegsmijterij na de huidige vernieuwde Rondweg)
Hilversum is al eens eenartikel 12-gemeente geweest,het geld is méér dan op,ik betaal mij al scheel !!

De smalle variant is het vaakst als voorkeursoplossing genoemd. Omdat deze oplossing per
saldo de meeste voordelen biedt, wordt deze als voorkeursvariant uitgewerkt. De kosten van
het HOV-project worden grotendeels gedragen door de provincie.

De smalle variant is het vaakst als voorkeursoplossing genoemd. Omdat deze oplossing per
saldo de meeste voordelen biedt, wordt deze als voorkeursvariant uitgewerkt.

58

2

1

De smalle variant is het vaakst als voorkeursoplossing genoemd. Omdat deze oplossing per
saldo de meeste voordelen biedt, wordt deze als voorkeursvariant uitgewerkt.

59

1

2

De omleidingen tijdens de bouw van de tunnel.

Tijdens de bouw van de tunnel zullen er slechts zeer beperkte mogelijkheden zijn spoor
kruisend autoverkeer toe te laten. Voor fietsers en voetgangers zal de spoorkruising zeker
toegankelijk blijven. Bij de bouwfasering zal dit concreet worden uitgewerkt. We zullen er alles
aan doen om de verkeershinder in Hilversum door omleidingen zoveel mogelijk te beperken.
Het is gebruikelijk dat een begeleidingscommissie wordt ingesteld die toeziet op naleving van
de afspraken tijdens de bouwfase.

60

1

2

“De fiets tunnel dient ter hoogte van de Mussenstraat al overdekt te zijn voor doorstroming via ventweg tbv bedrijven aan noordzijde Oosterengweg. Is eenrichtingsverkeer hier gewenst? De ventweg aan
de zijde van woningen 26 tot 47 dient doodlopend te zijn op parkeerplein naast nr. 26. In geen geval
mag de weg over Anna’s Hoeve via de Mussenstraat op de Oosterengweg aan te sluiten. De fiets tunnel
dient ter hoogte van de Mussenstraat al overdekt te zijn voor doorstroming via ventweg.
Aan de zijde van woningen 26 tot 47 diend de ventweg doodlopend te zijn op parkeerpleintje naast
nr 26.
In geen geval mag de weg over Anna’s Hoeve via de Mussenstraat op de Oosterengweg aansluiten.
Voor dat daadwerkelijk met de bouw wordt gestart dient de bereikbaarheid van de woningen door de
GEMEENTE worden gewaarborgd, door de achterzijde begaanbaar te maken volgens de eerste
(goedgekeurde) tekeningen van de nieuwbouw voormalig Veneta terrein, wat betekent verwijderen
verkeerd geplaatse erfscheidingen, doorgang naar Mussenstraat realiseren, waar bewoners de ruimte
bij hun tuin hebben getrokken, en verwijderen van illegaal gestort (tuin)afval. “

In het schetsontwerp van de tunnel Oosterengweg is rekening gehouden met de mogelijkheid
om langs het spoor over het dek van de fietstunnel te kunnen rijden zodat de bedrijven
terreinen ontsloten kunnen worden. De bereikbaarheid van het parkeerterrein naast huisnr. 29
blijft gewaarborgd, net als de huizen aan weerskanten van de toekomstige tunnel. Vooralsnog
wordt uitgegaan van éénrichtingsverkeer. Het aansluiten van de Weg over Anna´s Hoeve op de
Mussenstraat heeft grote verkeerskundige nadelen en wordt niet verder onderzocht.

61

1

2

De smalle variant is het vaakst als voorkeursoplossing genoemd. Omdat deze oplossing per
saldo de meeste voordelen biedt, wordt deze als voorkeursvariant uitgewerkt.
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Oosterengwegtunnel
Nr.

Smal

Breed Opmerkingen

Antwoorden

62

1

2

In de variant van de gestapelde tunnel worden fietsers van beide kanten van de weg geleid naar
de in het midden gelegen fietstunnel waar een tweerichtingfietspad onder het spoor door
gaat. Weer op maaiveld splitst het tweerichtingsfietspad zich weer op in twee eenrichtingsfietsroutes aan weerskant van de weg.

63

1

64

1

66

1

Het lijkt me hier handiger om de fietspaden in beide richtingen te behouden en niet aan 1 kant de van
weg te leggen.

(Sociale) veiligheid fietsers in de tunnel. Groene herinrichting. Oversteekbaarheid voor wandelaars met De fietstunnel moet aan de standaard eisen voor fietstunnels voldoen voor wat betreft
honden.
breedte, hellingbaan en verlichting. Sociale veiligheid is een aandachtspunt. Verwacht wordt
dat de tunnel door veel fietsers gebruikt wordt. Zogenaamd ´informeel toezicht´ door deze
gebruikers is één van de factoren die sociale veiligheid waarborgen. Boven het dek van de
fietstunnel kan langs het spoor gelopen worden. Hoe het gedeelte voor voetgangers wordt
vormgegeven is onderdeel van de nadere uitwerking.

De smalle variant is het vaakst als voorkeursoplossing genoemd. Omdat deze oplossing per
saldo de meeste voordelen biedt, wordt deze als voorkeursvariant uitgewerkt.

2

Als bewoners van nr 35 zijn wij bezorgd wat ons te wachten staat. De onzekerheid over wel of niet verwerven duurt maar voort. Beide varianten hebben hun aandachtspunten en zorgen voor ons. De brede
variant betekent verwerving: hoe zeker is dat nu? Het zou fijn zijn als er een concreet overleg met alle
ins-and-outs mogelijk is. De smalle variant heeft de grote zorg tot schade en bouwoverlast gedurende
langere tijd. Wij hopen dat de voorzieningen (gas, licht, water, c.a.i. etc) gegarandeerd zijn. Ook de
bereikbaarheid van de huizen is een must. Wij willen geen ontsluiting van de Weg over A.H. voor onze
deur!! Die 4 meter brede strook moet alleen berijdbaar zijn voor bestemmingsverkeer. Is er wel een
stoep na ons tuinhek en andere vragen zoemen rond? Paaltjes (blokkade auto’s) nabij de parkeerplaats
lijken dan ook een veilige situatie en ontsluiting voor het langzame verkeer op te leveren. Hoe ziet dit
situatie er precies uit? Wat zijn de gedachten van de experts over de bouw en de overlast (tijden, geluid,
gebruikte technieken: heien of boren, en meer). ...
Wie is verantwoordelijk bij onregelmatigheden & schade? U ziet de vragen stromen maar door ....

De HOV-stuurgroep heeft eind juni een besluit genomen over de varianten. Dit wordt na de
zomervakantie gevolgd door een definitief besluit van de colleges van burgemeester en wethouders en (waar nodig) de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten. Pas dan is met
zekerheid antwoord te geven op de vraag of verwerving noodzakelijk is. De projectorganisatie
spant zich in om de nieuwe tunnel zo in te passen dat aankoop van panden niet noodzakelijk is.
De bereikbaarheid van de huizen blijft gewaarborgd. De precieze inrichting van de openbare
ruimte zal onderwerp van gesprek zijn bij de derde consultatieronde in de volgende fase van
het project.

Hartelijk dank voor het compliment. Voor het in behandeling nemen van aanspraken op compensatiergelingen en schadevergoedingen wordt door de provincie één schadeloket ingesteld.
Algemene Opmerkingen: Wij prijzen de communicatie en aandacht tot nu toe! Al maakt het de
situatie niet altijd duidelijker. De hoop is er dat deze situatie van constructief overleg voortgezet wordt. Daarover krijgt een ieder in de volgende fase nader informatie. De projectcommunicatie wordt
In de toekomst de beste oplossing voor allen realiseren lijkt ons een goed strevfen. Wij hopen snel van u voortgezet. In de volgende fase zal een derde consultatieronde worden georganiseerd.
te horen.

67

1

68

1

De smalle variant is het vaakst als voorkeursoplossing genoemd. Omdat deze oplossing per
saldo de meeste voordelen biedt, wordt deze als voorkeursvariant uitgewerkt.

2

Het winkelcentrum zal vanwege de veel slechtere bereikbaarheid veel klanten verliezen. Klanten van
over het spoor kunnen niet meer via de OAW naar het winkelcentrum komen. Er zullen dientengevolge
veel klanten afvloeien naar bv Seinhorst. Ondernemers zullen hierdoor het hoofd niet meer boven
water kunnen houden en het winkelcentrum zal haar functie verliezen. Waarom is hier bij het ontwerp
geen rekening mee gehouden, terwijl het evident is dat het plan zeer nadrukkelijke gevolgen gaat
hebben voor het winkelcentrum? De plannen zoals ze er liggen, betekenen de nekslag voor het winkelcentrum. Dan is er ook nog de vraag hoe het zware vrachtverkeer het winkelcentrum zou moeten
bereiken?
Algemene Opmerking: Ik maak ernstig bezwaar tegen de plannen zoals ze er liggen. Het is met deze
plannen in het vooruitzicht onmogelijk voor mij om de geplande verbouwing van de supermarkt door
te laten gaan. Dit zou volstrekt onverantwoord zijn.

Met de winkeliersvereniging Riebeeckgalerij zijn vervolgbesprekingen georganiseerd om de
plannen verder toe te lichten. Er is aanvullend onderzoek gedaan naar de wijzigingen in de
lokale bereikbaarheidssituatie, de effecten en de nadere oplossingsrichtingen. Vertegen
woordigers van de winkelgalerij zijn bij het onderzoek betrokken.
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Nr.

Smal

69
70

1

Breed Opmerkingen

Antwoorden

1

De smalle variant is het vaakst als voorkeursoplossing genoemd. Omdat deze oplossing per
saldo de meeste voordelen biedt, wordt deze als voorkeursvariant uitgewerkt.

2

71

Let ook op het oversteken op de Oude Amersfoortseweg over de Oosterengweg voor fietsers. Altijd al
beroerd en gevaarlijk geweest. Nu graag goed en veilig.

Voor het fietsverkeer via de Oude Amersfoortseweg en de overstek bij de Oosterengweg
zal een verkeersveilige oplossing gezocht worden. In de variant van de gestapelde tunnel
(fietstunnel boven de autotunnel) komen fietsers uit de tunnel ter hoogte van de Oude
Amersfoortseweg weer op straatniveau aan. Er wordt gewerkt aan een duidelijke en veilige
vormgeving.

Ik weet niet wat in deze de beste oplossing is. Dat is voor burgers in dit stadium moeilijk in te schatten.
Breed of smal ???? Ik wens u in deze wijsheid toe.

De smalle variant is het vaakst als voorkeursoplossing genoemd. Omdat deze oplossing per
saldo de meeste voordelen biedt, wordt deze als voorkeursvariant uitgewerkt.

72

1

De smalle variant is het vaakst als voorkeursoplossing genoemd. Omdat deze oplossing per
saldo de meeste voordelen biedt, wordt deze als voorkeursvariant uitgewerkt.

73

1

2

De smalle variant is het vaakst als voorkeursoplossing genoemd. Omdat deze oplossing per
saldo de meeste voordelen biedt, wordt deze als voorkeursvariant uitgewerkt.

74

1

2

De smalle variant is het vaakst als voorkeursoplossing genoemd. Omdat deze oplossing per
saldo de meeste voordelen biedt, wordt deze als voorkeursvariant uitgewerkt.

75

1

2

De smalle variant is het vaakst als voorkeursoplossing genoemd. Omdat deze oplossing per
saldo de meeste voordelen biedt, wordt deze als voorkeursvariant uitgewerkt.

76

1

2

78

2

Asfalt en tunneL zo ontwerpen dat als er auto’s doorheen rijden het geluid van nature wordt afgezwakt
door het ontwerp en niet versterkt. Geluid, stof en trillingen tijdens bouwwerkzaamheden beperken
i.v.m. beschadigen huizen en leefbaarheid. Goede wegomlegging tijdens de bouwperiode, want
de Beatrixtunnel kan geen omleiding aan. Waarom geen ontwerp met de trein/bus verdiept op de
Oosterengweg, zodat het autoverkeer en fietsers erover rijden?

Doordat gemotoriseerd verkeer grotendeels ondergronds wordt afgewikkeld zal de
omgevingssituatie voor lucht en geluid verbeteren. Bij de tunnelmonden kunnen geluid
dempende materialen worden toegepast. Voorafgaande aan het definitieve besluit zal onderzoek worden gedaan naar lucht- en geluidsbelastingen. Tijdens de bouw van de tunnel zullen er
slechts zeer beperkte mogelijkhden zijn spoorkruisend autoverkeer toe te laten. Voor fietsers
en voetgangers zal de spoorkruising zeker toegankelijk blijven. Bij de bouwfasering zal dit
concreet worden uitgewerkt. Het zo veel mogelijk beperken van de verkeershinder in
Hilversum ten gevolge van omleidingen heeft een hoge prioriteit. De variant om de trein en
busbaan verdiept aan te leggen is in een eerder stadium onderzocht en afgewezen.
Spoortechnisch en financieel is dit geen haalbare optie.

Ik heb een slagerij in de Riebeeckgalerij.Ik denk dat het winkelcentrum niet meer kan bestaan om dat
de berijkbaarheid zeer slecht is. Tevens is mijn winkel niet meer teverkopen met deze toekomst.
dussssss geen winkels in deze buurt in de toekomst

Met de winkeliersvereniging Riebeeckgalerij zijn vervolg- besprekingen georganiseerd om de
plannen verder toe te lichten. Er is aanvullend onderzoek gedaan naar de wijzigingen in de
lokale bereikbaarheidssituatie, de effecten en de nadere oplossingsrichtingen. Vertegenwoordigers van de winkelgalerij zijn bij het onderzoek betrokken.

Bewoners Oude Amersfoortseweg 1e flat willen geen sloop van hun flatgebouw.

De smalle variant is het vaakst als voorkeursoplossing genoemd. Omdat deze oplossing per
saldo de meeste voordelen biedt, wordt deze als voorkeursvariant uitgewerkt. Bij deze oplossing is aankoop van panden niet noodzakelijk. De HOV-stuurgroep heeft eind juni een projectbesluit genomen over de varianten. Dit wordt na de zomervakantie gevolgd door een politiek
besluit van de colleges van burgemeester en wethouders en de gemeenteraden van de deel
nemende gemeenten. Pas dan is met zekerheid antwoord te geven op de vraag of verwerving
en of sloop noodzakelijk is.

79

1

80

1

De smalle variant is het vaakst als voorkeursoplossing genoemd. Omdat deze oplossing per
saldo de meeste voordelen biedt, wordt deze als voorkeursvariant uitgewerkt.

81

1

De smalle variant is het vaakst als voorkeursoplossing genoemd. Omdat deze oplossing per
saldo de meeste voordelen biedt, wordt deze als voorkeursvariant uitgewerkt.
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Oosterengwegtunnel
Nr.

Smal

82

1

Breed Opmerkingen

De smalle variant is het vaakst als voorkeursoplossing genoemd. Omdat deze oplossing per
saldo de meeste voordelen biedt, wordt deze als voorkeursvariant uitgewerkt.

83

1

De smalle variant is het vaakst als voorkeursoplossing genoemd. Omdat deze oplossing per
saldo de meeste voordelen biedt, wordt deze als voorkeursvariant uitgewerkt.

84

1

De smalle variant is het vaakst als voorkeursoplossing genoemd. Omdat deze oplossing per
saldo de meeste voordelen biedt, wordt deze als voorkeursvariant uitgewerkt.

85

1

Mijn wens is dat er voor de aanleg van de tunnel onder de spoorkruising in de Oosterengweg door geen
woningen opgeofferd hoeven te worden. Naar wat wij tijdens de consultatieavonden hebben begrepen
is dit mogelijk wanneer er wordt gekozen voor de smalle variant. Qua bereikbaarheid van zowel de
woningen aan de ene kant als het bedrijventerrein Venetapark aan de andere kant zou het heel gunstig
zijn als de ‘deksel’ van de tunnel dicht kan zijn vanaf het spoor t/m die inrit Venetapark. Dan moet er qua
ruimte rekening gehouden worden met op z’n grootst twee vrachtwagens (trekkers met oplegger,
bakwagens met aanhanger) die elkaar in het ongunstigste geval tegenkomen als de een aankomt en
de ander het park wil verlaten. Ook is het dagelijks een komen en gaan van werklieden plus niet te
vergeten alle klanten van Van Heerdt met zijn succesvolle motorbusiness. Als laatste is er nog de route
achter de flat langs waarover dagelijks een groot aantal fietsers en wat scooters komen. Heel die
verkeersstroom zal vanaf de entree Venetapark naar de Mussenstraat lopen.

De smalle variant is het vaakst als voorkeursoplossing genoemd. Omdat deze oplossing per
saldo de meeste voordelen biedt, wordt deze als voorkeursvariant uitgewerkt. In het schetsontwerp van de tunnel Oosterengweg is rekening gehouden met de mogelijkheid om langs het
spoor over het dek van de fietstunnel te kunnen rijden zodat de bedrijventerreinen ontsloten
kunnen worden. De smalle tunnelvariant biedt voldoende mogelijkheden om te zorgen voor de
ontsluiting van het Venetapark.

Vraag ik me af of het wenselijk is het zware vrachtverkeer via de Mussen en de A. Fokkerweg naar de
Minckelerstraat en v.v. te loodsen. De A. Fokkerweg heeft drempels, de bochten zijn krap, er zit een
s-slingertje in. En het frustreert het Hilversum in- en uitgaande verkeer op de Minckelerstraat wanneer
daar telkens vrachtwagens een ruime draai verlangen om erop of eraf te komen. ‘t Zal wat opstopping
veroorzaken. De woonhuizen aan de Oosterengweg, nummers 29 t/m 47, verlangen bereikbaarheid
voor de hulpdiensten, de vuilnisophaaldienst, eventuele verhuiswagens, taxibusjes gehandicapten
vervoer, autoambulances die achteruit m’n erf op willen en sowieso voertuigen die m’n erf op willen.
M’n loodsje achter het huis van 8 bij 5,5 meter (voorheen taxi Jordaan) is een autoloodsje en mijn
buurman heeft volgens de regels ook recht van vrije doorgang naar zijn achter het huis staande garage.
Wij hebben tekeningen gezien waarop er voor onze huizen langs een pad zou passen van enkele meters
breed.

De routering van het autoverkeer en vrachtautoverkeer van en naar het Venetapark en
eventueel aanvullende verkeerstechnische maatregelen is onderwerp van nader verkeers
kundig onderzoek. De bereikbaarheid van parkeergelegenheden en woningen aan weers
kanten van de toekomstige tunnel blijven gewaarborgd.

Dat zie ik best zitten. Er is ook door u gemeld dat de helling van de autotunnel zou passen in aansluiting
op de KamerlinghOnnesweg dus dan lijkt mij die smalle variant echt een goede keuze. Omdat ik geen
stadsontwerper ben heb ik er niet echt een goede kijk op maar als jullie denken dat het zal passen, geef
het dan vooral groen licht. Vermits u weet te regelen dat wij tijdens de bouw aangesloten blijven op
gas, water en licht plus riolering. En dat we bereikbaar blijven voor de hulpdiensten. Ik wens u wijsheid
in deze, ik vertrouw erop dat we het tot een waardevol eindresultaat weten te brengen.
86

Antwoorden

Ik schrijf deze opmerking aangezien wij een PLUS supermarkt hebben aan de Oosterengweg
Hilversum. De huidige plannen voor de tunnel hebben het gevolg dat wij een slechtere bereikbaarheid
en zichtbaarheid krijgen. Dit heeft grote negatieve gevolgen voor de supermarkt, maar ook voor de
andere winkeliers van het winkelcentrum.

Tijdens de bouw blijft u aangesloten op gas, water, licht en riolering. Bij een eventuele
calamiteit zal dit zo spoedig mogelijk worden hersteld.

Met de winkeliersvereniging Riebeeckgalerij zijn vervolgbesprekingen georganiseerd om de
plannen verder toe te lichten. Er is aanvullend onderzoek gedaan naar de wijzigingen in de
lokale bereikbaarheidssituatie, de effecten en de nadere oplossingsrichtingen. Vertegenwoordigers van de winkelgalerij zijn bij het onderzoek betrokken.
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Anna’s hoeve
Nr.

A. Fokk

89

Ex Ecod

Stadsrand Opmerkingen

1

Het sparen van het huidige bosgedeelte, mens en dier is gewend aan de bestaande
situatie, met het extra Ecoduct wordt er voor de dieren een verbetering gecreerd, maar
denk ook aan de mens in deze.
Algemene opmerkingen: vraag al 20 jaar voor actie om geluidsoverlast terug te dringen.
In die jaren is de overlast toegenomen. Maatregelen om hinder te vermideren bleven uit.
Door de komst van de HOV baan neemt de overlast nog een keer toe. Wat gaat u doen om
ons te helpen ? Mede omdat recreeren in onze achtertuin steeds meer in het gedrang
komt. Er wordt meer gedaan voor de dieren dan voor de bewoners.

90

91

92

1

3

1

1

Antwoorden
Over het gehele tracé worden maatregelen genomen om de negatieve effecten van de
busbaan voor mens en dier zoveel mogelijk te beperken. Voorbeelden hiervan zijn:
grondwallen, (groene) geluidsschermen, 'schone' bussen. Gedurende het gehele proces
worden aanvullende onderzoeken gedaan om de negatieve effecten in beeld te brengen
en terug te dringen.

De persoonlijke veiligheid op het fietspad is nu redelijk, omdat er regelmatig verkeer langs In het kader van de variantkeuze bij de weg over Anna's Hoeve is nu besloten om eerst de
komt. Er zitten een paar rot plekken in. Het is een doorgaand traject tussen Baarn,
gebiedsvisie op te stellen voordat de definitieve keuze gemaakt wordt. Daarbij wordt
Eemnes, Laren en voor scholieren van Baarn-Eemnes naar Hilversum en medewerkers
ook gekeken naar sociale veiligheid.
voor Sherpa en Amerpoort. In de andere plannen wordt het een mooi vrijliggend fietspad,
maar s'morgens vroeg naar je werk en na je late dienst naar huis fietsen wordt dan zo goed
als onmogelijk. En je kind daar in haar/zijn eentje in het donker overheen laten fietsen naar
school?? Wordt hier ook aan gedacht of gaat de natuur hierin voor. Zelf fiets ik nu 37 jaar
met plezier naar mijn werk en ben 1 x aangerand en 1 x lastiggevallen s'morgens vroeg.
Weet dus wel waar ik het over heb. Er zijn altijd nog mensen die geen auto hebben. Het kan
ook niet de bedoeling zijn dat we nog meer met de auto naar het werk gaan terwijl dit in
20min te fietsen is. Er is mijns inziens niets mis met de huidige weg. Via de huidige weg zijn
hulpdiensten ook snel bij de 2 instellingen Sherpa en Amerpoort. (uitruk brandweer is
vanuit Hilversum)

2

Dank voor uw inzending. Uit de inzendingen bleek dat er nagenoeg geen draagvlak is
voor de variant waarbij het tracé van de Weg over Anna’s Hoeve door de Dudokvijvers
loopt. Voor beide andere varianten is een veel genuanceerder beeld naar voren gekomen
ten aanzien van het draagvlak. Daarnaast is er een sterke vraag naar een integrale visie
op dit gebied naar voren gekomen, mede vanwege zorgen over toenemende druk op een
gewaardeerd gebied. Ecologisch onderzoek heeft aangetoond dat beide varianten
goed inpasbaar zijn. Er is nu besloten om eerst de gebiedsvisie op te stellen voordat de
definitieve keuze gemaakt wordt.

Ik vind de tweede variant de beste omdat het in mijn ogen het minste kost. De bestaande
weg blijft gebruikt waarbij er eventuele extra snelheidsvertragende mogelijkheden
makkelijk ingepast kunnen worden. Natuur wordt daardoor behouden die we in het gooi
al niet veel hebben.

Dank voor uw inzending. Uit de inzendingen bleek dat er nagenoeg geen draagvlak is
voor de variant waarbij het tracé van de Weg over Anna's Hoeve door de Dudokvijvers
loopt. Voor beide andere varianten is een veel genuanceerder beeld naar voren gekomen
ten aanzien van het draagvlak. Daarnaast is er een sterke vraag naar een integrale visie
op dit gebied naar voren gekomen, mede vanwege zorgen over toenemende druk op een
gewaardeerd gebied. Ecologisch onderzoek heeft aangetoond dat beide varianten
goed inpasbaar zijn. Er is nu besloten om eerst de gebiedsvisie op te stellen voordat de
definitieve keuze gemaakt wordt.
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Algemene opmerkingen: Heb nog een vierde variant: STOP ERMEE ! Of ga gewoon over
de Zandheivel weg onder het BESTAANDE viaduct richting Minkelerstraat.
Succes ermee ???

In 2010 heeft de Raad reeds een keuze gemaakt voor HOV en voor het huidige tracé van
de HOV-baan aan de zuidzijde van het spoor. Toen lagen ook nog twee andere tracés
voor. Meer informatie over de keuze voor HOV en het tracé kunt u vinden op internet:
http://www.hilversumbis.nl/AgendapuntOverlegdStuk.aspx?APOSID=77780. Zowel het
wegennet als het spoorwegnet in het Gooi zijn overbelast en de verschillende vormen
van openbaar vervoer sluiten niet goed op elkaar aan. Verder wijzen de prognoses voor
2020 uit dat het verkeer zal toenemen. Daarom hebben de provincie Noord-Holland, de
gemeenten Hilversum, Huizen, Eemnes, Laren en het Gewest Gooi- en Vechtstreek
gezamenlijk besloten dat er een hoogwaardige openbaar vervoerverbinding moet
komen tussen Huizen en Hilversum. De HOV-bus vormt een schakel in het regionale
HOV-netwerk (R-net) en zorgt voor een snelle en betrouwbare OV-verbinding. De HOV
busverbinding is een serieus alternatief voor de auto en levert een bijdrage aan het op
peil houden van de bereikbaarheid, leefbaarheid en economische positie van het Gooi.
Door aanleg van een vrijliggende busbaan kan de bus in 21 minuten van Huizen naar
station Hilversum rijden. Door verbetering van de betrouwbaarheid, meer comfort en
hoge frequentie groeit het aantal reizigers. Aan dit besluit is onder meer een onderzoek
naar de vervoerswaarde van dit tracé ten grondslag gelegd. Betere betrouwbaarheid
doordat de bus over een vrije busbaan rijdt, meer comfort en hoge frequentie samen
betekenen een groter aantal reizigers. Ook het feit dat Huizen een hoogwaardige
openbaarvervoerverbinding mist, is een belangrijke overweging voor de aanleg van de
HOV.

Na afbuigen weg over Anna's Hoeve meer de bestaande weg naar spoorovergang
benutten (links om gasstation heen), voor spoorhuis RA en verder langs het spoor is de
meest logische en waarschijnlijk goedkoopste oplossing. Anders ontstaan er teveel
bochten. Een extra ecoduct is landschap vervuiling. Een stuk recreatief fietspad voor het
overgebleven stuk weg is dan een prima oplossing.

De variant is inderdaad onderzocht en tevens besproken met de gemeente Laren. De
Dr. Albert Schweitzerweg vormt echter een belangrijke recreatieve verbinding. Om deze
goed te kunnen laten functioneren en om de negatieve effecten van de weg te minimaliseren is er voor gekozen om het tracé van de verlegde weg zo veel mogelijk te bundelen
met de bestaande infrastructuur (in dit geval de A27).

Algemene opmerkingen: De gemeente is op deze wijze goed bezig, complimenten
95

2

Natuur heeft voor de buurtbewoners en sporters een belangrijke functie. De theorie van
de tekentafel en de praktijk verschillen vaak nogal. Ik hoop dat er echt naar de mensen
wordt geluisterd, tevens belastingbetaler het zal tenslotte genoeg kosten en je kan het
maar 1x goed doen. Ik hoop niet dat het een pretentieus ego project wordt.

Juist om de door u aangegeven redenen hebben we gekozen voor dit consultatietraject
waarbij in een vroeg stadium alle aandachtspunten van de lokale 'deskundigen' in beeld
worden gebracht en de plannen aangescherpt kunnen worden. Om goed onderbouwde
afwegingen te kunnen maken, heeft de projectorganisatie besloten een aantal nadere
onderzoeken uit te laten voeren. Alle reacties worden genoteerd en meegenomen in de
afweging van het uiteindelijke ontwerp.

96

1

De weg laten liggen waar hij ligt, met een ecoduct zo ver mogelijk van de snelweg
verwijderd is de goedkoopste en beste oplossing. De andere twee varianten zijn
afschuwelijke gedrochten, waarbij de weg zinloos verlengd wordt en óf een woonwijk en
recratiegebiedje met speelveldjes met ellende wordt opgescheept óf iets verderop een
stukje natuur het moet ontgelden.

Uit de inzendingen bleek dat er nagenoeg geen draagvlak is voor de variant waarbij het
tracé van de Weg over Anna's Hoeve door de Dudokvijvers loopt. Voor beide andere
varianten is een veel genuanceerder beeld naar voren gekomen ten aanzien van het
draagvlak. Daarnaast is er een sterke vraag naar een integrale visie op dit gebied naar
voren gekomen, mede vanwege zorgen over toenemende druk op een gewaardeerd
gebied. Ecologisch onderzoek heeft aangetoond dat beide varianten goed inpasbaar
zijn. Er is nu besloten om eerst de gebiedsvisie op te stellen voordat de definitieve keuze
gemaakt wordt.

Reactienota HOV in ‘t Gooi | Hilversum | 23

Anna’s hoeve
Nr.

A. Fokk

Ex Ecod

97

1

98

1

99

1

100

3

2

101

1

2

Stadsrand Opmerkingen

Antwoorden

Verlegging van de weg kost ook teveel natuur.

In juli 2012 hebben de Provincie Noord-Holland en de gemeente Hilversum, Huizen,
Eemnes en Laren ingestemd met het projectvoorstel HOV en is ingestemd met het voorAlgemene opmerkingen: Ik wil een
keurstracé van de busbaan tussen Huizen en Hilversum. Daarmee is de vraag niet langer of
pleidooi houden om de busbaan helemaal niet via Anna's Hoeve te laten lopen, maar direct de busbaan er komt en via welk tracé, maar hoe. Aan dit besluit is onder meer een ondervanaf de Monikkenberg op de A27 te laten komen. Dat scheelt m.i. natuur en knelpunten. zoek naar de vervoerswaarde van dit tracé ten grondslag gelegd. Betere betrouwbaarheid
doordat de bus over een vrije busbaan rijdt, meer comfort en hoge frequentie samen
betekenen een groter aantal reizigers. Ook het feit dat Huizen een hoogwaardige
openbaarvervoerverbinding mist, is een belangrijke overweging voor de aanleg van de
HOV. Ter hoogte van Anna’s Hoeve buigt de HOV-baan af richting de A27 en gaat met een
fly-over over het spoor. Afhankelijk van de variantkeuze met betrekking tot de Weg over
Anna’s Hoeve maakt de komst van de HOV een of meerdere ecoducten mogelijk. Hierdoor
ontstaat een nieuwe ecologische verbindingszone die meerdere natuurgebieden met
elkaar verbindt. Daarmee maakt de komst van de HOV ruim baan voor de natuur.
Dank voor uw inzending. Uit de inzendingen bleek dat er nagenoeg geen draagvlak is
voor de variant waarbij het tracé van de Weg over Anna’s Hoeve door de Dudokvijvers
loopt. Voor beide andere varianten is een veel genuanceerder beeld naar voren gekomen
ten aanzien van het draagvlak. Daarnaast is er een sterke vraag naar een integrale visie
op dit gebied naar voren gekomen, mede vanwege zorgen over toenemende druk op een
gewaardeerd gebied. Ecologisch onderzoek heeft aangetoond dat beide varianten
goed inpasbaar zijn. Er is nu besloten om eerst de gebiedsvisie op te stellen voordat de
definitieve keuze gemaakt wordt.
Algemene opmerkingen: Om de leefbaarheid en welzijn van de buurt en wijk Oost te
kunnen houden is dit naar mijn mening de enige mogelijkheid!! Wijsheid gewenst!

1

Dank voor uw inzending. Uit de inzendingen bleek dat er nagenoeg geen draagvlak is
voor de variant waarbij het tracé van de Weg over Anna's Hoeve door de Dudokvijvers
loopt. Voor beide andere varianten is een veel genuanceerder beeld naar voren gekomen
ten aanzien van het draagvlak. Daarnaast is er een sterke vraag naar een integrale visie
op dit gebied naar voren gekomen, mede vanwege zorgen over toenemende druk op een
gewaardeerd gebied. Ecologisch onderzoek heeft aangetoond dat beide varianten
goed inpasbaar zijn. Er is nu besloten om eerst de gebiedsvisie op te stellen voordat de
definitieve keuze gemaakt wordt.
Dank voor uw inzending. Uit de inzendingen bleek dat er nagenoeg geen draagvlak is
voor de variant waarbij het tracé van de Weg over Anna’s Hoeve door de Dudokvijvers
loopt. Voor beide andere varianten is een veel genuanceerder beeld naar voren gekomen
ten aanzien van het draagvlak. Daarnaast is er een sterke vraag naar een visie op dit
gebied naar voren gekomen, mede vanwege zorgen over toenemende druk op een
gewaardeerd gebied. Ecologisch onderzoek heeft aangetoond dat beide varianten
goed inpasbaar zijn. Er is nu besloten om eerst de gebiedsvisie op te stellen voordat de
definitieve keuze gemaakt wordt.

De nieuwe weg over Anna's Hoeve langs de spoorlijn (voorkeur 1) moet "ingepakt" worden, Uit de inzendingen bleek dat er nagenoeg geen draagvlak is voor de variant waarbij het
zodat hij zo onzichtbaar en onhoorbaar mogelijk is vanuit het vijvergebied. Voorkeur 3,
tracé van de Weg over Anna's Hoeve door de Dudokvijvers loopt. Voor beide andere
een nieuwe weg dwars door Anna's Hoeve is geen optie. Dat kan absoluut niet.
varianten is een veel genuanceerder beeld naar voren gekomen ten aanzien van het
draagvlak. Daarnaast is er een sterke vraag naar een integrale visie op dit gebied naar
voren gekomen, mede vanwege zorgen over toenemende druk op een gewaardeerd
gebied. Ecologisch onderzoek heeft aangetoond dat beide varianten goed inpasbaar
zijn. Er is nu besloten om eerst de gebiedsvisie op te stellen voordat de definitieve keuze
gemaakt wordt. Over het gehele tracé worden maatregelen genomen om de negatieve
effecten van de busbaan voor mens en dier zoveel mogelijk te beperken.
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Miz. mág alleen de bestaande weg over Anna’s Hoeve gebruikt worden,en in géén geval
een van de andere belachelijke varianten,omdat dat alléén maar méér meters weg
geeft,en veel extra verlies aan natuurgrondoppervlakte,waarop niemand zit te
wachten,ook NIET de natuur !! De geplande Ecoducten zullen na verloop van tijd echt wel
werken(zie de ervaring van andere hier in de buurt,oa bij Crailo. Het is van de zotte om in/
door de net aangelegde groenstrook/speelvelden een weg aan te leggen vóór veel
bestaande huizen,en pal náást een kinderspeelplaats vanwege gezondheid !!Tevens is de
bestaande weg over Anna’sHoeve de beste aan/afvoerweg voor de nieuwe nog te bouwen
wijk ! De bestaande weg is algemeen bekend en aanvaard ,én miz dus het allergoedkoopst!

Uit de inzendingen bleek dat er nagenoeg geen draagvlak is voor de variant waarbij het
tracé van de Weg over Anna’s Hoeve door de Dudokvijvers loopt. Voor beide andere
varianten is een veel genuanceerder beeld naar voren gekomen ten aanzien van het
draagvlak. Daarnaast is er een sterke vraag naar een integrale visie op dit gebied naar
voren gekomen, mede vanwege zorgen over toenemende druk op een gewaardeerd
gebied. Ecologisch onderzoek heeft aangetoond dat beide varianten goed inpasbaar
zijn. Er is nu besloten om eerst de gebiedsvisie op te stellen voordat de definitieve keuze
gemaakt wordt. Over het gehele tracé worden maatregelen genomen om de negatieve
effecten van de busbaan voor mens en dier zoveel mogelijk te beperken.

Algemene opmerkingen: Tracé A27/afrit. Ik begrijp werkelijk niet wat voor zin het heeft
om pal náást de snelweg richting Hilversum vele honderden meters extra asfalt IN DE
NATUUR aan te leggen,om pas in/ná de 2e verhoogde passage(over de spoorlijn)naar
Hilversum af te buigen. Ondanks div publicaties/aankondigingen heb ik dit nooit begrepen
wat de noodzaak daarvan is. Kunt u mij daarover antwoord geven ??

In juli 2012 hebben de Provincie Noord-Holland en de gemeente Hilversum, Huizen,
Eemnes en Laren ingestemd met het projectvoorstel HOV en is ingestemd met het
voorkeurstracé van de busbaan tussen Huizen en Hilversum. Zowel het wegennet als
het spoorwegnet in het Gooi zijn overbelast en de verschillende vormen van openbaarvervoer sluiten niet goed op elkaar aan. Verder wijzen de prognoses voor 2020 uit dat
het verkeer zal toenemen. Daarom hebben de provincie Noord-Holland, de gemeenten
Hilversum, Huizen, Eemnes, Laren en het Gewest Gooi- en Vechtstreek gezamenlijk
besloten dat er een hoogwaardige openbaar vervoerverbinding moet komen tussen
Huizen en Hilversum. De HOV-bus vormt een schakel in het regionale HOV-netwerk
(R-net) en zorgt voor een snelle en betrouwbare OV-verbinding. De HOV busverbinding
is een serieus alternatief voor de auto en levert een bijdrage aan het op peil houden van
de bereikbaarheid, leefbaarheid en economische positie van het Gooi. Door aanleg van
een vrijliggende busbaan kan de bus in 21 minuten van Huizen naar station Hilversum
rijden. Door verbetering van de betrouwbaarheid, meer comfort en hoge frequentie
groeit het aantal reizigers.

Dank voor uw inzending. Uit de inzendingen bleek dat er nagenoeg geen draagvlak is
voor de variant waarbij het tracé van de Weg over Anna’s Hoeve door de Dudokvijvers
loopt. Voor beide andere varianten is een veel genuanceerder beeld naar voren gekomen
ten aanzien van het draagvlak. Daarnaast is er een sterke vraag naar een integrale visie
op dit gebied naar voren gekomen, mede vanwege zorgen over toenemende druk op een
gewaardeerd gebied. Ecologisch onderzoek heeft aangetoond dat beide varianten goed
inpasbaar zijn. Er is nu besloten om eerst de gebiedsvisie op te stellen voordat de
definitieve keuze gemaakt wordt.
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2

1
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1) Uitgangspunt is dat het gebied niet alleen recreatief, maar ook ecologisch goed
functioneert/ blijft functioneren. Uit de consultatie is een sterke vraag naar een
integrale visie op dit gebied naar voren gekomen, mede vanwege de druk op dit gewaardeerde natuur- en recreatiegebied. 2) Dank voor de suggestie voor het opstellen van een
MKBA. Wellicht dat hier nog gebruik van wordt gemaakt bij de visieontwikkeling.
3) Verkennend onderzoek naar de vormgevingsopties waarbij de HOV-bussen direct bij
de kruising van de A27 met het spoor naar Amersfoort naar en van de A27 worden geleid,
heeft geen haalbare varianten opgeleverd. Aan de oostzijde van de A27 direct ten zuiden
van de spoorlijn zou dan een nieuwe HOV-verbindingsboog moeten worden gerealiseerd. Hiervoor blijkt te weinig ruimte beschikbaar te zijn, mede gezien de eco-passage
die onder de A27 wordt aangelegd. 4) Uit de inzendingen bleek dat er nagenoeg geen
draagvlak is voor de variant waarbij het tracé van de Weg over Anna’s Hoeve door de
Dudokvijvers loopt en het gebied doorsnijdt. Verder, zie eerder antwoord bij 1.

1.) Uitgangspunt zou moeten zijn dat bestaande recreatieve verbindingen, zowel fietsals voetpaden, volledig in tact moeten blijven. Dit betekent dat onder andere de fietsverbinding over de Liebergerweg en de verlengde Mussenstraat gehandhaafd moeten blijven,
maar ook de bestaande voetverbinding langs het spoor (inclusief de passage van de A27).
Hilversum Oost is het minst groene gedeelte van Hilversum en aantasting van en een
afnemende toegankelijkheid van dit gebied zal ten koste gaan van de (fragiele) leefbaarheid van dit gebied. Ik zou willen adviseren dit mee te nemen in een MKBA. 2.) Gelijk
vloerse kruising van de Weg over Anna’s Hoeve en de HOV-verbinding is zeer onwenselijk.
In de spits maakt in de toekomst elke 3 seconden een auto gebruik van deze weg. Wanneer
daar in de spits ook nog bussen tussendoor moeten is dat vragen op congestie. Lijkt me
zeer onwenselijk midden in een ecologische verbindingszone. Bovendien (zie 3). 3. De aansluitingen met de A27 kunnen gerealiseerd worden tussen het spoor en de bestaande weg
over Anna’s Hoeve.
Hiervoor dient wel de boogstraal van het HOV-aangepast te worden, maar dat geeft niet,
want ik de bestaande ontwerpen worden ook kleine boogstralen gehanteerd bij de
passage van het huidige viaduct van de Weg over Anna’s Hoeve. Tijdens de avond zijn
diverse opties hiervoor genoemd; een klaverblad-aansluiting zou makkelijk ingepast
kunnen worden in het gebied tussen de Heideparkweg en de A27, zeker wanneer er
gebruik wordt gemaakt van een (beperkt) verdiepte ligging van de HOV ter plaatse van
het ecoduct en de A27. 4. Een extra doorsnijding van het gebied Anna’s Hoeve dient per
definitie vermeden te worden. Dit gebied is om meerdere redenen uniek in Nederland op
het gebied van cultuurhistorie. Een extra doorsnijding zal te allen tijde afbreuk doen aan
deze kwaliteiten.
Algemene opmerkingen: Algemeen vind ik het: 1.) Teleurstellend dat er voor het
HOV-traject zelf geen alternatieven zijn ontwikkeld voor de passage van het gebied
Anna’s Hoeve. Dit terwijl er diverse varianten mogelijk zijn. 2.) De wijze waarop door
een aantal personen tijdens de info-avonden bewoners te woord werden gestaan en
suggesties werkelijk op oneigenlijke gronden afbrandden was werkelijk niet om aan te
zien. Deze mensen zullen vast al een aantal lange avonden achter de rug hebben gehad,
maar dit kon echt niet.

105

3

1

2

De derde variant vint ik bijzonder vreemd, waarom een speelstrook opofferen aan een
weg? - bij de andere twee varianten moeten wel goede oversteekmogelijkheden worden
gemaakt in de doorgaande weg door de woonwijk. Maar dat moet te doen zijn, vergelijkbare situaties zijn er aan de Kamerlingh Onnesweg en de Van der Heijdenstraat.

In juli 2012 hebben de Provincie Noord-Holland en de gemeente Hilversum, Huizen,
Eemnes en Laren ingestemd met het projectvoorstel HOV en is ingestemd met het tracé
van de busbaan tussen Huizen en Hilversum. Daarmee is de vraag niet langer of de
busbaan er komt en via welk tracé, maar hoe. Wij hebben geprobeerd om de mensen zo
goed mogelijk te informeren. Uw klacht over de wijze van beantwoording op de infor
matieavonden hebben wij niet vaker teruggekregen. Dat wil echter niet zeggen dat
iedereen altijd goed te woord is gestaan, ondanks onze intenties. Het betreurt ons dat
u hierin teleurgesteld bent.
Uit de inzendingen bleek dat er nagenoeg geen draagvlak is voor de variant waarbij het
tracé van de Weg over Anna’s Hoeve door de Dudokvijvers loopt. Voor beide andere
varianten is een veel genuanceerder beeld naar voren gekomen ten aanzien van het
draagvlak. Daarnaast is er een sterke vraag naar een integrale visie op dit gebied naar
voren gekomen, mede vanwege zorgen over toenemende druk op een gewaardeerd
gebied. Ecologisch onderzoek heeft aangetoond dat beide varianten goed inpasbaar
zijn. Er is nu besloten om eerst de gebiedsvisie op te stellen voordat de definitieve keuze
gemaakt wordt.
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Zowel het wegennet als het spoorwegnet in het Gooi zijn overbelast en de verschillende
vormen van openbaar vervoer sluiten niet goed op elkaar aan. Verder wijzen de prognoses
voor 2020 uit dat het verkeer zal toenemen. Daarom hebben de provincie Noord-Holland, de
gemeenten Hilversum, Huizen, Eemnes, Laren en het Gewest Gooi- en Vechtstreek
gezamenlijk besloten dat er een hoogwaardige openbaar vervoerverbinding moet komen
tussen Huizen en Hilversum. De HOV-bus vormt een schakel in het regionale HOV-netwerk
(R-net) en zorgt voor een snelle en betrouwbare OV-verbinding. De HOV busverbinding is
een serieus alternatief voor de auto en levert een bijdrage aan het op peil houden van de
bereikbaarheid, leefbaarheid en economische positie van het Gooi. Door aanleg van een
vrijliggende busbaan kan de bus in 21 minuten van Huizen naar station Hilversum rijden.
Door verbetering van de betrouwbaarheid, meer comfort en hoge frequentie groeit het
aantal reizigers.

Behoudt de bestaande weg: dit is een prachtige toegangsweg tot Hilversum. De snelheid
kan verlaag worden naar 50 km tot aan de grens van de stadsrand/woonwijk en daar
buiten 60 km p/u. Door het kortste traject te behouden en de snelheid te verlagen is er ook
minder uitstoot van fijnstof. Dit komt de natuur en woonomgeving ten goede.
Algemene opmerkingen: Ik blijf het een krankzinnig en megalomaan plan vinden. Voor
2 minuten tijdsbesparing zo veel geld over de balk smijten past niet in deze tijd van
bezuinigingen. Beter zou het geld geïnvesteerd kunnen worden in b.v. onderwijs en zorg.
Met mijn huishoudgeld ga ik ook creatief om wanneer veranderde situatie daarom vraagt,
het zou provincie Noord-Holland sieren als zij dit ook doet.

Uit de inzendingen bleek dat er nagenoeg geen draagvlak is voor de variant waarbij het tracé
van de Weg over Anna’s Hoeve door de Dudokvijvers loopt. Voor beide andere varianten is
een veel genuanceerder beeld naar voren gekomen ten aanzien van het draagvlak. Daarnaast is er een sterke vraag naar een integrale visie op dit gebied naar voren gekomen, mede
vanwege zorgen over toenemende druk op een gewaardeerd gebied. Ecologisch onderzoek
heeft aangetoond dat beide varianten goed inpasbaar zijn. Er is nu besloten om eerst de
gebiedsvisie op te stellen voordat de definitieve keuze gemaakt wordt.
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Dank voor uw inzending. Uit de inzendingen bleek dat er nagenoeg geen draagvlak is
voor de variant waarbij het tracé van de Weg over Anna’s Hoeve door de Dudokvijvers
loopt. Voor beide andere varianten is een veel genuanceerder beeld naar voren gekomen
ten aanzien van het draagvlak. Daarnaast is er een sterke vraag naar een visie op dit
gebied naar voren gekomen, mede vanwege zorgen over toenemende druk op een
gewaardeerd gebied. Ecologisch onderzoek heeft aangetoond dat beide varianten goed
inpasbaar zijn. Er is nu besloten om eerst de gebiedsvisie op te stellen voordat de
definitieve keuze gemaakt wordt.

108

2

Dank voor uw inzending. Uit de inzendingen bleek dat er nagenoeg geen draagvlak is
voor de variant waarbij het tracé van de Weg over Anna’s Hoeve door de Dudokvijvers
loopt. Voor beide andere varianten is een veel genuanceerder beeld naar voren gekomen
ten aanzien van het draagvlak. Daarnaast is er een sterke vraag naar een visie op dit
gebied naar voren gekomen, mede vanwege zorgen over toenemende druk op een
gewaardeerd gebied. Ecologisch onderzoek heeft aangetoond dat beide varianten goed
inpasbaar zijn. Er is nu besloten om eerst de gebiedsvisie op te stellen voordat de
definitieve keuze gemaakt wordt.

110

1

Dank voor uw inzending. Uit de inzendingen bleek dat er nagenoeg geen draagvlak is
voor de variant waarbij het tracé van de Weg over Anna’s Hoeve door de Dudokvijvers
loopt. Voor beide andere varianten is een veel genuanceerder beeld naar voren gekomen
ten aanzien van het draagvlak. Daarnaast is er een sterke vraag naar een visie op dit
gebied naar voren gekomen, mede vanwege zorgen over toenemende druk op een
gewaardeerd gebied. Ecologisch onderzoek heeft aangetoond dat beide varianten goed
inpasbaar zijn. Er is nu besloten om eerst de gebiedsvisie op te stellen voordat de
definitieve keuze gemaakt wordt.
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Dank voor uw inzending. Uit de inzendingen bleek dat er nagenoeg geen draagvlak is
voor de variant waarbij het tracé van de Weg over Anna’s Hoeve door de Dudokvijvers
loopt. Voor beide andere varianten is een veel genuanceerder beeld naar voren gekomen
ten aanzien van het draagvlak. Daarnaast is er een sterke vraag naar een visie op dit
gebied naar voren gekomen, mede vanwege zorgen over toenemende druk op een
gewaardeerd gebied. Ecologisch onderzoek heeft aangetoond dat beide varianten goed
inpasbaar zijn. Er is nu besloten om eerst de gebiedsvisie op te stellen voordat de
definitieve keuze gemaakt wordt.
Volledig onnodig om een weg te verleggen wanneer deze goed is. Een extra ecoduct vind
ik ook niet noodzakelijk in deze tijd.
Algemene opmerkingen: Ik wil vooral reageren op de fietstunnel en halte op de van
Linschotenlaan. Ik vind het erg belangrijk dat hierbij goed gekeken wordt naar de geluidsdemping binnen in de fietstunnel. Deze zou minimaal moeten zijn. Juist omdat de geluidsoverlast van de trein hier al te hoog ligt. Daarnaast ben ik bang dat dit een hangplek kan
worden. Het dealen van drugs komt al regelmatig voor op deze afgelegen hoek, een toe
name is daarom zeker niet uit te sluiten. Een tunnel zorgt ervoor dat er meer vluchtroutes
zijn voor drugsdealers. Een loopbrug zou ik een beter alternatief vinden. Waar bij aan
beide kanten van het spoor genoeg ruimte is voor mensen om hun fiets te stallen.

Camera’s bij de halte zouden naar mijn idee preventief werken om overlast te voorkomen.
Daarnaast leverd het een grote bijdrage in het hebben van een veilig gevoel.

114

2

3

Antwoorden

Weg over Anna's Hoeve verleggen zou zeer zonde zijn van deze unieke weg door een mooie Uit de inzendingen bleek dat er nagenoeg geen draagvlak is voor de variant waarbij het
omgeving!!
tracé van de Weg over Anna's Hoeve door de Dudokvijvers loopt. Voor beide andere
varianten is gebleken dat ze evenveel voor- als tegenstanders hebben en is er een sterke
Algemene opmerkingen: Heel belangrijk, er moet goed onderzoek gedaan worden naar vraag naar een visie op dit gebied naar voren gekomen, mede vanwege zorgen over toeplanschade aan de woningen en omgeving langs het HOV tracé. Er mag geen geluids
nemende druk op een gewaardeerd gebied. Ecologisch onderzoek heeft aangetoond dat
overlast en luchtverontreiniging veroorzaakt worden door de HOV. Belangrijk is een
beide varianten goed inpasbaar zijn. Er is nu besloten om eerst de gebiedsvisie op te
goede geluidswal tussen woningen en tracé en zo min mogelijk zicht op de baan en vanuit stellen voordat de definitieve keuze gemaakt wordt. Indien onverhoopt schade ontstaat
bus op de woningen. Verkeersveiligheid moet gewaarborgd worden. Extra aandacht voor aan bebouwing ten gevolge van de reconstructie of bouw van verkeersinfrastructuur
fietsers en voetgangers naar het station. Er moet voldoende parkeergelegenheid over
ten behoeve van HOV, dan zal compensatie van de aangetoonde waardevermindering
blijven en/of gerealiseerd worden. Als er toch wordt gewerkt aan het verkeer in en om
plaatsvinden volgens geldende regelingen. De verwachting is dat de veiligheid en de
de wijk (Wandelpad en omgeving), is het zeer nuttig de wegen op de knappen. Betere
leefbaarheid door de aanleg van de HOV-baan per saldo verbeteren. De routes voor
bestrating, betere ontsluiting, bredere wegen waar auto's in twee richtingen kunne
voetgangers en fietsers krijgen aandacht. Over het gehele tracé worden maatregelen
rijden. Voldoende parkeergelegenheid. Tevens goede voetgangerspaden.
genomen om de negatieve effecten van de busbaan voor mens en dier zoveel mogelijk
te beperken.

1

Uit de inzendingen bleek dat er nagenoeg geen draagvlak is voor de variant waarbij het
tracé van de Weg over Anna’s Hoeve door de Dudokvijvers loopt. Voor beide andere
varianten is gebleken dat ze evenveel voor- als tegenstanders hebben en is er een sterke
vraag naar een visie op dit gebied naar voren gekomen, mede vanwege zorgen over toenemende druk op een gewaardeerd gebied. Ecologisch onderzoek heeft aangetoond dat
beide varianten goed inpasbaar zijn. Er is nu besloten om eerst de gebiedsvisie op te
stellen voordat de definitieve keuze gemaakt wordt. Inzet van Hilversum is om de tunnel
aan te leggen met geluidbeperkende wanden en vloeren. Hoe dat concreet wordt
ingevuld is onderdeel van de nadere uitwerking. Verwacht mag worden dat door de aanleg van de tunnel de sociale veiligheid verbeterd. De Van Linschotenlaan is dan geen
afgelegen uithoek meer maar onderdeel van een nieuwe fiets- en looproute met hoogwaardig openbaar vervoer nabij. Aanleg van een voetgangersbrug heeft tot nadeel dat
voetgangers een groter hoogteverschil moeten overwinnen dan in het geval een tunnel
wordt aangelegd (behalve over de trein moet de brug ook over de portalen voor de hoogspanningskabels gaan (± 10m), terwijl de tunnel rond 5m diep wordt. Ook moet er dan
een voorziening voor minder validen komen, die de trap niet kunnen gebruiken.
De gemeente blijft ook in de toekomst alert op sociaal onveilige situaties en treft maatregelen indien noodzakelijk.

Dank voor uw inzending. Uit de inzendingen bleek dat er nagenoeg geen draagvlak is
voor de variant waarbij het tracé van de Weg over Anna’s Hoeve door de Dudokvijvers
loopt. Voor beide andere varianten is een veel genuanceerder beeld naar voren gekomen
ten aanzien van het draagvlak. Daarnaast is er een sterke vraag naar een integrale visie
op dit gebied naar voren gekomen, mede vanwege zorgen over toenemende druk op een
gewaardeerd gebied. Ecologisch onderzoek heeft aangetoond dat beide varianten goed
inpasbaar zijn. Er is nu besloten om eerst de gebiedsvisie op te stellen voordat de
definitieve keuze gemaakt wordt.
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Uit eerder onderzoek is gebleken dat de door u genoemde variant niet mogelijk is (vooral
vanwege de verkeersafwikkeling in relatie tot de beperkte ruimte). Uit de inzendingen
bleek dat er nagenoeg geen draagvlak is voor de variant waarbij het tracé van de Weg
over Anna's Hoeve door de Dudokvijvers loopt. Voor beide andere varianten is gebleken
dat ze evenveel voor- als tegenstanders hebben en is er een sterke vraag naar een integrale visie op dit gebied naar voren gekomen, mede vanwege zorgen over toenemende
druk op een gewaardeerd gebied. Ecologisch onderzoek heeft aangetoond dat beide
varianten goed inpasbaar zijn. Er is nu besloten om eerst de gebiedsvisie op te stellen
voordat de definitieve keuze gemaakt wordt.

116

2

1

3

117

1

In geen geval dient er een aansluiting van de weg via de Mussenstraat op de Oosterengweg te komen. Zoals voorgesteld wordt door de Ver. Behoud Anna's Hoeve.

Dank voor uw inzending. Uit de inzendingen bleek dat er nagenoeg geen draagvlak is
voor de variant waarbij het tracé van de Weg over Anna’s Hoeve door de Dudokvijvers
loopt. Voor beide andere varianten is een veel genuanceerder beeld naar voren gekomen
ten aanzien van het draagvlak. Daarnaast is er een sterke vraag naar een integrale visie
op dit gebied naar voren gekomen, mede vanwege zorgen over toenemende druk op een
gewaardeerd gebied. Ecologisch onderzoek heeft aangetoond dat beide varianten goed
inpasbaar zijn. Er is nu besloten om eerst de gebiedsvisie op te stellen voordat de
definitieve keuze gemaakt wordt.
De HOV op de A27 halverwege A.H. van de snelweg af en dan over het spoor richting
station, dus na het viaduct van de weg over A.H. van de A27 af. De HOV kan hoog blijven
en na het spoor met een ruime bocht weer naar beneden. Onder die bocht begint het
ecoduct. Vanuit station de HOV rechtdoor eerst onder het ecoduct door en dan met een
lus rechtsaf voor het spoorviaduct de snelweg op.
Algemene opmerkingen: Voordeel: weg over A.H. geen stoplichten en afremmen voor
onder het viaduct. Daarna weer omhoog voor over het spoor, of naar beneden op de
andere kant. HOV kan langer op de A27 blijven. Dus vanuit Huizen de snelste verbinding.
Voordeel: vanuit Hilversum, station, iets kortere ecoduct, HOV uit Huizen gaat er immers
overheen. HOV eerder op de A27. Nadelen: HOV moet afremmen voor de lus, maar als de
HOV de weg over A.H. moet kruisen is ook de snelheid eruit. Het ecoduct onder de A27
komt dichtbij de lus te liggen (afscherming?). Nog meer voordelen: de ecologische hoofd
lijnen lopen vloeiender in elkaar over (rechter). A.H. wordt zo min mogelijk overhoop
gehaald (verstoring rust van de beesten). Goedkoopste alternatief, met ecoduct over de
weg A.H. Met rechttrekken van de weg kan ecoduct gebouwd worden zonder last van het
verkeer. HOV over spoor is enkelbaans, i.p.v. 2 rijstroken en veiliger. Ieder plan heeft zijn
voor- en nadelen, maar voor deze oplossingen zijn de plannen het minst nadeling voor A.H.
en de snelste ongehinderde route van de HOV van Huizen naar Hilversum en omgekeerd.
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1

3

1

2

Verkennend onderzoek naar de vormgevingsopties waarbij de HOV-bussen direct bij de
kruising van de A27 met het spoor naar Amersfoort naar en van de A27 worden geleid,
heeft geen haalbare varianten opgeleverd. Aan de oostzijde van de A27 direct ten zuiden
van de spoorlijn zou dan een nieuwe HOV-verbindingsboog moeten worden gerealiseerd. Hiervoor blijkt te weinig ruimte beschikbaar, mede gezien de eco-passage die
onder de A27 wordt aangelegd.
Uit de inzendingen bleek dat er nagenoeg geen draagvlak is voor de variant waarbij het
tracé van de Weg over Anna’s Hoeve door de Dudokvijvers loopt. Voor beide andere
varianten is gebleken dat de voor- en tegenstanders redelijk gelijkmatig verdeeld zijn.
Daarnaast is er een sterke vraag naar een visie op dit gebied naar voren gekomen, mede
vanwege zorgen over toenemende druk op een gewaardeerd gebied. Ecologisch onderzoek heeft aangetoond dat beide varianten goed inpasbaar zijn. Er is nu besloten om
eerst de gebiedsvisie op te stellen voordat de definitieve keuze gemaakt wordt.

De huidige weg bij A.H. is kronkelig en in sommige gevallen gevaarlijk. Een nieuwe weg
aanleggen naast de busbaan is hiervoor een geweldige oplossing waardoor het verkeer
een directere en minder gevaarlijke verbinding krijgt. Daarbij kan A.H. volledig ontwikkeld
worden als natuurgebied zonder motorverkeer.

Dank voor uw inzending. Uit de inzendingen bleek dat er nagenoeg geen draagvlak is
voor de variant waarbij het tracé van de Weg over Anna's Hoeve door de Dudokvijvers
loopt. Voor beide andere varianten is een veel genuanceerder beeld naar voren gekomen
ten aanzien van het draagvlak. Daarnaast is er een sterke vraag naar een visie op dit
gebied naar voren gekomen, mede vanwege zorgen over toenemende druk op een
gewaardeerd gebied. Ecologisch onderzoek heeft aangetoond dat beide varianten goed
inpasbaar zijn. Er is nu besloten om eerst de gebiedsvisie op te stellen voordat de
definitieve keuze gemaakt wordt.

Weg graag behouden in verband met verkeersdruk op andere wegen waar ook mensen
woen. Zeer tegen opheffen van de weg.

Dank voor uw inzending. Uit de inzendingen bleek dat er nagenoeg geen draagvlak is
voor de variant waarbij het tracé van de Weg over Anna's Hoeve door de Dudokvijvers
loopt. Voor beide andere varianten is een veel genuanceerder beeld naar voren gekomen
ten aanzien van het draagvlak. Daarnaast is er een sterke vraag naar een integrale visie
op dit gebied naar voren gekomen, mede vanwege zorgen over toenemende druk op een
gewaardeerd gebied. Ecologisch onderzoek heeft aangetoond dat beide varianten goed
inpasbaar zijn. Er is nu besloten om eerst de gebiedsvisie op te stellen voordat de
definitieve keuze gemaakt wordt.
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Dank voor uw inzending. Uit de inzendingen bleek dat er nagenoeg geen draagvlak is
voor de variant waarbij het tracé van de Weg over Anna’s Hoeve door de Dudokvijvers
loopt. Voor beide andere varianten is een veel genuanceerder beeld naar voren gekomen
ten aanzien van het draagvlak. Daarnaast is er een sterke vraag naar een integrale visie
op dit gebied naar voren gekomen, mede vanwege zorgen over toenemende druk op een
gewaardeerd gebied. Ecologisch onderzoek heeft aangetoond dat beide varianten goed
inpasbaar zijn. Er is nu besloten om eerst de gebiedsvisie op te stellen voordat de
definitieve keuze gemaakt wordt.
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Dank voor uw inzending. Uit de inzendingen bleek dat er nagenoeg geen draagvlak is
voor de variant waarbij het tracé van de Weg over Anna’s Hoeve door de Dudokvijvers
loopt. Voor beide andere varianten is een veel genuanceerder beeld naar voren gekomen
ten aanzien van het draagvlak. Daarnaast is er een sterke vraag naar een integrale visie
op dit gebied naar voren gekomen, mede vanwege zorgen over toenemende druk op een
gewaardeerd gebied. Ecologisch onderzoek heeft aangetoond dat beide varianten goed
inpasbaar zijn. Er is nu besloten om eerst de gebiedsvisie op te stellen voordat de
definitieve keuze gemaakt wordt.
Als jullie een weg langs het spoor leggen, willen jullie dan een afslag maken bij de
Mussenstraat, zodat er geen extra overlast voor de woonwijk ontstaat.

2

Uw voorstel om een aftakking naar de Mussenstraat te maken in het geval de variant
met de weg langs het spoor wordt gekozen is zeker sympathiek. Maar: in dat geval moet
de beoogde fietstunnel tussen de Van Linschotenlaan en de Anthony Fokkerweg hier
langer worden zodat de weg daarover heen aangelegd kan worden. En er moet een deel
van het Dudoktalud worden afgegraven, wat naar verwachting maatschappelijk niet
haalbaar is. Daarnaast maakt een dergelijke aansluiting sluipverkeer door de wijk
mogelijk in het geval de Minckelerstraat druk is. En in de huidige situatie rijdt het verkeer
dat bij het industrieterrein Mussenstraat moet zijn ook al deels door de wijk. Uiteindelijk
heeft het merendeel van het verkeer op de Weg over Anna´s Hoeve geen herkomst of
bestemming in de omgeving Mussenstraat. Uw suggestie zal verder worden mee
genomen in de ontwikkeling van de visie op het gehele gebied Anna´s Hoeve. Het
beleidsmatig streven is in deze variant in ieder geval om het nieuwe fietspad parallel
aan het spoor door te trekken naar de Mussenstraat.
Dank voor uw inzending. Uit de inzendingen bleek dat er nagenoeg geen draagvlak is
voor de variant waarbij het tracé van de Weg over Anna’s Hoeve door de Dudokvijvers
loopt. Voor beide andere varianten is een veel genuanceerder beeld naar voren gekomen
ten aanzien van het draagvlak. Daarnaast is er een sterke vraag naar een integrale visie
op dit gebied naar voren gekomen, mede vanwege zorgen over toenemende druk op een
gewaardeerd gebied. Ecologisch onderzoek heeft aangetoond dat beide varianten goed
inpasbaar zijn. Er is nu besloten om eerst de gebiedsvisie op te stellen voordat de
definitieve keuze gemaakt wordt.

Geen straat of viaduct over ons SPEELVELD! AFBLIJVEN DAT IS VAN ONS EN ONZE
KINDEREN! WAAR MOETEN WE ANDERS HEEN? DIT is juist zo'n MOOIE PLEK voor ons!
Met rust en PLEZIER!

Dank voor uw inzending. Uit de inzendingen bleek dat er nagenoeg geen draagvlak is
voor de variant waarbij het tracé van de Weg over Anna's Hoeve door de Dudokvijvers
loopt. Voor beide andere varianten is een veel genuanceerder beeld naar voren gekomen
ten aanzien van het draagvlak. Daarnaast is er een sterke vraag naar een integrale visie
Algemene opmerkingen: Wij willen geen weg door de speelstrook A.H.! Dit is van ons en op dit gebied naar voren gekomen, mede vanwege zorgen over toenemende druk op een
onze kinderen, de plek waar ze na school veilig en fijn kunnen spelen en waar wij als ouders gewaardeerd gebied. Ecologisch onderzoek heeft aangetoond dat beide varianten goed
elkaar kunnen ontmoeten! Dus geen weg door de speelstrook van A.H. Dit is van de zotte, inpasbaar zijn. Er is nu besloten om eerst de gebiedsvisie op te stellen voordat de
het zit er net 2 jaar en we hebben er zo veel profijt en plezier van! Ik als bewoonster van
definitieve keuze gemaakt wordt.
Anthony Fokkerweg kan hier met mijn 2 kinderen (4 en 7 jr) heen. De Nassau School (waar
mijn kindjes ook op zitten) en Marimba maken hier ook veelvuldig gebruik van! Dus als dit
mooie/fijne gebied verdwijnt kunnen wij nergens meer heen!
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Dank voor uw inzending. Uit de inzendingen bleek dat er nagenoeg geen draagvlak is voor de
variant waarbij het tracé van de Weg over Anna’s Hoeve door de Dudokvijvers loopt. Voor beide
andere varianten is een veel genuanceerder beeld naar voren gekomen ten aanzien van het
draagvlak. Daarnaast is er een sterke vraag naar een integrale visie op dit gebied naar voren
gekomen, mede vanwege zorgen over toenemende druk op een gewaardeerd gebied. Ecologisch
onderzoek heeft aangetoond dat beide varianten goed inpasbaar zijn. Er is nu besloten om eerst
de gebiedsvisie op te stellen voordat de definitieve keuze gemaakt wordt.
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Dank voor uw inzending. Uit de inzendingen bleek dat er nagenoeg geen draagvlak is voor de
variant waarbij het tracé van de Weg over Anna’s Hoeve door de Dudokvijvers loopt. Voor beide
andere varianten is een veel genuanceerder beeld naar voren gekomen ten aanzien van het draagvlak. Daarnaast is er een sterke vraag naar een integrale visie op dit gebied naar voren gekomen,
mede vanwege zorgen over toenemende druk op een gewaardeerd gebied. Ecologisch onderzoek
heeft aangetoond dat beide varianten goed inpasbaar zijn. Er is nu besloten om eerst de gebieds
visie op te stellen voordat de definitieve keuze gemaakt wordt.
2

Dank voor uw inzending. Uit de inzendingen bleek dat er nagenoeg geen draagvlak is voor de
variant waarbij het tracé van de Weg over Anna’s Hoeve door de Dudokvijvers loopt. Voor beide
andere varianten is een veel genuanceerder beeld naar voren gekomen ten aanzien van het draagvlak. Daarnaast is er een sterke vraag naar een integrale visie op dit gebied naar voren gekomen,
mede vanwege zorgen over toenemende druk op een gewaardeerd gebied. Ecologisch onderzoek
heeft aangetoond dat beide varianten goed inpasbaar zijn. Er is nu besloten om eerst de gebieds
visie op te stellen voordat de definitieve keuze gemaakt wordt.

1

2

Dank voor uw inzending. Uit de inzendingen bleek dat er nagenoeg geen draagvlak is voor de
variant waarbij het tracé van de Weg over Anna’s Hoeve door de Dudokvijvers loopt. Voor beide
andere varianten is een veel genuanceerder beeld naar voren gekomen ten aanzien van het draagvlak. Daarnaast is er een sterke vraag naar een integrale visie op dit gebied naar voren gekomen,
mede vanwege zorgen over toenemende druk op een gewaardeerd gebied. Ecologisch onderzoek
heeft aangetoond dat beide varianten goed inpasbaar zijn. Er is nu besloten om eerst de gebieds
visie op te stellen voordat de definitieve keuze gemaakt wordt.

1

2

Dank voor uw inzending. Uit de inzendingen bleek dat er nagenoeg geen draagvlak is voor de
variant waarbij het tracé van de Weg over Anna’s Hoeve door de Dudokvijvers loopt. Voor beide
andere varianten is een veel genuanceerder beeld naar voren gekomen ten aanzien van het draagvlak. Daarnaast is er een sterke vraag naar een integrale visie op dit gebied naar voren gekomen,
mede vanwege zorgen over toenemende druk op een gewaardeerd gebied. Ecologisch onderzoek
heeft aangetoond dat beide varianten goed inpasbaar zijn. Er is nu besloten om eerst de gebieds
visie op te stellen voordat de definitieve keuze gemaakt wordt.

1

Waardeloos dat die busbaan aan de woonwijk kant van de spoorbaan ligt. Gaat een mooie
strook natuur verloren waar veel bewoners van de Oude Amersfoortseweg en Linschotenlaan en andere Riebeeckwijk starten wandelen. Aan de kant van de Mussenstraat woont
bijna niemand.
Algemene opmerkingen: Terwijl bij de omroepen bezuinigd wordt en er mensen
ontslagen worden (hoeveel mensen rijden er nu precies overheen) en terwijl er al een
aparte afrit van de A27 voor die bussen uit Huizen bestaat, moet er weer asfalt komen,
nu zgn. milieurvriendelijk doordat het toch openbaar vervoer is. Ik geloof er niet zoveel
van. Net zomin als aan inspraak als er toch al door provincie en gemeenten besloten is. Ik
geloof er niet in.

In 2010 heeft de Raad reeds een keuze gemaakt voor HOV en voor het huidige tracé van de HOVbaan aan de zuidzijde van het spoor. Toen lagen ook nog twee andere tracés voor. Meer informatie
over de keuze voor HOV en het tracé kunt u vinden op internet: http://www.hilversumbis.nl/AgendapuntOverlegdStuk.aspx?APOSID=77780 Zowel het wegennet als het spoorwegnet in het
Gooi zijn overbelast en de verschillende vormen van openbaar vervoer sluiten niet goed op elkaar
aan. Verder wijzen de prognoses voor 2020 uit dat het verkeer zal toenemen. Daarom hebben de
provincie Noord-Holland, de gemeenten Hilversum, Huizen, Eemnes, Laren en het Gewest Gooien Vechtstreek gezamenlijk besloten dat er een hoogwaardige openbaar vervoerverbinding moet
komen tussen Huizen en Hilversum. De HOV-bus vormt een schakel in het regionale HOV-netwerk (R-net) en zorgt voor een snelle en betrouwbare OV-verbinding. De HOV busverbinding is een
serieus alternatief voor de auto en levert een bijdrage aan het op peil houden van de bereikbaarheid, leefbaarheid en economische positie van het Gooi. Door aanleg van een vrijliggende busbaan
kan de bus in 21 minuten van Huizen naar station Hilversum rijden. Door verbetering van de
betrouwbaarheid, meer comfort en hoge frequentie groeit het aantal reizigers. Betere betrouwbaarheid doordat de bus over een vrije busbaan rijdt, meer comfort en hoge frequentie samen
betekenen een groter aantal reizigers. Ook het feit dat Huizen een hoogwaardige openbaar
vervoer verbinding mist, is een belangrijke overweging voor de aanleg van de HOV.
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3

1

Stadsrand Opmerkingen
De natuur van A.H. ben ik erg bij betrokken, bij de vogels en dieren, die daar ook moeten
kunnen leven en die door alle ingrepen in de knel kunnen komen. Variant bestaande weg
over A.H., met extra ecoduct is de allerbeste oplossing! Het doorsnijden van het talud
zie ik niet zitten langs de Anth. Fokkerweg! De bestaande weg en het fietspad over A.H.
blijven op de huidige plek in mijn 1ste en 2de keuze! Met een extra ecoduct om benodigde
ecologische verbinding binnen A.H. te waarborgen!
Algemene opmerkingen: Ik heb ze al gesteld aan de betreffende projectleiders en
-adviseurs/-euse tijdens de twee raadhuisavonden in Hilversum vorige week (week 14) en
opgeschreven op stickers en neergeplakt en achtergelaten ter overweging en om rekening
mee te houden.

132

Algemene opmerkingen: Wat raar dat er op de avond van de 2e april wel gevraagd wordt
naar hoe de gedachten en wensen van de bewoners en dorpelingen zijn over de invulling
aan/bij het Wandelpad en dat daar dus nu op dit reactieformulier met niet één woord over
wordt gesproken. Kennelijk wordt het niet serieus genomen hoe of de meningen daarover
zijn. Ronduit slecht! Want die mening hebben we en daar zou naar geluisterd worden. We
hebben aan het Wandelpad nu al 68 berekende decibel (berekeningen door de gemeente
Hilversum) op de gevel! Op het moment dat er een geluidsoverlast veroorzakend object bij
komt wordt dat dus alleen maar meer decibel. Laat staan dat we veilig over een stoep
kunnen. Een evenredig verdelen van de vervoersstromen van OV in de gemeente
Hilversum gaat niet op aan het Wandelpad want we hebben al zo’n 500 treinbewegingen
per dag voor de deur. Is er al een degelijk onderzoek geweest naar milieu: fijnstof, geluidsoverlast en trillingen - zwaar verkeer en zandgrond. Wat is de procedure voor planschade.

1

Antwoorden
Dank voor uw reactie en suggesties. Uit de inzendingen bleek dat er nagenoeg geen
draagvlak is voor de variant waarbij het tracé van de Weg over Anna’s Hoeve door de
Dudokvijvers loopt. Voor beide andere varianten is een veel genuanceerder beeld naar
voren gekomen ten aanzien van het draagvlak. Daarnaast is er een sterke vraag naar een
integrale visie op dit gebied naar voren gekomen, mede vanwege zorgen over toe
nemende druk op een gewaardeerd gebied. Ecologisch onderzoek heeft aangetoond
dat beide varianten goed inpasbaar zijn. Er is nu besloten om eerst de gebiedsvisie op te
stellen voordat de definitieve keuze gemaakt wordt.

Alle opmerkingen en suggesties zijn zo veel mogelijk genoteerd. Het vak´opmerkingen´
in het reactieformulier is juist opgenomen om verder nog gelegeheid te geven aan
mensen om tips en suggestie te geven. Er is nog geen onderzoek uitgevoerd naar de
gevolgen voor de geluidsbelasting. Dit zal in de volgende planfase gebeuren. Wel is er
rekening gehouden in de raming met het uitvoeren van eventuele maatregelen. Voor
planschade- en andere compensatieregelingen komt op www.hovinhetgooi.nl een
aparte pagina, omdat hier veel vragen over zijn gesteld.

Toch wonderlijk dat ondanks diverse recente cijfers over het busgebruik dit project door
De R-net bussen voldoen aan de EEV-norm. Dat zijn schone bussen met verhoudings
zou kunnen gaan. Minder mensen in de bus, duurder ticket. Waarom in hemelsnaam dan
gewijs weinig uitstoot.
zoveel geld stoppen als gemeente in een proejct wat op voorhand al gedoemd is te mislukken, onnodig overlast voor inwoners van de gemeente betekent, niet aan een beter milieu
bijdraagt (hoezo dieselbus???) minder haltes heeft waar mensen ver voor moeten lopen, en
waarvan de financiering nog niet eens is uitgewerkt/besproken/goedgekeurd. Het blijft er
alle schijn van houden dat Hilversum zich laat lijmen met een tunnel, anders is het simpelweg ondenkbaar dat je als gemeente voor een dergelijk plan bent. We hebben nu wel onze
mening over die varianten gegeven maar in principe zijn we vierkant tegen dit onnodige
economische milieubelastende overlast veroorzakende rampzalige project!
133

1

134

1

2

3

2

Dank en complimenten voor deze enquete en wijze besluiten toegewenst.

Dank voor uw inzending. Uit de inzendingen bleek dat er nagenoeg geen draagvlak is
voor de variant waarbij het tracé van de Weg over Anna’s Hoeve door de Dudokvijvers
loopt. Voor beide andere varianten is een veel genuanceerder beeld naar voren gekomen
ten aanzien van het draagvlak. Daarnaast is er een sterke vraag naar een integrale visie
op dit gebied naar voren gekomen, mede vanwege zorgen over toenemende druk op een
gewaardeerd gebied. Ecologisch onderzoek heeft aangetoond dat beide varianten goed
inpasbaar zijn. Er is nu besloten om eerst de gebiedsvisie op te stellen voordat de
definitieve keuze gemaakt wordt.
Dank voor uw inzending. Uit de inzendingen bleek dat er nagenoeg geen draagvlak is
voor de variant waarbij het tracé van de Weg over Anna’s Hoeve door de Dudokvijvers
loopt. Voor beide andere varianten is een veel genuanceerder beeld naar voren gekomen
ten aanzien van het draagvlak. Daarnaast is er een sterke vraag naar een integrale visie
op dit gebied naar voren gekomen, mede vanwege zorgen over toenemende druk op een
gewaardeerd gebied. Ecologisch onderzoek heeft aangetoond dat beide varianten goed
inpasbaar zijn. Er is nu besloten om eerst de gebiedsvisie op te stellen voordat de
definitieve keuze gemaakt wordt.
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1

3

2

Dank voor uw inzending. Uit de inzendingen bleek dat er nagenoeg geen draagvlak is
voor de variant waarbij het tracé van de Weg over Anna’s Hoeve door de Dudokvijvers
loopt. Voor beide andere varianten is een veel genuanceerder beeld naar voren gekomen
ten aanzien van het draagvlak. Daarnaast is er een sterke vraag naar een integrale visie
op dit gebied naar voren gekomen, mede vanwege zorgen over toenemende druk op een
gewaardeerd gebied. Ecologisch onderzoek heeft aangetoond dat beide varianten goed
inpasbaar zijn. Er is nu besloten om eerst de gebiedsvisie op te stellen voordat de
definitieve keuze gemaakt wordt.

136

1

2

Dank voor uw inzending. Uit de inzendingen bleek dat er nagenoeg geen draagvlak is
voor de variant waarbij het tracé van de Weg over Anna’s Hoeve door de Dudokvijvers
loopt. Voor beide andere varianten is een veel genuanceerder beeld naar voren gekomen
ten aanzien van het draagvlak. Daarnaast is er een sterke vraag naar een integrale visie
op dit gebied naar voren gekomen, mede vanwege zorgen over toenemende druk op een
gewaardeerd gebied. Ecologisch onderzoek heeft aangetoond dat beide varianten goed
inpasbaar zijn. Er is nu besloten om eerst de gebiedsvisie op te stellen voordat de
definitieve keuze gemaakt wordt.

137

2

3

Dank voor uw inzending. Uit de inzendingen bleek dat er nagenoeg geen draagvlak is
voor de variant waarbij het tracé van de Weg over Anna’s Hoeve door de Dudokvijvers
loopt. Voor beide andere varianten is een veel genuanceerder beeld naar voren gekomen
ten aanzien van het draagvlak. Daarnaast is er een sterke vraag naar een integrale visie
op dit gebied naar voren gekomen, mede vanwege zorgen over toenemende druk op een
gewaardeerd gebied. Ecologisch onderzoek heeft aangetoond dat beide varianten goed
inpasbaar zijn. Er is nu besloten om eerst de gebiedsvisie op te stellen voordat de
definitieve keuze gemaakt wordt.

138

1

2

Dank voor uw inzending. Uit de inzendingen bleek dat er nagenoeg geen draagvlak is
voor de variant waarbij het tracé van de Weg over Anna’s Hoeve door de Dudokvijvers
loopt. Voor beide andere varianten is een veel genuanceerder beeld naar voren gekomen
ten aanzien van het draagvlak. Daarnaast is er een sterke vraag naar een integrale visie
op dit gebied naar voren gekomen, mede vanwege zorgen over toenemende druk op een
gewaardeerd gebied. Ecologisch onderzoek heeft aangetoond dat beide varianten goed
inpasbaar zijn. Er is nu besloten om eerst de gebiedsvisie op te stellen voordat de
definitieve keuze gemaakt wordt.

1

139

1

140

1

Dank voor uw inzending. Uit de inzendingen bleek dat er nagenoeg geen draagvlak is
voor de variant waarbij het tracé van de Weg over Anna’s Hoeve door de Dudokvijvers
loopt. Voor beide andere varianten is een veel genuanceerder beeld naar voren gekomen
ten aanzien van het draagvlak. Daarnaast is er een sterke vraag naar een integrale visie
op dit gebied naar voren gekomen, mede vanwege zorgen over toenemende druk op een
gewaardeerd gebied. Ecologisch onderzoek heeft aangetoond dat beide varianten goed
inpasbaar zijn. Er is nu besloten om eerst de gebiedsvisie op te stellen voordat de
definitieve keuze gemaakt wordt.
Algemene opmerkingen: Het natuurgebied A.H. moet ongeschonden en behouden
blijven. Er wordt al teveel natuur weggehaald omwille van economische belangen.

Uit de inzendingen bleek dat er nagenoeg geen draagvlak is voor de variant waarbij het
tracé van de Weg over Anna's Hoeve door de Dudokvijvers loopt. Voor beide andere
varianten is een veel genuanceerder beeld naar voren gekomen ten aanzien van het
draagvlak. Daarnaast is er een sterke vraag naar een integrale visie op dit gebied naar
voren gekomen, mede vanwege zorgen over toenemende druk op een gewaardeerd
gebied. Ecologisch onderzoek heeft aangetoond dat beide varianten goed inpasbaar
zijn. Er is nu besloten om eerst de gebiedsvisie op te stellen voordat de definitieve keuze
gemaakt wordt.
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Uit de inzendingen bleek dat er nagenoeg geen draagvlak is voor de variant waarbij het
tracé van de Weg over Anna's Hoeve door de Dudokvijvers loopt. Voor beide andere
varianten is een veel genuanceerder beeld naar voren gekomen ten aanzien van het
draagvlak. Daarnaast is er een sterke vraag naar een integrale visie op dit gebied naar
voren gekomen, mede vanwege zorgen over toenemende druk op een gewaardeerd
gebied. Ecologisch onderzoek heeft aangetoond dat beide varianten goed inpasbaar
zijn. Er is nu besloten om eerst de gebiedsvisie op te stellen voordat de definitieve keuze
gemaakt wordt.

VBAH is tegen opheffen speelstrook. VBAH is tegen weg over Berkenlaantje dwars door
A.H.
Algemene opmerkingen: Verslag extra leden vergadering is gezonden aan Thijs Bohm.
Inbreng heeft gedetailleerder ook plaatsgevonden tijdens consultatierondes en keuken
tafelgesprekken.

142

143

1

Uit de inzendingen bleek dat er nagenoeg geen draagvlak is voor de variant waarbij het
tracé van de Weg over Anna’s Hoeve door de Dudokvijvers loopt. Voor beide andere
varianten is een veel genuanceerder beeld naar voren gekomen ten aanzien van het
draagvlak. Daarnaast is er een sterke vraag naar een integrale visie op dit gebied naar
voren gekomen, mede vanwege zorgen over toenemende druk op een gewaardeerd
gebied. Ecologisch onderzoek heeft aangetoond dat beide varianten goed inpasbaar
zijn. Er is nu besloten om eerst de gebiedsvisie op te stellen voordat de definitieve keuze
gemaakt wordt.

1

Al jaren wordt er veel geld besteed aan de EHS, en bij Anna’s Hoeve/Laarder Wasmeren is
de Utrechtse Heuvelrug op zijn smalst. Laten we dus alsjeblieft kiezen voor de 1e variant
waarbij de natuur tenminste een kans krijgt en we niet al dat geld hebben weggegooid.
Wel zou het absoluut stom zijn de mooi aangelegde groenstrook te gaan omploegen voor
de weg, laat deze vanaf de Liebergerweg achter de groenstrook langs door de rand van de
nieuwe wijk lopen. De Vereniging voor Duurzaam Wonen Anna’s Hoeve (VDWAH) strijdt al
vanaf 2011 voor een ecologische wijk binnen het plan Anna’s Hoeve. Wij hebben de
gemeente al die tijd te kennen gegeven ons te willen vestigen in het oostelijke deel van
wat nu nog de accumulatievijver is. Ecologisch gezien het meest precaire deel, omdat het
haast tussen de 2 natuurgebieden in ligt. Het niet verleggen van de weg zal het zo goed als
zeker het einde betekenen voor de plannen van de VDWAH, het voltallige bestuur ziet dan
af van hun bouwplannen bij Anna’s Hoeve.
Het toenemende verkeer tot 12300 auto’s/etmaal in 2020 is niet te combineren met
gezond bouwen en gezond leven. Een gemiste kans, niet alleen voor de natuur maar ook
voor Hilversum

Uw variantkeuze wordt meegenomen in de afweging van het uiteindelijk ontwerp. Uw
suggestie om de weg over Anna´s Hoeve te verleggen langs de rand van de nieuwe
woonwijk is niet in overeenstemming met het Masterplan Anna’s Hoeve. Verder komt
deze suggestie erg overeen met de variant waarbij de weg pas afbuigt ná de nieuwe
woonwijk. Voor deze variant blijkt vrijwel geen draagvlak te zijn.
Zowel voor HOV als voor de nieuwe woonwijk Anna’s Hoeve wordt in de planontwikkeling rekening gehouden met de milieueffecten. Uit de inzendingen bleek dat er nagenoeg
geen draagvlak is voor de variant waarbij het tracé van de Weg over Anna’s Hoeve door
de Dudokvijvers loopt. Voor beide andere varianten is een veel genuanceerder beeld naar
voren gekomen ten aanzien van het draagvlak. Daarnaast is er een sterke vraag naar een
integrale visie op dit gebied naar voren gekomen, mede vanwege zorgen over toe
nemende druk op een gewaardeerd gebied. Ecologisch onderzoek heeft aangetoond
dat beide varianten goed inpasbaar zijn. Er is nu besloten om eerst de gebiedsvisie op te
stellen voordat de definitieve keuze gemaakt wordt.

144

1

2

Dank voor uw inzending. Uit de inzendingen bleek dat er nagenoeg geen draagvlak is
voor de variant waarbij het tracé van de Weg over Anna’s Hoeve door de Dudokvijvers
loopt. Voor beide andere varianten is een veel genuanceerder beeld naar voren gekomen
ten aanzien van het draagvlak. Daarnaast is er een sterke vraag naar een integrale visie
op dit gebied naar voren gekomen, mede vanwege zorgen over toenemende druk op een
gewaardeerd gebied. Ecologisch onderzoek heeft aangetoond dat beide varianten goed
inpasbaar zijn. Er is nu besloten om eerst de gebiedsvisie op te stellen voordat de
definitieve keuze gemaakt wordt.

145

1

2

Dank voor uw inzending. Uit de inzendingen bleek dat er nagenoeg geen draagvlak is
voor de variant waarbij het tracé van de Weg over Anna’s Hoeve door de Dudokvijvers
loopt. Voor beide andere varianten is een veel genuanceerder beeld naar voren gekomen
ten aanzien van het draagvlak. Daarnaast is er een sterke vraag naar een integrale visie
op dit gebied naar voren gekomen, mede vanwege zorgen over toenemende druk op een
gewaardeerd gebied. Ecologisch onderzoek heeft aangetoond dat beide varianten goed
inpasbaar zijn. Er is nu besloten om eerst de gebiedsvisie op te stellen voordat de
definitieve keuze gemaakt wordt.
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Dank voor uw inzending. Uit de inzendingen bleek dat er nagenoeg geen draagvlak is voor de
variant waarbij het tracé van de Weg over Anna’s Hoeve door de Dudokvijvers loopt. Voor
beide andere varianten is een veel genuanceerder beeld naar voren gekomen ten aanzien van
het draagvlak. Daarnaast is er een sterke vraag naar een integrale visie op dit gebied naar
voren gekomen, mede vanwege zorgen over toenemende druk op een gewaardeerd gebied.
Ecologisch onderzoek heeft aangetoond dat beide varianten goed inpasbaar zijn. Er is nu
besloten om eerst de gebiedsvisie op te stellen voordat de definitieve keuze gemaakt wordt.

148

1

Dank voor uw inzending. Uit de inzendingen bleek dat er nagenoeg geen draagvlak is voor de
variant waarbij het tracé van de Weg over Anna’s Hoeve door de Dudokvijvers loopt. Voor
beide andere varianten is een veel genuanceerder beeld naar voren gekomen ten aanzien van
het draagvlak. Daarnaast is er een sterke vraag naar een integrale visie op dit gebied naar
voren gekomen, mede vanwege zorgen over toenemende druk op een gewaardeerd gebied.
Ecologisch onderzoek heeft aangetoond dat beide varianten goed inpasbaar zijn. Er is nu
besloten om eerst de gebiedsvisie op te stellen voordat de definitieve keuze gemaakt wordt.

149

1

Dank voor uw inzending. Uit de inzendingen bleek dat er nagenoeg geen draagvlak is voor de
variant waarbij het tracé van de Weg over Anna’s Hoeve door de Dudokvijvers loopt. Voor
beide andere varianten is een veel genuanceerder beeld naar voren gekomen ten aanzien van
het draagvlak. Daarnaast is er een sterke vraag naar een integrale visie op dit gebied naar
voren gekomen, mede vanwege zorgen over toenemende druk op een gewaardeerd gebied.
Ecologisch onderzoek heeft aangetoond dat beide varianten goed inpasbaar zijn. Er is nu
besloten om eerst de gebiedsvisie op te stellen voordat de definitieve keuze gemaakt wordt.

150

1

Dank voor uw inzending. Uit de inzendingen bleek dat er nagenoeg geen draagvlak is voor de
variant waarbij het tracé van de Weg over Anna’s Hoeve door de Dudokvijvers loopt. Voor
beide andere varianten is een veel genuanceerder beeld naar voren gekomen ten aanzien van
het draagvlak. Daarnaast is er een sterke vraag naar een integrale visie op dit gebied naar
voren gekomen, mede vanwege zorgen over toenemende druk op een gewaardeerd gebied.
Ecologisch onderzoek heeft aangetoond dat beide varianten goed inpasbaar zijn. Er is nu
besloten om eerst de gebiedsvisie op te stellen voordat de definitieve keuze gemaakt wordt.

151

1

Dank voor uw inzending. Uit de inzendingen bleek dat er nagenoeg geen draagvlak is voor de
variant waarbij het tracé van de Weg over Anna’s Hoeve door de Dudokvijvers loopt. Voor
beide andere varianten is een veel genuanceerder beeld naar voren gekomen ten aanzien van
het draagvlak. Daarnaast is er een sterke vraag naar een integrale visie op dit gebied naar
voren gekomen, mede vanwege zorgen over toenemende druk op een gewaardeerd gebied.
Ecologisch onderzoek heeft aangetoond dat beide varianten goed inpasbaar zijn. Er is nu
besloten om eerst de gebiedsvisie op te stellen voordat de definitieve keuze gemaakt wordt.

152

1

Dank voor uw inzending. Uit de inzendingen bleek dat er nagenoeg geen draagvlak is voor de
variant waarbij het tracé van de Weg over Anna’s Hoeve door de Dudokvijvers loopt. Voor
beide andere varianten is een veel genuanceerder beeld naar voren gekomen ten aanzien van
het draagvlak. Daarnaast is er een sterke vraag naar een integrale visie op dit gebied naar
voren gekomen, mede vanwege zorgen over toenemende druk op een gewaardeerd gebied.
Ecologisch onderzoek heeft aangetoond dat beide varianten goed inpasbaar zijn. Er is nu
besloten om eerst de gebiedsvisie op te stellen voordat de definitieve keuze gemaakt wordt.

153

1

3

2

Dank voor uw inzending. Uit de inzendingen bleek dat er nagenoeg geen draagvlak is voor
de variant waarbij het tracé van de Weg over Anna’s Hoeve door de Dudokvijvers loopt.
Voor beide andere varianten is gebleken dat de voor- en tegenstanders behoorlijk gelijkmatig verdeeld zijn. Daarnaast is er een sterke vraag naar een integrale visie op dit gebied naar
voren gekomen, mede vanwege zorgen over toenemende druk op een gewaardeerd gebied.
Ecologisch onderzoek heeft aangetoond dat beide varianten goed inpasbaar zijn. Er is nu
besloten om eerst de gebiedsvisie op te stellen voordat de definitieve keuze gemaakt wordt.
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Algemene opmerkingen: Van Linschoten Specialisten is een medisch behandelcentrum
en sinds 2007 gevestigd aan de van Linschotenlaan 1 te Hilversum. Dagelijks worden er in
de kliniek een groot aantal patienten behandeld wat er voor zorgt dat er dagelijks een
forse hoeveelheid patientenverkeer passeert en parkeert. Jaarlijks worden er meer dan
10.000 patienten behandeld in ons centrum.Per jaar alleen voor de kno verrichten we al
2300 operaties onder narcose. Vorig jaar is er door de gemeente Hilversum een vergunning
afgegeven om 1300 m2 aan te bouwen in verband met uitbreiding van activiteiten. Een
aantal zaken welke essentieel zijn voor de kliniek en waar rekening mee moet worden
gehouden zijn:
- geen opoffering van de parkeerplaatsen op eigen grond;
- zowel de brandweer- als de geluidsverhindervergunning moet gewaarborgd blijven;
- indien er extra waarborging moet komen mbt de bovengenoemde punten zijn de kosten
hiervan voor de gemeente;
-d
 e bereikbaarheid van de kliniek moet gegarandeerd zijn voor patienten en voor spoedverkeer van ambulance en brandweer; dit is essentieel aangezien er zoals gezegd uit
breiding van activiteiten komt;
- t ijdens de aanleg van de hov- lijn en langzaamverkeertunnel moet de bereikbaarheid
gegarandeerd zijn;
-h
 oe wordt de groene kap gecompenseerd mbt de bomen op het toekomstige hov-traject
voor de kliniek;
-e
 r moet een planning komen voor de fietsenstalling bij de halte bij de kliniek op het hovtraject: voorkomen moet worden dat de fietsen tegen de gevel of ide tuin worden
gestald. Bij de aanleg van een langzaamverkeer tunnel is het een must dat voor de lange
versie gekozen wordt met handhaving van volledige ontsluiting van de kliniek via de
achterzijde met intact laten van de 13 parkeer plaatsen aldaar en bereikbaarheid van het
parkeerterrein van de kliniek via de toegangsstraat naar de appartementen in het blokje
naast de kliniek.

3

1

2

Antwoorden
Veel van de door u beschreven uitgangspunten worden overgenomen. Een aantal
punten is reeds terug te zien in het huidige ontwerp (bereikbaarheid door een beoogde
langere fietstunnel i.v.m. toegangsweg, behoud parkeerplaatsen, inpassing bouw
vergunning). Andere punten komen pas aan de orde wanneer het huidig ontwerp wordt
uitgewerkt tot een definitief ontwerp (waar u ook nog over geconsulteerd wordt),
danwel in latere stadia. Voor planschade- en andere compensatieregelingen wordt op
www.hovinhetgooi.nl een aparte pagina ingesteld, omdat hier veel vragen over zijn
gesteld.

Dank voor uw inzending. Uit de inzendingen bleek dat er nagenoeg geen draagvlak is
voor de variant waarbij het tracé van de Weg over Anna’s Hoeve door de Dudokvijvers
loopt. Voor beide andere varianten is een veel genuanceerder beeld naar voren gekomen
ten aanzien van het draagvlak. Daarnaast is er een sterke vraag naar een integrale visie
op dit gebied naar voren gekomen, mede vanwege zorgen over toenemende druk op een
gewaardeerd gebied. Ecologisch onderzoek heeft aangetoond dat beide varianten goed
inpasbaar zijn. Er is nu besloten om eerst de gebiedsvisie op te stellen voordat de
definitieve keuze gemaakt wordt.

156

1

Dank voor uw inzending. Uit de inzendingen bleek dat er nagenoeg geen draagvlak is
voor de variant waarbij het tracé van de Weg over Anna’s Hoeve door de Dudokvijvers
loopt. Voor beide andere varianten is een veel genuanceerder beeld naar voren gekomen
ten aanzien van het draagvlak. Daarnaast is er een sterke vraag naar een integrale visie
op dit gebied naar voren gekomen, mede vanwege zorgen over toenemende druk op een
gewaardeerd gebied. Ecologisch onderzoek heeft aangetoond dat beide varianten goed
inpasbaar zijn. Er is nu besloten om eerst de gebiedsvisie op te stellen voordat de
definitieve keuze gemaakt wordt.
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1

Dank voor uw inzending. Uit de inzendingen bleek dat er nagenoeg geen draagvlak is
voor de variant waarbij het tracé van de Weg over Anna’s Hoeve door de Dudokvijvers
loopt. Voor beide andere varianten is een veel genuanceerder beeld naar voren gekomen
ten aanzien van het draagvlak. Daarnaast is er een sterke vraag naar een integrale visie
op dit gebied naar voren gekomen, mede vanwege zorgen over toenemende druk op een
gewaardeerd gebied. Ecologisch onderzoek heeft aangetoond dat beide varianten goed
inpasbaar zijn. Er is nu besloten om eerst de gebiedsvisie op te stellen voordat de
definitieve keuze gemaakt wordt.
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