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Samenvatting 

Huizen, gelegen tussen Almere en Hilversum/Utrecht, is een van de grootste gemeenten 

in Nederland zonder treinverbinding. Een groot gemis, want de behoefte aan passend 

openbaar vervoer groeit. Om ervoor te zorgen dat iedereen die in ’t Gooi woont of werkt 

op tijd en filevrij kan reizen is het project HOV (Hoogwaardig Openbaar Vervoer) in ’t 

Gooi in het leven geroepen. Opdracht van dit project is het realiseren van een snelle en 

betrouwbare busverbinding vanuit Hilversum naar Huizen en verder naar Amsterdam.  

 

 

Figuur 1 Project tracé 

 

Het oorspronkelijke plan (2018) van een vrije busbaan door de groene Gooise dorpen 

stuitte in Huizen en Blaricum op veel verzet. Het zou niet zo moeten zijn dat bomen 

moeten wijken voor alleen asfalt voor een bus: met andere woorden de ruimtelijke 

inpassing kon beter. Na jarenlange protesten en diverse onderzoeken is door de 

stuurgroep HOV in ‘t Gooi besloten om geen vrije busbaan te realiseren. Het tracé werd 

gewijzigd van een vrije busbaan over ’t Merk tot meerijden via de Meent . Kruispunten 

op het tracé zouden worden geoptimaliseerd om aan de HOV-eisen te voldoen. Echter, 

omdat het aanpakken van een vijftal kruispunten in Huizen niet tot de gewenste 

ruimtelijke kwaliteit leidde, heeft de gemeente Huizen een gewaagde stap gezet door 

opnieuw de opgave te analyseren en nieuwe varianten te schetsen. Daarbij heeft ze - in 

plaats van de projectscope makkelijker te maken - juist projectscope toegevoegd door 

het aan te vliegen als een integraal project gericht op de leefbaarheid en 

verkeersveiligheid van alle inwoners van Huizen. Het resultaat is dit Integraal 

inpassingsplan Oost-West As  Huizen.  
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Uitgangspunten en doelstelling 

Zowel de provincie Noord-Holland als de gemeente Huizen delen de visie dat er een 

cruciale rol is weggelegd voor het openbaar vervoer in de duurzame kwaliteit sprong. 

van het mobiliteitssysteem. Daarom is het uitgangspunt van het project dat de nieuwe 

verbinding moet voldoen aan de HOV-eisen van snel, betrouwbaar en hoogfrequent 

vervoer. Tegelijkertijd blijkt uit het speciaal voor dit project opgestelde Maatschappelijk 

Programma van Eisen - waarin de input van jarenlange gesprekken met bewoners, 

bedrijven en belangenbehartigers is verzameld - dat de verkeersveiligheid en de fiets 

belangrijke thema’s zijn, evenals de bereikbaarheid van winkelcentrum Oostermeent. 

Daarom is optimalisatie op die thema’s ook als uitgangspunt meegenomen.  

Het doel van het project is om bij te dragen aan een duurzaam, toegankelijk en naadloos 

mobiliteitssysteem van deur-tot-deur. Duurzaam, omdat het gaat om een goede inpassing 

van een zero-emissie-bus systeem. Toegankelijk, omdat Huizen zowel de mensen die 

wonen als werken wil bedienen en daarmee wil bijdragen aan een inclusieve 

samenleving. Naadloos om te zorgen voor een logische en directe deur-tot-deur 

verbinding tussen auto, fiets, voetgangers en OV. Van deur-tot-deur om ook rekening te 

houden met het voor- en natransport van de reiziger.  

 

Het integrale inpassingsplan HOV Huizen 

Om de integraliteit te concretiseren heeft Huizen adviseurs van mobiliteit, woningbouw, 

natuur, duurzaamheid, economie, sport en beweging bij elkaar gebracht. Het 

toekomstige tracé van de bus stond vast, alles daaromheen niet. Dat leverde allerlei 

ideeën op, om aan het tracé toe te voegen. Met behulp van een ingenieurs- en 

adviseursbureau zijn er schetsontwerpen gemaakt en deze zijn via Value Engineering 

beoordeeld. De methode van Value Engineering heeft als doel om de oplossing te kiezen 

met de beste prijs/ kwaliteit-verhouding; value for money. Het resultaat daarvan is dat op 

alle bovengenoemde beleidsterreinen winst is behaald: 

 

Mobiliteit (nummers per terrein in plaats van doorlopend?) 

1. HOV-verbinding kan snel, betrouwbaar en hoogfrequent rijden na realisatie. 

2. HOV-verbinding wordt ook onderdeel van een provincie overstijgend HOV- 

netwerk door een overstap bij P+R Stichtseweg op de toekomstige HOV-verbinding 

Almere-Utrecht. 

3. De verkeersveiligheid wordt zichtbaar verbeterd op het gewijzigde tracé in Huizen, 

de route tot aan het busstation: 

o 35% van de huidige conflictpunten tussen fiets en HOV-bus verdwijnt ten 

behoeve van conflictvrij fietsen; 

o twee conflictpunten tussen auto en HOV-bus verdwijnen; 

o getrapte verkeersoversteken worden gerealiseerd voor fietsers, zodat een fietser 

of een moeder met kind daar veilig kan wachten op de as van de weg tussen de 

tegengestelde verkeersstromen; 

o één combi fietspad wordt op korte termijn gerealiseerd, één op lange termijn. 

4. Twee HOV-hubs worden toegevoegd op knooppunten in Huizen: 

o HOV-hub Jol en HOV-hub Bijvanck; 

o Auto, fiets en OV komen daar bij elkaar. Uitgebreide parkeer- en 

stallingsmogelijkheden voor auto en fiets dragen bij aan de mobiliteitstransitie 

naar het OV (zie Bijlage ‘Kaart Integraal inpassingsplan HOV Huizen). 

5. Twee fietsverbindingen zijn vooruitlopend op realisatie van de HOV-hubs 

geoptimaliseerd: 
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o Gedeeltelijk is door de woonwijk parallel aan het HOV-tracé een 

fietsverbinding aangelegd, zodat de druk op de fietsverbinding pal naast het 

HOV-tracé afneemt; 

6. Het fietspad richting de toekomstige HOV-hub Jol is vooruitlopend op de realisatie 

van de hub verbeterd, zodat de HOV-hub nog beter bereikbaar is en de 

aangrenzende wijk beter ontsloten is. Op lange termijn wordt het een combi fietspad 

(waarbij de fiets een prominente plaats krijgt op de 30 km straat). 

Haltevoorzieningen worden met voldoende verlichting aangebracht om de sociale 

veiligheid te waarborgen. 

7. Beter benutten van bestaande infrastructuur: 

o Twee fietstunnels worden beter aangesloten op het fietsnetwerk en krijgen een 

revitalisering. Daarmee wordt de sociale veiligheid naar een veel hoger plan 

wordt gebracht en zijn de tunnels een waardig alternatief voor gelijkvloerse 

kruisingen op het HOV-tracé; 

o Bij de HOV-hub Bijvanck is de parkeerplaats overdag beschikbaar als P&R 

voor OV-reizigers en ’s avonds voor sporters van de atletiekvereniging. 

o Om de HOV-waardige kwaliteiten die HOV-hub Jol biedt beter tot zijn recht te 

laten komen worden drie haltelocaties verwijderd.  

8. Door aanpassing aan de rotonde nabij winkelcentrum Oostermeent wordt de 

verkeersafwikkeling en het comfort voor de busreizigers op de rotonde beter.  

9. Aan de zuidzijde van winkelcentrum Oostermeent is de routing van het verkeer 

versimpeld en wordt de hier aanwezige fietstunnel zoals hierboven beschreven 

opgewaardeerd tot een beter alternatief. Daardoor wordt het HOV tracé van een 

aantal kruisende bewegingen ontdaan en dat komt de algemene verkeersveiligheid 

en de doorstroming ten goede.  

10. Shared space  (gedeelde ruimte in verblijfsgebied) wordt gerealiseerd tussen een 

middelbare school en de ingang van winkelcentrum Oostermeent om de 

verkeersstromen te verbinden door ze ruimte te geven in plaats van te sturen. Dit 

vergroot de verkeersveiligheid. 

11. De gescheiden rijbanen op de Huizermaatweg worden op termijn samengevoegd en 

versmald. Dat zorgt ervoor dat de ‘racebaan’ zoals die nu door bewoners wordt 

ervaren verbeterd wordt tot een groene laan met een hogere verkeersveiligheid. 

 

Natuur en duurzaamheid  

12. Het natuurgebied ten zuiden van Huizen wordt via het Stadspark, het Bad 

Vilbelpark en de singel verbonden met de kustzone van Huizen aan het Gooimeer. 

13. Twee faunapassages worden toegepast als quick-wins ten behoeve van een 

doorgaande ecologische verbindingszone door de bebouwde kom van Huizen. 

14. De parkeerplaats bij winkelcentrum Oostermeent wordt van veel meer groen 

voorzien. Daardoor wordt van de nood een deugd gemaakt: van grote asfaltvlakte 

naar groot infiltratieoppervlak ten behoeve van hittestress en klimaatadaptatie. 

15. Door oversteken voor fietsers en automobilisten weg te halen langs het tracé en 

door het samenvoegen en versmallen van de rijbanen op de Huizermaatweg wordt 

verharding weggehaald. Daarmee wordt invulling gegeven aan het principe van 

Huizen om zoveel mogelijk water te infiltreren en daarna pas te bergen. Daarnaast 

ontstaat de mogelijkheid om het groen in de vrijgekomen ruimte een 

kwaliteitsimpuls te geven. Door bomen en bossages te plaatsen ontstaat een 

hoogwaardige groenstrook door het hart van Huizen die ook nog eens beter te 

onderhouden is. 



 

Rapport Oost-West as Huizen / Versie 1.0 / 12 november 2020 

Kennislijn Gebouwen en Infra/groep Lijninfra en Geotechniek:Lijninfra en Geotechniek 

 

4/55 

16. Parallel hieraan wordt een nieuwe boom- en groenvisie opgesteld voor de 

gemeente. De projectlocatie van dit rapport wordt hierin naar voren gehaald om 

maatregelen op het gebied van klimaatadaptie, biodiversiteit, verminderen 

hittestress en verminderen plaagdruk (processierups) op te nemen in het plan. 

17. Op het HOV-tracé is gezocht naar oplossingen zonder VRI (op één kruispunt na is 

dat gelukt) met het oog op besparing op bouwstoffen en onnodig afremmen en  

weer versnellen van verkeer in de daluren.  

18. Circulair aanbesteden wordt onderdeel van de aanbesteding, zodat vrijkomende 

materialen zoveel mogelijk worden hergebruikt en nieuwe materialen herbruikbaar 

zijn. 

19. De beide HOV-hubs worden duurzaam ingericht. Dat betekent dat 

duurzaamheidskansen worden aangegrepen om te realiseren, zoals het plaatsen van 

oplaadpunten voor elektrische deelfietsen. 

 

Woningbouw 

20. Een toekomstige woningbouwlocatie nabij een HOV-halte is beter gesitueerd door 

in de omgeving de rotonde nabij winkelcentrum Oostermeent te verplaatsen en het 

parkeerterrein ervan opnieuw in te richten.  

21. In het opgestelde koersdocument woningbouw zijn zoekgebieden van 

woningbouwlocaties gekoppeld aan het HOV-tracé. Hierdoor wordt voor deze 

nieuwe locaties het voor- en natransport van reizigers zo laag mogelijk gehouden. 

 

Economie 

22. Door de veranderde aansluiting van het parkeerterrein nabij winkelcentrum 

Oostermeent, waardoor herinrichting van dit terrein mogelijk wordt, verbetert de 

beeldkwaliteit van de omgeving van het winkelcentrum. Het economisch belang 

van het winkelcentrum wordt hierdoor ondersteund. 

23. De horeca in het schilderachtige Nautisch Kwartier en aan de Zomerkade als 

onderdeel van de integrale kustvisie krijgen een economische impuls door de 

fietsstructuur tussen HOV-hub Jol en de kust te verbinden en verbeteren.  

 

Sport en beweging 

24. Het tennispark krijgt een duidelijk herkenbare, logische, maar vooral veilige 

aansluiting op de Hoofdweg. Door het scheiden van expeditie verkeer en het 

verplaatsen van de ingang met een veilige aansluiting voor de fiets. 

25. De parkeerplaats van de atletiekvereniging wordt sociaal veiliger door functies toe 

te voegen en het daarmee onderdeel te maken van HOV-hub Bijvanck.  

 

Value for money 

In opdracht van de provincie heeft de gemeente Huizen het toekomstige HOV-tracé in 

haar gemeente opnieuw opgepakt. Door in de geest van de Omgevingswet verschillende 

disciplines te verenigen heeft de vergrote projectscope geleid tot het integrale 

inpassingsplan HOV Huizen. Met de HOV-eisen van snel, betrouwbaar en hoogfrequent 

vervoer voorop en daarnaast de maatschappelijke thema’s van verkeersveiligheid, de 

fiets en de bereikbaarheid van winkelcentrum Oostermeent heeft Huizen gedegen 

maatregelen ontwikkeld die kunnen rekenen op het langverwachte draagvlak.  

 

Met het integrale inpassingsplan HOV Huizen is Huizen dan ook klaar voor een 

duurzame kwaliteitssprong van het mobiliteitssysteem én de leefbaarheid!  
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1 Inleiding 

Aanleiding  

Huizen, strategisch gelegen tussen Almere en Hilversum/Utrecht, is een van de grootste 

gemeenten in Nederland zonder treinverbinding. Een groot gemis, want de behoefte aan 

passend openbaar vervoer groeit. Om ervoor te zorgen dat iedereen die in ’t Gooi woont 

of werkt op tijd en filevrij kan reizen is het project HOV (Hoogwaardig Openbaar 

Vervoer) in ’t Gooi in het leven geroepen: een snelle en betrouwbare busverbinding 

vanuit Hilversum naar Huizen en verder naar Amsterdam.  

 

Het oorspronkelijke plan (2018) van een vrije busbaan door de groene Gooise dorpen 

stuitte in Huizen en Blaricum op veel verzet. Het zou niet zo moeten zijn dat bomen 

moeten wijken voor alleen asfalt voor een bus: met andere woorden de ruimtelijke 

inpassing zou beter kunnen. Na jarenlange protesten en diverse onderzoeken is door de 

stuurgroep HOV in ‘t Gooi besloten om geen vrije busbaan te realiseren. Het tracé werd 

gewijzigd langs de Blaricummermeent en kruispunten op het tracé zouden worden 

geoptimaliseerd om aan de HOV-eisen te voldoen.  

 

Echter, nadat de aanpak om een vijftal kruispunten in Huizen aan te passen niet tot de 

gewenste ruimtelijke kwaliteit leidde heeft de gemeente Huizen een gewaagde stap gezet 

door opnieuw de opgave te analyseren en nieuwe varianten te schetsen. Daarbij heeft ze 

in plaats van de projectscope makkelijker te maken, juist projectscope toegevoegd door 

het aan te vliegen als een integraal project ten behoeve van de leefbaarheid en 

verkeersveiligheid van alle inwoners van Huizen.  

 

In de aanpak worden de volgende doelen nagestreefd: 

• Het bevorderen van het OV gebruik als alternatief voor de auto 

• Het bevorderden van het langzaam verkeer als gezond alternatief voor de auto 

• Het verbeteren van de verkeersveiligheid voor alle weggebruikers 

• Het verbeteren van de ecologische kwaliteit van de woonomgeving 

 

Aanpak  

Om de integraliteit te concretiseren heeft Huizen adviseurs van mobiliteit, woningbouw, 

natuur en duurzaamheid, economie en sport en beweging bij elkaar gebracht. Het 

toekomstige tracé van de bus stond vast, alles daaromheen niet. Het realiseren van goede 

voorwaarden voor een HOV tracé ; (snel, betrouwbaar, hoogfrequent , robuuste en 

comfortabele); 

Vanuit de doelen zijn de volgende opgaven geformuleerd:  

• Realiseer, verbeter het langzaam verkeer netwerk van deur tot bushaltes, zodat 

er adequaat voor- en na transport voor het OV is. 

• Realiseer en verbeter het langzaam verkeer netwerk van deur tot (openbare) 

bestemmingen binnen de gemeente;  

• Zorg voor toegankelijkheid voor alle burgers mee nemen in het ontwerp omdat 

Huizen wil bijdragen aan een inclusieve samenleving  

• Verbeter de verkeersveiligheid maximaal 

• Revitaliseer de groenvoorzieningen en de groenstructuur op de route en zorg 

voor een toekomstvisie op het onderhoud de groenvoorziening  
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2 Leeswijzer 

Om invulling te geven aan de eerste twee doelen uit het vorige hoofdstuk is een analyse 

op netwerkniveau uitgevoerd. Hierbij is gekeken naar het netwerk van langzaam verkeer 

routes en of deze goed aansluit op de geprojecteerde haltes. De resultaten daarvan zijn 

opgenomen in hoofdstuk 3. 

In hoofdstuk 4 zijn verbeteringen aan het langzaam verkeer netwerk beschreven. Naast 

het verbeteren van het netwerk voor het bus-, fiets en voetgangersverkeer rond het 

onderzoek tracé, is ook gekeken op welke wijze de groenstructuur van de Oost-

Westroute een kwaliteitsimpuls kan krijgen in combinatie met de geplande 

civieltechnische werkzaamheden.  

In hoofdstuk 6 is beschreven hoe het noodzakelijk groot onderhoud in de groenstructuur 

wordt gecombineerd met de civieltechnische werkzaamheden en hoe hier optimale 

synergie wordt gecreëerd.  

In hoofdstuk 8 t/m hoofdstuk 20 worden alle ingrepen op de route Aristoteleslaan - 

Bovenmaatweg – Huizermaatweg, maar ook een aantal ingrepen daar buiten per locatie 

toegelicht.  

In deze hoofdstukken wordt alleen de nieuwe situatie beschreven. De variantenafweging 

is, waar die aanwezig is, opgenomen als Bijlage.  

Voor dit project zijn ook een aantal losse studies gedaan die als input dienen voor dit VO 

en de vervolgstappen van dit project, zoals: 

• Groenplan oost – West as Huizen; 

• Parkeerdrukonderzoek Winkelcentrum Oostermeent; 

• Leefbaarheidsscan en Stedenbouwkundig advies; 

• Revitalisering tunneltjes Amstenrade en Gooierserf; 

• Milieukundig onderzoek. 

• Asfaltadvies.   
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3 Analyse positie van haltes in het langzaam verkeer 
netwerk 

Bij de analyse van het langzaam verkeer netwerk rondom de Oost-West-as 

Aristoteleslaan - Bovenmaatweg - Huizermaatweg zijn de volgende aspecten 

onderzocht: 

 

1. Zijn de langzaam verkeerverbindingen tussen de woonlocaties en bushaltes logisch 

en direct?  

2. Zijn de langzaam verkeerverbindingen tussen woningen, scholen, winkelcentrum en 

sportvoorzieningen onderling compleet, logisch, herkenbaar en zonder onnodige 

oversteeklocaties? 

3.  Zijn de resterende noodzakelijke oversteeklocaties te optimaliseren? 

 

De volgende overwegingen spelen bij deze drie aspecten:  

 

Ad.1 Zijn de langzaam verkeerverbindingen tussen de woonlocaties en bushaltes 

logisch en direct 

Voor de HOV-route over de Aristoteleslaan via de Bovenmaatweg en de Huizermaatweg 

naar het busstation is gekeken hoe het netwerk van fiets- en voetgangersroutes daarop 

aansluit. Het is immers van belang dat de haltes op goed bereikbare locaties liggen en 

waar het voor- en natransport goed geregeld is. 

 

Het voor- en natransport is nog niet overal goed geregeld. Daarom is gezocht naar een 

optimalisatie van de halteplaatsen in samenhang met aanwezige en toe te voegen 

langzaam verkeerverbindingen  

 

Ad 2. Zijn de langzaam verkeerverbindingen tussen woningen, scholen, 

winkelcentrum en sportvoorzieningen onderling compleet, logisch, herkenbaar en 

zonder onnodige oversteeklocaties? 

In de bestaande routes missen elementaire schakels en kruisen de langzaam 

verkeerroutes onnodig de snelverkeerroutes. Daarom is gekeken welke maatregelen 

nodig zijn om het aantal (onnodige) oversteekbewegingen van langzaam verkeer over 

deze hoofdas zo veel mogelijk te beperken. Dit streven dient twee doelen: 

• Scheiden van verkeersstromen. Hierdoor is er minder kans op conflicten tussen 

langzaam verkeer (voetgangers/fietsers) en snel verkeer (auto’s/bussen)  

• Verbetering van de doorstroming voor bus en autoverkeer. 

 

Ad. 3 Zijn de resterende oversteeklocaties te optimaliseren 

Op plaatsen waar een oversteeklocatie met de hoofdas toch noodzakelijk is, wordt een 

midden eiland gecreëerd van 5 meter breed, waardoor in twee fasen kan worden 

overgestoken. Dit brede midden eiland geeft een royale plek om op te stellen en 

verhoogd het attentieniveau van het gemotoriseerd verkeer.  

 

Het totaalpakket aan maatregelen uit deze analyse voor het langzaam verkeer, draagt bij 

aan veiliger routes van en naar de bushaltes en tegelijkertijd aan het integraal langzaam 

verkeernetwerk. Doordat het aantal kruisingen met autoverkeer is verminderd neemt de 

kans op ongevallen af. 
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Met deze aanpak worden op locaties die genoemd worden in de gemeentelijke 

verkeersveiligheidsrapportage BLIQ periode 2015 – Q4 2019 (Via Slimme data (IQ) 

krijgt de bestuurder een op feiten gebaseerd  inzicht (een blik))verbeteringen 

doorgevoerd. Op de locaties waar daarvan sprake is, zal een verwijzing naar het BLIQ 

worden gemaakt. 

 

De gemaakte analyses leiden tot een aantal aanpassingen die in de volgende paragrafen 

per locatie worden beschreven.  

 

In Bijlage 1 is de tekening opgenomen waarop de bestaande en te realiseren langzaam 

verkeerverbindingen en de geplande halteplaatsen zichtbaar zijn gemaakt.  

 

 

 

Het project is gestart met een analyse van de Noord - Zuid langzaam 

verkeerverbindingen die de potentiële busreizigers aanvoeren (zie fig. 1 voor een 

weergave & bijlage 1 voor de volledige kaart).  

 

 

Figuur 2: Structuur fiets- en voetgangersverbindingen. 

 

In bovenstaande afbeelding is het fietsnetwerk aangegeven. De rode verbindingen zijn 

vrij liggende fietspaden, de blauwe zijn 30km/uur wegen waar fietsers gebruik van 

maken. In groen worden ontbrekende verbindingen voor het langzaam verkeer 

aangeduid.  

 

In de onderstaande paragrafen worden de wijzigingen van bushaltes ten opzichte van de 

huidige situatie beschreven en onderbouwd.  

 

Halteplaats Buslijnen  Opmerking 

Rotonde stroomzijde  HOV  Deze halte wordt vervangen door halte 

3.1 Optimaliseren 
Halteplaatsen 
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Halteplaats Buslijnen  Opmerking 

Lijn 100 Bijvang  

zie par. 3.1.1 

Bijvangweg HOV,  

Lijn 100 

Nieuwe halte, vervangt Stroomzijde 

zie par. 3.1.1. 

Rijnland   Vervalt 

Oostermeent  

Noordzijde en zuidzijde 

Lijn 100,  

Lijn N32 

Bestaande halte 

N32 is een nachtbus 

De Regentesse  

Halte Bovenmaatweg 

richting Hilversum 

(oost)  

HOV 

Lijn 100, 

Lijn 320  

Lijn N32 

Nieuwe halte 

Zie par 3.1.2 

 

De Regentesse  

Halte Huizermaatweg  

richting Huizen 

Busstation (west) 

HOV 

Lijn 108 

Lijn 320 

 

Bestaande halte 

De Regentesse “ 

Halte Het Merk” 

Richting 

Gemeenlandlaan (zuid) 

Lijn 100 

Lijn 108 

Bestaande halte 

Fauna vervalt Zie par. 3.1.3. 

Jol HOV,  

Lijn 108 

Bestaande halte opgewaardeerd tot HOV 

HUB 

Zie par. 3.1.4 

De Haar Lijn 108 Bestaande halte aangepast 

 

In de volgende paragrafen wordt kort ingegaan op de belangrijkste mutaties in de haltes.  
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Verplaatsen van de bushalte nabij aansluiting Aristoteleslaan – Stroomzijde naar 

Bijvangweg en opwaarderen tot HOV HUB:  

• In het oorspronkelijk HOV ontwerp is halte voor HOV en buslijn 100 geprojecteerd 

bij de aansluiting Aristoteleslaan – Stroomzijde.  

Hier is geen vrijliggend fietspad aanwezig naar de noordelijk, van de halte gelegen, 

woningen van het Vierde Kwadrant.  

Bij verplaatsing van de halte naar de Bijvangweg sluit de halte direct aan op een 

fiets/voetpad (noord-zuid-as) die een heel groot woongebied ontsluit in de 

Blaricummermeent. Zie Figuur 3: Fietsnetwerk omgeving rotonde Stroomzijde en 

nieuwe halte Atletiekbaan 

• Recent is een nieuwe fietsverbinding gemaakt ter hoogte van de Augustineslaan 

tussen de wijk Blaricummermeent en de Bijvangweg. Door deze verbinding ontstaat 

een veilige langzaam verkeerroute van de woonwijk Blaricummermeent naar de 

nieuwe halte aan de zuidzijde van de Bijvangweg. 

• Op de locatie bij de Bijvangweg is voldoende ruimte om twee haltes aan te leggen 

met een veilige oversteekvoorziening en een adequate fietsvoorziening. Het 

bestaande parkeerterrein dat is bestemd voor de atletiekvereniging kan op 

werkdagen overdag worden gebruikt als P&R locatie. Hiermee wordt de bestaande 

infra structuur beter benut.  

 

 

Figuur 3: Fietsnetwerk omgeving rotonde Stroomzijde en nieuwe halte Atletiekbaan. 

3.1.1. Verplaatsen 
bushalte 
Stroomzijde 
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Ter plaatse van de Bovenmaatweg zal nabij de brandweergarage een halte voor de 

HOV in oostelijke richting worden gemaakt. Deze wordt voorzien van een aantal 

fietsstallingsplaatsen.  

 

Figuur 4: Extra halte Bovenmaatweg. 

 

De halte bij de fauna komt te vervallen. Door het optimaliseren van de langzaam 

verkeerstructuur kan binnen de isochronen1 , zoals nader beschreven in hoofdstuk 5,  

de halte vervallen. Hiermee worden de haltes iets meer geclusterd op een plaats waar 

een goede oversteekvoorziening wordt gemaakt en waar ruimte is om stallingen te 

plaatsen.  

 

  

 
1 Isolijnenkaart* waarop de isolijnen punten verbinden die in een gelijke reistijd vanuit één bepaalde plaats 

bereikbaar zijn 

3.1.2. Extra halte 
Bovenmaatweg  

3.1.3. Vervallen Halte 
Fauna  
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De halte JOL zal tot HOV Hub worden opgewaardeerd. Dit wordt verder beschreven in 

hoofdstuk 17. Op onderstaande afbeelding is te zien dat deze halte een omvangrijk 

verzorgingsgebied en goede langzaam verkeer aanvoerwegen heeft.  

 

Figuur 5 HOV Hub Jol 

 

3.1.4. Halte JOL 
wordt HOV hub 
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4 Aanpassing en uitbreiding langzaam 
verkeerverbindingen.  

Naast het optimaliseren van de posities van de haltes, is ook gekeken naar de 

compleetheid van fiets- en voetgangersverbindingen rondom de Oost-West as.  

Ook is gekeken of elke woning via een logische en directe route aansluiting heeft met de 

HOV haltes en de andere bestemmingen binnen de gemeente. Deze analyse legt een 

aantal omissies in het langzaam verkeernetwerk bloot. De belangrijkste worden 

hieronder genoemd.  

• In de bestaande situatie moet het fietsverkeer vanaf de Blaricummeent twee keer 

de HOV verbinding oversteken bij de rotonde Stroomzijde en bij de Hoofdweg.  

• Er is geen voetgangersverbinding tussen de Blaricummermeent en het 

winkelcentrum Oostermeent.  

• Vanuit de wijk Stad en Lande is er geen directe verbinding naar het 

winkelcentrum Oostermeent. Er moet worden omgefietst via het fietspad ten 

noorden van de Huizermaatweg.  

• De ongelijkvloerse kruisingen (tunneltjes) worden (te) weinig gebruikt, 

waardoor er onnodig bovengronds de Huizermaatweg en de Bovenmaatweg 

wordt gekruist.  

• Ten zuiden van de Huizermaatweg missen er schakels in het langzaam 

verkeernetwerk.  

 

In de nieuwe situatie is er een doorgaande fietsverbinding aan de noordzijde van de 

Aristoteleslaan- Bovenmaatweg en Huizermaatweg. Dit fietspad wordt uitgevoerd met 

een breedte van 4 meter en vormt de ruggengraat van de Oost-West verbinding voor 

fietsers.  

 

Door bij Regentesse een verbinding te maken naar de kop van de wijk Stad en Lande, 

wordt bij de Huizermaatweg ook een zuidelijk fietspad tot totaalroute gemaakt.  

Hieronder worden de verschillende onderdelen nader belicht.  

 

Fietsverbinding aan noordzijde van Aristoteleslaan.  

Met het aanleggen van een tweerichtingsfietspad aan de noordzijde van de 

Aristoteleslaan worden de volgende zaken bereikt: (zie Figuur 6 Nieuwe fietsverbinding 

ten noorden en nieuw voetpad ten zuiden van Aristoteleslaan) 

• Er omstaat een veilige verbinding tussen scholengemeenschap Huizermaat en de 

sportvelden ten noorden van de Aristoteleslaan en met de Blaricummermeent.  

• Voor het hele woongebied tussen de Bovenmaatweg en de Salland ontstaat een 

veilige route naar de nieuwe HOV Hub Bijvangweg.  

• Er hoeft door fietsers niet meer de HOV route overgestoken te worden om vanuit 

Huizen de Blaricummermeent te bereiken. Hierdoor neemt het aan conflictpunten 

met het auto- en busverkeerverkeer af.  

 

4.1 Fietsverbinding 
Aristoteleslaan 
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Figuur 6 Nieuwe fietsverbinding ten noorden en nieuw voetpad ten zuiden van Aristoteleslaan 

• Aan de zuidzijde van de Aristoteleslaan kunnen fietsers ook nog gebruik maken van 

het bestaande Kikkerpad. Door de gemeente Blaricum is deze route recent 

opgewaardeerd met de aanleg van een brug over de watergang ten zuidoosten van 

de atletiekbaan.  

• De aanpassing van oversteekplaats bij de Bijvangweg en de bushalte is nader 

beschreven in hoofdstuk 9 OV Hub Bijvangweg 

 

Met de nieuwe de fietsverbinding langs de noordzijde van de Aristoteleslaan, kan het 

bestaande fietspad ten zuiden van de Aristoteleslaan worden ingezet als voetpad. Op dit 

moment heeft de Aristoteleslaan geen voetpad.  

Met de ombouw van het fietspad tot voetpad ontstaat een aanvullende wandelroute en 

wordt de bereikbaarheid van de halte Bijvangweg versterkt. Er ontstaat een 

voetverbinding tussen en de Blaricummermeent en het winkelcentrum Oostermeent 

 

Verbeteren van de fietsverbinding tussen de fietstunnel Amstenrade en De Regentesse.  

Door de herinrichting van het gebied tussen de zuidzijde van het winkelcentrum en de 

Bovenmaatweg wordt de kwaliteit van de fietsroute flink verhoogd. Dit kan met de 

volgende maatregelen:  

• Het opheffen van de middelste, van de drie in- en uitritten van het parkeerterrein 

aan de noordzijde van de Bovenmaatweg. Dit verbetert de overzichtelijkheid van de 

weg en vermindert het aantal conflictlocaties tussen auto’s en fietsers.  

• Het opheffen van twee doorsteken voor autoverkeer door de middenberm. Verkeer 

kan keren op de rotonde. Dit geeft een veel overzichtelijker en veiliger wegbeeld, 

dat de verkeersafwikkeling ten goede komt, maar bovenal zorgt voor minder 

conflictpunten op het fietspad.  

• Het samenvoegen van de bestaande (voet-fiets) oversteekplaatsen bij de kruising 

Bovenmaatweg – Monnickskamp. Door deze twee samen te voegen aan de 

oostzijde van dit kruispunt ontstaat er een overzichtelijkere en veiligere 

verkeerssituatie.  

4.2 Voetgangersverbinding 
langs Aristoteleslaan  

4.3 Fietsverbinding 
Amstenrade De 
Regentesse 
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• Het goed herkenbaar maken van de fietsverbinding tussen de fietstunnel en het 

bestaande fietspad ten noorden van de Bovenmaatweg naar de Huizermaatweg. De 

bestaande situatie is erg gefragmenteerd en niet eenduidig. Door het schrappen van 

een aantal oversteekplaatsen, wordt dit wegvak veel overzichtelijker vrij van 

discontinuiteiten.  

 

 

Figuur 7 Wegvak Amstenrade – Kruispunt Bovenmaatweg - Het Merk.  

 

Door het park Regentesse zal een nieuwe verbinding worden gemaakt met de haltes bij 

het bestaande Shell station. Door een brug te maken voor het water bij het Merk en aan 

te sluiten op het Gooierserf en de Sloep, ontstaat een extra directe verbinding.  

Deze verbinding wordt verder uitgewerkt in hoofdstuk 13 

 

 

Figuur 8 Extra verbinding tussen busstation en Stad en Lande  

4.4 Fietsroute tussen 
Oostermeent en Stad 
en Lande  
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Langzaam verkeer tussen de Haltes Jol en Bovenmaatweg  

Op de afbeelding is te zien dat er met deze (groene) extra verbindingen een optimaal 

fietsnetwerk, met een groot verzorgingsgebied naar de haltes Jol en Bovenmaatweg, 

wordt bereikt. (Halte Jol op de kaart aangegeven met nummer 3). 

 

Figuur 9 Fietsstructuur tussen halte Jol en Bovenmaatweg  

Hieronder worden de nieuwe verbindingen stuk voor stuk toegelicht.  

 

• Door het langzaam verkeersnetwerk aan de noordzijde van de wijk “Stad en Lande” 

(ten zuiden van de Huizermaatweg) compleet te maken, ontstaat een goede langzaam 

verkeer route parallel aan de Huizermaatweg  

• Bij gebruik van de bestaande tunnel (Nummer 5 in Figuur 9) in het Gooierserf, is er 

een gerichte en veilige route zonder kruisingen met snelverkeer naar het 

winkelcentrum en de scholengemeenschap Huizermaat gecreëerd. Dit past binnen de 

filosofie van het concept Duurzaam Veilig Wegverkeer “het scheiden van snelheid- 

en massa verschillen in het verkeer”.  

• De tunnel in het Gooierserf vraagt wel om revitalisering voordat deze aangenaam 

gebruikt kan worden, zie hier voor paragraaf 14.2 

• De aan te leggen groene verbinding (Figuur 9) geeft een forse meerwaarde als goede 

ontsluiting naar de HOV-halte bij het tankstation op de Bovenmaatweg en het 

winkelcentrum.  

• De HOV-halte die is gepland bij Jol, zal goed op de langzaam verkeerverbindingen 

worden aangesloten.  

Daarvoor worden de ontbrekende schakels in de langzaam verkeerroutes zoals in 

groen aangegeven op bovenstaande afbeelding gerealiseerd.  

Hierdoor wordt een goed netwerk gecreëerd en kan de halte bij Fauna worden 

gecombineerd met de halte bij Jol,  

Een aangepast ontwerp van de situatie bij Jol is beschreven in hoofdstuk 17 

  

4.5 Fietsroute tussen 
Haltes Jol en 
Bovenmaatweg  
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Vanaf de halte Jol in noordelijke richting zal ook nog een duidelijke herkenbare 

fietsroute worden gecreëerd. Dat zou enerzijds kunnen door de Antilope als fietsroute 

herkenbaar te maken, anderzijds door een nieuwe route te realiseren door het park. In 

deze studie is geen van beide varianten verder uitgewerkt. Dat neemt niet weg neemt dat 

hier op termijn aandacht voor moet zijn.    

 

Figuur 10 Fietsroute Antilope 

  

4.6 Fietsroute Antilope  
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De bestaande verbinding Hoefblad Huizermaatweg wordt door fietsers als onveilig 

ervaren. Dit komt doordat de fietsoversteek op de Huizermaatweg voor automobilisten 

op een plek ligt waar zij geen fietsers verwachten. Door de oversteek te verplaatsen naar 

de Zuiderzee rotonde wordt er een logische verbinding gemaakt. Bij de rotonde ligt de 

snelheid van het autoverkeer lager dan op de Huizermaatweg, waardoor de kans op 

aanrijdingen kleiner en de impact van een eventueel ongeval beperkter wordt. Ook 

ontstaat op deze manier een adequate verbinding van Kalmoes met de omgeving van het 

gemeentehuis en het busstation. Dit ontwerp is nader uitgewerkt in hoofdstuk 20.  

 

 

Figuur 11 Verbinding Hoefblad Huizermaatweg 

De rode verbinding bij 1 wordt vervangen door de groene verbinding.  

 

4.7 Verbinding Hoefblad  
Zuiderzee.  
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5 Bereikbaarheid bushaltes  

Nu de optimale plaatsen voor de haltes zijn bepaald, moet wel worden gecontroleerd of 

de afstanden tot de haltes binnen de daarvoor geldende normen vallen. Deze afstanden 

bepalen immers het aangeboden kwaliteitsniveau en het gebruik van de bus.  

 

Hiervoor zijn isochronen opgesteld ten opzichte van de HOV route.  

Op onderstaande afbeelding is te zien dat het overgrote deel van Huizen een loopafstand 

heeft tot de HOV haltes die korter is dan 800 meter. Daarnaast is er een acceptabele 

fietsafstand tot de busroute. Dit betekent dat vanuit heel Huizen het openbaar vervoer 

goed bereikbaar is. 

 

Wanneer wordt gekeken naar de contouren van het donkerblauwe gebied, levert het 

toevoegen of verplaatsen van haltes binnen het gebied van dit project, geen grote 

verbeteringen op. Daarmee wordt vastgesteld dat de haltelocaties op de juiste plaats 

liggen.  

 

Bij het bepalen van deze isochronen is overigens al uitgegaan van alle in hoofdstuk 4 

genoemde netwerk verbeteringen voor het langzaam verkeer.  

 

 

Figuur 12 Isochronen voor afstand tot HOV bushaltes 
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6 Revitalisatie/optimalisatie groenstructuur.  

Op het wegvak Huizermaatweg is sprake van een monocultuur in de aanwezige 

laanbeplanting. De bomen staan te dicht op elkaar om zich goed te kunnen ontwikkelen 

en tot wasdom te komen. Daarnaast veroorzaken de monocultuur en beperkte onderlinge 

plantafstand een matige vegetatie onder bomen en een hoge plaagdruk in de vorm van de 

eikenprocessierups.  

 

Het revitaliseren van de beplanting wordt geïntegreerd in het totaal aan werkzaamheden 

in de Oost-West as. Het komt er op neer dat om en om bomen gekapt moeten worden om 

de bestaande bomen tot volledige wasdom te laten komen. Daarnaast zullen er bomen 

moeten worden vervangen door andere soorten om de monocultuur te doorbreken.  

 

Met het minder dicht op elkaar staan van de bomen, ontstaan er ook mogelijkheden om 

bloemrijke plantenmengsels onder de bomen te laten groeien. Dat draagt veel bij aan de 

belevingswaarde van deze hoofdas, die door veel inwoners van huizen wordt gebruikt.  

Deze plantenmengsels leveren ook een grote bijdrage als habitat voor bijen, vogels en 

andere dieren.  

 

De uitgebreide beschrijving van het groenplan  is opgenomen in Bijlage 3 bij dit rapport  



 

Rapport Oost-West as Huizen / Versie 1.0 / 12 november 2020 

Kennislijn Gebouwen en Infra/groep Lijninfra en Geotechniek:Lijninfra en Geotechniek 

 

24/55 

7 Ontwerpkader 

Er zijn twee belangrijke uitgangspunten waar het ontwerp aan moet voldoen: 

• Verkeersveiligheid is één van de speerpunten van het project HOV in ’t Gooi èn van 

de gemeente Huizen.  

• Omgeving is een ander speerpunt van het project.  

De omgeving is in het HOV ontwerpproces van de voorkeursvarianten (2018) 

serieus meegenomen. Dit heeft geresulteerd in een groot aantal klanteisen die 

opgehaald en gehonoreerd zijn. Ook zijn er vanuit de klankbordgroep diverse 

opmerkingen gemaakt. Deze zijn ook zo veel mogelijk meegenomen in het ontwerp. 

Deze eisen zijn verzameld in een maatschappelijk PvE (bijlage 4)en zijn bij de 

voorliggende, door de gemeente Huizen uitgewerkte ontwerpen, gebruikt. Ook 

zullen zij in de verdere uitwerking van het project (DO en bestek) leidraad zijn.  

 

Of, in andere woorden, de ontwerpen dienen inhoudelijk te verantwoorden zijn. 

Daarnaast dient er vanuit de omgeving draagvlak te zijn voor de uitwerking zelf.  

Alle ontwerpen zijn opgezet aan de hand van de volgende ontwerprichtlijnen.  

• ASVV 2012 

• Ontwerpwijzer fietsverkeer CROW publicatie 230  

• Programma van eisen op basis van inspraak op eerdere ontwerpen versie februari 

2020 (Bijlage 4) 

 

Daarnaast is het HOV-ontwerp van januari 2019 als uitgangspunt gekozen.  
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Voor het fietsverkeer gelden de volgende topeisen/specifieke eisen:  

• Breedte fietspad: de hoofdverbinding heeft bij voorkeur een breedte van 4.0m.  

• Oversteekpunten: bij een oversteek voor fietsers heeft de middengeleider bij 

voorkeur een breedte van 5.0m, minimaal is 2.50m. 

 

In Bijlage 5 is een uitgebreide beschrijving opgenomen van alle gehanteerde 

wegontwerp-technische uitgangspunten voor het VO.  
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8  Aansluiting Aristoteleslaan – Stroomzijde 

De opgave op dit kruispunt is om de bus met de hoogste prioriteit en maximaal comfort 

over het kruispunt te loodsen.  

 

In Bijlage 6 zijn een aantal documenten met betrekking tot het gevolgde 

ontwikkelproces opgenomen.  

 

 

Figuur 13: Aansluiting Aristoteleslaan Stroomzijde.  

 

In het ontwerp is de bestaande rotonde zo veel mogelijk behouden. Echter, in het kader 

van logische fietsroutes wordt langs de noordkant van de Aristoteleslaan een nieuwe 

fietsverbinding gerealiseerd en wordt het huidige fietspad langs de zuidkant van de 

Aristoteleslaan getransformeerd tot voetpad.  

 

Omdat de Oost-West fietsverbinding de HOV route niet meer kruist en er voor de andere 

denkbare verbindingen alternatieven zijn, is het conflict tussen fietsverkeer en de HOV 

geminimaliseerd.  
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De fiets suggestiestroken langs de Aristoteleslaan in noordelijke richting en de 

fietsoversteekplaats aan de westzijde van de rotonde worden geschrapt. Via de 

Bijvangweg en de Augustineslaan is er een veilige alternatieve route. De ter plaatse 

aanwezige bushalte wordt verplaatst naar de Bijvangweg.  
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9 OV Hub Bijvangweg 

De Halte Bijvangweg heeft naast de aanwezige sportvoorzieningen zoals atletiekbaan, 

ijsbaan en sportvelden, een groot en goed bereikbaar verzorgingsgebied aan de 

noordzijde en de zuidzijde van de Aristoteleslaan 

Daarom heeft deze locatie de potentie van een OV HUB en wordt dan ook als zodanig 

ingericht.  

 

Het fiets- en voetverkeer heeft een optimale aansluiting op de omgeving: 

• Richting het noorden via de Bijvangweg wordt het vierde kwadrant ontsloten en via 

de nieuw aangelegde brug ter hoogte van Waterland ook de Blaricummermeent.   

• Aan de zuidzijde is via het Kikkerpad en Rijnland een goede verbinding aanwezig 

met de Hagedis en de Salamander van de wijk Bijvanck. 

• Vanuit het oosten en het westen is de locatie goed te bereiken via het aan te leggen 

fietspad aan de noordzijde of het nieuwe voetpad aan de zuidzijde  

 

Vanaf de bushalte wordt richting het zuiden een voetverbinding gemaakt langs de 

atletiekbaan naar het Kikkerpad. Bij het Kikkerpad kan de grondwal worden gepasseerd 

via een aan te brengen trap of het nieuw aangelegde voetpad.  

Voor fietsers worden stallingen gerealiseerd  

 

Voor mensen die verder weg wonen dan loop- of fietspafstand zijn er goede 

aanvoerroutes naar deze locatie via de Aristoteleslaan en de Bovenmaatweg.  

Het parkeerterrein leent zich prima voor dubbelgebruik door forenzen en sporters.  

 

Omdat deze halte een groot verzorgingsgebied heeft, moet de Hub goed ingericht 

worden, zonder daarbij de belangen van de atletiekbaan geweld worden aan te doen.  

Daarom is voor deze hub een integraal plan gemaakt.  

  

9.1 Voet en fietsverkeer 
naar OV Hub 
Bijvangweg 

9.2 Autoverkeer 

9.3 Integraal ontwerp OV 
HUB 
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Hoofdoelen in het ontwerp zijn: 

1. Veiligheid voor fietsers en voetgangers 

2. Heldere structuur voor alle modaliteiten  (voetgangers, fietsers en auto’s) 

3. Groene inpassing in de omgeving 

4. Sociaal veilig ontwerp 

5. Infiltratie van hemelwater 

 

 

Figuur 14 HOV Hub Bijvangweg 

 

1. De (auto) verkeersfunctie is verder van de ingang van het park gebracht, waardoor 

bij de ingang van het park alleen ruimte is voor fietsers, voetgangers en groen.  

2. Het autoverkeer sluit direct aan op de eerste parkeer “straat”  

• Het gebied tussen de bomenrij en het hek van de atletiekbaan is nu het domein 

van fietser en voetganger. 

• Het voetpad sluit aan op het Kikkerpad  

• Het “olifantenpad” over de wal naar de Salamander wordt gefaciliteerd met een 

trap, waardoor er een legale en directe voetverbinding ontstaat.  

• Voor de voetganger die de trap niet kan nemen, wordt een voetpad in half 

verharding tussen de bomen en langs het Kikkerpad aangelegd, om de 

verbinding naar de Rijnland compleet te maken 

• Er wordt een duidelijk herkenbare fietsverbinding gemaakt tussen de 

Bijvangweg en het Kikkerpad en de nieuwe Oost-West fietsverbinding ten 

noorden van de Aristoteleslaan.  

• Deze is bij de oversteek van de Aristoteleslaan volledig losgetrokken van het 

autoverkeer, waardoor er een extra duidelijke en veilige oversteek ontstaat.  

• Langs het hek van de atletiekbaan wordt een groenstrook toegevoegd, waar een 

beplanting is bedacht die het open karakter van de ruimte respecteert.  
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Het is de bedoeling dat het complex (in ieder geval het gebouw) vanaf de 

Aristoteleslaan zichtbaar blijft 

 

3. Op het midden van het plein is een groenvak aangebracht van voldoende omvang 

om daar grote bomen te kunnen laten groeien. 

• Door toepassing van groen met bomen midden in de parkeerruimte, wordt het 

aanzicht flink groener. 

• De schaduw van bomen vermindert de hitte op de huidige vlakte.  

• Het terrein watert af naar de groenvoorzieningen, waardoor er minder water via 

de riolering wordt afgevoerd en meer water infiltreert in de bodem.  

• Door de parkeerplaatsen langs de buitenrand te voorzien van een haag of 

beplanting rondom (van maximaal 80 cm hoog), zijn de auto’s op het terrein 

vanuit de omgeving minder prominent zichtbaar en overheerst de groene aanblik. 

• De beperking in hoogte is nodig om het gebied sociaal veilig te maken en om het 

huidige open karakter te behouden.  

 

4. De fietsparkeerruimte voor de bushalte is ook beschikbaar als overloopvoorziening, 

wanneer het op het atletiekpark heel druk is. 

• Deze ruimte ligt centraal tussen de bushaltes, maar ook dicht bij de ingang van 

het park. 

• Wanneer de bushalte een doorslaand succes wordt en er meer fietsen komen dan 

waar nu ruimte voor is, kan worden gezocht naar een dubbel gebruik van een 

deel van de huidige stalling van de atletiekbaan.  

 

5. Het stukje fietspad (Rijnland) tussen het Kikkerpad en het voormalige fietspad (nu 

voetpad) langs de zuidzijde van de Aristoteleslaan is geschrapt. De Rijnland is via 

het Kikkerpad en het fietspad bij de atletiekbaan optimaal ontsloten op de omgeving.  

 

6. Er is voorzien in een adequate verlichting, die functioneel op basis van “expert 

judgement” is opgezet. In een volgende fase wordt er ter controle nog een 

lichtberekening gedaan, om te controleren of overal het gewenste lichtniveau wordt 

gehaald. 
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10 Kruispunt Aristoteleslaan - Bovenmaatweg 

Het kruispunt Oostermeent is een van de meest complexe locaties in het project.  

Hier komen grote verkeersstromen samen. Ook zijn er twee ontsluitingen naar het 

parkeerterrein van het winkelcentrum, die een directe invloed hebben op de 

verkeersafwikkeling op het kruispunt. 

Binnen de kaders die in 2019 voor het HOV ontwerp golden, is gekozen voor een 

oplossing met een kruispunt dat geregeld wordt met een verkeersregelinstallatie. 

 

Voor het voorliggend ontwerp zijn afwegingen opnieuw gemaakt. Daarbij zijn tijdens 

ontwerpsessies een aantal nieuwe kaders gehanteerd, die ruimte geven om tot een meer 

integrale en betere oplossing te komen: 

• Een herinrichting/optimalisering van het parkeerterrein van het winkelcentrum 

Oostermeent mag deel uitmaken van de oplossing; 

• Ontsluiting van de tennisbaan via de Hoofdweg creëert ruimte bij het kruispunt; 

• Indien nodig, mag er een grondruil met de tennisbaan plaatsvinden en mag een 

andere oplossing worden gezocht voor de aanwezige grondwal om het tennispark;.  

• De oversteek voor langzaam verkeer vanuit de zuidoostzijde in noordelijke en 

westelijke richting komt te vervallen. Met de invoering van de nieuwe hoofd 

fietsstructuur zijn er immers goede alternatieven en is er weinig noodzaak om deze 

oversteek te behouden. Het verwijderen van deze verbinding geeft veel extra 

capaciteit aan het kruispunt in de spitsmomenten. Dat biedt ruimte om de rotonde te 

verschuiven, ten gunste van een vloeiende rijroute voor de bus en wat extra ruimte 

rond het parkeerterrein Oostermeent.  

 

Met deze nieuwe uitgangspunten en aandachtspunten zijn de eerdere, door de HOV-

organisatie gemaakte, ontwerpoplossingen geoptimaliseerd. Er zijn meerdere varianten 

uitgewerkt die ten opzichte van elkaar met Value Engineering zijn afgewogen.  

 

In Bijlage 7 zijn documenten opgenomen over het ontwikkelproces, de VISSIM 

simulaties van alle beschouwde varianten in de Value Engineering systematiek en 

resultaten beschreven . 

 

Het aanpassen van de structuur van het parkeerterrein is voor de ondernemers een zeer 

gevoelig onderwerp. Er is grote zorg voor een verslechtering van de bestaande situatie, 

waarmee het voortbestaan van winkels in gevaar zou komen.  

Daarom is een analyse gedaan van de bestaande situatie, zowel op het gebied van 

parkeerdruk. Er is op een aantal drukke momenten gekeken naar het feitelijk gebruik van 

de parkeervoorzieningen. Daarnaast is er een toets gedaan op basis van de aanwezige 

omvang (m2) van de verschillende functies, wonen, winkels etc. en de parkeernormen 

die gelden  voor de verschillende bestemmingen. Uit beiden komt naar voren dat de 

beschikbare parkeerplaatsen de behoefte ruim overtreffen. Wat in het onderzoek op valt 

is dat de parkeergarage aan de Monninckskamp beperkt wordt gebruikt. 

De resultaten van het parkeerdrukonderzoek zijn opgenomen in bijlage 8  

In paragraaf 10.4.2 wordt op de resultaten ingegaan.  

 

10.1 Ontwerpopgave van 
het kruispunt  

10.2 Parkeerdruk 
onderzoek  
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Naast het parkeerdruk onderzoek is er ook een scan gedaan op de leefbaarheid en de 

ruimtelijke kwaliteit rondom het winkelcentrum. Er is gekeken naar de manier waarop 

de verkeersstromen rondom het winkelcentrum functioneren, hoe de looproutes zijn, hoe 

vindbaar en herkenbaar het winkelcentrum is. Uit deze analyse bleek dat er ruimte is 

voor verbetering.  

In Bijlage 9 Inrichtingsplan Oostermeent Huizen is een en ander uitgebreid beschreven. 

Daarnaast wordt in par 10.4.2 nader op de resultaten ingegaan.  

 

 

In deze paragraaf beschrijven we de volgende onderdelen van de voorkeursvariant.  

1. Het wegontwerp 

2. De aanpassing van het parkeerterrein Oostermeent 

3. De aanpassingen aan de tennisbaan 

 

• In de voorkeursvariant is de bestaande rotonde met vier aantakkingen vervangen 

door een rotonde met drie aantakkingen.  

o De aantakking op het parkeerterrein van het winkelcentrum is verplaatst van 

het kruispunt naar het noorden van het parkeerterrein bij de Betuining; daar 

wordt een nieuwe aansluiting op de Bovenmaatweg gemaakt. Hierdoor worden 

de manoeuvres van en naar het parkeerterrein losgetrokken van de HOV route 

en het kruispunt, hetgeen de overzichtelijkheid, veiligheid en doorstroming ten 

goed komt  

• De bus wordt maximaal gefaciliteerd: 

o De afmeting van de rotonde is groter dan vereist binnen de bebouwde kom. Dit 

geeft meer rijcomfort voor de bus.  

o Voor de bus is een rijstrook gemaakt aan de noordzijde van de Aristoteleslaan. 

Hierdoor kan de bus langs de (eventuele) wachtrij oprijden tot aan de rotonde.  

o Doordat de rijstrook voor de bus aan de buitenzijde van de rotonde raakt zal de 

bus de bocht op de rotonde comfortabeler rijden dan bij een normale rotonde. 

(Dit is mogelijk geworden door het verschuiven van de rotonde)  

• De rotonde is verschoven richting de tennisbaan. Dit geeft een aantal voordelen: 

o De bus vanuit Blaricum komt aan op de zijkant van de rotonde waardoor de 

bus minder hoeft te draaien. Dit komt ten goede aan het comfort van de 

reizigers. 

o Er ontstaat meer ruimte voor het parkeerterrein bij het winkelcentrum en voor 

de geplande ontwikkeling van een woningbouwlocatie ter plaatse van het 

zuidelijke deel van het parkeerterrein. Die bebouwing is gepland boven de 

parkeervakken.  

o De ontsluiting van het parkeerterrein kan op voldoende afstand van het 

kruispunt worden gelegd, zodat deze elkaar niet beïnvloeden.  

10.3 Leefbaarheids 
onderzoek en 
Inrichtingsplan 
Oostermeent 

10.4 Voorkeursvariant  

10.4.1. Wegontwerp 
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Figuur 15 Nieuwe rotonde en parkeerterrein Oostermeent 

• De ontsluiting van het parkeerterrein en de routing op het parkeerterrein worden 

aangepast:  

o De in- en uitrit die aansloot op de rotonde is verplaatst naar de Betuining 

o De in- en uitrit ter zuiden van de rotonde is verder naar het zuiden verplaatst en 

is alleen nog uitrit.  

• Dit heeft de volgende effecten: 

o De aansluiting van het parkeerterrein is los gemaakt van het kruispunt 

Oostermeent, waardoor de hele situatie voor alle gebruikers - vooral voor de 

fietsers op het fietspad - overzichtelijker en daarmee veiliger wordt.  

o Door de ontsluitingen van het parkeerterrein, wordt de situatie voor de twee 

overgebleven “conflict” situaties tussen fietsers en verkeer van en naar het 

parkeerterrein, veel overzichtelijker en daarmee veiliger 

 

• De hoofd fietsroute is verlegd naar de noordzijde van de Aristoteleslaan, zie voor 

onderbouwing paragraaf 4.1   

Hierdoor zijn er een aantal positieve effecten bij dit kruispunt:  

o Het doorgaand fietsverkeer kruist de HOV route niet meer. Het kruist ook maar 

één poot van de rotonde. Dit komt ten goede aan de vlotte en veilige fietsroute 

de veiligheid van de fietsers en de verkeersafwikkeling (van het auto en 

busverkeer) op de rotonde 

o Door het vervallen van het fietspad, wordt het verschuiven van de rotonde in 

zuidwestelijke richting mogelijk.  

 

Zoals al eerder beschreven zijn er voor het winkelcentrum Oostermeent twee studies 

gedaan: een parkeerdrukonderzoek en het inrichtingsplan Oostermeent. 

Beide documenten beschouwen de omgeving van het winkelcentrum als geheel. 

Hieronder worden de belangrijkste punten uit de studies gelicht.  

 

• Uit het parkeerdruk onderzoek komt naar voren dat: 

10.4.2. Parkeerterrein 
Oostermeent 
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o Het winkelcentrum Oostermeent op twee zaterdagen in de zogenaamde 

hamsterperiode (maart 2020) eenzelfde beeld vertoonde als voor de 

coronacrisis.  

o De parkeergarage aan de Monnickskamp zeer matig wordt gebruikt.  

 

Deze constateringen hebben er evenwel niet toe geleid dat het aantal parkeerplaatsen 

drastisch is gereduceerd. Wel geven zij aanleiding tot het schrappen van een aantal 

plaatsen als gevolg van herinrichting. In het inrichtingsplan is inzichtelijk gemaakt op 

welke plekken parkeerplaatsen niet terug komen.  

 

In het document Inrichtingsplan Oostermeent wordt een analyse gemaakt van de huidige 

routes voor fietsers en voetgangers. Dit geeft een zeer chaotisch beeld, dat overeenkomt 

met de beleving ter plaatse.  

Het plan voorziet er in om een duidelijke ordening aan te brengen in de routes voor 

voetgangers, fietsers en autoverkeer, waarbij nadrukkelijk aandacht is voor de 

stedenbouwkundige kwaliteit van het gebied rondom het winkelcentrum.  

Kortheidshalve wordt verwezen naar Bijlage 9 inrichtingsplan Oostermeent |Huizen, 

waar een en ander in integrale context is verwoord. 

 

De belangrijkste zaken uit het ontwerp zijn de volgende: 

 

• Het parkeerterrein wordt vanuit de Betuining ontsloten. Dit is een in- en uitrit. 

• Vrachtverkeer rijdt één richting vanaf de Betuining naar de uitgang tegenvoer de 

tennisbaan. Achteruit rijden is niet nodig (en niet wenselijk!). 

• Doorgaand fietsverkeer wordt om het parkeerterrein heen geleid. 

• De duidelijke routing op het parkeerterrein geeft minder ‘zoekend’ autoverkeer en 

zorgt voor een eenduidige verkeersstroom. De parkeerders komen niet meer van 

alle kanten.  

• Er is een heldere structuur gemaakt voor de voetgangers. Het grootste deel van de 

parkeerders wordt geleid via het laantje onder de bestaande bomen tussen het 

winkelcentrum en de Bovenmaatweg van en naar de parkeerplaats.  

Het laantje zal geen fietspad meer zijn, maar hoogwaardig worden ingericht tot een 

soort van “Huizer Ramblas”. Wanneer in de toekomst de woningbouw ter plaatse 

wordt gerealiseerd kan hier nog een plint met winkels worden gecreëerd om de 

“Ramblas” extra allure te geven.   

Doordat de voetgangers via deze “Ramblas” worden verzameld en geconcentreerd 

oversteken naar het winkelcentrum ontstaat duidelijke oversteeklocatie waardoor 

het meer overzichtelijk en veilig wordt.  
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Figuur 16 Aangepast parkeerterrein aan de oostzijde van WC Oostermeent 
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Voordat de rotonde richting de Tennisbaan werd geschoven, was er al contact geweest 

met Stichting Blauw-Wit en T.V. Huizen over mogelijkheden en onmogelijkheden om 

tot een aanpassing te komen. Volgend op het wegontwerp  is in constructief overleg met 

T.V. Huizen het terrein van de tennisvereniging heringericht.  

 

Bij deze herinrichting zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd: 

• De functionaliteit van het park moet ten minste gelijk blijven; 

• Afscherming van het terrein voor wind, waarbij het terrein niet inboet op kwaliteit.  

• Als het kan, ruimte creëren voor twee “padel” banen  

 

Het overleg met de verenigingen heeft geleid tot een gedragen VO ontwerp.  

 

 

Figuur 17 Kruispunt Oostermeent met aangepaste tennisbaan 

Daarin zijn dit de meest markante wijzigingen ten opzichte van de huidige situatie: 

• De ingang voor autoverkeer is verplaatst naar de Hoofdweg, maar wel zodanig dat 

de koplampen bij het verlaten van het terrein niet bij de aanwezige woningen naar 

binnen schijnen. 

• De toegang voor fietsers is zowel aan de Hoofdweg als aan de Bovenmaatweg. 

• Het terrein wordt omzoomd met een groen geluidscherm en bomen in de ruimte 

tussen het geluidscherm en de weg. Dit vervangt de bestaande geluidswal met 

beplanting.  

• De parallelweg van de Bovenmaatweg ter plaatse van het clubgebouw van de 

tennisverenging wordt versmald en verschoven naar de tennisbaan. 

• De entree van het clubgebouw wordt verplaatst naar de zijde van de Bovenmaatweg. 

• Er is ruimte gereserveerd voor twee eventueel te bouwen “Padel” banen  

• Alle andere functies zijn gebleven of verplaatst (oefenkooi, materiaalberging, 

compostruimte et cetera).  

  

10.4.3. Aanpassing 
tennisbaan  
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11 Kruispunt Huizermaatweg - Bovenmaatweg – Het Merk  

In dit hoofdstuk wordt het hele gebied beschreven van het kruispunt Huizermaatweg - 

Bovenmaatweg - Het Merk en de rotonde Oostermeent  

 

Op dit kruispunt is een verkeerssimulatie gedaan om te bepalen welke maatregelen nodig 

zijn om de vlotte doorgang van de bus mogelijk te maken.  

Daaruit kwam naar voren dat het zoveel mogelijk verlengen van de linksaf stroom van 

de Bovenmaatweg in de richting van Het Merk, het meeste bijdraagt aan het vlot door 

laten van de HOV bus, terwijl ook de rest van het verkeer daar baat bij heeft.  

 

Rond dit kruispunt vinden een aantal aanpassingen plaats: 

1. Het linksafvak op de Bovenmaatweg richting Het Merk wordt zo veel mogelijk 

verlengd.  

2. Er wordt een nieuwe bushalte gemaakt aan de zuidzijde van de Bovenmaatweg. 

3. De verbindingen die de Bovenmaatweg kruisen worden gebundeld. 

 

Het linksafvak op de Bovenmaatweg richting Het Merk wordt zo veel mogelijk verlengd   

Hiermee wordt de verkeersafwikkeling flink verbeterd, waarvan alle verkeer profijt 

heeft.  

 

Het HOV haltepaar op dit kruispunt bestaat uit de nieuw te bouwen halte aan de 

zuidzijde van de Bovenmaatweg voor bussen in de richting Hilversum en op de 

Huizermaatweg voor bussen richting busstation Huizen.  

De fietsenstalling van deze halte zal voornamelijk worden geprojecteerd aan de 

noordzijde van het kruispunt, maar ook worden stallingsplaatsen aan de zuidzijde 

gerealiseerd.  

 

 

Figuur 18 Nieuwe bushalte en stalling aan zuidzijde Bovenmaatweg 

 

11.1 Verlengen linksaf vak 

11.2 Nieuwe bushalte 

Bovenmaatweg 
zuidzijde 

11.3 Bundelen 
dwarsverbindingen 
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Wat opvalt is dat er tussen de rotonde Huizermaatweg en dit kruispunt veel 

oversteekmogelijkheden zijn. Deze hebben een negatieve invloed op de doorstroming en 

op de duidelijkheid en aantrekkelijkheid van het gebied.  

Daarom worden een aantal ingrepen gedaan om dit te verbeteren.  

 

De bestaande fietstunnel wordt sociaal veiliger en aantrekkelijker gemaakt.  

In Bijlage 11 van dit rapport is een studie opgenomen om de aantrekkelijkheid van de 

onderdoorgang te verbeteren. De voorgestelde maatregelen dragen eraan bij dat dit een 

volwaardig alternatief wordt voor het bovengronds oversteken van de Bovenmaatweg.  

 

 
 

Figuur 19 Extra doorzicht en licht in tunneltje. Het voetpad aansluitend op aanwezige voetpaden.  

 

• Om de fietsoversteken bij de kruising Bovenmaatweg – Monnickskamp 

overzichtelijker te maken, zijn fietsoversteekplaatsen samengevoegd aan de 

oostzijde van dit kruispunt. Hierdoor ontstaat er een overzichtelijkere en veiligere 

verkeerssituatie.  

 

Figuur 20 Bundeling van in- en uitritten en oversteekplaatsen. Middenberm doorgetrokken 

 

Het opheffen van de middelste van de drie inritten van het winkelcentrum aan de 

noordzijde van de Bovenmaatweg en het herindelen van het gebied tussen 

11.4 Opwaarderen 
fietstunnel Amstenrade 

11.5 Bundelen in-uitritten 
parkeerterrein 
Oostermeent  
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Bovenmaatweg en de gebouwen van het winkelcentrum, leidt tot toename van kwaliteit 

en bruikbaarheid.  

 

Enerzijds door het gebied tussen het winkelcentrum en de Bovenmaatweg optimaal en 

eigentijds in te richten. Anderzijds door het verwijderen van de doorsteek in de 

middenberm en de in- en uitrit naar de Bovenmaatweg. Hierdoor zal de 

verkeersafwikkeling voor zowel fiets als autoverkeer verbeteren en wordt de 

verkeerssituatie veiliger en overzichtelijker. De groene doorgaande middenberm draagt 

bij aan de kwaliteit van het gebied.  

 

Nadeel kan zijn dat bevoorradende vrachtwagens die vanaf Het Merk komen, via de 

rotonde dienen te keren. Maar omdat de afwikkeling daar goed is geregeld, weegt dit 

nadeel niet op tegen de voordelen.   
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12 Winkelcentrum Oostermeent 

In de voorgaande hoofdstukken zijn op verschillende plaatsen aanpassingen aan de 

parkeerplaatsen en de toegangen naar winkelcentrum oostermeent beschreven.  

In het maken van de plannen is er steeds vanuit twee kanten gekeken hoe synergie kon 

worden gecreëerd. Vanuit het oost-West as project zijn aanpassingen nodig aan de 

omgeving van het winkelcentrum, maar het optimaal functioneren van het 

winkelcentrum is ook onderdeel van het Oost-West as.  

In dit hoofdstuk wordt kort beschreven hoe de belangen van het winkelcentrum zijn 

meegenomen in het ontwerp.  

 

Er zijn inventariserende studies gedaan naar het huidig functioneren van het 

winkelcentrum, te weten: 

• Parkeerdruk onderzoek Oostermeent (zie bijlage 8) 

• Inrichtingsplan Oostermeent (zie bijlage 9) 

In deze studies is gekeken naar de huidige fysieke situatie en het huidig functioneren van 

het winkelcentrum  huidig gebruik van het winkelcentrum en worden voorstellen gedaan 

om de situatie te verbeteren.  

Deze studies leiden concreet tot de volgende aanpassingen: 

 

Rondom het winkelcentrum worden de volgende aanpassingen uitgevoerd die voor een 

groot deel al in eerdere paragrafen zijn beschreven.  

• Oostelijk parkeerterrein 

o  Eén in en uitrit wordt weggehaald van de rotonde en in noordelijke richting 

verschoven. 

o Eén inrit wordt alleen uitrit. 

o De routing voor auto’s, fietsers en voetgangers en wordt logischer en 

begrijpelijker gemaakt. 

o Het terrein wordt volledig herinricht.  

o In de inrichting is rekening gehouden met het op termijn realiseren van een 

woningbouw locatie boven het te handhaven parkeerterrein. 

• Zuidelijk parkeerterrein (oostzijde) 

o Het aantal aansluitingen naar de Bovenmaatweg is verminderd. Het oostelijk 

deel van het zuidelijk parkeerterrein is vooral gericht op bevoorrading van de 

winkels en minder op parkeren omdat daarvoor alternatieven zijn. 

o De ingang van het winkelcentrum bij de uitmonding van de fietstunnel krijgt een 

kwaliteit impuls en zal niet meer worden afgedekt door lossende vrachtauto’s. 

• Zuidelijk parkeerterrein (westzijde) bij AH 

o Het zuidelijk parkeerterrein nabij AH wordt overzichtelijker en compacter 

gemaakt. Dat is mede nodig omdat er ruimte nodig is voor het fietspad. Uit 

de parkeerstudie komt naar voren dat er in de parkeergarage aan de 

Monnickskamp ruim voldoende parkeerruimte vrij is om dit te 

compenseren.  

• Monninckskamp  

o Deze straat wordt als verblijfsgebied worden ingericht.  

o De parkeervakken vervallen om meer ruimte te maken voor groen , er is 

voldoende ruimte in de parkeergarage. 

12.1 Inventariserende 
studies  

12.2 Aanpassingen rondom 
winkelcentrum: 
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o Hierdoor krijgt het gebied meer de sfeer en allure die hoort bij een 

winkelcentrum. 

o De ingang van de parkeergarage wordt beter zichtbaar en herkenbaar 

worden gemaakt.  

Een en ander wordt in de DO fase verder uitgewerkt. De achtergrond van deze 

aanpassingen is meer uitgebreid beschreven in genoemde bijlagen.  
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13 Fietsverbinding Bovenmaatweg - Regentessepark -
Gooierserf  

Uit de analyse van de langzaam verkeerstructuur kwam naar voren, dat een extra 

verbinding tussen het winkelcentrum Oostermeent en Stad en Lande - als onderdeel van 

de Oost-West fietsroute - sterk bijdraagt aan een goede langzaam verkeerstructuur van 

Huizen. Deze verbinding geeft ook een goede toegang naar de bushaltes rondom dit 

kruispunt en de bijbehorende stallingen.  

Deze verbinding wordt gerealiseerd door een nieuw te maken brug over de watergang 

langs Het Merk, die aansluit op de Sloep en het Gooierserf .  

Deze verbinding geeft ook goede toegang tot de bus, die stopt aan de westzijde van Het 

Merk in de richting Gemeenlandlaan. Hier stoppen de lijnen 100 en 108.  

 

 

Figuur 21: Fietsverbinding Bovenmaatweg – Regenmtessepark - Gooierserf 

 

Aandachtspunt hierbij is de doorsteek door de grondwal langs de Huizermaatweg. Deze 

doorsteek kan mogelijk leiden tot geluidslekkage. In dat geval zijn volgens de wet op de 

geluidshinder aanvullende maatregelen nodig. Daarnaast moet nog worden nagegaan of 

er planologische consequenties zijn.  
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14 “Rondje om de H. Thomas kerk”  

In de huidige situatie wordt de fietstunnel in het Gooierserf niet intensief gebruikt. Dit 

kan worden verbeterd door twee ingrepen.  

 

De tunnel sluit visueel niet goed aan op het fietsnetwerk. Dit wordt verbeterd door het 

maken van een duidelijke aansluiting op de overige fietsstructuur ter plaatse, 

bijvoorbeeld door eenduidige en kwalitatief hoogwaardige verhardingen. 

De groene en blauwe routes op onderstaande afbeelding moeten meer eenduidig 

aansluiten op de tunnel. 

 

Figuur 22: Rondje om de kerk  

Naar de huidige maatstaven is de aanwezige de tunnel niet sociaal veilig ingericht.  

Daarom is een verkenning gedaan naar de mogelijkheden om deze situatie te verbeteren. 

De resultaten hiervan zijn opgenomen als Bijlage 11 bij dit rapport.  

 

 

 

Figuur 23 Onderdoorgang in Gooierserf verwijderde luchtkoepels en beplanting en extra verlichting en 

wandkleuring  

14.1 Verbeteren 
zichtbaarheid 
fietsverbinding 

14.2 Verbeteren sociale 
veiligheid tunnel  
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Figuur 24 Extra trap naar Huizermaatweg en meer sociale veiligheid door verwijderen beplanting. 

 

In onderstaande afbeelding is weergegeven hoe een en ander meer eenduidig en 

herkenbaar wordt ingericht.  

 

 

Figuur 25 Rondje om de Thomas kerk 
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15 Dwarsprofiel Huizermaatweg  

De huidige Huizermaatweg heeft over het grootste deel een groene middenberm met 

bomen.  

Nu deze hoofdverkeersader integraal wordt aangepakt, zijn er een aantal overwegingen 

die het rechtvaardigen om de twee rijstroken met groene middenberm te vervangen door 

één “rijloper” met twee rijstroken tegen elkaar. Hieronder zijn de overwegingen in 

willekeurige volgorde opgenomen: 

• De bestaande asfaltconstructie heeft het einde van zijn technische levensduur 

bereikt. Groot onderhoud is noodzakelijk; 

• De bomen in de middenberm kunnen niet volgens de huidige ARBO eisen worden 

onderhouden zonder het verkeer geheel van deze route te halen. Dit is een 

onwenselijke situatie; 

• Wanneer de weg uit één rijloper met twee rijstroken bestaat, zijn er meer 

mogelijkheden voor hulpdiensten om het aanwezige verkeer te passeren; 

• Er treed minder versnippering op in het groen, waardoor dit meer omvang krijgt en 

in een groter geheel kan worden onderhouden; 

• Het verkeer komt iets verder van de (woon) bebouwing te rijden; 

• Op een aantal plaatsen wordt het hierdoor mogelijk om een plek voor een bushalte 

te vinden. Zonder deze ingreep is dit niet mogelijk.  

• Op een aantal plaatsen zal het totaal aan asfaltoppervlak hierdoor afnemen.  

 

Deze aanpassing vind grofweg plaats tussen Fauna en de rotonde in de Zuiderzee 
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16 Aansluiting Fauna 

Voor de aansluiting Fauna zijn een aantal opties onderzocht en via de Value Engineering 

(VE) methode afgewogen. Alles afwegend is gekozen voor een voorrangsplein. In  

Bijlage 13 is dit afwegingsproces beschreven.  

 

Bestaande situatie:  

In de bestaande situatie is er een rotonde met midden geleiders op alle aantakkingen en 

een tweerichtingenfietspad rondom de rotonde. Net voorbij de rotonde ligt aan beide 

zijden op de doorgaande weg een bushalte, namelijk halte Fauna.  
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Een voorrangsplein heeft de volgende pluspunten: 

• De doorgaande weg heeft voorrang, dus minder oponthoud voor de bus;  

• In tegenstelling tot een rotonde, hoeft de bus niet af te remmen bij de kruising. Dit 

levert een tijdwinst van 15 tot 20 seconden op. Ook is er geen vertraging door 

eventueel op de rotonde aanwezig verkeer;  

• Doordat de rijlijnen vloeiend zijn, is het comfort in de bus groter dan bij een 

rotonde. 

 

Figuur 26: Voorrangsplein Fauna  

  

16.1 Een voorrangsplein  
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17 Halte Jol 

In paragraaf 3.1.4 is duidelijk geworden dat de halte Jol een enorm groot 

verzorgingsgebied heeft.  

 

Met een aantal ingrepen is ter hoogte van halte Jol een goede aansluiting gemaakt op de 

belangrijke hoofdassen van het langzaam verkeernetwerk, zowel richting het Bad 

Vilbelpark als richting de wijk Stad en Lande.  

Hier wordt een halte gerealiseerd met alle relevante voorzieningen (abri), veilige 

oversteekmogelijkheid voor fietsers en voetgangers met een middengeleider van 5 meter 

breed en een fietsenstalling waarbij ruimte is voor groei.  

 

Hoewel de halte Jol strategisch ligt ten opzichte van de langzaam verkeersroutes is de 

verkeerssituatie ter plaatse op dit moment bijzonder onoverzichtelijk.  

• De bushalte richting Hilversum ligt vòòr het kruispunt, waardoor de halterende bus 

het zicht belemmert bij het oversteken,. 

• De aansluitende rijweg ligt niet recht voor de aansluiting met de Huizermaatweg,  

• Er zijn aansluitingen van de parallelwegen én het Gooierserf op de Huizermaatweg, 

Kortom er gebeurt te veel op te weinig ruimte.  

 

 

Figuur 27 Overzicht halte Jol bestaande situatie 
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Er zijn verschillende varianten uitgewerkt voor een goede en veilige oplossing. 

Uiteindelijk is gekozen voor de volgende ingrepen.  

• De bushalte richting het oosten (Oostermeent) is verplaatst naar de oostzijde van het 

kruispunt, waardoor de halterende bus bij het oversteken het zicht op het 

aankomende verkeer niet belemmert.  

• Het midden eiland is vergroot naar 5 meter breed. Hiermee ontstaat een goede plek 

om gefaseerd over te steken.  

•  De in- en uitrit voor autoverkeer van en naar de Huizermaatweg op deze locatie 

komt te vervallen.  

 

Het Gooierserf en de parallelweg van de Huizermaatweg blijven ontsloten via De Haar 

en Fauna. Vanaf de zuidelijke rijbaan van de Huizermaatweg kan men nog naar Graaf 

Floris.  

 

De huidige slinger in het fietspad ter hoogte van de moskee wordt recht getrokken, 

waardoor het doorgaand fietspad meer logisch zichtbaar wordt.  

 

 

Figuur 28 Halte Jol, nieuwe situatie 

 

Voor de halte Jol zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd: 

• Weg uitbouwen naar de noordzijde (i.v.m. beperkte ruimte zuidzijde);  

• Zo veel mogelijk laten vervallen van middenberm buiten het kruispunt, om ruimte 

te vinden voor de haltes. 

• Fietsenstalling (conform PVE) dichtbij de halte; 

• Voldoende ruimte rondom de halte; 

• Goede aansluiting fietspaden op de omgeving. 
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Figuur 29 Aansluitingen naar Huizermaatweg 

De autoverkeeraansluiting bij Jol komt te vervallen 

De beknopte evolutie naar dit ontwerp is opgenomen als bijlage 14 bij dit rapport. 
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18 Aansluiting De Haar  

Bij De Haar zijn dezelfde varianten bekeken als bij Fauna , met dien verstande dat hier 

ook een diagonale tunnel is verkend. De afweging is gelijk aan die van Fauna.  

Als oplossing is ook hier gekozen voor een voorrangsplein. | 

In Bijlage 15 wordt de afweging verder toegelicht. .  

 

Figuur 30: Bestaande situatie De Haar 

  

18.1 Bestaande situatie  
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Een voorrangsplein heeft de pluspunten die ook al bij Fauna beschreven zijn. : 

 

 

Figuur 31: Voorrangsplein De Haar 

18.2 Voorrangsplein 
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19 Wegvak De Haar – Rotonde Zuiderzee.  

Op dit wegvak komt de groene middenberm te vervallen en wordt het groen toegevoegd 

aan de zuidelijke berm. Hiermee wordt de weg meer compact vormgegeven en is het 

groen minder versnipperd en beter te onderhouden. Deze aanpassing valt samen met het 

vervangen van de technisch afgeschreven verharding.  

 

 

Figuur 32: Wegvak De Haar - Rotonde Zuiderzee. 
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20 Verbinding Hoefblad – Zuiderzee  

De bestaande verbinding tussen het Hoefblad en de Huizermaatweg met de 

oversteekplaats in een recht stuk van de Huizermaatweg, wordt door bewoners 

regelmatig als onveilig benoemd. Dit heeft te maken met de snelheid van het autoverkeer 

ter plaatse. Daarom is gezocht naar een veiliger en ook logische route. Deze is gevonden 

door een aansluiting te maken richting de bestaande rotonde. Van daaruit kan men de 

weg in alle richtingen vervolgen.  

 

Het voordeel van deze oplossing is, dat het autoverkeer bij een rotonde een lage snelheid 

heeft, waardoor de ernst van een ongeval kleiner zal zijn dan op een plek waar 

automoblisten geen overstekers verwachten. In de routing naar de rotonde is rekening 

gehouden met de mogelijkheid woningen te realiseren aan de zijde van Hoefblad.  

 

 

Figuur 33: Verbinding Hoefblad Zuiderzee 
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Bijlage I: Structuur Fiets en voetgangersverbindingen 

Deze Bijlage bevat een overzichtstekening van alle langzaam verkeer routes en de 

voorgestelde aanvullende schakels daarin. 

 



 

 

ii 

Bijlage II: Totaal ontwerp ingrepen HOV 2019  

Op deze overzichtstekening zijn de isochronen van zowel de HOV als het totaal van 

bus routes opgenomen .  . 
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Bijlage III: Groenplan oost West As Huizen  

.  
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Bijlage IV: Programman van Eisen  

In deze Bijlagen is het programma van eisen opgenomen zoals die zijn verzameld uit 

alle bewoner overleggen en inspraak momenten met betrekking tot eerdere HOV 

plannen. Ze zijn voorzien van een reactie waaruit blijkt wat met de opmerking is 

gedaan of in een volgende projectfase zal worden gedaan. Soms zijn het opmerkingen 

die nader in de DO fase worden uitgewerkt, maar soms zijn het ook aandachtspunten 

voor de fase van contracteren of uitvoeringen.  
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Bijlage V: Ontwerpuitgangspunten wegontwerp 

In deze bijlage wordt inzichtelijk gemaakt welke ontwerpuitgangspunten aan het 

ontwerp ten grondslag liggen.  
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Bijlage VI Achtergronden ontwerp rotonde Stroomzijde  

Bij kruispunt Oostermeent heeft de werkgroep de verschillende varianten met elkaar 

vergeleken op basis van onderstaande criteria en weging 
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Bijlage VII: Achtergronden ontwerp rotonde Oostermeent 
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Bijlage VIII: Parkeerdruk onderzoek Oostermeent  

Deze Bijlage  bevat de criteria zoals opgesteld voor De Haar.  

De situaties bij De Haar en Fauna zijn nagenoeg gelijk. De criteria en de scores per 

variant op de criteria zijn daardoor ook vergelijkbaar. 

Verschil tussen de situatie bij De Haar en Fauna zit vooral in de variant bij de 

voet/fietstunnel. Naast de tunnel in noord-zuidverbinding is er bij De Haar ook 

gekeken naar een voet/fietstunnel op de oost-westverbinding die parallel loopt aan de 

rijrichting van het doorgaand verkeer. Maar ook die tunnel is net als de andere tunnels 

lastig inpasbaar en lastig aan te sluiten op het fietsnetwerk
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Bijlage IX: Inrichtingsplan Oostermeent 

.
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Bijlage X: Ontwerpen Tennisbaan  

 

Revitalisering onderdoorgangen 

 

Kruispunt Huizermaatweg Het Merk  
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Bijlage XI Revitalisering onderdoorgangen 
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Bijlage XII Achtergronden ontwerp Kruispunt Het Merk 
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Bijlage XIII Achtergronden ontwerp Fauna 
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Bijlage XIV Evolutie ontwerp halte Jol 
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Bijlage XV Achtergronden ontwerp kruispunt De Haar 
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Bijlage XVI Rijcurves busstation 
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Bijlage XVII Milieukundig onderzoek verharding en 
bodem 
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Bijlage XVIII Verhardingsadvies  

 


