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Beste leden van de commissie,  
 
Graag informeer ik u over de laatste stand van zaken van de beoogde werkzaamheden aan 
de Zuiderzeedreef in de Blaricummermeent.  
 
In de afgelopen jaren is er gefaseerd gebouwd in de Blaricummermeent. De bouw van de 
woningen aan de Zuiderzeedreef vanaf de Nijhofflaan is recentelijk afgerond. Tijdens de 
bouw is vanwege zwaar bouwverkeer gebruik gemaakt van een bouwstraat met tijdelijke 
verharding. Nu de bouw van de woningen is afgerond, is het de bedoeling dat de definitieve 
straat wordt aangelegd. Het probleem daarbij is dat de Zuiderzeedreef de enige 
toegangsweg is, waardoor tijdens de werkzaamheden de achterliggende woningen niet 
bereikbaar zijn voor de bewoners en de nood- en hulpdiensten. Om deze woningen toch 
bereikbaar te houden, is het nodig een tijdelijke ontsluiting te realiseren via de wijk het Vierde 
Kwadrant in Huizen. 
 
Binnenkort zou worden gestart met de werkzaamheden hiervoor. Aanvankelijk zijn er twee 
dammen aangebracht. De omgeving is hier toen niet tijdig en volledig over geïnformeerd 
door de gemeente Blaricum. Dit riep veel vragen op over de gevolgen van de tijdelijke 
omleiding. De afgelopen tijd is geprobeerd om samen met de gemeente Blaricum hier meer 
inzicht in te krijgen. Helaas moeten we constateren dat er nog steeds veel vragen niet 
volledig beantwoord zijn. Daarmee kunnen we de zorgen die bewoners hebben niet 
wegnemen. Er is daarom behoefte aan nader overleg met gemeente Blaricum. Daarbij 
houden we alle opties open. Tot er meer duidelijkheid is, wordt de omleiding niet in gebruik 
genomen.   
 
De omwonenden in Huizen zijn hierover reeds per nieuwsbrief geïnformeerd. U treft deze in 
de bijlage aan.   
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Roland Boom 

 



In deze nieuwsbrief van de gemeente Huizen informeren wij u over de voorgenomen werkzaamheden aan de 
Zuiderzeedreef. 

De bouw van de Blaricummerstraat is bijna klaar. Tijdens de bouw wordt vanwege 
zwaar bouwverkeer gebruik gemaakt van bouwstraten met tijdelijke verharding. 
Pas na afronding van de bouw wordt de definitieve straat aangelegd. Binnenkort 
zou worden gestart met de vervanging van de bouwstraat aan de Zuiderzeedreef 
in Blaricum. 

Aanvankelijk zijn de dammen aangebracht zonder u als omwonende hierover te 
informeren. Wij willen benadrukken dat wij dat betreuren. Na contact met 
buurtbewoners is gebleken dat er nog veel vragen zijn die wij nu niet kunnen 
beantwoorden. Er is daarom behoefte aan nader overleg met gemeente Blaricum. 
Als deze duidelijkheid er is, komen we bij u terug. Tot die tijd zullen de 
werkzaamheden geen doorgang vinden. 

Als u vragen of opmerkingen over dit project heeft, neemt u dan gerust contact 
op. Wij zijn er voor u. U kunt terecht bij:  
Albert Hoogenkamp (gemeente Huizen) 
T: 06 24 27 50 19 E: a.hoogenkamp@huizen.nl
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