
De varianten voor de HOV-tracédelen zijn bekend. Na de consultatieronden in april heeft het 
college van burgemeester en wethouders gekozen hoe busbaan en omgeving er uit gaan zien.
Op woensdag 11 september is er voor iedereen die het interessant vindt een informatieavond.

NR. 2 AUGUSTUS 2013

Varianten HOV-tracédelen bekend

Nieuwsbrief 

HOV in ´t Gooi

Waar staan we?
Voorbereiding en realisatie

Voorbereiding en realisatie

Tijdlijn

Februari 2013

1e Consultatieronde:
Keukentafelgesprekken

Start
Consultatietraject

Besluitvorming
voorlopig ontwerp
en bestuursovereenkomst

2e Consultatieronde:
Consultatiebijeenkomsten
varianten tracédelen

Start Planologische 
procedure

3e Consultatieronde:
Begin 2014 of medio 2015
afhankelijk van wijze 
aanbesteding

Aanbesteding

Maart 2013 April 2013 Mei 2013 Juni 2013 Juli - Dec. 2013 2014

11 september
Informatieavond

Variantkeuze 
en vaststellen 
voorlopig ontwerp

Contract en
Uitvoering

2015

Ingebruikname 
HOV-baan

2016 2017 2018

Tijdlijn 2b.pdf   1   28-08-13   09:51

C o l o f o n

6
Uitgave: gemeente Hilversum
Oplage: 5525 stuks 
Drukwerk: De Toekomst Hilversum

5

Wethouder Erik Boog: 
‘We moeten onze kansen pakken’

Hoogwaardig Openbaar Ver voer tussen Hilversum en Huizen

Informatieavond 11 september
Kom naar de informatieavond op woensdag 11 september in de burgerzaal van het 
raadhuis, Dudokpark 1, 1217 JE Hilversum. Inloop vanaf 19.00 uur, start 19.30 uur. 
Tijdens deze bijeenkomst vertellen we wat we met de input verkregen uit de consultatie-
rondes van 2, 3 en 4 april hebben gedaan. Daarnaast geven we een toelichting op de variant-
keuze.  De start van deze informatieavond is gezamenlijk, met kort mogelijkheid tot het stellen 
van vragen. Daarna gaan we uiteen in drie verschillende ruimtes. In elk daarvan wordt 
een tracédeel uitgelegd en besproken. Hier is alle gelegenheid om meer gedetailleerd 
vragen te stellen.

Tijdens de consultatieronde is veel gesproken over voor- 
en nadelen van HOV. Erik Boog: “De aanleg van HOV 
heeft een stevige impact voor verschillende mensen en 
bedrijven. Ik snap hun twijfels. Een ingrijpend project 
als dit is nooit vanzelfsprekend. Daarom hebben we ons 
serieus afgevraagd of de nadelen van tijdelijke overlast en 
een busbaan door de stad opwegen tegen de voordelen. 
Ik ben ervan overtuigd dat we deze kans moeten grijpen 
omdat Hilversum er op veel fronten op vooruit gaat.

Ook Huizen, Eemnes en Laren hebben 
een besluit genomen over hun tracédelen. 
Het besluit van het Hilversumse 
college van B&W ligt nu ter advisering 
bij de Raadscommissie Verkeer. 
Zij gaat er 25 september over 
vergaderen en zal de 
gemeenteraad adviseren. 
De raadsleden nemen 
op woensdag 
16 oktober 
hun besluit.

Met al je vragen over 

(bijvoorbeeld) de 
schaderegeling 

ga naar 
www.hovinhetgooi.nl

Vragen?
Meer informatie over HOV in ’t Gooi vindt u op de website www.hovinhetgooi.nl/Hilversum
Heeft u vragen over de inhoud van deze nieuwsbrief? Stel deze per e-mail aan: hov@hilversum.nl 

‘Er liggen prachtige kansen voor Hilversum met de komst van de nieuwe busbaan. Die moeten we pakken. 
De tunnel bij de Oosterengweg en een goede bereikbaarheid van het ziekenhuis komen bijvoorbeeld nu 
binnen handbereik.’ Aan het woord is wethouder Erik Boog over de kansen voor Hilversum met de komst 
van de HOV-baan.

‘Met een Hilversumse bijdrage van 
2,5 miljoen euro wordt er voor 70 
miljoen euro in Hilversum geïn-
vesteerd. Daarmee kunnen we 
knelpunten in de stad verbeteren 
die we toch moeten aanpakken 
waarvoor we zelf geen financiële 
middelen hadden. Niet alleen de 
bereikbaarheid van het ziekenhuis 
wordt aanzienlijk verbeterd. 

Met de ondertunneling van de bus- 
en spoorbaan bij de Oosterengweg 
lossen we ook het laatste knelpunt  
 van de Hilver-

sumse ring op. 
De  missing-
link van het 
Integraal 
Bereikbaar-
heidsplan 
Hilversum 
e.o.

Ik ben er van overtuigd dat we met 
de keuze voor een busbaan kiezen 
voor verbetering op veel fronten in 
Hilversum. Niet alleen de buspas-
sagiers hebben er baat bij. Juist 
ook bewoners en bedrijven in 
Hilversum die zelf (nog) geen 
gebruik maken van de bus gaan 
hiervan meeprofiteren.’

Betrouwbaar
‘De busbaan vormt een schakel in 
het regionale HOV-netwerk voor de 
Randstad (R-net) dat zorgt voor een 
snelle, betrouwbare en frequente 
OV-verbinding met Amsterdam, 
Schiphol en Almere. Om te vol-
doen aan de hoge eisen van R-net 
zijn vrije busbanen op een deel van 

het traject nodig. Met de HOV-baan 
wordt een snellere en betrouwbare 
verbinding van acht bussen per 
uur van Hilversum naar Huizen en 
vice versa mogelijk.

Er komt bovendien een innovatief 
zorgpark in Monnikenberg. De be-
reikbaarheid daarvan is niet alleen 
belangrijk voor Hilversummers, 
maar ook voor de inwoners uit de 
hele regio.

Meeprofiteren
‘Automobilisten, fietsers en voet-
gangers profiteren volop mee van 
de investeringen,’ gaat de wethou-
der verder. ‘Door de aanleg van 
de stapeltunnel onder de spoor-
wegovergang bij de Oosterengweg 
zal de doorstroming voor al het 
verkeer in Hilversum met spron-
gen verbeteren en tegelijkertijd de 
veiligheid voor fietsers en voetgan-
gers.

De openbare ruimte in Hilversum 
krijgt op verschillende locaties een 
stevige impuls. Denk bijvoorbeeld 
aan de kruising Oude Amers-
foortseweg/Oosterengweg. Die ligt 
straks bovenop de stapeltunnel 
waardoor de ruimte op straatni-
veau een geheel andere uitstraling 
krijgt. Een langzaamverkeerstunnel 
verbindt de Anthony Fokkerweg 
met de Van Linschotenlaan. Hier-
door ontstaat een aantrekkelijke 
fiets- en wandelroute naar onder 
meer het nieuwe ziekenhuis. 

Met de komst van een ecoduct bij 
Anna’s Hoeve wordt het groene 
beeld van Hilversum versterkt. 
Het ecoduct heeft een regionale 
functie en is een onmisbare scha-
kel in de verbinding van het Gooi 
met de Heuvelrug. Ook om deze 

redenen is de aanleg van een bus-
baan een kans voor Hilversum.’

Anna’s Hoeve
‘Ik ben heel blij met de kritische 
en constructieve betrokkenheid 
van zoveel mensen bij het maken 
van de plannen voor HOV. Van alle 
bijdrages van mensen tijdens de 
consultatieronde worden de plan-
nen alleen maar beter. Wij hebben 
ondanks alle deskundigheid de 
waarheid immers niet in pacht. 
Kijk bijvoorbeeld naar Anna’s 
Hoeve. Dat is een veelbesproken 
gebied. Het is duidelijk geworden 
dat er behoefte is aan een visie op 
de inrichting van het gebied Anna’s 
Hoeve, omdat er aan deze kant van 
Hilversum de komende jaren veel 
verandert.  De insprekers hebben 
volgens mij gelijk. We moeten 
niet overhaasten dus willen we nu 
aan de slag met die visie om een 
weloverwogen keuze te maken 
voor het tracé van de weg in die 
omgeving.’ 

Ingrijpend project
‘Het is goed dat een ingrijpend pro-
ject als HOV veel stof doet opwaai-
en. Het scherpt ons in de keuzes 
die we maken. De aanleg van de 
busbaan heeft een stevige impact 
voor verschillende mensen en 
bedrijven. Ik snap hun twijfels. Een 
ingrijpend project als dit is nooit 
vanzelfsprekend. Daarom hebben 
we ons serieus afgevraagd of de 
nadelen van tijdelijke overlast en 
een busbaan door de stad opwegen 
tegen de voordelen. Ik ben ervan 
overtuigd dat we deze kans moeten 
grijpen omdat Hilversum er op 
veel fronten op vooruit gaat.’ 

De reactienota, met 
daarin alle input uit het 

consultatietraject, is te vinden op 

www.hovinhetgooi.nl.

Woensdag 11 september is er een informatieavond

Wethouder 
Erik Boog



Tracédeel 6: Oosterengweg
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Tracédeel 5: Anna´s Hoeve
Verder zoeken naar optimale inrichting van het gebied Anna’s Hoeve 
en de route voor dier, auto en recreant

Tracé van de busbaan

Uit de reacties van inwoners en organisaties over Anna’s Hoeve bleek veel behoefte aan een visie.
Erik Boog: ‘Er gebeurt veel in en rond Anna’s Hoeve. De komst van een nieuwe woonwijk, de nieuwe rioolwa-
terzuiveringsinstallatie en de ontwikkelingen rond de HOV-busbaan. Insprekers hebben gelijk als zij zeggen dat 
er een samenhangende visie nodig is om te kunnen besluiten over de inrichting van dit gebied. Dat ontbreekt 
nog. Daarom wil het college de tijd nemen om de samenhang van de verschillende ontwikkelingen nog een keer 
zorgvuldig te bekijken.´

Het tracé van de busbaan en de inpassing van de fietstunnel zijn bekend. Provincie Noord-Holland, GNR en ge-
meente zijn het er over eens dat er een gebiedsvisie komt voor Anna´s Hoeve. Dit was een wens uit het afgelo-
pen consultatietraject. Anna´s Hoeve en omgeving is immers een gewaardeerd gebied. Uit de tweede consultatie-
ronde bleek sowieso dat er nagenoeg geen draagvlak is voor de variant waarbij het tracé van de Weg over Anna´s 
Hoeve door de Dudokvijvers loopt. Daardoor blijven er twee tracés over, zoals op de afbeeldingen te zien is. Het 
eerste tracé kent twee ecoducten, waarbij het verkeer over de oude Weg over Anna´s Hoeve blijft rijden. In het 
tweede tracé rijden de auto´s parallel aan het spoor, tot aan de A27. In beide gevallen komt ook de baan voor het 
HOV langs het spoor te liggen. Op verzoek van de Hilversummers tijdens de consultatieronde is nog meer, uitge-
breid ecologisch onderzoek gedaan. Met enkele aanvullende maatregelen kan de verbindingszone goed functio-
neren, waardoor beide varianten goed scoren in het onderzoek. Ook zijn beide varianten technisch en financieel 
haalbaar.
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De komst van een tunnel onder de bus- en spoorbaan 
bij de Oosterengweg is noodzakelijk. Deze tunnel vormt 
een belangrijke aanvulling op het Integraal Bereik-
baarheidsplan Hilversum e.o. (IBP) en lost het laatste 
knelpunt op van de Hilversumse ring. Daarmee wordt 
de doorstroming van het verkeer in de rest van de stad 
aanzienlijk verbeterd.

In lijn met de wens uit de consultatieronde is er voor gekozen om een stapeltunnel aan te 
leggen bij de Oosterengweg. Fietsers en voetgangers gaan via een korte tunnel onder de spoor- 
en busbaan door. Daaronder ligt de tunnel voor het autoverkeer. Omdat deze tunnel smal en diep is 
hoeven geen panden langs de tunnel gesloopt te worden. 

Er wordt ingezet op trillingvrije bouwmethoden om zo minder risico te lopen op schade aan de 
bestaande bebouwing. Om ruimte te maken voor de busbaan bovenlangs moet een gedeelte van 
het bedrijfspand aan de Oosterengweg 42 wel 
verworven en gesloopt worden. Dit is tevens het 
enige pand dat door de komst van de busbaan 
moet wijken. 

Door deze tunnel verandert er natuurlijk veel 
rond de Oosterengweg. De in- en uitgangen van de 
tunnelmond aan de zuidkant liggen ter hoogte van 
de Riebeeck Winkelgalerij waardoor er nu minder 
verkeer komt bij de kruising Oosterengweg en 
Oude Amersfoortseweg. Aan de noordkant komt 
de tunnel boven ter hoogte van knoop oost. 

De bouw van de tunnel zal anderhalf tot twee jaar 
in beslag nemen en dat zorgt wel voor ernstige 
hinder. De woningen in de omgeving blijven in die 
periode bereikbaar.

De kwaliteit van de openbare ruimte van de Oos-
terengweg op straatniveau wordt verbeterd. De 
nadelige effecten van het huidige verkeer worden 
flink verminderd. En door de komst van de tunnel
is er minder overlast van verkeersbewegingen.

Tracédeel 7: Entrada/Wandelpad

Uit de consultatieronde bleek een duidelijke 
voorkeur voor een variant waarbij de bus-
baan in beide richtingen via de Wilhelmi-
nastraat loopt. Aan de zijde van de Entrada 
komt een strook voor fietsers, voetgangers en 
incidenteel autoverkeer (bijvoorbeeld taxi´s) 
van en naar de woontoren. Het wegdek van 
de Wilhelminastraat wordt licht opgehoogd 
om de parkeerkelder minder te belasten. 
De busbaan loopt dan verder langs het 
Wandelpad. 

Door het verdwijnen van parkeerplaatsen 
komt ruimte vrij voor de busbaan en waar 
mogelijk een groene omgeving.
Daarna gaat de busbaan over het spoor van 
en naar Utrecht. Bij deze spoorwegovergang 
komen spoorbomen, maar zonder geluid. 
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Visualisatie van bovenstaande variant.Visualisatie van bovenstaande variant.
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Het tracé (de rode lijn op de kaart) loopt vanaf station 
Hilversum, langs de zuidkant van het spoor richting 
Amersfoort naar de A27. De busbaan loopt vanaf de 
voorzijde van het station, via de P+R naast het Wandel-
pad, kruist daarna het spoor richting Utrecht en gaat 
dan parallel aan het spoor richting Amersfoort achter 
Anna’s Hoeve om vervolgens af te buigen over de A27 
richting Huizen. In Hilversum worden haltes gereali-
seerd bij station Hilversum en ter hoogte van zieken-
huis Tergooi (halte Van Linschotenlaan/Mussenstraat).
Ter hoogte van deze halte komt ook een aftakking naar 
het Zorgpark Monnikenberg en het Arenapark.
Het geheel is opgesplitst in zeven tracédelen waarvan 
er drie op Hilversums grondgebied lopen. 

Deze drie tracédelen zijn:
• Anna’s Hoeve 
(tracédeel 5);
• Oosterengweg 
(tracédeel 6);
• Wandelpad/NS-station 
(tracédeel 7);

Fietsers en auto’s in een stapeltunnel Bussen uit het zicht


