
Lengte: 
• Merktracé  3,3km volledig meerijden 
• Meenttracé 4,0km 
      waarvan 2,7 km vrije busbaan 

Oversteekrelaties  
(vanaf Regentesse): 
• Merktracé kent VIJF geregelde 

oversteekplaatsen voor zowel auto’s, 
fietsen als voetgangers 

• Meenttracé heeft ZEVEN nog niet met 
verkeerslichten geregelde 
oversteekplaatsen, waarvan drie voor 
auto’s, fietsen en voetgangers en vier 
voor fietsen en voetgangers 

Rijtijden: 
• Merktracé nu 8 minuten, zeker 

optimaliseerbaar tot 7 minuten 
• Meenttracé met vrije busbaan ook 7 

minuten 
Notes: 
• rijtijd niet afhankelijk van verkeersdruk, 

maar van verkeersregeling en instaptijd 
• voordeel vrije busbaan zeer beperkt 
• optimalisatie Merktracé door groene golf 

en/of busafhankelijke verkeerslichten 

HOV in Blaricum 



Blaricum is vóór Hoogwaardig Openbaar 
Vervoer (HOV) 
Zowel het gemeentebestuur als de 
bewonersorganisaties zijn voorstander van 
HOV. Het geschil met de provincie betreft 
een aspect van uitvoering. Blaricum is voor 
meerijden over het bestaande tracé ‘t 
Merk/Randweg. De provincie wil vanaf de 
Regentesse een nieuwe vrije busbaan. 
Uit de onderzoeken blijkt dat de voorkeur 
van de provincie geen extra reizigers 
oplevert. De vrije busbaan vergt een extra 
investering van meer dan € 10 miljoen, waar 
enkele exploitatievoordelen tegenover 
zouden staan. Die exploitatievoordelen 
hangen echter samen met een 
veronderstelde tijdswinst van 5 minuten, 
grotendeels te realiseren op het gedeelte 
tussen Regentesse en Carpoolplaats. Zoals 
uit de kolom hiernaast blijkt is er niet of 
nauwelijks sprake van tijdswinst met een 
vrije busbaan. Nut en noodzaak zijn dus niet 
aangetoond. Het meerijden over Merk en 
Randweg is op z’n minst gelijkwaardig aan 
een vrije busbaan, aanzienlijk goedkoper in 
aanleg, niet duurder in exploitatie, en dus is 
het meerijden over het Merktracé een 
volstrekt aanvaardbare HOV-variant. 

Time is money  
(de mythe van de veronderstelde tijdswinst) 
Die tijdswinst is berekend vanuit de huidige 
rijtijd, tussen busstation Huizen en de 
Blaricummer Carpoolplaats, en is in de 
onderzoeken door de provincie op 12 
minuten gesteld.  
De dienstregeling van de nieuwe R-NETlijn 
320 (sinds medio 2011) rijdt nu al in 8 
minuten en er wordt  vaak nog sneller 
gereden. Tijdverlies treedt niet op door 
verkeersdruk, maar door het instappen. 
 Voor de vrije busbaan wordt uitgegaan van 
7 minuten. Met het rechtstandiger maken 
van de rotondes in de Huizermaatweg, de 
reeds voorgenomen beperking van het 
aantal haltes, de groene golf (al ingevoerd) 
of een busafhankelijke verkeerslichtregeling, 
zal meerijden zeker  net zo snel gaan als een 
vrije busbaan door de Meent.  
Er zal met een vrije busbaan dus geen 
tijdwinst worden bereikt. Wel hogere 
aanlegkosten, maar dus geen 
exploitatievoordelen. Louter 
maatschappelijke nadelen, waarop in de 
volgende kolom wordt ingegaan. 

Goede ruimtelijke ordening 
Met de aanstaande wijziging van de Crisis- 
en herstelwet wordt weer eens bevestigd 
dat juist aan de gemeente het belang van 
een goede ruimtelijke ordening is 
toevertrouwd. De gemeente kan zich ook in 
rechte verzetten tegen dit provinciale plan. 
De gemeente heeft daarvoor goede 
gronden. Nut en noodzaak zijn niet 
aangetoond. Waarom mag in Huizen 
(Huizermaatweg meerijden) wel wat 
Blaricum niet gegund wordt, ‘t Merk en 
Randweg zijn ruimtelijk en 
verkeerstechnisch uitermate goed 
geoutilleerd om HOV te faciliteren, 
Het Merktracé leidt niet tot een aanpassing, 
laat staan aantasting, van een fraaie 
(woon)omgeving. Dat tracé beschikt over 
enkele (5) veilige (reeds) geregelde 
oversteekplaatsen. Het Meenttracé kent 
maar liefst 7 thans nog niet geregelde 
oversteekplaatsen, kritisch vanwege een 
winkelcentrum en diverse 
verenigingsaccommodaties direct grenzend 
aan het tracé. Door het grote aantal soms 
scherpe bochten veel minder comfortabel 
voor de reiziger dan het Merktracé met 
slechts één flauwe bocht, 
Het Meenttracé tast landschap en 
woonomgeving op onaanvaardbare wijze 
aan. 


