
HOV in ‘t Gooi: een complexe verlegging én 
een blijde omgeving: het kan gewoon!
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En nu? 
• Wie zijn wij?

– Jelle Visser (Van Gelder)

– Niels Böhmer (BK Ingenieurs)

– Arend van Dijk (APPM)

• Wat gaan we doen?
– Vertellen over HOV in ‘t Gooi

– Discussie voeren adhv stellingen



Het project:
• Realiseren HOV-verbinding tussen 

Huizen en Hilversum ter verbetering 
bereikbaarheid Gooi- en Vechtstreek:
– Busbaan aanleggen

– Gemeente infra aanpassen

– Dubbellaags onderdoorgang (uniek!)

– Fly-over en spooroverweg voor busbaan

– Natuurbrug

• Totale omvang ca. € 130 mln

• Samenwerking van 5 gemeenten, 
provincie NH en ProRail

• Samenwerking, veiligheid en 
omgeving als speerpunten



Opgave kabels en leidingen:
• Aanbrengen

– beton riool 210 meter
– PVC riool 1.160 meter
– persriool 270 meter
– waterleiding 1.920 meter
– gasleiding 680 meter
– elektra kabel 2.930 meter

• Verwijderen (!)
– beton riool 515 meter
– PVC riool circa 285 meter
– GPLK-kabel 9.900 meter
– kunststof-grondkabel 2.700 meter
– glasvezel buis 37.000 meter
– waterleiding 1.780 meter
– gasleiding 880 meter
– elektra kabel 1.360 meter













Opgave kabels en leidingen:
• Omgeving:

– Werken bij mensen in de voortuin tot 
aan de gevel

– Veel autoverkeer, fietsers en 
voetgangers

– Eis wegbeheerder: verkeer moet (in 
principe) doorgang blijven houden

– Werken op, rond en onder het spoor











Stelling 1: 
Veel verschillende eigenaren K&L betekent veel 
verschillende aannemers. Samenwerking is niet 
vanzelfsprekend. Sterker nog: het is ondenkbaar 
dat alle betrokken partijen meelopen in de lijn 
die het project wenst. 



Samenwerking

➢ Manifest HOV in ‘t Gooi

➢ Kennissessies 

Uitdagen en inspireren

Kansrijke oplossingen

Hoe kan het slimmer? Hinder ↓ Kosten ↓

Effectief samenwerken

Focus in gezamenlijke opgaven





Samenwerking

➢ Opgave centraal

➢ Gedrag belangrijker dan contract

- Laagdrempelig 

- Open

- Transparant

- Durven aanspreken

➢ Vertrouwen is de basis: zeggen wat je doet 
en doen wat je zegt





Provincie NH

Hilversum ProRail

Teveel om op 
te noemen

Van Gelder

Hendrikse

BAM

Traffic&More
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Aanpak
- 4 tracés, niet op alle plekken tegelijk

- Ruimte

- Diepteligging

- Bereikbaarheid

- Types kabels en leidingen

- Nieuw leggen, verleggen, rooien



Stelling 2: 
Veel werk, veel partijen, drukke omgeving, 
beperkte bouwruimte. Dit betekent concessies 
doen aan veiligheid. Toch? 



Veiligheid
➢ Materiaal en materieel direct afvoeren, 

waardoor ruimte voor veilig werken

➢ Goede voorbereiding, korte lijnen met alle 
betrokken partijen

➢ Continu aandacht voor veiligheid door 
VGM-sessies en veiligheidscoach

➢ Veiligheid kost geld, zeker als het werk 
complex is



Veiligheid

➢ Selecteer 1 partij voor begeleiding van alle 
verkeersmaatregelen.

➢ Probeer de situatie continu te verbeteren. 

➢ Veilig? Of schijnveiligheid? 

https://nos.nl/uitzending/38016-nos-
journaal.html (minuut 18.54)

https://nos.nl/uitzending/38016-nos-journaal.html


Stelling 4: 
Bouwen geeft hinder. Maar zelfs de bewoner 
die de meeste overlast ervaart, kun je tevreden 
houden en op een prettige manier contact mee 
hebben. 



Omgeving
➢ Wees eerlijk over hinder en pogingen het te 

beperken

➢ Wees toegankelijk en bereikbaar

➢ Vast koppel op de werkvloer

➢ Wij zijn te gast, zo gedragen we ons ook. 
Allemaal! 



BEDANKT VOOR JULLIE AANDACHT!


