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Advies over het opheffen  
van de halte Libellemeent te Hilversum  
   
 
Geachte heer Oosting,  
 
U hebt ons in overeenstemming met het bepaalde in de Wet Personenvervoer 2000 in kennis gesteld 
van de voorgenomen opheffing van de halte Libellemeent op de route van lijn 105 door de 
Hilversumse Meent.  
 
Wij zijn het met u eens dat er vanuit vervoerskundig gezichtspunt geen grote bezwaren zijn tegen 
het opheffen van de halte. Vervangende haltes zijn binnen loopafstand.  
 
Toch willen we kanttekeningen plaatsen.  
Er is bij de aanleg van de Hilversumse Meent op goede gronden besloten tot de aanleg van de halte 
Libellemeent. Er is ter plaatse zelfs een bakstenen wachtgelegenheid opgetrokken die de halte de 
allure van een centrumhalte geeft.  
Er is evenwel bij de realisatie van de halte een fout gemaakt. De haltekom richting station Naarden-
Bussum is veel langer dan noodzakelijk (drie meter langer dan de halte in de andere richting) en in 
dat te lange deel is een zebra en een verlaagde stoeprand. Dit leidt tot verwarring, waarover 
volgens ons terecht wordt geklaagd.  
 
Het lijkt evenwel merkwaardig om in plaats van herstel van deze aanlegfouten, de beide haltes 
Libellemeent geheel op te heffen. We adviseren de gemeente om de halte alsnog zo aan te passen 
dat er geen verwarring meer mogelijk is tussen wachtende reizigers en overstekende voetgangers.  
 
We adviseren om met belijning de haltekom visueel korter te maken, de overbodige blokrand ter 
hoogte van de zebra te verwijderen en de zebra door te trekken tot de stoeprand. De haltepaal kan 
enkele meters terug worden geplaatst.  
De maatschappelijke kosten van deze ingreep zijn aanmerkelijk lager dan de complete verwijdering 
van beide haltes.  
De reiziger houdt hiermee de beschikking over alle haltes die oorspronkelijk bedoeld waren en kan 
gebruik maken van het karakteristieke wachtbankje.  
 
We adviseren daarmee negatief op het opheffen van de halte Libellemeent.  

  
 

 
 

Met vriendelijke groet, 
Namens het Rocov-NH  

 
 
         Ludolf Maat, secretaris 
cc: provincie Noord-Holland,  mw A Hartman  
cc: gemeente Hilversum, dhr M. Wiegant  


