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Openbaar vervoer in en rond Eemnes 
door de eeuwen heen (III) 

Vanaf ca 1947 
 
We eindigden het vorige deel met de voorbeelden van urgente wederopbouw 
na de bevrijding in 1945 en het definitieve einde van de nog even opgeleefde 
Gooische Tram. Deze was in 1942 samengegaan met het NS-zusterbedrijf de 
Nederlandsche Buurtspoorweg Maatschappij (NBM). Er breekt na het lenin-
gen van de eerste nood een tijd aan van uitvoering van eerdere plannen, waar-
bij invulling kon worden gegeven aan de concessie voor een busdienst Laren—
Eemnes—Baarn, die in 1939 nog was verleend aan de Goosiche Tramweg 
Maatschappij. 

Personenvervoer met “hooibergen” 
Op de bewuste dag van de opening van de dienst Laren-Eemnes-Baarn, zater-
dag 14 juni 1947, was het natuurlijk feest, zoals we op Afb. 14 zien. De dienst-

Afb. 14: De opening van de nieuwe buslijn van de NBM, Laren-Eemnes-Baarn, in 1947. Het 
Eemnesser fanfarecorps onder leiding van dirigent Jaap Mooi zorgt voor de vrolijke noot. De 
muzikanten zijn van links naar rechts Bram Snel, Aart Jongerden, Teus Roodhart, Gert Jonger-
den, Koos de Groot, Ies Jongerden, Wim de Schouwer en Henk van Kassel. (Verz. HKE) 
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regeling, geldig vanaf die dag  “nam. 1 uur” (namiddag’s 1 uur) en afgedrukt 
in de De Bel  van 13 juni 1947, laat ons zien dat de dienst alleen op werkdagen 
reed (maandag t/m zaterdag) en onregelmatig was met wisselend interval van 
ca. 1½ uur tot ca. 2½ uur. [22] Er wordt gemeld dat de nieuwe wagen een één-
manswagen is en dat deze 31 zitplaatsen en 7 staanplaatsen heeft. De Bel meldt 
al na twee weken dat de dienst “tegemoet komt aan een behoefte, in het bijzon-
der voor inwoners Eemnes”. Er wordt uitdrukkelijk melding gemaakt dat het 
publiek in Eemnes nog moeten wennen aan het instappen bij de haltes en ook 
de zône-grenzen tussen Eemnes Buiten en Binnen geven aanleiding het onder-
scheid nog eens te benadrukken. Na bijna een half jaar wordt de dienstregeling 
m.i.v. 27 oct. 1947 aangepast aan de behoefte. De laatste ronde heen (Laren 
20.02) en terug (Baarn 20.50) wordt geschrapt en de tweede ochtendrit wordt 
een half uur vervroegd. Zie Afb. 15. [23] Lijn 16 zou als snel lijn 6 worden, ge-
volgd door 36 (1958) [24], 36/38 (1974), 136/138  en ten slotte 72, voor zover 
het de verbinding Laren-Baarn aangaat. De voorkant van de bus op Afb. 14 
verraadt dat dit een Ford-busje uit 1946 was met opbouw van Verheul. De 
chassis waren in grote hoeveelheid uit Amerika ingevoerd voor het in duigen 
liggende Europa. Het waren kleine bussen met een lawaaiïge en niet te zuinige 
V8 benzine-motor achterin. Ze werden o.a. gebruikt voor de stadsdiensten in 
Hilversum. Ze voldeden niet vanwege het benzineverbruik en raakten uit beeld 
vanaf 1952. De NBM had nog wel emplooi voor een viertal zonder motor: aan-
hangwagen voor abonnementhouders achter een grote Crossley-bus voor de 

Afb. 15: Dienstregeling vanaf 27 oct. 1947. Een tamelijk onregelmatige dienst van gemiddeld 
éénmaal in de twee uur. (Verz. Bep de Boer)  
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drukste spitsdiensten, echter niet sneller dan 50 km/uur. Ook op Hilversum-
Amsterdam via Laren reed er één. [24] Een enkele lezer heeft hier misschien 
herinneringen aan. 
 
Voor de periode van 1947 tot de jaren zestig ben ik uitgekomen bij enkele oud-
chauffeurs van de NBM. Henk Siep, een chauffeur uit Laren, die nog conduc-
teur op de tram is geweest, vertelde dat het maar een dooie boel was. Er moest 
geld bij. Daarom reden hier de kleinere bussen, zoals vanaf 1948 ook de klein-
ste Scania-Vabis bussen, type B-15 [24], die alom in het land bij NS-dochters 
in groot aantal gebruikt werden voor B-wegen en plattelandslijnen. Hier wer-
den ze daarom bij de chauffeurs veelzeggend “hooibergen” genoemd. Ze had-
den dan ook meestal éénmansbediening. Afb. 16 laat een iets langere versie 
zien, een B-21, die overigens van de zusterbedrijf NZH was. Toevallig staat 
ook Jan Fokken erop waarmee we in het vorige deel kennis maakten, reden om 
de foto hier af te beelden. Afb. 17 laat ons een sfeervolle winterfoto zien die is 
gemaakt op 24 nov. 1952, met daarop nog een waarschijnlijk vooroorlogse op-

Afb. 16: Deze foto was gemaakt bij het bezoek van de bejaarden van Eemnes op 30 juni 1949 
aan het Ouwehands Dierenpark in Rhenen. V.l.n.r. Hendrik Riggeling, Aaltje Scherpenzeel, 
Hendrikje Scherpenzeel-Snel, Jan Fokken. De bus op de achtergrond was de iets grotere zus 
(Scani-Vabis B-21) als in de jaren 50 ook door Eemnes heeft gereden (B-15). Hij had niets te 
maken met het bejaardenuitje, maar de foto is passend bij gebrek aan alternatieven. Uit een se-
rie foto’s van de familie D.E.C. Scherpenzeel blijkt dat op die dag de bejaarden met particuliere 
autos werden gereden. (Foto Mevr. A. Bast-Scherpenzeel) 
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geknapte bus van de NBM. Zulke werden toen vaak versleten op de kleinere lij-
nen. 
 
Paul Zijlstra, uit Drente gekomen in 1940 om te werken als boerenknecht bij 
Groenestein (Wakkerendijk 250), is pas begonnen bij de NBM in 1953. Tijdens 
het bezoek bij de familie Zijlstra kwamen diverse andere herinneringen naar 
boven. Paul Zijlstra reed veel op de grote lijnen naar Utrecht en Amsterdam en 
later de stadsdienst in Hilversum. Hij vertelt over het rijden op de grote Cross-
ley-bussen, waarvan er nog één als NBM museumbus bewaard is gebleven, de 
1108. “Het waren krengen om te besturen”, aldus Zijlstra. “Je zat met een gla-
zen schuifraam afgescheiden van de passagiers in een aparte cabine. Er reed 
toen nog een conducteur/trice mee die de passagiers langs ging, vanwege de 
tijdwinst. Je had de motor naast je. In de winter lekker warm, maar zomers 
dreef je eruit.” Hij reed bij uitzondering wel eens door Eemnes, maar hij had 
een hekel aan die buitenlijnen, waar het er overigens gemoedelijk aan toe ging. 
Er kon veel, stoppen tussen haltes en zo, wat natuurlijk niet mocht. Een keer 
was het erg mistig en mevrouw Zijlstra moest met de bus richting Spakenburg. 
Een collega van Zijlstra kwam veel te laat bij de halte. Omdat mevrouw Zijl-
stra de aansluiting moest halen in Baarn is hij eerst over de Amsterdamse 
Straatweg en langs het spoor naar het station gegaan. Daarna is hij teruggegaan 
en heeft de officiële route door Baarn weer opgepikt. Controleurs had je hier 
op deze lijn niet, want het was een dood eind voor de NBM, waar ze niet op 
een tegemoet komende bus van de eigen maatschappij konden overstappen. 
Paul moest een keer een leerling de weg leren kennen op lijn 36. Ze hadden al 
een paar keer heen en weer gereden. De laatste ronde, toen Paul weer langs zijn 
huis zou komen, zei hij: "Je weet het nou wel hè? Pik me straks maar weer op 
als je uit Baarn komt. Ik ga even een bakje koffie halen." De winter van 1963 is 
in het geheugen blijven hangen bij menigeen. De hele Wakkerendijk onderge-
stoven door de sneeuwstorm, die vrij baan had over de polder en die hoge 
sneeuwduinen achterliet op de dijk. Een NBM-bus was bij Het Zwaantje vast-
gelopen. Paul en zijn vrouw, die daar nog achter wonen, hebben de chauffeur 
in huis genomen tot de boel veel later op de dag uitgegraven werd. De motor 
moest de hele dag blijven draaien, want het was toen bij de NBM gewoonte om 
geen antivries in het koelwater te hebben. 

De nieuwkomers willen meer 
In 1966 wordt het Gemeentebestuur van Eemnes benaderd door de Commissie 
Vervoersvergunningen in Den Haag, omdat men de vergunningen wilde her-
zien. Dit was in verband met betere afstemming en integratie van stads- en 
streekvervoer. Het openbaar vervoer begon de gevolgen van de individualise-
ring in het vervoer te voelen, het groeiend aantal eigen autos. De verbinding, 
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lijn 36 Bussum—Laren—Baarn v.v., moet op werkdagen overdag al een uur-
dienst zijn geworden. ’s Zondags en ‘s avonds reed hij om de twee uur. In een 
brief dd 12 mei 1966 [25] verzoekt het gemeentebestuur om: 1) meer frequente 
autobusverbinding, 2) betere aansluiting op de trein in Baarn en Bussum, 3) de 
laatste bus naar Baarn en Laren omstreeks 23.30. Het antwoord kwam van de 
Rijksverkeersinspectie [26], met als resultaat dat de frequentie van lijn 36 niet 
verhoogd werd in verband met het dalende aantal reizigers. Wel werd de lijn 
doorgetrokken naar Amsterdam, maar zou niet meer langs het station Naarden-
Bussum gaan.  
 
Eemnes breidde allengs uit. In 1971 kwamen het plan Klaproos/Ploeglaan 
klaar. Hier begint ook mijn vestiging in Eemnes. Met een aantal collega's van 
de zelfde afdeling bij Philips in Hilversum, die ook daar kwamen wonen, con-
stateerden we dat het openbaar vervoer in Eemnes voor ons te wensen overliet. 
Een aantal had nog geen auto en was daarop aangewezen voor familiebezoek 
en andere doelen. Aangezien ik een meer dan gemiddelde belangstelling had 
voor openbaar vervoer, heb ik initiatief genomen om werk te maken van verbe-
tering met die collega's als medestanders. We hadden door dat Eemnes erg op 

Afb. 17: Een vermoedelijk vooroorlogse bus van de NBM in zijn laatste dagen op 24 nov. 1952 
voor de vroegere boerderij van Jan Rigter, nu de hoek van de Raadhuisland / Wakkerendijk. Het 
arbeidershuisje is het vaste herkenningspunt in het heden. (Verz. Vermandel, HKE) 
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Hilversum was gericht en we wilden daarom een rechtstreekse verbinding met 
Hilversum hebben. In de brief die collega Jan van den Berg en ik hebben ge-
schreven was dat dan ook het eerste punt. Ook wij wilden een verhoging van 
de frequentie, een halfuurdienst. Verder wilden we de bus dichter bij de deur 
hebben. We hebben daarom voorgesteld om hem door de Raadhuislaan de ene 
kant uit en Torenzicht de andere kant uit te laten rijden. [27] Zover is het ge-
lukkig niet gekomen. 
 
De brief had wel enig resultaat, maar niet het gewenste. Omdat de ritbezetting 
Laren - Baarn gemiddeld 5 bedroeg kon niet tot frequentieverhoging worden 
overgegaan. Het maken van een rechtstreekse verbinding met Hilversum zou 
een bus extra kosten, op jaarbasis ca. f 175.000. De NBM had onderzocht wel-
ke aansluitingen het meest werden gebruikt. Amersfoort bleek het minst in 
trek. De dienstregeling werd zo aangepast dat in Baarn de aansluiting op de 
treinen naar Hilversum en Utrecht en de aansluiting op de bussen te Laren rich-
ting Hilversum werden verbeterd. Een ingrijpende wijziging was het nu weer 
laten rijden via het station in Bussum. Een extraatje was het laten beginnen in 
Eemnes Buiten i.p.v. Laren, van de ochtend-sneldienst naar Amsterdam. Dit 
schoot echter niet echt op en B&W constateerden in haar antwoord aan ons dan 
ook dat er geen structurele verbeteringen waren. [28] 
 
Evengoed niet getreurd. De uitbreidingsplannen van Eemnes zouden nieuwe 
kansen bieden. De plannen voor de Noordbuurt kregen vorm. Een aantal bewo-
ners in Eemnes had zich verenigd in de Werkgroep Toekomst Eemnes (WTE), 
overigens tegen al te grote uitbreiding. Deze groep maakte zich vooral zorgen 
over de schaal waarop Eemnes dacht uit te breiden. Door een toevalligheid 
werd ik door een ambtenaar verwezen naar deze werkgroep, die zich regelma-
tig verzamelde bij Frans Kok thuis. Hoewel ik niet alle mensen meer  ken, her-
inner ik mij dat in de kern zaten o.a. Wiwika Greve, Habo Jongsma, Bert van 
Brakel, Klaas van Dam, Frans Kok. Men kan zeggen dat de werkgroep bestond 
uit aanhangers van de "progressieve politiek"  van die tijd (D66, PvdA, PSP, 
PPR), alsmede Dorpsbelang. Hoewel ik mijzelf niet zo zeer bemoeide met de 
acties ten aanzien van de schaal van uitbreiding, zag ik in de werkgroep de mo-
gelijkheid om effectiever iets te kunnen bereiken t.a.v. openbaar vervoer. We 
hadden bedacht dat we eigenlijk moesten aantonen waar men zijn vervoersbe-
hoefte had. Het gevoel bestond dat de bus wel eens een bestemming had die 
niet echt gevraagd werd en men zou juist degenen moeten vragen die niet met 
de bus gingen. Daarom heb ik voorgesteld om een grondige enquête te houden 
en voor dat doel een werkgroepje op te richten binnen de WTE. Dit ging be-
staan uit Bert van Brakel, Albert Hoving, Frans Kok, C.E.A. Roelofsz en ik-
zelf.  
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Afb. 18: De voorkant van het enquete-formulier van 1973. 
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Zo ontstond een project dat met professionele steun werd aangepakt, want ie-
mand kende de heer Roelofsz, ook inwoner van Eemnes,  die bij een groot be-
kend opinie-onderzoeksbureau werkte. Hij kon ons zowel van advies dienen 
met het opzetten van de enquête, als met het analyseren van de resultaten. Er 
werd een lijst met vragen opgesteld, die feitelijke persoonlijke omstandigheden 
betrof, zoals reisdoel voor school en werk, bezit van auto, gebruik van auto, 
fiets of openbaar vervoer. Zie Afb.18. Dezelfde soort vragen werden gesteld 
voor regelmatige overige reizen, zoals winkelen en andere activiteiten. Er was 
ook een gedeelte dat aandacht besteedde aan beoordeling van de bestaande om-
standigheden en wensen voor verbetering. Om een goede steekproef te krijgen 
werd ongeveer elk zevende adres gevraagd om mee te werken aan de enquête, 
waarbij gegevens over alle personen vanaf 13 jaar in betrokken gezinnen ge-
vraagd zouden worden. De adressen waren willekeurig gekozen en beschikbaar 
gesteld door de gemeentesecretarie. Ongeveer dertig vrijwilligers gingen in de 
laatste drie weken van september 1973 op pad, met een brief van de gemeente 
op zak met het verzoek om mee te werken, en na uitdrukkelijke instructies over 
hoe om te gaan met de vragen. We wilden correctheidshalve vermijden dat er 
antwoorden in de mond werden gelegd. De medewerking was erg goed. Er zijn 
totaal 327 personen ondervraagd op 129 adressen van de mogelijke 346 perso-
nen op 149 adressen. [29]   

De bus gaat daarheen waarheen de mensen niet gaan 
Er kwamen interessante resultaten uit, maar vooral dat "De bus daarheen gaat 
waar de mensen niet heen gaan." Hoewel deze leuze pas later is gebruikt, was 
het wel de essentie van de uitkomst, naast een aantal andere feiten en wensen. 
Het gaat te ver om het hele rapport Wachten op de Bus [29] hier te herhalen. 
Geïnteresseerden kunnen het in de Oudheidkamer inzien. Hier zijn de belang-
rijkste resultaten: 
32% van 150 forensen gaat naar Hilversum voor werk of school, 25% Laren, 
9% Baarn, 6% Amsterdam, 5% elk Bussum, Huizen en Utrecht. 
56% gebruikt voor eerste deel reis fiets (43%) of bromfiets (13%), 40% auto 
(32% als chauffeur, 8% als passagier), 4% gaat met de bus. 
6% gaat verder met de trein voor het tweede gedeelte. 
Van 284 personen waren de andere regelmatige reisdoelen als volgt verdeeld: 
25% Hilversum, 29% Laren, 9% Baarn, 5% Amsterdam. Amersfoort kwam 
niet voor. 
De redenen waarom men niet met de bus ging waren voor werk of school 
(resp. overig vervoer) als volgt: slechte verbinding, incl. reisduur en frequentie, 
38% (35%), voorkeur voor eigen vervoer, meest auto, 14% (34%), bus te duur 
7% (7%), werkomstandigheden 12%, diverse antwoorden 12% (15%), geen 
antwoord 17% (9%). 
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De wens naar een rechtstreekse verbinding als eerste (tweede) keus ging naar: 
Hilversum 59% (8%), Laren 4% (5%), Baarn 4% (12%), Bussum 0% (7%), de 
grotere steden (A'dam, Utrecht, A'foort) 4% (9%), overige 2% (5%), geen ant-
woord 23% (55%).  
Wat betreft de frequentie vroeg 61% om een halfuurdienst, tegen 10% een uur-
dienst, 14% elke 15 á 20 minuten.  
 
Er waren een aantal suggesties in de open vragen die ik hier niet wil onthou-
den: 
Zou het toejuichen als automobilisten zoveel mogelijk mensen, die naar Laren 
moeten, meenemen. 
De bus opheffen en de taxi subsidiëren.  
Gaat verhuizen vanwege de slechte busverbinding. 
Persoon heeft zich aangepast aan slechte busverbinding. 
Liever geen bus over de Wakkerendijk in verband met agrarisch bedrijf; er 
moet steeds een kudde verplaatst worden. Oversteken met vee is momenteel een 
ramp. 
 
Als we naar de stand van nu kijken, dan is het tweede punt uitgekomen met de 
introductie van de regiotaxi in januari 2002. Het laatste punt heeft zichzelf op-
gelost met de verhuizing van de boerderijen en de ruilverkaveling. Overigens 
was er toen ook al meer last van scheurende onverlaten dan van de 2 of 4 bus-
sen in het uur, denk ik. 

Nog even Wachten op de Bus 
De verbeteringen die werden voorgesteld in het rapport Wachten op de Bus be-
helsden op grond van de gegevens een rechtstreekse verbinding met Hilver-
sum, verhoging van de frequentie tot minstens een halfuurdienst, één kaartje 
bij overstappen naar Hilversum, laatste bus later, verbeterde aansluiting op trei-
nen en herindeling van haltes. Door  het overstappen en het kopen van een 
apart kaartje was de prijs 50% te duur omdat elk kaartje een aparte vaste basis-
aanslag had. Wij hadden voor ogen dat de bus wel over Laren zou moeten rij-
den en stelden daarom voor om een uurdienst rechtstreeks Eemnes - Laren - 
Hilversum te realiseren, zodat op het andere halfuur men via overstappen in 
Laren de reis kon maken. We wilden de verbinding met Baarn niet verbreken 
en dachten overigens niet aan de Zandheuvelweg. We begaven ons ook in wat 
toekomstbespiegelingen, waaronder een Gooise Stadsdienst, waarbij we von-
den dat Eemnes en Loosdrecht ook mee moesten worden genomen, en herzie-
ning van het subsidiebeleid voor stads- en streekvervoer, dat we tweeslachtig 
vonden. Dat ene kaartje is er wel gekomen in de vorm van de strippenkaart, en 
ook de herziening van het subsidiebeleid, maar dat heeft niet aan ons gelegen 
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vrees ik. De presentatie van het rapport aan burgemeester de Becker in begin 
januari 1974 ging gepaard met enige publiciteit in de plaatselijke kranten. 
 
Tijdens de bijeenkomsten in de kleine werkgroep werden er nogal eens wilde 
toekomst-ideeën geopperd, die door voldoende realisme gelijk ook weer om 
zeep werden geholpen. Lees en huiver: Er zou een spoorlijn of sneltram moe-
ten komen tussen de Flevo-polder en Hilversum. Hij zou mooi als hoogspoor 
over het plantsoen kunnen gaan. Of, een ondertunnelde tramlijn, een kabel-
baan. Een aardige discussie was: Als je de frequentie verhoogt krijg je meer 
passagiers. Oké, als dat twee keer zoveel is en de bus rijdt met verlies, dan is 
het verlies twee keer zo groot. Dat was niet erg want er stond andere maat-
schappelijke winst tegenover.  Er was ook al sprake van de aanleg van de A27. 
Een halte voor de snelbussen bij Eemnes is wel onderwerp van gesprek ge-
weest in 1973. 

Hilversum ligt even dwars, maar doel bereikt 
Door de uitbreiding van Eemnes was er in de vijf jaren die volgden wel een 
halfuurdienst gekomen, combinatie-lijnen 136/138. Het ene halfuur een snel-

Afb. 19: Foto van de opening van de buslijn op 30 mei 1981, op de Noordersingel bij het Ge-
meentehuis. Dit ontwerp bus was vanaf 1967 beeldbepalend op de Nederlandse wegen. De laats-
ten, ongeveer 15 jaar oud, staan nu op punt om te verdwijnen. (G&E) 
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dienst naar Amsterdam, het andere halfuur via station Naarden-Bussum en de 
"dorpentocht" via Naarden-Vesting, Muiden en Muiderberg. Echter door het 
subsidiebeleid werd er ook gekeken naar het gebruik van de bus. Door de Gooi 
en Eemlander (G&E) van 21 sept. 1979 werd de slapende werkgroep ineens 
opgeschrikt. Als er niets gebeurde zou de dienst ingekrompen worden. Cen-
traal Nederland (CN) opvolger van de NBM, wilde de mogelijkheid voor een 
rechtstreekse bus naar Hilversum onderzoeken. Om het halve uur zou de ene 
keer naar Baarn, de andere keer naar Hilversum worden gereden. We hebben 
daarop B&W nog eens met een brief benaderd om dit vooral te bevorderen. 
[30] De route via de Zandheuvelweg was een heel goede oplossing. Ook Nieu-
wenoord  (nu Amerpoort) en Eemeroord  (nu Sherpa) zouden daarvan profite-
ren en tevens vervoer opleveren. We zagen onze plannen nu eindelijk goede 
kans maken, ware het niet dat we hevig verontrust werden door berichten in ja-
nuari/februari 1981 dat Hilversum van plan was om de Zandheuvelweg dicht te 
doen voor autoverkeer. CN was bezig vergunningen te regelen. Dit was de laat-
ste horde. Naarstig overleg in de werkgroep resulteerde in een brief aan het 
college van B&W van Hilversum en onze opwachting in een commissieverga-
dering over het onderwerp. We stelden ook: "Wij kunnen ons niet onttrekken 
aan de gedachte, dat ook hier weer een geringe openbare vervoersvoorziening 
tegen gehouden zou kunnen worden door de toevallige omstandigheid, dat deze 
aan vergunningen is gebonden, terwijl andere weggebruikers een vele malen 
grotere overlast kunnen bezorgen."  Met de hulp van de directies van de beide 
instellingen is het pleit beslecht in het voordeel voor het houden van een proef. 
Ook CN moest daarmee nog bewijzen dat de dienst levensvatbaar was. [30] 
 
Op 31 mei 1981 was het dan zover, de dag voor het ingaan van de nieuwe 
dienstregeling, zaterdag 30 mei, werd de openingsrit gemaakt met genodigden. 
Eerst werd met de versierde nieuwste bus, voorafgegaan door de drumband In 
Aethere Musica, vanaf de Roerdomp naar De Hilt gereden, waarna loco-
burgemeester Terlien bij het gemeentehuis werd opgehaald. De toespraken in 
De Hilt door de heren Terlien, Blankenstein (Regio-manager CN) en Jongsma 
(Werkgroep Toekomst Eemnes) ging vergezeld van een kleine tentoonstelling 
met betrekking tot het openbaar vervoer in en om Eemnes door de eeuwen 
heen. De summiere hoeveelheid informatie die voor de tentoonstelling was 
verzameld, zijn twintig jaar later eigenlijk de aanzet geweest tot deze serie arti-
kelen. Het werd mijn eerste aanraking met de Historische Kring Eemnes. Met 
de hulp van Berty van Wijk hebben we de oude wegwijzer, die nu in de Oud-
heidkamer staat, van de gemeente kunnen lenen om als bushalte te kunnen aan-
kleden. Een bewaarde film van het Eemnesser Journaal 1980-1981 heeft wat 
vastgelegd van deze dag, inclusief een kort interview met de toen bejaarde Jan 
Fokken. Na het ceremoniëel ging de bus als lijn 136 met genodigden en be-
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langstelenden onder veel opzien een rit volgens de nieuwe route naar Hilver-
sum en terug maken. Bij uitzondering heeft Rinus van Oostrum deze rit ge-
maakt, welbespraakt Eemnesser chauffeur bij CN, die ook al gewoonlijk liever 
de stadsdienst van Hilversum reed. (Wat is dat toch met die chauffeurs die niet 
door die mooie dorpen willen rijden?) Toevallig sprak ik de heer Blankestein 
later nog eens. Hij kon me meedelen dat het een groeilijn was geworden. We 
hebben het gezien. In April 1982 vermeldt de G&E de conclusie van CN: De 
proef is geslaagd te noemen en de dienst wordt voortgezet. In het eerste half-
jaar waren er dagelijks 300 passagiers, daarna 500. Een paar jaar later is lijn 
138 naar Baarn opgeheven en is 136 helemaal halfuursdienst geworden.  

Wat daarna en recentelijk nog gebeurde 
Het zou ongepast zijn ook maar enigszins te suggeren dat de groepjes, waarbij 
ik betrokken was, de enigen waren die initiatieven namen. Niet iedereen was 
gelukkig met het wegvallen van de busdienst naar Baarn omstreeks 1983/84. 
Er werd wat op gevonden door de Baarnse dorpsbus door te trekken tot de 
Wakkerendijk, zodat men daar kon overstappen. De PvdA Eemnes heeft de be-
hoefte gepolst voor een verbinding met een Bel-bus tussen Station Baarn en 
Ziekenhuis Hoog Laren (lees Gooi Noord), met de enquête uit 1973 als voor-
beeld volgens Livia van Eijle. Burgemeester De Leeuw-Mertens, commissaris 
bij Centraal Nederland, heeft zich sterk beijverd voor deze verbinding, want 
Eemnes hoort bij Eemland. Later is er een nieuwe buslijn 72 gecreëerd, die 
vanaf Ziekenhuis Gooi Noord langs bejaardenhuizen in Laren, over de Noor-
dersingel in Eemnes en verder via de Wakkerendijk naar Baarn en Soest ging 
rijden als geregelde dienst. Het stuk in Laren was gauw over: geen belangstel-
ling. Het eindpunt van de lijn is verlegd naar Eemnes (bedrijventerrein) als 
eindpunt van lijn 73. Het viel mij op dat deze verbinding met Baarn alleen op 
werkdagen en zaterdagen reed met een onregelmatige frequentie, die veel weg 
had van die in 1947. Deze verbinding, inmiddels onder regie van Connexxion, 
is steeds noodlijdend gebleken. Op 23 nov. 2001 meldt de G&E dat hij per 6 
jan. 2002 wordt opgeheven en vervangen door “collectief vraagafhankelijk 
vervoer”  in de vorm van de “regiotaxi”, die gebeld kan worden. Deze wordt 
verzorgd door de Klomp in Soest. 
 
Ook andere initiatieven moeten nog even worden aangehaald. In de G&E van 7 
jan. 1993 werd bijvoorbeeld verslag gedaan van een handtekeningen-actie door 
de heer M. Rosing uit Eemnes voor het behoud van de sneldienst van lijn 136 
naar Amsterdam. En verder, in datzelfde jaar (G&E, 21 oct. 1993) was een 
proefproject gestart door de Stichting WEI in samenwerking met de Gemeente 
Eemnes en Taxi Onderneming Eemnes voor het vervoer van bejaarden (65 jaar 
en ouder). Taxi Onderneming Eemnes was opgezet begin jaren tachting door de 
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familie Van der Lip, die woonde in het voormalige Café Tak. Het bedrijf is in-
middels overgegaan in andere handen en is verplaatst naar Laren. Het is medio 
januari 2002 gestopt met dat gesubsiëerde vervoer. Dit heeft alles te maken 
met de komst van de Regiotaxi. Het kon toen niet meer uit.  
 
Er is ooit rond 1990 een enquête geweest van het streekvervoer zelf, kan ik mij 
herinneren, om te polsen naar de belangstelling voor gebruik van de Interliner. 
Deze zou tussen Almere en Utrecht over de A27 rijden en bij genoeg belang-
stelling een halte bij de Verlegde Laarderweg moeten krijgen. Hier is niets van 
terecht gekomen. Er rijden ook heel wat gewone snelbussen over de A27, Hui-
zen- en Almere-Hilversum. Eemnes heeft daar tot nu toe niets aan gehad, 
“door Eemnes, maar toch er langs”. 
 
Hiermee komen we dan aan het eind van deze serie die tot stand is gekomen 
met welwillende medewerking van anderen. Voor dit deel met dank aan de da-
mes A. Bast-Scherpenzeel en L. van Eijle, de heer en mevrouw Zijlstra, de he-
ren B. de Boer en H. Siep voor hun medewerking voor dit deel, Dank aan Henk 
van Hees die mij bij de hele serie van advies heeft gediend. Voor eventuele op-
merkingen en aanvullingen op deze serie houd ik mij graag aanbevolen. 
 

Jaap Groeneveld, februari 2002 
 
[22] Laarder Courant de Bel, Archief Historische Kring Laren 
[23] Dienstegeling van de NBM vanaf 27 Oct. 1947. (Verz. B. de Boer, Laren) 
[24] De Eeuw van de NBM, Ferry Bosman,  uitg. Centraal Nederland, 1993. 
[25] Brief Gem. Best. Eemnes aan Comm. Vervoersvergunningen, 12 mei 1966, kenm. 658 
[26] Brief van Rijksverkeersinspectie aan Gem. Best Eemnes, dd 30 mei 1967. 
[27] Brief van J.H. van den Berg en J.J. Groeneveld dd 14 jan. 1972 aan College B&W Eem-
nes. 
[28] Brief van College van B&W Eemnes aan idem dd 13 juli 1972, kenmerk 182/898 
[29] Rapport Wachten op de Bus, Werkgroep Toekomst Eemnes (WTE), januari 1974. [HKE] 
[30] Brief van WTE dd 24 sept. 1979 aan B&W van Eemnes 
[31] Brief van WTE dd 23 feb. 1981 aan B&W van Hilversum 
[32] Map gegevens over openbaar vervoer in Eemnes. J.J.Groeneveld. Kopie bij HKE. Hierin 

ook krantenknipsels van de Laarder Courant de Bel  omtrent de busdienst 1928 tot 1935 
van Van Leijden en Fokken. 

 


