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1 Inleiding 

 

In 1996 is het huidige verkeersstructuurplan vastgesteld. Hierin is het beleid van de ge-

meente Bussum voor verkeer en vervoer van de afgelopen jaren opgenomen. Doel van dit 

beleid was het garanderen van een mate van bereikbaarheid, zodanig dat de groei van 

sociale en economische voorzieningen wordt gestimuleerd. Beoogd werd dit te realiseren 

door een beperking van een groei van de automobiliteit.  

 

De afgelopen 10 jaar is op het gebied van verkeer en vervoer veel veranderd. De mobiliteit 

is landelijk sterk toegenomen. Nieuwe ruimtelijke plannen versterken deze ontwikkeling. De 

auto speelt bij deze verplaatsingen een steeds grotere rol. Het fileprobleem is een dagelijks 

terugkerend verschijnsel. De gemeente staat voor de vraag in haar beleid dit verkeer te 

faciliteren, in goede banen te leiden of meer af te remmen. Belangrijke aspecten hierbij zijn 

de bereikbaarheid voor wonen en werken en de overige faciliteiten, de leefbaarheid, waar-

bij verkeersgeluid en luchtkwaliteit een steeds grotere rol spelen, de verkeersveiligheid en 

het parkeren. 

 

De context van het gemeentelijk beleid is ook veranderd met de komst van de Nota’s Ruim-

te en Mobiliteit en de relevante beleidsnota’s van de provincie en het gewest. Ook het Be-

sluit Luchtkwaliteit en de daarop gebaseerde jurisprudentie speelt een steeds grotere rol bij 

de gemeentelijke beleidsvorming.  

 

De gemeente Bussum heeft hierin aanleiding gezien een nieuwe beleidsnota op te stellen 

voor haar verkeer- en vervoerbeleid voor de komende jaren.  

 

 
1.1 Doelstelling 

De hoofddoelstelling van het gemeentelijk verkeer- en vervoerbeleid (GVVP) is: 

 

‘Het garanderen van een betrouwbare bereikbaarheid ten behoeve van het sociaal en 

economisch functioneren van de gemeente Bussum onder respectering van de eisen die 

aan leefbaarheid, milieu en verkeersveiligheid worden gesteld’.  

 

Er is een spanning tussen bereikbaarheid ten behoeve van het sociaal/economisch functio-

neren aan de ene kant en verkeersveiligheid en kwaliteit van leefomgeving en milieu aan de 

andere kant. Het eerste vereist een goede bereikbaarheid van Bussum voor verkeer met 

herkomst en/of bestemming in Bussum, het tweede vereist een verkeersnetwerk dat niet te 
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zwaar wordt belast, met name op die plaatsen waar wordt geleefd. Een goede (externe) 

bereikbaarheid trekt ook doorgaand verkeer aan. Er ontstaat daardoor meer druk op leef-

baarheid en verkeersveiligheid. Omgekeerd leidt vermindering van de bereikbaarheid tot 

minder verkeersdruk, wat de veiligheid, leefomgeving en milieu ten goede komt. Het geeft 

echter ook consequenties voor het verkeer van en naar Bussum. In deze beleidsnota wordt 

getracht een evenwicht te vinden tussen beide aspecten. 

 

Uitwerking van de hoofddoelstelling per beleidsthema: 

 

Mobiliteit 

 Beheersen van de groei van autoverkeer. 

 Stimuleren van het fietsgebruik. 

 Stimuleren van het openbaar vervoer. 

 

Bereikbaarheid 

 Handhaven van de bereikbaarheid van het winkelhart van Bussum en bedrijventerrei-

nen voor de auto. 

 Verbeteren van de bereikbaarheid van het centrum per fiets, voetganger en openbaar 

vervoer. 

 

Leefbaarheid en milieu 

 Verbeteren van de luchtkwaliteit. 

 Verminderen van de geluidshinder als gevolg van het gemotoriseerd verkeer. 

 Zo veel mogelijk weren van doorgaand (gemotoriseerd) verkeer uit verblijfsgebieden. 

 Verbeteren van de leefbaarheid van het centrum. 

 

Verkeersveiligheid 

Algemeen 

 Verbeteren van de verkeersveiligheid. 

Specifiek 

 Oversteekbaarheid van de gebiedsontsluitingswegen en de ‘verzamel’-wegen in de 

verblijfsgebieden met ontsluitende functie. 

 Verbeteren van de verkeersveiligheid rond de scholen. 

 Verder doorvoeren van de categorisering en inrichting conform ‘Duurzaam Veilig’. 

 Verbeteren van de voorzieningen voor minder validen 

 Voorkomen van de onveilige verkeerssituaties rond de spoorwegovergangen. 

 Verbeteren van de veiligheid van fietsers en voetgangers in het centrum. 
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1.2 Proces  

Het ontwikkelen van gemeentelijke verkeersplannen vraagt optimale afstemming van pro-

bleemstelling en visievorming voor oplossingsrichtingen met de opdrachtgever en waar 

nodig andere betrokkenen (Provincie, Rijk, belanghebbenden en inwoners). Alleen op deze 

manier is een breed draagvlak te creëren. Bijgaand schema geeft dit in een overzicht weer. 

 

Figuur 1: schema verkeersbeleid 

  
1.2.1 Deelnemers proces 

Het GVVP is totstandgekomen in een interactief participatieproces. Verschillende belang-

hebbenden zijn betrokken geweest bij het proces en hebben daarmee hun bijdrage aan het 

nieuwe beleid geleverd.  

 

 Ambtelijke werkgroep 

De projectgroep die het gehele proces heeft begeleid bestaande uit de betrokken amb-

tenaren van verschillende disciplines. 

 Klankbordgroep 

In de klankbordgroep hebben vertegenwoordigers van de BOR, 3VO, ENFB, vervoers-

bedrijven, hulpdiensten, vertegenwoordigers van bewonersgroepen en raadsleden 

meegedacht en gediscussieerd over de knelpunten en oplossingsrichtingen. Per project-

fase is deze groep eenmaal bijeen gekomen.  

 Commissieleden 

De leden van de raadscommissie zijn bij het proces betrokken door per fase een notitie 

uit te brengen. Deze is telkens in de raadscommissie vergadering toegelicht.  

 

Verkeersdeelnemers
• Auto
• Fiets
• OV
• Voetgangers
• CVV

Beleidsvelden
• Bereikbaarheid
• Leefbaarheid
• Veiligheid
• Doorstroming
• Beheersbaarheid

VERKEERSBELEID

Integraal proces
• Bestuur
• Ambtelijk
• Belanghebbenden
• Bewoners

Rijk
Provincie

Gemeente
……..

Milieu
Ruimtelijke
Ordening

Beleidsnota’s
• 
• Verkeersstructuurplan
• Parkeernota
• ………

Instrumentarium
• Verkeersmodel
• Milieumodel
• Verkeerssimulatie
• Workshops
• ……..

© AGV,
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 Bewoners 

Verkeerskundige maatregelen hebben vergaande gevolgen voor de bewoners. Daarom 

zijn de bewoners in een vroeg stadium bij het proces betrokken. Naast deelname aan 

de klankbordgroep konden bewoners via een speciale internetsite verkeerskundige 

knelpunten in hun woonomgeving of elders in Bussum aangegeven.  

 
1.2.2 Procesfasen  

Het proces van beleidsvorming heeft in drie fasen plaatsgevonden: 

1. Analysefase 

Doel van deze fase was tot een inventarisatie en analyse van de knelpunten te komen. 

De evaluatie van het huidige VSP maakte hier onderdeel van uit. Verder zijn modelbe-

rekeningen uitgevoerd om deze fase te ondersteunen. De uitkomsten van deze fase zijn 

uitgewerkt in hoofdstuk 4. 

2. Ontwikkelingsfase 

In deze fase zijn de knelpunten kritisch op samenhang en ontwikkeling in tijd beoor-

deeld. Rekening houdend met de verschillende beleidsvelden zijn in samenwerking met 

de deelnemers aan het proces oplossingsrichtingen aangedragen en uitgewerkt. De op-

lossingsrichtingen zijn na berekeningen met het verkeers- en milieumodel beoordeeld 

op hun oplossend vermogen, haalbaarheid en draagvlak. 

3. Adviseringsfase 

In deze fase zijn de overgebleven alternatieven beoordeeld en uitgewerkt met een fase-

ring in tijd per maatregel. Inclusief een globale kostenraming is hiermee het concept-

advies voor het GVVP opgesteld. 

 

 
1.3 Status GVVP 

In de planwet Verkeer en Vervoer is in paragraaf vier het gemeentelijk verkeer- en vervoer-

beleid beschreven. In artikel 8 en 9.2 staat het volgende omschreven: 

 

‘Het gemeentebestuur draagt zorg voor het zichtbaar voeren van een samenhangend en 

uitvoeringsgericht verkeer- en vervoerbeleid, dat richting geeft aan de door het gemeente-

bestuur te nemen beslissingen inzake verkeer en vervoer. Het gemeentebestuur neemt hier-

bij essentiële onderdelen van het nationaal verkeer- en vervoerplan en van het provinciale 

verkeer- en vervoerplan in acht en houdt rekening met het beleid van naburige gemeenten.’ 

 

Het GVVP zal dienen als kader voor het gemeentelijk verkeer- en vervoerbeleid voor de 

komende jaren. Voor de korte termijn (2005-2010) en de middellange termijn (2010-

2015) wordt het beleid voor de belangrijkste knelpunten gegeven. 
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Voor de lange termijn (> 2015), wordt een richting aangegeven waarin de gemeente het 

hoofd kan bieden aan de groeiende mobiliteitsvraag en de bijbehorende problemen. Deze 

richting dient nader te worden onderzocht en met de andere belanghebbende partijen te 

worden afgestemd en uitgewerkt. 

 

 
1.4 Leeswijzer 

De rapportage van het GVVP valt uiteen in twee delen: de ‘Beleidsnotitie’ en het ‘Achter-

grondrapport’.  

 

In deel 1: de beleidsnotitie - dit rapport - wordt het nieuwe gemeentelijk verkeer en vervoer-

beleid weergegeven. Dit deel van de rapportage bevat alleen de hoofdzaken. In deel 2: het 

achtergrondrapport wordt de totstandkoming van het GVVP nader verantwoord. Een be-

schrijving van het proces, evaluatie bestaand beleid, ingebrachte knelpunten en oplossings-

richtingen, het onderzoek en de afwegingen en keuzes zijn erin terug te vinden.  

 

Na het bespreken van de beleidskaders in hoofdstuk 2, wordt de verkeerssituatie in Bussum 

in hoofdstuk 3 beschreven. Het resultaat, de probleemanalyse in de vorm van een beschrij-

ving van de belangrijkste knelpunten wordt in hoofdstuk 4 gegeven. Hoofdstuk 5 de be-

leidsuitgangspunten heeft als leidraad gediend bij het opstellen van de maatregelen van het 

GVVP in hoofdstuk 6. Hoofdstuk 7 geeft het uitvoeringsprogramma in de vorm van een lijst 

met maatregelen voor de korte en (middel)lange termijn voorzien van een globale kosten 

berekening.  
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2 Beleidskader 

 

Het verkeer- en vervoerbeleid in de gemeente Bussum kan niet los worden gezien van het 

beleid van hogere overheden. In dit hoofdstuk wordt ingegaan op het beleid van het Rijk, 

de provincie Noord-Holland en het gewest Gooi en Vechtstreek. Daarnaast worden de 

belangrijkste kaders van verwante beleidsterreinen beschreven.  

 

 
2.1 Rijksbeleid 

In september 2004 is de Nota Mobiliteit gepubliceerd. Hierin is het verkeer en vervoerbe-

leid voor Nederland weergegeven. De visie van het rijk op de mobiliteit luidt als volgt: ‘Mo-

biliteit is een noodzakelijke voorwaarde voor economische groei en sociale ontwikkeling. 

Een goed functionerend systeem voor personen- en goederenvervoer en een betrouwbare 

bereikbaarheid zijn essentieel om de economische en internationale concurrentiepositie van 

Nederland te versterken. Dit kan alleen door extra samenhang tussen economie, ruimte en 

verkeer en vervoer.’ 

 

De verwachting is dat de (auto)mobiliteit gaat toenemen. Mobiliteit is namelijk de belang-

rijkste drager van economische groei. Mobiliteit zal daarom niet bestreden worden, maar 

de groei wordt in goede banen geleid. De ambitie van het rijk is het vergroten van de be-

trouwbaarheid en het verminderen van de reistijd. Om dit te bereiken moet er afstemming 

plaatsvinden tussen mobiliteit, ruimtelijke ordening en economie. De aanpak ligt in de uit-

breiding en beter benutten van wegen, verbeteren van de betrouwbaarheid (robuustheid) 

van de netwerken, scheiden regionaal en nationaal verkeer, stimuleren van innovatie en 

prijsbeleid.  

 

Afstemming tussen de verschillende vervoersmodaliteiten is een voorwaarde voor een goed 

functionerend openbaar vervoernetwerk. Nationaal, regionaal en lokaal openbaar vervoer 

moeten op elkaar worden afgestemd. Het aanbod van openbaar vervoer in stedelijk gebied 

moet toenemen en in het landelijk gebied afgestemd worden op de vraag.  

  

De fiets speelt een belangrijke rol bij verplaatsingen over een korte afstand, met name in de 

stedelijke omgeving. Fietsgebruik dient gestimuleerd te worden om de kwaliteit van de 

leefomgeving te verbeteren. Hierbij ligt een grote verantwoordelijkheid bij de lagere over-

heden. 
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Een reductie van het aantal verkeersslachtoffers in 2020 is het doel van de rijksoverheid. 

Beoogd is in 2020 een reductie te bereiken van het aantal verkeersdoden met 40% en 

ziekenhuisgewonden met 30%. Alle overheden dienen hieraan een bijdrage te leveren.   

 

De neveneffecten van mobiliteit zoals de uitstoot van schadelijke stoffen1, geluidsoverlast en 

de versnippering van het landschap moeten binnen de perken blijven. Aan alle (inter) nati-

onale wettelijke en beleidsmatige eisen moet worden voldaan.  

 

 
2.2 Provinciaal beleid 

De provincie Noord-Holland heeft in 2003 het Verkeer- en Vervoerplan Noord-Holland 

vastgesteld. Hierin zoekt de provincie een balans tussen de individuele mobiliteit en het 

collectieve belang van bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid. De uitgangspunten van 

het beleid zijn een vrije keuze in mobiliteit, het accommoderen van de mobiliteitsgroei, 

streven naar veiligheid, leefbaarheid en bereikbaarheid in de provincie. Daarnaast gaat de 

provincie uit van het feit dat de groei van de mobiliteit opgevangen kan worden door een 

betere afstemming tussen ruimtelijke ontwikkelingen en verkeer en vervoer.  

 

De provincie wil meer ruimte scheppen voor mobiliteit door het verbeteren van de verkno-

ping van netwerken en daarmee het vergroten van de keuzemogelijkheid van de reiziger. 

Overstapmogelijkheden op de verschillende modaliteiten bij de knooppunten moeten er 

zijn. Onderling moeten deze goed op elkaar afgestemd zijn. 

 

Het openbaar vervoerbeleid van de provincie richt zich op het leveren van maatwerk afge-

stemd op de vervoersvraag in het gebied. De provincie kiest er voor (hoogwaardig) open-

baar vervoer in te zetten, zoals snelle frequente treinen, bussen, trams en metro’s, waar de 

verschillende vormen van voor- en natransport op elkaar afgestemd worden. In landelijke 

gebieden wordt de keuze gemaakt voor collectief vraagafhankelijk vervoer.  

 

Goede fietsvoorzieningen zijn een basisvoorwaarde om de verplaatsingen per fiets aantrek-

kelijker te maken en tevens de fiets een belangrijke plaats te geven in de ketenverplaatsin-

gen.  

 

Het terugdringen van de verkeersonveiligheid is een speerpunt binnen het verkeer- en ver-

voerbeleid. Duurzaam veilig is een uitgangspunt voor het verkeersveiligheidsbeleid. 
 

                                                   
1 Het besluit Luchtkwaliteit (Besluit 269 – 19 juli 2001) gebaseerd op de Europese richtlijnen voor milieu vraagt 
hierbij, mede gezien recente uitspraken van de Raad van State in bezwaarprocedures, extra aandacht. 
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Het beleid van de provincie Noord-Holland (PVVP) wat betreft de leefbaarheid is gericht op 

het terugdringen van de negatieve uitwerkingen van mobiliteit. Primair is het beleid gericht 

op het voorkomen van nieuwe knelpunten. Afstemming tussen ruimtelijke ordening en ver-

keer is noodzakelijk.  

 

In het uitwerkingsprogramma van het PVVP zijn een optimale bereikbaarheid van de Gooi- 

en Vechtstreek en het openbaar vervoer in de regio belangrijke speerpunten.  

 

 
2.3 Regionaal beleid 

De gemeente Bussum maakt onderdeel uit van het gewest Gooi en Vechtstreek. Dit samen-

werkingsverband tussen de gemeenten uit het Gooi richt zich op het versterken van een 

evenwichtige en harmonische ontwikkeling van het gebied met inachtneming van het huidi-

ge karakter en relaties met omliggende gebieden.  

 

Speerpunten voor de regio zijn: 

 Beter benutten van de bestaande A1 infrastructuur. 

 Tegengaan van sluipverkeer op de regionale wegen. 

 Studie regionaal HOV systeem. 

 Provinciale aanbesteding streekvervoer. 

 Nieuwe dienstregeling regionet. 

 Ontwikkelen regionale fietsverbindingen. 

 

Naast de bovengenoemde speerpunten richt de aandacht zich op: 

 Aanpak van de capaciteits- en leefbaarheidproblematiek langs de A1 en de A27. 

 Aanpak van het spoorcapaciteitsprobleem op de Gooilijn. 

 Terugdringen van gevaarlijke stoffen over het spoor. 

 Versterking van de ecologische hoofdstructuur door de aanleg van ecoducten. 

 De ontwikkeling van het streekvervoer en de (eventuele) invoering van het collectief 

vraagafhankelijk vervoer. 

 Verbeteren van de bereikbaarheid van de regio per auto en het oplossen van regionale 

knelpunten op het wegennet. 

 Afronden van regionale fietsverbindingen en wandelpaden.  
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2.4 Gemeentelijk beleid 

Bussum 2015 

Verkeer en vervoer is slechts één onderdeel van het gemeentelijk beleid. Over dat totaalbe-

leid zijn richtinggevende uitspraken gedaan in het Beleidsplan ‘Bussum 2015’ van april 

1993. Als hoofddoelstelling voor de langer termijn is geformuleerd ‘handhaving en waar 

nodig verbetering van de kwaliteit van Bussum als woon- en werkgemeente’. 

Ondersteunende doelstellingen zijn onder andere: 

 prioriteit voor kwaliteit in plaats van kwantiteit; 

 prioriteit voor milieu en leefomgeving; 

 selectiviteit in groei en verdichting; 

 instandhouding van een voorzieningenapparaat afgestemd op de behoefte; 

 idem van een gezond economisch draagvlak. 

Om Bussum in de toekomst leefbaar, verkeersveilig en toegankelijk te houden is regulering 

en vermindering van het autogebruik nodig, aldus de Nota, onder meer door verbetering 

van het openbaar vervoer, verbetering van voorzieningen voor de fiets en goed gesitueerde 

parkeervoorzieningen. 

Voor het centrum werd onder andere bepaald dat de verkeersfunctie zich moet schikken 

naar de centrale doelstelling van de ruimtelijke kwaliteit en optimale belevingswaarde van 

het verblijfsgebied. Uitgangspunt voor het parkeerbeleid is dat de accommodaties zich aan 

de randen (entrees) van het centrum moeten bevinden. Tenslotte dient het winkelgebied 

bereikbaar te zijn voor toeleverend verkeer en zijn er voorzieningen voor de bereikbaarheid 

voor ouderen en invaliden. Najaar 2005 wordt de Nota ‘Bussum 2015’ geactualiseerd. 

 

Milieu 

In het milieuprogramma 2003-2006 wordt onder andere aandacht besteed aan de aspec-

ten geluid en luchtkwaliteit. Het programma wordt, mede naar aanleiding van recente ont-

wikkelingen, najaar 2005 herzien tot een milieuprogramma 2006-2010. 

 

Geluidshinder 

De regelgeving is vastgelegd in de wet geluidshinder (WGH). De gemeente handhaaft deze 

normen. De provincie Noord-Holland heeft in het streekplan opgenomen dat voor geluid 

afkomstig van wegverkeer, een voorkeurswaarde van 50 dB(A) geldt. Onder bepaalde 

voorwaarden en binnen bepaalde grenzen kunnen hogere waarden worden vastgesteld tot 

ten hoogste 65 dB(A) in binnenstedelijk gebied.   
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Luchtkwaliteit 

In het Besluit Luchtkwaliteit en de milieurichtlijnen van de Europese Unie zijn grenswaarden 

voor verschillende stoffen opgenomen (stikstofdioxyde, koolmonoxide, fijn stof en benzeen). 

In het algemeen zijn stikstofdioxide (NO2) en fijn stof (PM10) de meest bepalende stoffen. De 

gemeente streeft naar een verbetering van de luchtkwaliteit. De luchtkwaliteit wordt door 

verschillende bronnen beïnvloed zoals: natuurlijke bronnen, industrie en verkeer. Hierdoor 

is er op elke plaats in Nederland, ongeacht welke activiteit men daar wil ondernemen, 

sprake van een bepaalde achtergrondconcentratie. Waar sprake is van een hoge achter-

grondconcentratie is er voor de gemeente maar weinig marge om de luchtkwaliteit te beïn-

vloeden. In Bussum levert bijvoorbeeld de Rijksweg A1een belangrijke bijdrage aan deze 

achtergrondconcentratie. 
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3 Verkeer in Bussum 

 

Dit hoofdstuk geeft een beeld van de verkeers- en vervoersontwikkelingen in Bussum van de 

afgelopen jaren. De huidige verkeersstructuur wordt beschreven, verschillende verkeer- en 

vervoeraspecten en de ruimtelijke ontwikkelingen voor de komende jaren in de gemeente 

Bussum en omgeving komen aan de orde.  

  

 
3.1 Huidige verkeersstructuur Bussum 

Autoverkeer 

De gemeente Bussum is direct langs de A1 gelegen. De A1 heeft een belangrijke ontslui-

tingsfunctie voor de gemeente. Het gemeentelijk wegennet sluit rechtstreeks aan op het 

hoofdwegennet, een tussenliggend provinciaal wegennet ontbreekt. Hierdoor hebben zowel 

Naarden als Bussum veel oneigenlijk doorgaand verkeer op hun gemeentelijk wegennet te 

verwerken. Alle belangrijke oost-westverbindingen in Bussum komen uit bij aansluitingen op 

de A1. De belangrijkste ontsluitingswegen zijn: Ceintuurbaan, Huizerweg, Brediusweg en de 

Amersfoortsestraatweg.  

 

Zie figuur 2: huidige hoofdwegenstructuur Bussum  

 

Het centrum van Bussum heeft een regionale functie. Inwoners uit bijvoorbeeld Naarden 

doen veel boodschappen in Bussum. De Brinklaan is daarbij een belangrijke schakel in het 

netwerk. Ook de Groot Hertoginnelaan heeft een functie voor het verkeer in noord-zuid-

richting aan de westzijde van het spoor en de ontsluiting van het Spiegel. De weg is inge-

richt als 30 km weg om deze stroom te ontmoedigen en de veiligheid en leefbaarheid te 

garanderen.   

 

De A1 speelt ook een rol in het verkeer in de noord-zuid-richting en omgekeerd. Verkeer 

vanuit Amsterdam komend richting Hilversum zal normaal gesproken gebruik maken van 

de A1, maar bij congestievorming uitwijken naar het Bussums- en Naardenswegennet. Er 

ontstaat dan extra verkeersdruk op de routes:  

 afslag Bussum - Amersfoortsestraatweg - Ceintuurbaan – Bussummergrindweg;  

 afslag Naarden-West – oude Rijksweg – Lambertus Hortensiuslaan – Brinklaan; 

 afslag Naarden-West – oude Rijksweg – Cort van der Lindenlaan – Groot-

Hertoginnelaan.  

 

Ook ontstaat als gevolg hiervan zoekverkeer door Bussum. 
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Bussum ligt langs de drukke spoorlijn tussen Hilversum en Amsterdam. In de spits rijden hier 

circa 20 treinen per uur, inclusief goederentreinen en internationale treinen. De frequentie 

van treinen heeft invloed op de spoorwegovergangen en doorstroming van het autoverkeer.  

 

Tabel 1: openingsduur spoorwegovergangen 

Bron: onderzoek sluitingstijden, onderzoek spoorwegovergangen Bussum, AGV 2004 

 

Fietsverkeer 

Bussum kent een aantal fietsroutes in zowel noord- zuid (Naarden-Bussum/Hilversum) als 

oost-west (Huizen/Bussum- Hilversumsemeent) richting. Een ‘missing link’ hierin is het ont-

breken van een fietspad langs de Brinklaan-Noord en op de kruising Brediusweg-Brinklaan. 

 

Openbaar vervoer 

Bussum heeft twee NS-stations. Vanaf station Naarden-Bussum rijden 6 treinen per uur 

richting Hilversum (Utrecht/Amersfoort) en richting Weesp (Almere/Amsterdam/Schiphol en 

vanaf Bussum Zuid 2 treinen per uur richting Hilversum en richting Weesp. 

 

Station Naarden-Bussum is het knooppunt voor de buslijnen. Er komen een viertal buslij-

nen, die volgens een vaste route rijden. De bus komend uit de Hilversumse Meent halteert 

bij het station en keert terug. Zij maakt gebruik van de overgang bij de Generaal de la 

Reijlaan. De overige lijnen blijven aan de oostkant van het spoor. De lijnen worden geëx-

ploiteerd door Connexxion.  

 

 
3.2 Verkeers- en vervoersaspecten  

Vervoerswijzen  

Een inwoner van Bussum maakt gemiddeld 3,6 verplaatsingen per dag. Het merendeel van 

de verplaatsingen in de gemeente Bussum wordt gedaan met de auto. Ruim 38% als be-

stuurder en 18% als passagier. De fiets wordt in ruim 36% van het aantal verplaatsingen 

Minuten Aantal Auto Fiets Huidige
dicht sluitingen Etmaal Ochtspits Etmaal Ochtspits beveiliging Ongevallen

Cort van der Linden 12 21 14000 1400 2300 300 AHOB 1996  2 doden/
schade

Comeniuslaan 46 11 1200 110 410 50 EBO Afstand

Generaal de la Reijlaan 23 19 7500 551 5500 550 AHOB 1993  schade

Veerstraat 20 19 2500 170 4500 375 AHOB 1997  1 dode
2002  1 dode

Herenstraat 16 19 5200 390 1900 190 AHOB 1999  schade

Gooibergstraat 21 25 4800 420 1630 210 AHOB

Rode kleur is een schatting
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gebruikt. Het openbaar vervoer wordt slechts door 4% van de reizigers gebruikt. De onder-

staande tabel geeft het aantal verplaatsingen per vervoerswijze weer per inwoner van Bus-

sum per dag. 

 

Tabel 2: aantal verplaatsingen per inwoner van Bussum per dag per vervoerswijze  
Vervoerswijze Aantal ver-

plaatsingen 
Afgelegde 
kilometers 

Vervoerswijze Aantal verplaat-
singen 

Afgelegde 
kilometers 

Auto (bestuurder) 1,08 16,89 Brom-snorfiets 0,05 0,21 

Auto (passagier) 0,51 14,14 Fiets 1,03 2,40 

Trein 0,12 3,94 Lopen 0,76 0,71 

Bus 0,01 0,29 Overig 0,02 0,14 

Bron: CBS, Statline, 15-4-2005 

 

Autobezit 

Het autobezit in Bussum ligt iets hoger dan het gemiddelde van Nederland. In 2004 be-

droeg het personenautobezit in Bussum 443 voertuigen per 1000 inwoners, landelijk 425 

voertuigen per 1000 inwoners. In de periode 1998-2004 is het autobezit in Bussum met 

bijna 10% toegenomen. In het onderstaande schema is het autobezit per 1000 inwoners 

voor de periode 1998-2004 weergegeven, gemiddeld voor Nederland en gemiddeld voor 

Bussum.  
 

Tabel 3: Ontwikkeling autobezit landelijk en Bussum 1998-2004 (auto’s per 1000 inw.) 

Jaar Bussum Landelijk Jaar Bussum Landelijk 

1998 404 379 2002 436 417 

1999 409 388 2003 443 423 

2000 419 400 2004 443 425 

2001 431 409    

Bron: CBS, Statline, 15-4-2005 

 

Autobezit is mede afhankelijk van het inkomen. Over het algemeen geldt dat bij een hoger 

inkomen ook het autobezit hoger is. De onderstaande tabel geeft dit verband weer.  
 

Tabel 4: Inkomen en autobezit in 2003 

Jaar inkomen Percentage autobezit 

Geen  25,1 

< 7.000 26,7 

7.000-15.000 46,0 

15.000-22.500 65,9 

22.500-30.000 74,4 

> 30.000 82,6 

Bron: CBS, Statline, 15-4-2005 
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Het hogere gemiddelde autobezit wordt verklaard, doordat het gemiddeld besteedbaar 

jaarinkomen in Bussum hoger ligt dan het landelijk gemiddelde. 

 

Aantal verplaatsingen 

Het gemiddeld aantal verplaatsingen per inwoner ligt in Bussum niet boven het landelijk 

gemiddelde. Oorzaak hiervan moet worden gezocht in de vergrijzing en de goede bereik-

baarheid met de trein en OV van Bussum. De laatste jaren heeft er geen noemenswaardige 

groei van verkeersintensiteiten op het Bussums-wegennet plaatsgevonden. Dit kan hiermee 

in relatie staan, maar ook een gevolg zijn van de genomen maatregelen in het kader van 

‘Duurzaam Veilig’ en de verzadiging op spitsmomenten op grote delen van het wegennet. 

  

Voor een overzicht van de huidige verkeersintensiteiten wordt verwezen naar het achter-

grondrapport. 

 

Autonome groei 

De groei van het autoverkeer in Nederland schommelt rond de 1.7% per jaar. In jaren van 

economische groei ligt dit hoger, in jaren van recessie lager. In de Nota mobiliteit wordt 

uitgegaan van een groei van 20% in 2020 ten opzichte van 2000. Deze groei wordt be-

paald door twee factoren: 

 toename van het aantal inwoners en arbeidsplaatsen; 

 toename van het autogebruik en aantal autobestuurders, de autonome groei.  

 

Per regio kan de groei sterk afwijken. Vergrijzing, economische ontwikkelingen, woning-

bouwprogramma’s en grote nieuwbouwlocaties spelen hierbij een rol. In Bussum en omge-

ving is de groei de laatste jaren lager uitgevallen (tussen 0,5 en 1,4%). 

 

 
3.3 Ruimtelijke en economische ontwikkelingen 

Ruimtelijke en economische ontwikkelingen hebben invloed op verkeer en vervoer. Nieuwe 

functies of verandering van functies hebben directe gevolgen voor het aantal verplaatsingen 

die van en naar deze functies worden gemaakt. 

 

Ruimtelijke en economische ontwikkelingen 

 Landstraat-Noord: Het plangebied tussen de Brinklaan, Brediusweg, Lammert Majoor-

laan en het raadhuis wordt geherstructureerd. In totaal worden ongeveer 125 wonin-

gen gerealiseerd. Op het gehele plangebied worden 375 parkeerplaatsen gereali-

seerd.  

 Bensdorp/Koster Gewest: De locaties Bensdorp (westkant van de Spoorlijn tussen de 

Herenstraat en de Nieuwe Spiegelstraat) en Koster Gewest (terrein ten noorden van de 
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GG&GD) worden geherstructureerd. Het uitgangspunt voor het plan is het realiseren 

van kantoor/atelierruimte en woningen (het is nog onbekend welke aantallen). Parke-

ren wordt op eigen terrein gerealiseerd.  

 Sportcomplex aan de Struikheiweg: Het sportcentrum op de Struikheiweg wordt ver-

nieuwd. Het zwembad wordt herbouwd, een sporthal en een therapiebad worden gere-

aliseerd.  

 Hilversumse Meent: De wijk Hilversumse Meent wordt ontsloten via de verkeersstructuur 

van Bussum. De inwoners zijn afhankelijk van de voorzieningen in Bussum. In de kern 

wordt een deel geherstructureerd, waardoor er ongeveer 100 woningen worden ge-

bouwd.  

 Crailo: In de toekomst heeft de gemeente Laren plannen om het AZC terrein bij Crailo 

te bebouwen. Het terrein zal ongeveer 18 ha groot worden. De bouw biedt de moge-

lijkheid de regio te ontlasten van zwaar vrachtverkeer.  

 Kolonel Palmkazerne: De gemeente Bussum heeft plannen voor het terrein van de Ko-

lonel Palmkazerne, dat vrij komt. Voor de invulling wordt gedacht aan woningbouw en 

verzorgende bedrijven. Het terrein is ongeveer 10 ha groot.  

 Naarden: In de gemeente Naarden vinden tot 2010 ruimtelijke ontwikkelingen plaats. 

In totaal is er een behoefte aan 320 woningen, die gerealiseerd worden door middel 

van herstructurering. Na 2010 wordt pas duidelijk of de grond ten noordoosten van het 

componistenkwartier en ten westen van de A1 wordt ontwikkeld.  

 Mediapark Hilversum: Het Mediapark heeft plannen om uit te breiden. Maximaal komt 

er 80.000m2 bedrijvigheid rondom het mediapark bij (waarvan 20.000m2 vastgelegd 

en 60.000m2 gereserveerd in ontwerp bestemmingsplan). De gemeente Hilversum 

zoekt naar oplossingen om het extra verkeer wat dit teweeg brengt af te wikkelen. Niet 

alleen de ontwikkeling van het Mediapark zelf, maar ook de mate waarin dit verkeer in 

Hilversum zelf wordt afgewikkeld, zijn van invloed op de verkeerssituatie in Bussum. 
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4 Knelpunten en probleemanalyse 

 

In de eerste fase van het proces heeft een uitgebreide inventarisatie van de knelpunten 

plaatsgevonden. Via een speciale internetsite en ingezonden brieven en e-mail hebben 

bewoners en belanghebbenden hun knelpunten aangeven. In het achtergrondrapport zijn 

kaarten van deze knelpunten gegroepeerd naar de thema’s: bereikbaarheid, leefbaarheid, 

verkeersveiligheid en parkeren opgenomen.  

 

Op basis van deze knelpunten is een probleemanalyse gemaakt. De belangrijkste knelpun-

ten zijn weergegeven op de knelpuntenkaart. Deze kaart en bijbehorende analyse is be-

sproken en aangevuld in de klankbordgroep. 

Als eerste wordt een algemeen beeld geschetst van de verschillende knelpunten. Daarna 

wordt per gebied ingezoomd op die punten die aandacht nodig hebben. De nummers [..] 

die achter de gebiedsspecifieke knelpunten staan weergegeven, verwijzen naar de knelpun-

tenkaart.  

 

Zie figuur 3: knelpuntenkaart 

 

 
4.1 Algemeen beeld 

Bereikbaarheid 

De noord-zuid en oost-west-verbindingen in Bussum staan in de spitsuren onder druk. Op 

die momenten ontstaat een verzadiging van het verkeer in grote delen van Bussum en is het 

centrum minder goed bereikbaar. De verkeersdruk leidt op een aantal wegen tot functie-

conflicten2 met leefbaarheid, verkeersveiligheid en parkeren.  

 

Leefbaarheid 

De leefbaarheid wordt sterk bepaald door de verkeersintensiteit. De verzadiging van het 

verkeer in grote delen van Bussum zorgt ervoor dat met name op de doorgaande wegen de 

leefbaarheid onder druk staat. Er is ook een rechtstreeks verband met de luchtkwaliteit en 

geluidsoverlast. Hogere intensiteiten leiden tot meer geluidsoverlast en een slechtere lucht-

kwaliteit. Op een aantal wegen in Bussum is de situatie problematisch3. In 2004 is op 5 

van de 31 onderzochte weggedeelten, het aantal overschrijdingen (dagen per jaar) van de 

grenswaarde (50 μg/m³) van de 24uurgemiddelde concentratie van fijn stof groter dan het 

wettelijk toegestane aantal van 35. Het betreft: de Brinklaan tussen Comeniuslaan en Bre-

                                                   
2 In paragraaf 5.3 wordt verder op functieconflicten ingegaan. 
3 Zie Rapporten Luchtkwaliteit 2003 en 2004 
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diusweg, de Brinklaan tussen Brediusweg en Nieuwe Raadhuisstraat, de Generaal de la 

Reijlaan, de Huizerweg tussen Landstraat en Prinses Beatrixplantsoen en de Landstraat. De 

geringe afstand van een aantal woningen tot de weg speelt hierbij een versterkende factor, 

zoals aan de Landstraat en Brinklaan-Noord. 

 

Verkeersveiligheid 

Een situatie kan zowel objectief als subjectief onveilig zijn. De afgelopen jaren hebben zich 

in Bussum relatief weinig ernstige ongelukken voorgedaan. Het doorvoeren van de catego-

risering en inrichting van de wegen conform ‘Duurzaam Veilig’ spelen hierbij een grote rol. 

Verwezen wordt naar het achtergrondrapport voor een uitgebreide evaluatie van de ver-

keersveiligheid. Objectief is Bussum de laatste jaren dus verkeersveiliger geworden.  

 

Toch worden nog veel situaties als verkeersonveilig ervaren: bij scholen, de spoorwegover-

gangen, onoverzichtelijke oversteekplaatsen, rotondes e.d. Hoewel de aanleg van rotondes 

sterk bijdraagt aan de verkeersveiligheid, wordt de relatieve verkeersdrukte als gevolg ervan 

als onveilig ervaren. 

 

 
4.2 Centrum 

In het centrum zijn enkele grote knelpunten op het gebied van de doorstroming van het 

verkeer. Veel verkeer gaat via de Brinklaan en de Landstraat, deels is dit bestemmingsver-

keer. Hierdoor staat de leefbaarheid en verkeersveiligheid onder druk. [1] 

 

De Landstraat heeft een functie voor de verkeerscirculatie door het centrum. Ook door-

gaand verkeer maakt gebruik van deze weg. De doorstroming staat echter onder druk van-

wege het laden en lossen van goederen voor de aangrenzende winkels. [2] 

Het kruispunt Brediusweg-Brinklaan kent problemen ten aanzien van de doorstroming en de 

oversteekbaarheid van fietsers. De aparte fietsstroken houden op voor de kruising. De ver-

keersveiligheid voor fietsers schiet hierdoor te kort. De verkeersregelinstallatie (VRI) is verou-

derd en werkt niet optimaal, waardoor congestie ontstaat. [3] 

 

 
4.3 Stationsomgeving 

Rondom het (bus)station wordt veel stank- en geluidsoverlast ondervonden van het busver-

keer. De verkeerscirculatie op de Generaal de la Reijlaan ondervindt hinder van het busver-

keer. [4] 
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De regelmatige gesloten overgangen (soms meer dan een half uur per uur) zorgen voor 

lange wachtrijen voor het verkeer, waardoor de doorstroming verslechtert. [5] 

 

 
4.4 Bussum-Noord 

De Brinklaan-Noord is een groot probleem. Het is een belangrijke schakel in de toeganke-

lijkheid van het centrum vanuit Naarden. Daarnaast heeft het een functie als noord-zuid 

route aan de oostkant van het spoor. De problemen betreffen hier de verkeersdruk, geluids- 

en stankoverlast en de verkeersveiligheid, met name voor fietsers. Deze weg is (nog) niet 

‘Duurzaam Veilig’ ingericht. [6] 

 

De ontsluiting van het bedrijventerrein de Nieuwe Vaart levert overlast op door het vracht-

verkeer. De gemeentelijke afvaldienst is hier gevestigd en iedere dag rijden hier vrachtwa-

gens die hinder veroorzaken. Vrachtwagens worden ook elders in Bussum als hinderlijk 

ervaren door de geluidsoverlast in de vroege uren. [7] 

 

 
4.5 Bussum noordoost  

De filevorming op de A1 leidt tot veel sluipverkeer op de wegen in Bussum en Naarden. 

Het betreft verkeer in de oost-west relatie, verkeer richting Amsterdam gaat via de Amers-

foortsestraatweg de A1 op in plaats van bij afslag 7-Bussum. Bij de noord-zuid verbinding is 

dit ook een probleem. Verkeer uit Amsterdam rijdt via afslag 5-Naarden of  

afslag 7-Bussum richting Hilversum. [8] 

 

Op de westelijke afrit vanaf de A1 (afslag 7-Bussum) treedt zware stagnatie op bij het links 

afslaand verkeer. Op deze kruising staan geen verkeerslichten. Verkeer komend vanaf de 

oostelijke afrit heeft voorrang. Daardoor ontstaat congestie op de westelijke afrit. (9) 

 

Bij de kruising Jan Tabak ontstaat ook regelmatig congestie, doordat het verkeer komend 

van de A1 dat linksaf de Brediusweg wil inslaan het recht doorgaande verkeer op de krui-

sing blokkeert. [10] 

 

De Huizerweg is ingericht als een gebiedsontsluitingsweg, maar kent ook een aantal func-

ties die behoren bij een verblijfsgebied. Dit functieconflict is het grootst bij de winkels. De 

parkeerbewegingen verstoren hier regelmatig de doorstroming. [11] 
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4.6 Het Spiegel 

De kruising Meerweg-Groot Hertoginnelaan wordt als onveilig ervaren. Oorzaak hiervan 

zijn problemen met de oversteekbaarheid van de weg met name bij de sportvelden. [12] 

 

De Groot Hertoginnelaan kent een aantal problemen. Bewoners ervaren een hoge ver-

keersdruk, ondanks de afname van de verkeersintensiteiten na de reconstructie van de weg. 

De weg is een voorbeeld van een ‘grijze weg’. Ondanks de inrichting als 30 km weg heeft 

zij in de praktijk een functie als verzamelweg voor de ontsluiting van het verkeer uit Het 

Spiegel en de Hilversumse Meent. Ook zijn er in het Gewest afspraken gemaakt over een 

doorgaande functie voor deze weg richting ’s-Graveland. Het vrachtverkeer richting ’s- 

Graveland (vanaf 4 uur in de morgen) leidt echter tot meer geluidoverlast en een slechtere 

luchtkwaliteit. De weg heeft ook een functie als busroute en route voor hulpdiensten. De 

inrichting als 30km zone met relatief hoge drempels leidt hierbij tot conflicten. Er ontbreken 

fietspaden/stroken. Fietsers en voetgangers ervaren de Groot Hertoginnelaan als onveilig. 

[13] 

 

De hulpdiensten ervaren op hun uitrijroutes door het Spiegel problemen door de inrichting 

als verblijfsgebied met nauwe straten, langsparkeren en soms hoge verkeersdrempels. [14] 

Veel verkeer rijdt via de Nieuwe Hilversumseweg naar de Bussumergrindweg. Een deel 

hiervan is sluipverkeer. [15] 

 

De ontsluiting van de ontwikkelingslocaties Bensdorp en Koster-Gewest geven extra ver-

keersdruk. [16] 

 

 
4.7 Bussum-Zuid 

De Ceintuurbaan kent een aantal problemen. Er is sprake van een hoge verkeersdruk. 

Congestievorming en sluipverkeer op de omliggende wegen is het gevolg. De bewoners 

ervaren veel geluidsoverlast en stank door het drukke vrachtverkeer. Ondanks de verbete-

ring van de oversteekbaarheid door de aanleg van rotondes wordt een gevoel van onvei-

ligheid ervaren. Wellicht speelt hierbij mee dat in drukke uren van de spits de weg een lan-

ge rij van zich langzaam voortbewegende auto’s wordt. Door de rotondes blijft het verkeer 

wel rijden, maar de omwonenden ervaren dit anders. Het doorgaande verkeer en de hulp-

diensten ondervinden ook hinder van de verkeersdrempels. [17] 

Weggebruikers richting de A1 die de congestie op de Ceintuurbaan willen ontlopen rijden 

door de wijk Oostereng via de Koekoeklaan. De Koekoeklaan is nog niet ingericht als 30 

km weg. Het gebruik als sluiproute van de weg wordt hierdoor gestimuleerd. [18] 
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Het kruispunt Amersfoortsestraatweg-Koekoeklaan is onveilig. Er gebeuren hier relatief veel 

ongelukken. [19] 

 

 
4.8 Scholen 

De verkeersveiligheid rond de scholen in zijn algemeenheid baart zorgen. Ouders die hun 

kinderen soms op het laatste moment met de auto naar de basisschool brengen zorgen 

voor onveilige situaties. Als gevolg daarvan durven andere ouders hun kinderen niet met de 

fiets naar school te laten gaan. De middelbare scholen brengen drommen fietsers met zich 

mee.  

 

 
4.9 Spoorwegovergangen 

De gemeente kent de volgende spoorwegovergangen: 

 Comeniuslaan; 

 Generaal De la Reijlaan; 

 Meerweg;  

 Herenstraat;  

 Gooibergstraat.  

 

De overweg op de Comeniuslaan wordt gedeeld met de gemeente Naarden. Zoals tabel 1, 

paragraaf 3.1, laat zien zijn de overwegen vaak en soms lang gesloten. Er kunnen zich 

daardoor onveilige situaties voordoen. Het verkeer komend van het Spiegel dat de overweg 

oversteekt en vervolgens linksaf wil naar het station (overweg Generaal de la Reijlaan), naar 

de Vlietlaan (overweg Meerweg) of naar de Kloosterweg (overweg Herenstraat) kan bij de 

verkeersafwikkeling in de problemen komen. 

 

 
4.10 Conclusie  

Na bespreking van de belangrijkste knelpunten met de klankbordgroep komende de vol-

gende conclusies naar voren: 

 De noord-zuid en oost-west verbindingen in Bussum staan onder druk door doorgaand 

verkeer.  

 Er is op spitsmomenten verzadiging van het verkeer in grote delen van Bussum. Dit 

heeft een aantal functieconflicten met leefbaarheid, verkeersveiligheid en parkeren tot 

gevolg. 
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Bewoners 

‘Leefbaarheid en Verkeersveiligheid staan onder druk. Verkeer dat niets in Bussum te zoe-

ken heeft om Bussum heen leiden.’ 

 

Middenstand 

‘Een bereikbaar en leefbaar centrum is van groot belang. Het doorgaand verkeer is hier-

voor een belemmering. Daarentegen liever geen maatregelen die de bereikbaarheid aan-

tasten.’ 

 

Hulpdiensten 

‘De verkeersdruk kan een belemmering vormen bij de uitoefening van de hulpdienst. Liever 

geen zware verkeersremmende maatregelen.’ 
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5 Beleidsuitgangspunten 

 
5.1 Uitgangspunten 

Bij het opstellen van het GVVP zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd: 

 Ruimtelijke en economische ontwikkelingen 

De in de hoofdstuk 3 besproken ruimtelijke en economische ontwikkelingen zijn ver-

werkt in de prognoseberekeningen van het verkeersmodel, inclusief de uitbreiding van 

het Mediapark. 

 Spitsstroken 

Er is uitgegaan van het feit dat op korte tot middellange termijn spitsstroken op de A1 

worden gerealiseerd. Bij niet doorgaan zal dit tot een toename van verkeer op het Bus-

sums wegennet leiden. 

 Nog geen km-heffing 

Hoewel het steeds duidelijker wordt dat beprijzing van het autoverkeer in de vorm van 

een km-heffing op niet al te lange termijn zal worden gerealiseerd, is dit niet in de be-

rekeningen van de verkeersintensiteiten voor het GVVP opgenomen. Er is nog te veel 

onzekerheid over hoe en wanneer een en ander ingevoerd gaat worden. Ook de effec-

ten op het onderliggend wegennet zijn nog onduidelijk. 

 Prioritering vervoerswijze OV 

Er is rekening gehouden met de regionale afspraken voor mogelijk HOV. Ook opties 

voor een andere functie-indeling voor de twee bestaande stations zijn besproken. De 

mogelijkheid is opengelaten, de reikwijdte is echter verder dan de scope van dit GVVP. 

 Verdiepte ligging spoor 

Bij de voorgestelde structuur en maatregelen is er rekening mee gehouden om op lan-

ge termijn een verdiepte ligging van het spoor mogelijk te maken. Er worden geen con-

flicterende maatregelen voorgesteld. 

 Overweg Comeniuslaan 

Het aantal auto’s dat zich per dag bij de Comeniuslaan aandient (gemiddeld 180) is 

dusdanig klein dat de effecten van eventuele sluiting verwaarloosbaar zijn. 

 

 
5.2 Beoogde effecten  

5.2.1 Middellange termijn (2010-2015) 

Voor de (middel)lange termijn wordt beoogd de in paragraaf 1.1 uitgewerkte doelstellingen 

per thema te realiseren. Groot risico is echter dat door alle ruimtelijke ontwikkelingen en de 
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autonome mobiliteitsgroei het omgekeerde gaat gebeuren. Bij ongewijzigd beleid zal de 

verkeerstoename ervoor zorgen dat de ‘bereikbaarheid’ en ‘veiligheid’ minder worden. De 

‘leefbaarheid’, waaronder de luchtkwaliteit, zal verslechteren op een aantal kritische wegen. 

 

Het is daarom van groot belang dat het beleid zich in de eerste plaats richt op het beheer-

sen (doseren en faciliteren) van de verkeersintensiteiten op het bestaande wegennet en op 

het oplossen van de grootste knelpunten bij de Brinklaan-Noord, Landstraat, Huizerweg en 

Generaal de la Reijlaan.  

Door het verkeer te doseren, kan het ‘doorgaand’ verkeer dat van het Bussums wegennet 

gebruik maakt, zonder dat het er zijn bestemming heeft, op een andere manier worden 

geleid en kunnen wegen met grote problemen ten aanzien van filevorming en luchtkwali-

teitknelpunten worden ontlast. 

Door het verkeer op belangrijke delen van de hoofdstructuur te faciliteren kunnen knelpun-

ten worden opgelost. 

 

Deze strategie van doseren en faciliteren moet er toe leiden dat de knelpunten zoals in 

hoofdstuk 4 aangegeven worden opgelost. 

 
5.2.2 Korte termijn (2005-2010) 

Op de korte termijn dienen de belangrijkste knelpunten in het licht van de doelstellingen te 

worden opgelost. De belangrijkste zijn: 

 

Duurzaam Veilig 

 doorvoeren van de ontbrekende delen uit het ‘Duurzaam Veilig’ programma 

 

Brinklaan-Noord 

 reductie intensiteiten4  

 vermindering geluidshinder  

 verbeteren luchtkwaliteit 

 verbeteren verkeersveiligheid voor fietsers 

 

Kruising Brinklaan – Brediusweg 

 verbetering verkeersveiligheid fietsers en voetgangers  

 betere doorstroming kruising  

 

                                                   
4 Vermindering van de verkeersintensiteit leidt per definitie tot verbetering van de luchtkwaliteit en vermindering van 
de geluidshinder. De omvang hangt ook van andere factoren af. 
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Station 

 verbetering verkeerscirculatie 

 verbetering luchtkwaliteit (bussen) 

 verbetering circulatie op Generaal de la Reijlaan 

 gebruik maken van westentree  

 

Veiligheid overwegen 

 verbetering circulatie overweg Generaal de la Reijlaan 

 oplossen circulatie Herenstraat 

 oplossen circulatie Meerweg 

 

Bereikbaar en leefbaar centrum 

 betere bereikbaarheid door parkeerroute/centrumring  

 verbetering leefbaarheid centrum en aanliggende wegen 

 verbetering luchtkwaliteit en geluid op de Landstraat en eerste deel Huizerweg 

 oplossen conflict laden en lossen 

 leefbaarheid Landstraat 

 

 
5.3 Functieconflicten 

Er zijn enkele functieconflicten die een rol spelen bij het opstellen van het GVVP en waarin 

keuzes moeten worden gemaakt. 

 

Bereikbaarheid versus leefbaarheid en verkeersveiligheid 

Bij conflicten tussen bereikbaarheid enerzijds en leefbaarheid en verkeersveiligheid ander-

zijds wordt een evenwichtssituatie gezocht, waarbij luchtkwaliteit en geluidshinder op de 

belangrijkste knelpunten binnen de normen moeten blijven. 

 

Natuurwaarde versus leefbaarheid en bereikbaarheid 

Wenselijke oplossingen vanuit het oogpunt van bereikbaarheid en leefbaarheid kunnen 

conflicteren met landschappelijke - en natuurwaarden. Zo zou nieuwe infrastructuur in de 

vorm van randwegen langs Bussum, ‘weg langs Naardermeer’ en ‘weg over de hei’ veel 

verkeer van het huidige Bussumsewegennet weg kunnen trekken en daarmee de leefbaar-

heid en bereikbaarheid enorm doen verbeteren. Daarentegen is de natuurwaarde van het 

Naardermeer als oudste natuurmonument van Nederland evident. Ook het heidegebied 

tussen Bussum en Hilversum ligt erg gevoelig qua natuurwaarde.  
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Het huidig beleid luidt:  

‘De aanleg van grootschalige nieuwe infrastructuur in natuurgebieden rondom Bussum is 

niet te rechtvaardigen. ‘ 
 
Functieconflicten op wegen  

Een aantal wegen in Bussum kent functieconflicten. Deze zijn lang niet altijd op te lossen. 

Het betreffen de zogenaamde ‘grijze wegen’. Het gaat om de volgende twee type wegen: 

 Gebiedsontsluitingswegen met een verblijfsfunctie 

Rond gebiedsontsluitingswegen, zeker in de buurt van het centrum, bevinden zich facili-

teiten als winkels en kantoren. Ook wordt er gewoond. De ontsluitend functie conflic-

teert vaak met de verblijvende functie van parkeren, winkelen en wonen. Voorbeeld 

hiervan zijn de Landstraat, Brinklaan-Noord, Huizerweg. 

 Erftoegangswegen met een ontsluitende functie 

In 30 km zones bevinden zich verzamelwegen, waar het verkeer samenkomt alvorens 

via een ontsluitingsweg af te stromen. Dit zijn ook de wegen waar ’s-avonds het verkeer 

de wijken binnenkomt en waar de hulpdiensten gebruik van maken. Rond deze wegen 

liggen echter ook vaak scholen en er wordt gewoond. Er ontstaan al gauw conflicten 

tussen het onvermijdelijke verkeersaanbod en de veiligheid en leefbaarheid. Een mooi 

voorbeeld is de Groot-Hertoginnelaan. 

 

Uitgangspunt bij het oplossen van deze functieconflicten is het onnodige doorgaande ver-

keer zoveel mogelijk van de grijze wegen te weren en de veiligheid, met name rond de 

scholen, zo veel mogelijk te verbeteren. Op een aantal wegen, zoals de Koekoeklaan, moet 

‘Duurzaam Veilig’ nog worden doorgevoerd. 

 

 
5.4 Regionale samenwerking 

Voor de realisatie van de doelstellingen van het GVVP is regionale afstemming een eerste 

vereiste. Een groot deel van de voorgestelde maatregelen om oplossing van de problemen 

mogelijk te maken liggen niet op het Bussums wegennet. Een keuze voor deze maatregelen 

is alleen mogelijk als de andere betrokken wegbeheerders hiermee instemmen en tot sa-

menwerking bereid zijn. Deze samenwerking kan worden gezien in het licht van de Nota 

Mobiliteit, waarbij een ‘gebiedsgerichte aanpak’ van de mobiliteitsproblemen als oplossing 

wordt aangedragen.  

 

Logisch platform voor deze samenwerking is het gewest Gooi en Vechtstreek. 
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Bij uitbrengen van deze conceptversie is het proces om de betrokken buurgemeenten te 

informeren gestart. Ten tijde van de vaststelling van het GVVP zal er meer bekend zijn over 

de samenwerking en de standpunten. Dit zal als aanvulling worden toegevoegd. 

 

Bij het opstellen van het GVVP is rekening gehouden met de overeenkomst5 gesloten door 

de portefeuillehouders Verkeer en Vervoer met betrekking tot het in regionaal verband af-

stemmen van routes voor doorgaand verkeer. 

 

De in het GVVP voorgestelde maatregelen voor de (middel)lange termijn krijgen door deze 

noodzakelijke afstemming het karakter van een voorstel van de gemeente Bussum aan de 

regio. Verdere studie in regionaal verband zal moeten uitwijzen of de maatregelen haalbaar 

zijn. Bij regionale afwijzing zal de doelstelling voor de (middel)lange termijn onder druk 

staan. 

 

                                                   
5 Zie nota ‘Doorgaande routes auto- en vrachtverkeer’ van Gewest Gooi en Vechtstreek, kenmerk IB/03/138 d.d. 
5 februari 2003. 
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6 Gemeentelijk Verkeer- en Vervoer Plan 

 
6.1 Oplossingsrichtingen en onderzoek 

Voor het zoeken naar oplossingen voor de bestaande en toekomstige verkeer- en vervoers-

problemen van Bussum zijn een drietal oplossingsrichtingen naar voren gebracht en terug-

gekoppeld met de klankbordgroep. Deze oplossingsrichtingen zijn verder geconcretiseerd 

en uitgewerkt tot varianten die nader zijn onderzocht.  

 

1. Aanleggen (buiten)ringstructuur. 

2. Doseren: de instroom van niet-Bussums verkeer beperken. 

3. Faciliteren: optimaliseren huidig wegennet door knelpunten afzonderlijk op te los-

sen. 

 

Van deze oplossingsrichtingen wordt de aanleg van de ringstructuur niet verder onderzocht.  

Een buitenring gebaseerd op nieuwe wegen heeft te weinig draagvlak en kent te veel mili-

euproblemen om een reële oplossing voor de verkeersproblemen te zijn. Een ringstructuur 

aanleggen door opwaarderen van de Groot-Hertoginnelaan en de Ceintuurbaan heeft te 

weinig draagvlak en lost te weinig van de verkeersproblemen op. 

 

‘Doseren’ en ‘faciliteren’ zijn tot beleidsmaatregelen uitgewerkt voor respectievelijk de (mid-

del)lange – en korte termijn. Voor de beschrijving, het onderzoek, het overleg en de conclu-

sies wordt naar het achtergrondrapport verwezen. 

 

 
6.2 Maatregelen middellange termijn (2010-2015) 

6.2.1 Inleiding 

De maatregelen voor de middellange termijn, zoals besproken in dit hoofdstuk, zijn geba-

seerd op de oplossingsrichting ‘Doseren van de instroom van niet Bussums- verkeer’. Om-

dat de gemeente Bussum de voorgestelde maatregelen niet alleen kan nemen, hebben ze 

meer een oriënterend karakter, van wenselijkheid. Nader overleg en gezamenlijk onderzoek 

zal de haalbaarheid moeten aantonen. 
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6.2.2 Aansluitingen A1 - Naarden-West (afslag 5) en Gooimeer (afslag 6)  

De huidige halve aansluiting Naarden-West (afslag 5) op de A1 speelt een belangrijke rol 

bij het verkeer dat in de spits de files op de A1 vermijdt:  

 Komend vanuit de richting Amsterdam kan de A1 gemakkelijk worden verlaten bij de 

regelmatig voorkomende files voor de aansluiting Bussum (afslag 7) en Gooimeer (af-

slag 6). Vervolgens wordt over het Naardens en Bussums wegennet richting Huizen en 

Hilversum gereden. 

 In de richting Amsterdam geldt hetzelfde in omgekeerde richting. Door van de Amster-

damsestraatweg en de aansluiting Naarden-West gebruik te maken kan een deel van 

de file op de A1 worden vermeden. 

 

Voorgestelde maatregelen aansluiting A1 Naarden-West (afslag 5) en Gooimeer (afslag 6) 

 Opheffen aansluiting Naarden-West (afslag 5). 

 Verbeteren aansluiting Gooimeer (afslag 6. Dit kan ook een nieuwe verplaatste aan-

sluiting zijn. 

 De Oude Rijksweg via een brug over de Naarder trekvaart met de aansluiting Gooi-

meer verbinden. 

 Herinrichten van de Rijksweg tot een 50 km weg. 

 

Beoogde effect 

 reductie file-ontwijkend en doorgaand verkeer; 

 leefbaarder Naarden en Bussum. 

 

Verwachte neveneffecten 

In Naarden zal de verkeersdruk op de Meerstraat toenemen. Dit zou ondervangen kunnen 

worden door de volgende maatregelen: 

 Afsluiten of autoluw maken van de Burgemeester Visserlaan. 

 Maken van een nieuwe aansluiting op de Rijksweg bij de Meerstraat, bijvoorbeeld ro-

tonde. 

 

Bijkomend voordeel is dat de kruising Rijksweg - Cort van der Lindenlaan rustiger wordt. 

 
6.2.3 Aansluitingen A1 – Bussum (afslag 7) en Blaricum (afslag 8) 

De aansluiting Bussum (afslag 7) ligt erg dicht op de kern Bussum. Verkeer dat van deze 

afslag gebruik maakt belast daardoor gelijk het Bussums-wegennet. De afslag speelt naast 

de ontsluiting van Naarden en Bussum een rol voor het verkeer dat uit Huizen komt en 

verkeer dat naar Hilversum en ’s-Graveland moet. Hierbij gaat het om grote aantallen. 

Voor een deel is dit verkeer dat ook om Bussum heen zou kunnen rijden door van de afslag 

Blaricum (afslag 8) gebruik te maken. 
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Voorgestelde maatregelen aansluiting A1 Bussum en Blaricum 

 Opheffen aansluiting Bussum (afslag 7). 

 Handhaven huidige Amersfoortsestraatweg als interne hoofdroute voor Naarden en 

Bussum. 

 Verbeteren van de afslag Blaricum (afslag 8), die meer verkeer zal moeten verwerken. 

 

Beoogde effect 

 Reductie en verschuiving doorgaand verkeer. 

 Aanmerkelijk minder instroom van verkeer op de Brediusweg en de Huizerweg. 

 Een leefbaarder Bussum. 

 

Verwachte neveneffecten 

Voor de inwoners van Naarden en Bussum zal de weg naar de A1 iets langer worden. 

Doordat doorgaand verkeer langer op de snelweg blijft, ontstaat er meer ruimte en door-

stroming voor eigen íntern’ verkeer. Onderzocht zal moeten worden of het opheffen van 

twee van de vier aansluitingen haalbaar is. Het risico bestaat dat verkeer komend van Hui-

zen door de binnenstad van Naarden gaat sluipen. Dit zal door aanvullende maatregelen 

moeten worden ondervangen. De verschuiving van de aansluiting maakt de route voor het 

verkeer naar Hilversum en ’s-Graveland langer. Daardoor zal eerder naar een andere af-

slag worden uitgeweken. 

 
6.2.4 Rijksweg - Godelindeweg - Amersfoortsestraatweg 

De oude Rijksweg, de Godelindeweg en Amersfoortsestraatweg bieden slechts geringe 

mogelijkheden om te doseren en te bufferen. Er is te weinig ruimte en te veel stimuleren van 

de doorgaande beweging trekt juist verkeer aan. De situatie wordt anders als het samen-

voegen van de aansluiting op de A1 kunnen worden gerealiseerd. Dan wordt deze weg de 

interne slagader van de gemeenten Naarden en Bussum. 

 

Voorgestelde maatregelen in combinatie met samenvoegen aansluitingen  

 De Oude Rijksweg herinrichten als 50 km weg. 

 Onderzoeken of aansluitingen met Naarden als rotondes kunnen worden uitgevoerd. 

 Aanpassen verkeersregelinstallaties Amersfoortsestraatweg op het veranderende ver-

keersaanbod. 

 

Beoogde effect 

 Verbeteren doorstroming Bussums en Naardens verkeer. 

 Mogelijk maken om de aansluitingen Naarden-West (afslag 5) en Bussum (afslag 7) op 

te heffen. 

 Een leefbaarder Bussum. 
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6.2.5 Overleg betrokken partijen 

Een groot deel van de voorgestelde maatregelen voor de (middel)lange termijn liggen niet 

op het Bussums wegennet. Een keuze voor deze maatregelen is alleen mogelijk als de an-

dere betrokken wegbeheerders hiermee instemmen en tot samenwerking bereid zijn. Deze 

samenwerking kan worden gezien in het licht van de Nota Mobiliteit, waarbij een ‘gebieds-

gerichte aanpak’ van de mobiliteitsproblemen als oplossing wordt aangedragen.  

 

Logisch platform voor deze samenwerking is het gewest Gooi en Vechtstreek. 

 

De voorgestelde maatregelen krijgen door deze noodzakelijke afstemming het karakter van 

een voorstel van de gemeente Bussum aan de regio. Verdere studie in regionaal verband 

zal moeten uitwijzen of de maatregelen haalbaar zijn. Bij regionale afwijzing zal de doelstel-

ling voor de (middel)lange termijn onder druk staan. 

 

Zie figuur 4: voorstel samenvoeging aansluitingen A1 

 

 
6.3 Maatregelen korte termijn (2005-2010) 

6.3.1 Inleiding 

De maatregelen op korte termijn zijn er op gebaseerd het huidig wegennet te optimaliseren 

door een aantal belangrijke knelpunten afzonderlijk op te lossen. Van belang hierbij is de 

samenhang voor het wegennet niet uit het oog te verliezen. Niet voor alle problemen kan 

een oplossing worden geboden, omdat de neveneffecten op een ander deel van het we-

gennet groter zouden zijn. Onderstaand worden de maatregelen voor de belangrijkste 

knelpunten besproken met de daaruit voortvloeiende structuren. Voor een uitgebreider 

overzicht van de bestudeerde varianten wordt verwezen naar de Achtergrondnotitie.  

 
6.3.2 Brinklaan-Noord 

De Brinklaan-Noord is één van de grootste knelpunten op het wegennet van de gemeente 

Bussum. (zie paragraaf 4.4) Om de verkeersdruk te verminderen en de aanleg van een fietspad 

mogelijk te maken worden de volgende maatregelen voorgesteld: 

 

Voorgestelde maatregelen Brinklaan-Noord 

 Instellen éénrichtingsverkeer op de Brinklaan-Noord vanaf de kruising met De Nieuwe 

Vaart tot aan de kruising met de Brediusweg in zuidelijke richting. 

 Aanleg fietspaden op de Brinklaan-Noord. In geval van nood moeten de hulpdiensten 

(deels) van het fietspad gebruik kunnen maken om tegen de rijrichting in uit te rukken. 
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 Herinrichten kruising Brinklaan-Brediusweg. (Zie paragraaf 6.4.2). 

 Herinrichten kruising Brinklaan-Nieuwe Vaart. (Zie paragraaf 6.4.2). 

 

Beoogd effect 

 Verbetering leefbaarheid, onder andere luchtkwaliteit en geluidshinder op de Brink-

laan-Noord. 

 Verbetering veiligheid voor de fietsers. 

 Behoud bereikbaarheid centrum door de keuze voor de noord-zuid richting. 

 

Verwachte neveneffecten 

Door het instellen van éénrichtingsverkeer op de Brinklaan-Noord zal het verkeer terug 

richting noorden een andere route moeten zoeken. Om dit verkeer in goede banen te lei-

den worden een aantal extra maatregelen voorgesteld: 

 

Aanvullende maatregelen 

 Instellen éénrichtingsverkeer op de Albrechtlaan en de Comeniuslaan, waardoor ook in 

het stationsgebied de veiligheid verbetert en de verkeerscirculatie/-afwikkeling evenre-

dig verdeeld wordt. 

 Instellen éénrichtingsverkeer op de Hooftlaan om de druk op de Albrechtlaan en de 

Comeniuslaan te verlichten.  

 Aanleggen van een middengeleider op de Generaal de la Reijlaan om links afslaan 

naar de Albrechtlaan komend van het spoor te voorkomen. Dit komt de verkeersafwik-

keling op de Generaal de la Reijlaan en de veiligheid rond de spoorwegovergang ten 

goede. 

 Halteren van buslijn 7/9 aan de westzijde van het station. Dit is pas mogelijk wanneer 

de westentree van het station met de liften en trappen is gerealiseerd. 

 Aanpassen overige busroutes aan éénrichtingsverkeer rond het station. 

 

Zie figuur 5: maatregelen Brinklaan-Noord 

 
6.3.3 Kruising Brinklaan-Brediusweg 

De kruising Brinklaan-Brediusweg kent een verouderde verkeersregelinstallatie. Deze vol-

doet niet meer aan het verkeersaanbod. Ook kent de kruising geen voorziening voor fiet-

sers. Het invoeren van de maatregelen op de Brinklaan-Noord noopt tot een herinrichting. 

De reductie van het verkeersaanbod maakt een rotonde mogelijk. De volgende maatrege-

len worden voorgesteld om de kruising her in te richten: 
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Voorgestelde maatregelen kruising Brinklaan-Brediusweg 

 Aanleggen rotonde met fietspaden en verbeterde fietsaansluiting. 

 Afsluiten Prins Hendriklaan voor het autoverkeer, zodat de rotonde te realiseren valt. 

Beoogde effect 

 Verbetering doorstroming Brediusweg-Brinklaan-Generaal de le Reijlaan. 

 Verbetering veiligheid voor de fietsers. 

 
6.3.4 Kruising Brinklaan-Nieuwe Vaart 

De kruising Brinklaan-Nieuwe Vaart moet worden heringericht. De gemeente Bussum is 

intern een studie gestart om de mogelijkheid van een rotonde te onderzoeken. Voorgesteld 

wordt de uitkomst van dit onderzoek over te nemen. 

 

Voorgestelde maatregelen kruising Brinklaan-Nieuwe Vaart 

 (afhankelijk uitkomst onderzoek) aanleggen rotonde met fietsstroken en fietsaansluiting. 

 

Beoogde effect 

 Verbetering doorstroming Brediusweg-Brinklaan-Nieuwe Vaart. 

 Verbetering veiligheid voor de fietsers. 

 
6.3.5 Centrum en Landstraat 

Het centrum en de directe wegen rond het centrum, zoals de Landstraat kennen problemen 

met de doorstroming, de leefbaarheid en de veiligheid. (zie paragraaf 4.2) Om het verkeer in 

het centrum en de omliggende wegen te ontlasten worden de volgende maatregelen voor-

gesteld:   

 

Voorgestelde maatregelen centrum 

 Inrichten van een centrumring komend van de Brinklaan via de Landstraat, Kerkstraat, 

Herenstraat, Kloosterweg, Vlietlaan en Olmenlaan terug.  

 Instellen van éénrichtingsverkeer op de Landstraat (noord-zuid) en Herenstraat (oost-

west) om de doorstroming van de ring te verbeteren en de leefbaarheid van het cen-

trum en deze straten te verbeteren. 

 Instellen van éénrichtingsverkeer op de Herenstraat (west-oost) tussen Spiegelstraat en 

spoorwegovergang. 

 Aanpassen van de verkeerssituatie op de kruising Herenstraat-Kloosterweg, zodat het 

verkeer komend vanaf de spoorwegovergang vrij linksaf kan slaan de Kloosterweg in. 

 Aanpassen van de kruising Meerweg-Kloosterweg, zodat verkeer komend vanaf de 

spoorwegovergang niet de Veldweg in kan steken. 

 Autoluw/autovrij maken Brinklaan tussen Olmenlaan en Veldweg. 
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Beoogde effect 

 Verbetering doorstroming wegen rond centrum. 

 Verbetering bereikbaarheid en leefbaarheid centrum. 

 Verbetering parkeerroute. 

 Verbetering bevoorrading centrum. 

 Verbetering leefbaarheid Herenstraat, Landstraat en begin Huizerweg. 

 Verbetering veiligheid rond de spoorwegovergang Herenstraat. 

 

Zie figuur 6: maatregelen Centrum 

 
6.3.6 Koekoeklaan 

De verkeersproblemen van de wijk Oostereng met sluipverkeer via de Koekoeklaan en een 

onveilige kruising van de Koekoeklaan met de Amersfoortsestraatweg worden veroorzaakt 

doordat ‘Duurzaam Veilig’ voor deze wijk nog niet is doorgevoerd. 

 

Voorgestelde maatregelen Oostereng 

 Doorvoeren ‘Duurzaam Veilig’. 

 Inrichten Koekoeklaan als 30 km weg. 

 Herinrichten kruising Koekoeklaan-Amersfoortsestraatweg conform ‘Duurzaam Veilig’. 

Het plaatsen van een verkeersregelinstallatie behoort hier tot de mogelijkheden. 

 

Beoogd effect 

 Vermindering sluipverkeer. 

 Verbetering leefbaarheid Oostereng en met name de Koekoeklaan. 

 Verbetering verkeersveiligheid, in het bijzonder voor de fietsers op de kruising Koekoek-

laan-Amersfoortsestraatweg.  

 
6.3.7 Aansluiting A1 - Bussum en kruising Jan Tabak 

De westelijke afrit van de A1 Bussum (afslag 7) geeft regelmatig congestie te zien evenals 

de kruising Jan Tabak. (Zie paragraaf 4.5) Oplossen van deze problemen zonder beperking 

van de hoeveelheid verkeer leidt tot grote problemen op andere wegen van Bussum: Bredi-

usweg, Amersfoortsestraatweg, Huizerweg en Ceintuurbaan. Het huidig knelpunt werkt 

doserend. Het grote verkeersaanbod wordt als het ware gebufferd. 

 

Voorgestelde maatregelen aansluiting A1 en kruising Jan Tabak 

 Huidige situatie voorlopig handhaven. Op (middel)lange termijn kruising optimaliseren, 

bijvoorbeeld door aanleg van een rotonde. 
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Beoogd effect 

 Dosering van de instroom van verkeer. 

 Handhaving doorstroming en leefbaarheid Brediusweg, Huizerweg en Ceintuurbaan.  

 
6.4 Verkeersstructuur 

In deze paragraaf worden de uit de maatregelen voor de korte – en (middel)lange termijn 

resulterende netwerken voor de verkeersstructuur van de gemeente Bussum beschreven. 

 
6.4.1 Auto 

De meeste van de tot nu toe besproken knelpunten en maatregelen betreffen het autover-

keer. Onderstaande figuur geeft een overzicht van de verkeersstructuur waar deze maatre-

gelen in moet resulteren. 

 

Zie figuur 7: nieuwe verkeersstructuur 

 
6.4.2 Fiets 

Voor korte afstanden is het wenselijk dat de fiets meer gebruikt gaat worden dan de auto. 

Om het fietsgebruik te stimuleren dienen de fietsroutes binnen Bussum te zijn ingericht op 

een veilig gebruik voor de fietsers.  

 

Doel:  

 Stimulering fietsgebruik (van 37 % in 2003 naar 45 % in 2010). 

 Bevordering fietsveiligheid (van gemiddeld 55 fietsongevallen per jaar in de periode 

1998-2002 naar 45 ongevallen per jaar in 2010). 

 

Instrumenten: 

 Inrichten 30 km-wegen met (zo mogelijk fietsvriendelijke) drempels en plateaus op de 

kruispunten. 

 Aanleg vrijliggende fietspaden op 50 km-wegen. 

 Bevordering fietscomfort, onder andere uitvoering van een onderhoudsprogramma 

voor fietspaden en asfalteren fietspaden waar mogelijk. 

 Aanleg fietsenstallingen op geëigende plekken (onder andere station Naarden-

Bussum). 

 Tegengaan fietsendiefstal (onder andere door installatie van adequate fietsklemmen). 

 Fietsvriendelijke afstelling van verkeerslichten. 

 

Een aantal knelpunten in de huidige fietsstructuur waar voor fietsers gevaarlijke situaties 

kunnen ontstaan, worden door de voorgestelde maatregelen opgelost:  
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 Kruising Brinklaan-Brediusweg: De aanpassing van de kruising Brinklaan-Brediusweg tot 

een rotonde en de afsluiting van de Prins Hendriklaan zorgt voor een verbetering van 

de verkeersveiligheid, met name voor de fietser. Doordat de fietser een aparte voorzie-

ning krijgt en voorrang heeft op het overige verkeer, wordt hiermee een belangrijk 

knelpunt opgelost. 

 Spoorwegovergangen: De belangrijke fietsroutes vanuit het Spiegel en de Hilversumse 

Meent kruisen een aantal spoorwegovergangen. Aangezien de spoorwegovergangen 

vaak en ook lang dicht staan in Bussum zijn scholieren geneigd om hier door rood licht 

te rijden. De voorgestelde maatregelen op de Herenstraat en de Generaal de la Reij-

laan maken deze spoorwegovergangen veiliger, ook voor de fietsers. Door in de He-

renstraat eenrichtingsverkeer in te stellen ontstaat hier ruimte voor een fietspad. In het 

project Spiegel Noord wordt  voorgesteld het eerste deel van de Nieuwe ’s Graveland-

seweg in te richten met fietsstroken. 

 Koekoeklaan-Amersfoortsestraatweg: Een van de knelpunten hier is dat op het dubbel-

zijdige fietspad op de Amerfoortsestraatweg ongelukken gebeuren. Het ‘Duurzaam Vei-

lig’ inrichten van de Koekoeklaan en deze kruising moet dit knelpunt oplossen. 

 Oud Bussummerweg-Landstraat: Er bevindt zich via de Oud Bussummerweg en de 

Veerstraat  een duidelijke fietsroute in oost/west-richting door Bussum. Deze kruist een 

aantal hoofdwegen in ons wegennet, waar de oversteekbaarheid voor de fietser te 

wensen overlaat. Door aanleg van de centrumring komt het kruisende verkeer op dit 

punt dan uit één richting, waardoor de oversteekbaarheid op deze kruising aanmerke-

lijk verbeterd. Bij het maken van het inrichtingsvoorstel voor de centrumring zal tevens 

bekeken worden of deze situatie voor de fietser verder geoptimaliseerd kan worden.  

 Brinklaan-Veerstraat: Ook deze kruising vormt een knelpunt in de fietsroute in 

oost/west-richting. Als er bij aanleg van de centrumring voor gekozen wordt het cen-

trumdeel van de Brinklaan af te sluiten, kan dit knelpunt geheel opgelost worden. 

 Generaal de la Reijlaan-Albrechtlaan: Bij aanleg van een westentree ten behoeve van 

het station, kan er in de Generaal de la Reijlaan een middengeleider aangelegd wor-

den ter hoogte van de Albrechtlaan. Hierdoor is het voor verkeer vanuit het Spiegel niet 

meer mogelijk om linksaf de Albrechtlaan in te slaan. Dit zorgt voor een betere door-

stroming van verkeer en veiligheid op de overweg. Tevens kan dan bekeken worden of 

het mogelijk is om in deze middengeleider een opstelruimte voor fietsers te creëren, 

zodat zij de Albrechtlaan eventueel in twee keer kunnen oversteken. 

 Slochterenlaan: Deze weg is vrij breed, waardoor er hard gereden wordt en gevaarlijke 

situaties voor fietsverkeer ontstaan. In het project ‘Herinrichting Spiegel Noord’ dat op 

dit moment in voorbereiding is, wordt de Slochterenlaan Duurzaam Veilig ingericht, 

waardoor ook de veiligheid voor de fietser zal verbeteren. 

 

Zie figuur 8: nieuwe fietsstructuur 
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6.4.3 Openbaar vervoer  

Buscirculatie rond station  

De voorgestelde maatregelen voor de Brinklaan-Noord brengen een wijziging van de bus-

circulatie met zich mee: 

 De buslijnen 7/9 komend van de Hilversumse Meent halteren niet meer voor het stati-

on, maar aan de westzijde van het station bij de nieuwe westentree. Vooruitlopend op 

deze openstelling van de westentree zal de bus over de Generaal de la Reijlaan terug-

rijden. 

 De overige buslijnen volgen het eenrichtingstracé, via de Generaal de la Reijlaan en de 

Albrechtlaan naar het station en via de Comeniuslaan, Brinklaan-Noord weer terug.  

 

HOV in de regio 

Bij het opstellen van het GVVP is rekening gehouden met de afspraken zoals in het gewest 

zijn gemaakt voor het realiseren van HOV verbindingen in de regio. 

 

Verdiept spoor 

De voorgestelde maatregelen op zowel korte als (middel)lange termijn laten de mogelijk-

heid van een verdiepte ligging van het spoor open. 

 

Zie figuur 9: nieuwe OV structuur 

 
6.4.4 Vrachtverkeer 

Bevoorradingsroutes 

De bevoorradingsroutes voor het vrachtverkeer wijzigen enigszins door de voorgestelde 

maatregelen. Rond het centrum moet de centrumring worden aangehouden. Komend vanaf 

de A1 zal na realisatie van de maatregelen voor de middellange termijn niet meer afslag 

Bussum, maar afslag Blaricum of Naarden moeten worden genomen. Vervolgens biedt de 

Amersfoortsestraatweg de mogelijkheid om via de Ceintuurbaan, Huizerweg of de Bredius-

weg naar de winkels toe te rijden. 

 

Doorgaande routes 

Binnen het gewest zijn er afspraken gemaakt voor doorgaande routes voor vrachtverkeer. 

Binnen de gemeente Bussum is de hoofdroute Amersfoortsestraatweg- Ceintuurbaan. Rich-

ting ’s-Graveland wordt ook de Groot Hertoginnelaan, alhoewel in mindere mate zo be-

schouwd. Bij de voorgestelde maatregelen komen deze routes niet in gevaar. De route 

langs de Amersfoortsestraatweg- Ceintuurbaan wordt iets langer, maar komend vanaf 

Amersfoort maakt het niets meer uit. 
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Route gevaarlijke stoffen 

De Ceintuurbaan en de Amersfoortsestraatweg blijven het meest geschikt als routes voor de 

gevaarlijke stoffen door de goede aansluiting op de A1/A27 en de ruimte afstand tussen de 

weg en de woonkern. 

 

Gewestelijke AfvalstoffenDienst (GAD) 

De afvaldienst is gevestigd op het bedrijventerrein de Nieuwe Vaart. De vrachtwagens van 

het GAD veroorzaken veel overlast in de omgeving, met name de Brinklaan-Noord. Het 

verdient aanbeveling te onderzoeken of het mogelijk is de GAD te verplaatsen. Dit zou de 

leefbaarheid en veiligheid in Bussum ten goede komen. De herontwikkeling van het AZC bij 

Crailo biedt misschien de mogelijkheid voor een gemengd industrieterrein. 

 

Regionaal overslagcentrum 

Gezien de overlast verzorgd door grote vrachtauto’s in de gemeente Bussum verdient het 

aanbeveling te onderzoeken of een regionaal overslagcentrum dicht bij de A1, bijvoorbeeld 

locatie Crailo haalbaar is. De leefbaarheid rond een aantal wegen, bijvoorbeeld de Cein-

tuurbaan, zou enorm toenemen. 

 
6.4.5 Hulpdiensten 

Voor hulpdiensten geldt dat iedere seconde telt. Snelheidsremmers verhogen de rijtijden. 

Problemen die hulpdiensten ondervinden zijn vertragingen (te laat komen), comfort en vei-

ligheid. Bij het ontwerp van verkeersmaatregelen dient rekening gehouden te worden met 

de aanrijdroutes van ambulance en brandweer. Bij de herinrichting van de Brinklaan-

Noord, de Landstraat en de Herenstraat als eenrichtingsweg wordt hiermee rekening ge-

houden. 

 

 
6.5 Bereikbaarheid 

De verkeersstructuur zoals besproken in paragraaf 6.4 geeft de maatregelen voor de be-

reikbaarheid.  

  

 
6.6 Leefbaarheid 

6.6.1 Verkeersintensiteiten 

Belangrijkste graadmeter voor de leefbaarheid is de verkeersintensiteit. De voorgestelde 

maatregelen op (middel)lange termijn zullen ervoor zorgen dat op het Bussums wegennet 

de toename van het verkeer beperkt zal blijven. Op langere termijn zal dit sterk afhangen 
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van de mobiliteitsgroei in de regio rond Bussum. Valt deze tegen of zijn de voorgestelde 

maatregelen voor de (middel)lange termijn niet haalbaar in de regio, dan zal een forse 

toename van de intensiteiten onvermijdelijk zijn zonder extra maatregelen. Een verslechte-

ring van de leefbaarheid zal het gevolg zijn. 

 
6.6.2 Geluidhinder  

De volgende maatregelen worden naast het beheersen van de verkeersintensiteiten gehan-

teerd voor het terugdringen van geluidsoverschrijdingen: 

 geluidsarm asfalt; 

 versoepelen verkeersdrempels; 

 waar mogelijk verplaatsen vrachtverkeer. 

 

Indien deze maatregelen in de praktijk onvoldoende blijken te zijn, wordt het noodzakelijk 

op die locaties extra maatregelen te treffen om het vrachtverkeer te ontmoedigen. 

 
6.6.3 Luchtkwaliteit 

De beleidsmarge die de gemeente heeft om de luchtkwaliteit te beïnvloeden is vrij klein. 

Verminderen van de verkeersintensiteiten is daarbij het belangrijkste middel. Dan nog is het 

de vraag of aan de grenswaarden kan worden voldaan. De achtergrondconcentratie speelt 

hierbij een grote rol. Is deze al overschrijdend, dan is er weinig op gemeentelijk niveau te 

doen. Maatregelen als roetfilters voor dieselauto’s moeten een belangrijke rol gaan spelen. 

Dit ontslaat de gemeenten niet van hun verantwoordelijkheid voor de luchtkwaliteit. 

 

Hoewel in 2004 de plandrempels voor NO2 en PM10 zijn aangescherpt, heeft dit slechts op 

1 locatie (Huizerweg tussen Landstraat en Prinses Beatrixplantsoen) geresulteerd in een 

lichte overschrijding van de plandrempels voor de 24 uurgemiddelde concentratie PM10. 

Het aantal overschrijdingen bedroeg 36 dagen per jaar, dus slechts 1 dag meer dan wette-

lijk is toegestaan. Het is voor de gemeente mogelijk om voor deze locatie maatregelen te 

treffen, door de verkeersintensiteit per etmaal iets omlaag te brengen. 

 

Voor de situatie 2010 blijkt uit de berekeningen dat er naar verwachting geen overschrij-

dingen meer voorkomen van de wettelijke grenswaarden voor de jaargemiddelden NO2 en  

PM10 concentratie. Wel zal het aantal overschrijdingen (dagen per jaar) van de 

24uurgemiddelde concentratie van P M10 van de grenswaarde, langs veel van de onder-

zochte weggedeelten groter zijn dan het wettelijk toegestane aantal. Deze overschrijdingen 

worden in hoofdzaak veroorzaakt door de hoge achtergrondconcentraties. De verantwoor-

delijkheid voor het opstellen van een plan ter realisatie van de normen van de Europese 

Unie is bij het Rijk neergelegd.  
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Voor de 5 meest kritische weggedeelten worden bezien of de verkeersintensiteit aldaar kan 

worden verminderd: de Brinklaan tussen Comeniuslaan en Brediusweg, de Brinklaan tussen 

Brediusweg en Nieuwe Raadhuisstraat, de Generaal de la Reijlaan, de Huizerweg tussen 

Landstraat en Prinses Beatrixplantsoen en de Landstraat. 

 

 
6.7 Verkeersveiligheid 

6.7.1 Duurzaam Veilig 

Het programma ‘Duurzaam Veilig’ is nog niet geheel afgerond. Doorvoering zal een groot 

aantal van de veiligheidsknelpunten doen oplossen. De Koekoeklaan is hier een voorbeeld 

van. Invoeren van 30 km in de wijk Oostereng en aanpassing van de kruispunten hierop 

moet het sluipverkeer en de onveilige situaties doen oplossen.   

 

Voorgestelde maatregel 

 Voltooien programma ‘Duurzaam Veilig’. 

 
6.7.2 Verkeersdrempels 

Een groot aantal verkeersdrempels in Bussum voldoet niet aan de huidige CROW-richtlijn. 

Een aantal is onveilig of te hoog. 

 

Voorgestelde maatregel 

 Bij het regulier onderhoud de drempels die niet conform de CROW-richtlijn zijn, verbe-

terd uitvoeren. 

 
6.7.3 Overwegen 

Rond een aantal spoorwegovergangen ontstaan onveilige situaties door de lange tijd dat ze 

gesloten zijn. De maatregelen zoals in paragraaf 6.3 voor de korte termijn voorgesteld voor 

de Generaal de la Reijlaan, Herenstraat en Meerweg moeten hierin verbetering geven. 

Aanleg van een westentree bij het station zal ook verbetering geven.  

 
6.7.4 Veiligheid rond scholen en kinderdagverblijven 

De veiligheid rond scholen en kinderdagverblijven is een belangrijk punt. Veel ouders bren-
gen hun kind met de auto naar school en maken het daardoor voor de andere kinderen 
juist onveiliger. Voor het oplossen van deze problematiek is gedragsverandering noodzake-
lijk. Tweesporenbeleid kan hiervoor uitkomst bieden:  

1. er dient meer aandacht aan educatie en voorlichting gegeven te worden; 
2. infrastructurele maatregelen kunnen verbetering bieden. 
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Ad 1. Veel gevallen zijn met goede educatie en voorlichting op te lossen. Het gesprek 

tussen schoolleiding en ouders kan hier een belangrijke rol in spelen. De gemeente 

Bussum neemt hierin het initiatief met het project ‘Verkeersslang’. In het najaar 

2005 start dit project bij een aantal scholen. 

Ad 2. De gemeente kan hierin een ondersteunende taak vervullen. Mocht in de praktijk 

nog steeds gevaarlijke situaties blijven bestaan dan heeft de gemeente beschikking 

over een aantal aanvullende maatregelen: 

 Stopverbod met handhaving. 

 Creëren van voorzieningen, zoals parkeerplaatsen of Kiss&Ride stroken, over-

steekplaatsen. 

 

Aanvullende infrastructurele maatregelen zijn echter alleen zinvol, indien de ouders van 

kinderen de maatregelen ook consequent naleven. Zo dienen zij niet voor de ingang van 

de school te parkeren. Tevens is een aanvullende inbreng van de ouders (of schoolleiding) 

noodzakelijk. Er zijn bijvoorbeeld ouders of leerkrachten nodig die de kinderen bij de 

Kiss&Ride-strook uit de auto begeleiden, zodat de auto’s vervolgens kunnen doorrijden. 

Anders wordt de Kiss&Ridestrook al snel een parkeerplaats die zijn functie verliest. Daarmee 

wordt het veiligheidsprobleem niet opgelost. 

 
6.7.5 Voorlichting /Educatie  

Het gedrag van weggebruikers is een belangrijke factor in het verkeer. Dit gedrag kan on-

der andere beïnvloed worden door educatie en voorlichting. Deze twee aspecten komen in 

de praktijk echter te vaak op de laatste plaats.  

In paragraaf 6.7.4. wordt ten aanzien van de veiligheid rond scholen wel aandacht besteed 

aan educatie. De gemeente Bussum speelt een actieve rol in het project ‘de Verkeersslang’ 

waarbij leerlingen en ouders gestimuleerd worden gedurende een bepaalde periode zoveel 

mogelijk met de fiets of lopend naar school te komen. De resultaten van het project zijn 

hoopgevend.  

Dit initiatief kan verder uitgebouwd  worden naar een project ‘De veiligste school van Bus-

sum’. Dit zorgt ervoor dat (toekomstige) weggebruikers zich veel bewuster worden van het 

verkeer en hun gedrag dat daarin een belangrijke rol speelt. 

Andere mogelijkheden voor het aandacht vragen van weggebruikers zijn campagnes op 

straat met spandoeken of borden. Aan het begin van het schoolseizoen is de gemeente 

hierin reeds actief met de actie  ‘de scholen zijn weer begonnen’.  

Tevens is het mogelijk om bij grootschalige herinrichtingsprojecten of wegwerkzaamheden 

meer aandacht te besteden aan voorlichting middels informatiepanelen en regionale televi-

sie. De verwachting is dat dit de burger meer doet beseffen dat bij een veilige weginrichting 

ook een passend verkeersgedrag hoort. Daarnaast vergroot het bij de weggebruikers de 

acceptatie van ongemakken door tijdelijke verkeersmaatregelen.  
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6.7.6 Herinrichting Spiegel-Noord 

De gemeente heeft de herinrichting van Spiegel-Noord in proces. Voor de inhoud wordt 

naar het desbetreffende proces verwezen. 

 
6.7.7 Groot-Hertoginnelaan 

De herinrichting van de Groot-Hertoginnelaan tot 30 km weg heeft ervoor gezorgd dat de 

intensiteiten de laatste jaren enorm zijn afgenomen. De weg heeft echter naast de verblijfs-

functie ook een ontsluitende functie voor de Hilversumse Meent, de busdienst en verkeer 

richting ’s-Graveland. De weg blijft daardoor - ook in de toekomst - een aandachtspunt. 

 Een aantal drempels is te hoog en zorgen daardoor voor ongerief en geluidsoverlast. 

Deze zullen in het project Spiegel-Noord worden aangepast. 

 De verkeersveiligheid en met name de oversteekbaarheid voor fietsers en voetgangers 

zullen aandacht blijven vragen. Het gedrag van de weggebruikers speelt hierbij een be-

langrijke rol. Door gewenning aan de 30 km inrichting is de situatie al verbeterd. Bij 

het onderhoud aan de plateaus bij de wegkruisingen zal verder bijstelling moeten 

plaatsvinden om te hard aanrijden of optrekken te vermijden. 

 Voor het nachtelijke vrachtverkeer richting ’s Gravenland dient nader onderzocht te 

worden hoe overlast voor omwonenden voorkomen kan worden. 

 
6.7.8 Ceintuurbaan 

De Ceintuurbaan kent enkele problemen. De functie van de weg is er debet aan. De weg 

maakt onderdeel uit van de route naar Hilversum, naar ’s-Graveland, is een belangrijke 

uitvalsweg voor Bussum en maakt onderdeel uit van de gevaarlijke stoffenroute. Door de 

hoge verkeersintensiteit en het zware vrachtverkeer staat de leefbaarheid onder druk. 

 

Door de inrichting met rotondes is de weg veiliger geworden. Gevoelsmatig komt dit niet 

altijd zo over. In de spits is er sprake van een lange rij langzaam voortbewegende auto’s. 

De maatregelen die in het GVVP worden voorgesteld zullen dit niet echt veranderen. Wel 

werken ze er aan mee, dat er geen verslechtering optreedt. Zo zal door het toepassen van 

geluidsarm asfalt als de weg aan nieuw onderhoud toe is, de geluidsoverlast verminderen. 

Om tot een betere doorstroming te komen, dan wel de verkeersintensiteiten te beïnvloeden, 

kan met behulp van de verkeersregelingen het verkeer op de Ceintuurbaan worden gedo-

seerd. 
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6.8 Parkeren 

Parkeeronderzoek 

De gemeente heeft los van het GVVP een parkeeronderzoek laten uitvoeren. De uitkomsten 

vinden hun weerslag in de parkeernota, die onderdeel van dit GVVP uitmaakt. 

 

Parkeerroutes 

De centrumring is de parkeerroute. Door het instellen van eenrichtingsverkeer op de Land-

straat en de Herenstraat is een goede verwijzing belangrijk. 
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7 Uitvoeringsprogramma 

 

In dit hoofdstuk wordt een globale schatting gegeven van de kosten van de maatregelen op 

(middel)lange – en korte termijn. 

 

 
7.1 Middellange termijn (2010-2015) 

Tabel 5: kosten maatregelen middellange termijn 

Beleidsmaatregel Globale kosten6 

Samenvoegen aansluitingen A1  

 starten gezamenlijk onderzoek p.m. 

 kosten opheffen aansluitingen  p.m. 

Amersfoortsestraatweg  

 aanpassen bestaande verkeersregelinstallatie 400.000 

 extra verkeersregelinstallatie Koekoeklaan 150.000 

 

 
7.2 Korte termijn (2005-2010) 

Tabel 6: kosten maatregelen korte termijn 

Beleidsmaatregel Globale kosten 

Brinklaan-Noord (2006 / 2008)  

 herinrichten wegvak 500.000 

 rotonde bij kruising Brediusweg 500.000 

 aansluitende fietspaden Brediusweg 300.000 

 rotonde bij kruising Nieuwe Vaart 1.000.000 

 aanpassing Hooftlaan 200.000 

 middengeleider Gen. de la Reijlaan  50.000 

Brinklaan tussen Brediusweg en Olmenlaan  

 vrij liggende fietspaden 750.000 

 aanpassen kruising 500.000 

                                                   
6 De kosten zijn gebaseerd op een globale schatting. De bedragen zijn in euro. 
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Centrum (2008 / 2010)  

 herinrichten Landstraat 700.000 

 herinrichten Herenstraat 500.000 

 aanpassen Kloosterweg 700.000 

 aanpassen kruising Kloosterweg - Vlietlaan 200.000 

 autoluw inrichten Brinklaan Centrum p.m. 

Verkeersdrempels  

 aanpassen te hoge drempels aan norm CROW Uit regulier onderhoud 

Duurzaam Veilig  

 doorvoeren resterend deel Duurzaam Veilig Gereserveerd budget 

 

 



 

 

BIJLAGEN



 

 

Procedure besluitvorming  bijlage 1 

 

Vaststelling conceptplan 

 Behandeling ontwerp GVVP door B&W, 23 augustus 2005 

 Behandeling ontwerp GVVP door de raadscommissie en vrijgave voor inspraak, 31 

augustus 2005 

 

Ter inzage legging 

 Inspraakperiode, 12 september tot 7 oktober 2005 

 Inspraakavond, 5 oktober 2005 

 Verwerking inspraakreacties, oktober 2005 

 

Vaststelling plan 

 Behandeling B&W, 8 november 2005 

 Besluit raadscommissie over GVVP, 23 november 2005 

 Vaststelling GVVP door de gemeenteraad Bussum, 8 december 2005. 
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