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Aan het College van Burgemeester en Wethouders van Hilversum
Raadhuis
Hilversum

Hilversum, 8 oktober 
2018

Geacht College,

Hierbij neemt de Fietsersbond Hilversum de vrijheid u ook rechtstreeks te 
informeren over de zorgen die bij ons en onze leden ontstaan zijn na 
bekendmaking van uw Voorgenomen Besluit voor het Stationsgebied.
Het Stedenbouwkundig Plan omvat geen rapportage  van de  verkeerseffecten en
de verkeersmaatregelen.  Dat zal de gemeente Hilversum zelf ter hand nemen.
Pas na de uiteindelijke keuze voor één van de in het Stedenbouwkundig Plan 
voorgelegde modellen zullen de effecten voor het langzaam verkeer echt 
duidelijk worden en aandacht krijgen. 
De Fietsersbond maakt zich echter grote zorgen over het feit dat alle aandacht 
nu bijna uitsluitend uitgaat naar de doorstromingsverbetering van het 
gemotoriseerde verkeer over de Schapenkamp, langs of onder het nieuw te 
situeren Stationsplein.
Beter en logischer zou het zijn in deze tijden, om deze unieke kans voor 
verbetering van de leefomgeving en kwaliteit van de verblijfsruimte aan te 
grijpen, om het langzaam verkeer in de binnenstad en met name rond het 
Stationsplein, als uitgangspunt te kiezen voor een veilige en leefbare 
mogelijkheid om de gestelde doelen te bereiken.
Wij begrijpen werkelijk niet, waarom het gemotoriseerde verkeer opnieuw alle 
aandacht en prioriteit krijgt op dit enorm grote en vooral dure project.
De Centrumring wordt nog als absoluut onmisbaar gezien, terwijl moderne 
verkeersontwikkelingen juist tegengesteld gaan: géén doorgaand autoverkeer in 
en rond het centrum, uitgezonderd toegankelijkheid voor bewoners en 
toeleveranciers.

Onderstaand geven wij u onze visie op het Stationsplein-Plan. Wij zien dit niet 
alleen als een bouwplan maar ook als een verkeersplan. Uw college heeft bij de 
voorstellen helaas eenzijdige aandacht voor het snelverkeer. Het langzaam 
verkeer wordt later wel ingevuld en ingepast……..

Bij onze reactie op het Plan als zodanig, geven wij u daarom óók kritiek op de 
voorgestelde verkeersafwikkeling op de Centrumring en doen wij voorstellen die 
u ter harte zou moeten nemen.

Om te beginnen vinden wij het onbegrijpelijk, dat het plan wordt gepresenteerd  
los van belangrijke ontwikkelingen in de  directe omgeving, vooral bij de kleine 
spoorbomen.  De Kleine Spoorbomen vormen niet slechts een probleem op 
zichzelf. Alle te maken verkeerskundige keuzes moeten in samenhang worden 
afgewogen en beargumenteerd.

In uw toelichtende eerste alinea bij de presentatie van de bijgestelde modellen 
voor het Stationsplein merkt u onder andere op: “…,de doorstroming op de 
Centrumring loopt niet lekker , wat veel ergernis geeft bij de mensen, vooral op 
marktdagen……”
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Ook uw nieuw samengesteld college is van mening dat de doorstroming op de 
centrumring grotere prioriteit verdient, terwijl doorstroming dwars door of vlak 
langs het centrum nu juist niet gewenst is en vooral ook niet noodzakelijk. 
Moderne verkeerskundige opvattingen gaan al tientallen jaren uit van radiale 
verbindingen vanaf de buitenring naar de randen van de binnenstad. Doorgaand 
verkeer zonder bestemming in de het centrum moet zo veel mogelijk worden 
beperkt. Daarnaast conflicteert het  concept Stedenbouwkundig Plan met uw 
eigen uitgangspunt dat het Stationsplein een warme verblijfsruimte moet worden
en gemakkelijke en vriendelijke toegang naar de binnenstad.  

De grote misser is naar onze opvatting de volgende.
Het ontwerp van het aan derden uitbesteed Stedenbouwkundig Plan gaat vooraf 
aan het ontwerp van het verkeerskundig plan, waarvan u zelf de uitwerking gaat 
doen. Door deze keuze te maken krijgt de gemeente straks te maken met 
meerdere op te lossen knelpunten op verkeerskundig gebied. Deze knelpunten 
liggen alle in de langzaam - verkeerverbinding tussen het Stationsplein en het 
centrum, in de ene optie (7-straatjes) méér dan in de andere ( de Passage).

Uw Voorlopig Besluit Stationsplein kan op zichzelf wellicht in beide modellen een 
aangenamere verblijfsruimte worden dan nu het moment is, maar door het 
ontbreken van goede (lees: gemakkelijke) oversteken verliest het haar kracht en 
zal de oversteek van de Schapenkamp op meerdere plaatsen  een continue bron 
van ergernis zijn, zowel voor langzaam als “snel” verkeer.
En tot overmaat van ramp zal er in beide modellen sprake zijn van permanent 
gemotoriseerd verkeer vanuit de Markt-Parkeergarage richting Beatrixtunnel.    

De Fietsersbond Hilversum constateert:

A. Algemeen over de Modellen: 

1. Beide modellen worden gepresenteerd als Concept Stedenbouwkundig 
Plan ter verbetering van de kwaliteit van de verblijfsruimte van het 
Stationsplein. Het verkeerskundig plan zal vervolgens pas worden 
vastgesteld. Intussen wordt op hoofdlijnen wel vastgelegd hoe de 
doorstroming van de centrumring moet worden verbeterd. Er is géén 
keuze gemaakt om de verbetering van het Stationsplein aan te grijpen 
voor de kwaliteitsslag in de leefomgeving ten aanzien van de 
verkeersafwikkeling zonder doorgaand gemotoriseerd verkeer.

2. In beide modellen ontbreekt een indicatie voor de locatie van de 
ondergrondse fietsenstalling, de verbinding naar en van de huidige 
fietsentunnel, de mogelijke locaties van de in- en uitgangen va de 
fietsenstalling zelf en de effecten van dit alles op de inrichting en beleving 
van het Stationsplein.

3. Model De Passage kent één groot gebouw op de plek van het huidige plein 
en een kleiner gebouw op de plek van het huidige GAK-gebouw. De 
Fietsersbond verwacht dat de pleinbebouwing grootschalig zal moeten 
worden ivm kosten-/efficiency afweging, waardoor de aantrekkelijkheid 
van het plein en een positief gevoel over de kwaliteit van de verblijfsruimte
zal afnemen, cq niet zal ontstaan. Vóóraf gesteld  wil de Fietsersbond 
opmerken, dat de situering van een (door ons niet gewenste) tunnel onder 
de bebouwing niet mag leiden tot (na later wellicht zal blijken) minder 
fietsenstallingsruimte dan 7.500 plaatsen zoals door het College is 
aangekondigd, en evenmin tot onvoldoende aantallen in-en uitgangen tot 
die fietsenstalling.
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4. Het model “de 7-straatjes zou aantrekkelijk zijn op zichzelf vanwege de 
kleinschaligheid, maar levert knelpunten op vanwege meerdere, 
noodzakelijke gelijkvloerse oversteken voor langzaam verkeer richting 
Stationsstraat en Koninginneweg.

B. Ten aanzien van de langzaam verkeersbewegingen van en naar 
het Stationsplein:

1. De Schapenkamp moet in de optie van de gelijkvloerse variant worden 
doorkruist op maar liefst 6 locaties:  1.de bus route lus, 2. de Spoorstraat, 
3. De Leeuwenstraat, 4. Verkeer vanuit de Markt-garage, 5. De 
Stationsstraat, 6. de Koninginneweg bij de oversteek van en naar de 
diverse ingangen van de ondergrondse stations- fietsenstalling . 

2. In de optie van de ondertunneling zijn dit nog altijd 4 locaties: 1. De bus 
route lus, 2. de Spoorstraat, 3. Verkeer vanuit de Markt-garage, 4. De 
Koninginneweg bij de uitgang van de tunnel van en naar de diverse 
ingangen van de ondergrondse stations -fietsenstalling.

3. De Schoolstraat wordt door verplaatsing van het autoverkeer naar de 
Schapenkamp in beide modellen waarschijnlijk drukker. De fietsers komen 
daardoor nog meer in de verdrukking en oversteken van en naar het 
centrum wordt ook daar moeilijker.  

C. Ten aanzien van de Milieuaspecten

1. De  gemeente  Hilversum  heeft  voor  zover  ons  bekend  nog  geen
milieuambitie geformuleerd voor de periode tot 2040. Andere gemeenten
deden of doen dit inmiddels wel. Het opstellen van een klimaat-neutrale
ambitie is noodzakelijk voor een visie op de toekomst van een veilig en
gezond Hilversum.

2. Het opnieuw invoeren van deels tweerichtingsverkeer op de Schapenkamp
acht de Fietsersbond Hilversum  alleen al vanuit milieuoogpunt een 
volstrekt onjuiste en onverantwoorde keuze. Het is in ieder geval een zeer 
kwalijke ontwikkeling, die Hilversum in de nabije toekomst op meerdere 
onderdelen duur zal komen te staan. Een zeer kostbare ondertunneling om
de doorstroming op de centrumring te doen bevorderen zal niet zozeer 
vanuit financieel maar vooral uit ethisch, moreel en milieu opzicht een 
onvergeeflijke foute beslissing zijn. CO2 reductienormen moeten straks 
ook in Hilversum van kracht zijn; alsdan zal naast andere immense 
maatregelen het terugdringen van gemotoriseerd verkeer moeten worden 
doorgevoerd onder gelijktijdige doorloop van kapitaallasten als gevolg van 
de nu voorliggende voorstellen.

De Fietsersbond Hilversum adviseert:

1. Kies voor een Beeldkwaliteitsplan en een Stedenbouwkundig Plan voor het 
Stationsplein met een aantrekkelijke verbinding naar de binnenstad. dat 
recht doet aan uitsluitend betere verblijfsruimte - ervaring op het 
Stationsplein. Zorg voor meerdere, goede en veilige oversteek van 
langzaam verkeer over een op maaiveld gesitueerde, smalle Schapenkamp
in noordelijke richting, dat bestemmingsgericht is voor bewoners en 
toeleveranciers in de directe omgeving alsmede voor marktondernemers.

2. Maak een echte knip in de Schapenkamp. Uitgaand verkeer uit de Markt-
garage moet toch echt dezelfde weg terug als inkomend en dus niet 
richting Beatrixtunnel, zoals u nu voornemens bent te doen. Dat immers 
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maakt de oversteek van het nieuwe Stationsplein breder en drukker, een 
effect dat toch werkelijk voorkomen moet worden.

3. Tref verkeersmaatregelen  in de verder van het centrum gelegen gebieden
om het gemotoriseerd verkeer over de Schapenkamp terug te dringen 
richting Koninginneweg, opdat geen of in ieder geval zo weinig mogelijk 
doorgaand verkeer zal worden “verleid” om langs die route te gaan. Dit 
ook in het belang van de overbelaste aanrijdroutes naar de Schapenkamp, 
niet in het minst de Beatrixtunnel en de Kleine Spoorbomen. De rondom 
die aan- en afvoerroutes gelegen woonwijken hebben óók steeds meer te 
lijden onder stank en hels lawaai en daardoor steeds meer onleefbare 
woonomgeving.

4. Kortom: beperk het Stationsplein –Plan tot de start voor een eerste 
milieuvriendelijke bouwontwikkeling in aanloop naar een 
toekomstbestendig, levendig, veilig en gezond Hilversum: houd het 
eenvoudig, veilig, goedkoop en vooral duurzaam.

De Fietsersbond Hilversum merkt ten slotte nog het volgende op:

1. In Hilversum is het nu eenmaal onvermijdelijk, als gevolg van oude 
bebouwing en smalle straten in het centrum, dat de binnenring één 
rijrichting kent en houdt voor autoverkeer. 

2. De markten in andere steden hebben lang niet altijd fantastische 
parkeervoorzieningen. 
Waarom moet een Markt-parkeergarage in stand blijven wanneer deze een
rustige en veilige verkeersafwikkeling in de weg staat?  De Hilvertshof 
garage heeft voldoende capaciteit en zal zijn ongewenste ligging voorlopig
niet kwijt raken. 

3. Het Plangebied reikt niet tot het Gooilandplein en de Beatrixtunnel, noch 
tot de Kleine Spoorbomen, maar de effecten van een twee richting verkeer
op de Schapenkamp zullen niet gering zijn. Wanneer men merkt dat een 
relatief vlotte doorstroming over de Schapenkamp en door de 
Koninginneweg vice versa en naar buiten richting MediaPark mogelijk is, 
zal men deze route nog vaker gaan kiezen met alle negatieve effecten van
dien, qua geluid, stank en overlast.

4. Uit 2 volgt dat ook de buurten als sluiproute zullen worden gebruikt: bij 
stagnatie  in de Beatrixtunnel zal bijvoorbeeld de Kleine Driftbuurt dat nog 
méér dan nu gaan ervaren, terwijl de huidige 30-km zone aldaar onjuist is 
aangelegd en volstrekt niet wordt gehandhaafd.

5. Het Oosterspoorplein behoort tot het Plangebied maar wordt verder niet 
beschreven, evenmin als de capaciteit van de fietstunnel tussen noord en 
centrum. De Fietsersbond ziet dit als een grote prioriteit.

6. De fietstunnel is verboden voor bromfietsers. Toch rijden deze er meer dan
regelmatig. Handhaving is gewenst, want er doen zich vaak gevaarlijke 
situaties voor.

7. De Buitenring en de Centrumring zijn twee gescheiden systemen, zo zijn 
ze althans planmatig  ontworpen. De verbinding wordt nu weer gemaakt 
d.m.v. de (gedeeltelijke) herinvoering van het tweerichting verkeer op de 
Schapenkamp bij de uitrit van de Marktgarage.

Wij verzoeken uw College om bij uw definitieve standpuntbepaling en voorstellen 
aan de Raad onze overwegingen en adviezen ter harte te nemen, tot de uwe te 
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maken en ons te zijner tijd uw reactie op onze oprecht geuite zorgen mee te 
delen.

Met vriendelijke groet,

Namens de Fietsersbond Hilversum,

Krijn Griffioen, voorzitter Paul Holdorp, secretaris

Afdeling Hilversum
E: hilversum@fietsersbond .nl
M: 06 22416662


