
Hilversum 27 juni 2022,

Geachte wethouder, beste Arno,

Wij danken u voor de uitnodiging het nieuwe (tijdelijke) busstation te komen bekijken.

Dit stelt ons tevens in de gelegenheid om ons nieuwe team voor te stellen en aan de 

hand van onze visie de situatie rondom de Schapenkamp van opbouwende kritiek te 

voorzien.

De Fietserbond Hilversum heeft sinds dit jaar een deels vernieuwd bestuur, en is een 

vernieuwde koers ingeslagen. Kern daarvan vormen vijf speerpunten: het centraal 

stellen van de fiets, goede infrastructuur, veiligheid, fietsplezier, en het beperken van 

de ruimte die de auto inneemt.

De situatie rondom de Schapenkamp is een goed voorbeeld waarbij al deze 

speerpunten een rol spelen. Het gaat hierbij zowel om de tijdelijke situatie (tijdens de 

bouw van het busstation) als de toekomstige situatie (na realisering van de plannen 

Stationsgebied).

Op en om de Schapenkamp komen vele verkeersstromen samen: fietsers in zowel 

noord-zuid als in west-oost -richting, treinreizigers, bussen en autoverkeer. Dat vraagt

om goede oplossingen voor al deze stromen, en wij denken dat dat kan. Bovendien 

zijn de fietspaden belangrijke schakels in het Fietsnetwerk Hilversum van de 

gemeente. En dit fietspad is onderdeel van het netwerk van de doorfietsroutes, en 

biedt dus zo aansluiting op routes naar omliggende plaatsen. Kritieke infrastructuur 

dus, voor Hilversum en voor het interregionale fietsverkeer.

Allereerst de tijdelijke situatie. We vernemen dat het noord-zuid fietspad aan 

stationszijde – langs het voormalige GAK-gebouw – tot in elk geval het voorjaar van 

2023 (!) gesloten zal zijn, vanwege de bouw van het nieuwe busstation. Begrijpelijk, 

gezien de veiligheid, maar een goed alternatief is nodig, zeker zolang de Groest nog is

afgesloten voor fietsverkeer.

Op dit moment bestaat de route uit een (zeer) smal tweerichtingsfietspad aan 

centrumzijde. Dit is absoluut ontoereikend qua capaciteit, en daarnaast levert gevaar 

op op diverse plekken van deze korte route: je kunt niet naast elkaar fietsen, er is 

weinig opstelruimte bij de verkeerslichten en de kruising voor het station is 

ongelukkig. Ook gaat het fietspad aan de noordkant over in éénrichting maar wordt 



alsnog in beide richtingen gebruikt. Wij vinden het dus niet verwonderlijk dat er  

fietsers zijn die de comfortabeler busbaan nemen. Dit soort olifantenpaadjes zijn 

serieze aanwijzingen dat de infrastructuur een suboptimaal ontwerp heeft.

Fietsers maken zo ook twee extra oversteken over de binnenring, en een over de Prins

Bernhardstraat. De doorstroom voor fietsers wordt desastreus beinvloedt door deze 

wachttijd voor (noord-zuid) drie verkeerslichten. Dit staat haaks op het speerpunt 

over infrastructuur maar heeft ook effect op het fietsplezier.

We denken graag constructief mee. Het voorstel van de Fietsersbond Hilversum is dan

ook om het fietspad aan centrumzijde (flink) te verbreden, vanaf de Prins 

Bernhardstraat in het zuiden tot aan de Stationsstraat in het noorden. Tussen de 

gebouwen is voldoende ruimte.

Het gedeelte tussen Leeuwenstraat en Stationsstraat wordt dan ook 

tweerichtingsverkeer. Dit vermindert de druk op de oversteek voor het station, wat 

ook daar de veiligheid ten goede komt. De verbreding wordt gehaald uit de stoep die 

daar niet intensief gebruikt wordt.

Dan de toekomstige, geplande situatie. We vernemen dat er een tweerichtingsfietspad

aan de centrumzijde van de Schapenkamp wordt gepland. Dat strookt goed met het 

voorstel hierboven, en houdt de tijdelijk gekweekte gewoontes in stand. Maar ook lijkt

het fietspad aan stationszijde te verdwijnen! Dat mag niet gebeuren, om redenen van 

doorfietsbaarheid, het onnodig moeten oversteken van de ring, en het voorkomen van

drukte aan de overzijde. Dit alles is niet in overeenstemming met de normen die voor 

doorfietspaden gelden, en dit fietspad is wel een schakel in dat netwerk.

Wij pleiten bij deze dan ook voor behoud van tweerichtings-fietsverkeer aan beide 

zijden van de Schapenkamp. De centrumzijde als alternatief voor de Groest, en de 

stationszijde als doorfietsroute noord-zuid. Het fietsverkeer wordt zo verdeeld, 

hetgeen ook gunstig is voor overstekende voetgangers en de beheersbaarheid van de 

verkeersstromen in het algemeen. Bottlenecks, bijvoorbeeld richting de toekomstige 

stalling, die te verwachten zijn als de doorfietsroutes deze collegeperiode worden 

gerealiseerd, worden zo verkleind.

Tenslotte: het is van groot, algemeen, belang dat er voldoende ruimte voor de fiets 

gemaakt wordt. Dat komt uiteindelijk ook de automobilist en de treinreiziger ten 

goede. 

Het college heeft hier de kans om te laten zien dat dit kán, zoals ook genoemd in het 

coalitieakkoord. Wij vragen om snel door te pakken; we richten het Stationsgebied 

immers nu in voor tientallen jaren in de toekomst. 

We vermelden graag dat niet alleen de Fietsersbond dit vindt: uit ons initiatief om 

knelpunten te verzamelen komen vele opmerkingen die betrekking hebben op de 

situatie op de Schapenkamp. Een voorbeeld zoals een gewone fietser het verwoordt: 



“Alles loopt en fietst door elkaar, de indeling is niet helder en de paden te krap”.

We gaan met plezier in gesprek over de kansen en mogelijkheden rondom de 

Schapenkamp, en zien graag een reactie tegemoet.

Met vriendelijke en constructieve groet,

Fietsersbond Hilversum

Marjolein van Dillen (voorzitter)

Ellen Ezendam (communicatie)

Rutger Mooij (allround fietser)

Jos Oude Elferink (penningmeester)

E-mail: hilversum@fietsersbond.nl

Knelpuntenkaart Fietsersbond: https://tinyurl.com/fietskaarthilversum

Fietsnetwerk Hilversum: 

https://hilversum-hub.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?

id=741adf9f7a8e485098c1c095776f7319
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