
De situatie vroeg om de ontwikkeling en uitvoering van 
een ingrijpend wegenstructuurplan, een goed doordacht 
plan dat van visie getuigde. Zoiets zou er alleen kunnen 
komen op basis van veel en grondig onderzoek door 
in- en externe specialisten op het gebied van verkeer en 
stedenbouw. De problemen dienden eerst cijfermatig en 

concreet in kaart te worden gebracht. En bij de plannen-
makerij die op de politieke besluitvorming zou volgen 
moest ook de bevolking haar zegje kunnen doen. 
Veel Hilversummers onderkenden in 1967 wel degelijk 
de ernst van de situatie; ze maakten dagelijks immers 
de gevolgen ervan mee in de vorm van vertragingen en 

Verkeer in het kanteljaar 1967
Hans Hoogenboom

Hilversumse weggebruikers kregen het in 1967 niet cadeau. Het was in het centrum in de jaren ervoor drukker en 

drukker geworden. In de spits krioelde alles door elkaar en op steeds meer kruisingen liep het verkeer vast. Door de 

grote hoeveelheid auto’s, bussen, trucks en tweewielers was vooral in het hart van de stad een onmogelijke situatie 

ontstaan. Er dreigde een regelrecht verkeersinfarct.

Parkeerterrein Bussumerstraat (voorgrond) en Noordse Bosje, 21 april 1967. (coll. SAGV)



onveilige situaties. Het meeste risico liepen daarbij de 
‘zwakke’ verkeersdeelnemers: de fietsers en voetgan-
gers. Fietspaden waren niet op het wegdek aangegeven. 
Brommers en scooters glipten overal tussendoor, of na-
men ‘gewoon’ de stoep.

Verkeersrapport
Achter de schermen zocht het stadsbestuur al enige tijd 
naar oplossingen voor de korte en lange termijn. Maar 
toch viel het verkeersrapport, dat op vrijdag 22 septem-
ber naar buiten kwam via dagblad De Gooi- en Eemlander, 
de buitenwacht rauw op het dak. De vette kop in de krant 
van die dag luidde: ”Alarmerende conclusies over ver-
stikte centrum in verkeersrapport Hilversum. Verkeers-
maatregelen zijn op zeer korte termijn nodig’’. Met als 
onderkopje: ”Eénrichtingssysteem (ver doorgevoerd) 
voor het hart voorgesteld”. 
Er was haast geboden, wilde Hilversum in de (naaste) 
toekomst blijven meetellen. Ook Hilversums positie als 

centrumgemeente in de regio stond op het spel. De ur-
gentie sprak uit de formulering van de adviezen in het 
rapport Verkeersmaatregelen Hilversum Centrum, dat in op-
dracht van het gemeentebestuur was geschreven. Met de 
doorvoering van de maatregelen, zo stond erbij, diende 
gedacht te worden in termen van weken en maanden. Er zat be-
hoorlijk veel druk achter.

Twee hoofdmoten
De advisering in het rapport bestond uit twee hoofd-
moten. Ten eerste moest er voor de langere termijn (1970-
1972) een structureel ingrijpend - en daardoor kostbaar 
- Algemeen Verkeersplan komen. Ten tweede dienden 
er al op korte termijn ingrijpende verkeersmaatregelen 
te worden genomen. Het belangrijkst daarbij was de re-
alisering van een ver doorgevoerd eenrichtingstelsel voor het 
centrum. Dat zou veel voeten in de aarde hebben, maar 
nog langer wachten was volgens de opstellers van het 
rapport geen optie meer. Een periode van afwachten zou het 

Verkeersdrukte op de Kerkbrink. (coll. SAGV)
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Martelgang over het Melkpad

Oud-journalist Arie Pleysier was in 1959 toegetreden tot de redactie van Wij in Hilversum. Om de gebrekkige doorstroming van het 

verkeer in het centrum te illustreren schetste hij in nummer 54 (maart 1968) het verloop van een busrit. 

De bussen van de NBM (Nederlandse Buurtvervoer Maatschappij) reden vanaf het vertrekpunt bij het station. Op het Stationsplein 

waren vier plekken waar passagiers konden wachten op hun vervoer. Wie in de spits richting Loosdrecht wilde hoefde doorgaans 

weinig geduld te oefenen. Er was altijd wel een bus met die bestemming te vinden. Voor de reizigers op de andere perrons stond het 

moment van verschijnen van hun bus niet vast. De feitelijke aankomsttijd verschilde van die volgens dienstrooster door de vertraging, 

die de bus onderweg had opgelopen. Zelfs geen kaartlegster zou kunnen voorspellen wanneer welke bus het eerst zou verschijnen, in de woorden 

van Pleysier. 

Hij noteerde dat de wachtenden op het perron geen rijen vormden. Het was zaak alert te zijn: op tijd beginnen met dringen was het 

devies. Als eerste verscheen doorgaans de ‘Veneta-bus,’ die naar de tapijtfabriek aan de Oosterengweg koers zette. Voorts is deze bus 

geschikt voor heel Hilversum, behalve de Gijsbrecht en het Bloemenkwartier. Wie in de omgeving van de Berlagelaan woont en lopende in tien minuten 

thuis kon zijn, doet er rijdend -  zonder slokje op - minstens twintig minuten over, maar ziet dan ook vrijwel alle bezienswaardigheden (...). 

De Venetabus was een soort lokale touringcar, vond Pleysier. De bus kwam onderweg verkeersknopen tegen zoals bij hotel Gooiland 

en in de Emmastraat. Het gedoe daar kon zomaar een half uurtje vertraging kosten. Pleysier nam in gedachten een andere bus, die 

richting Johannes Geradtsweg. De eerste opstopping liet dan niet lang op zich wachten, de bus kwam al tot stilstand op het merkwaar-

dige pleintje bij het Casino-theater, waar uit vier richtingen komende auto’s kruip-door-sluip-door spelen om een miniatuur-oase van onze gemeentelijke 

beplantingsdienst. Links en rechts waren auto’s geparkeerd. Het Melkpad was echter onbereikbaar door een dubbel geparkeerd autootje 

dat de weg versperde. Onze chauffeur op zijn hoge post buigt zich minzaam naar rechts en plaatst zwijgend de punt van zijn wijsvinger op zijn voor-

hoofd (...). Een gebaar dat veel weggebruikers regelmatig gebruiken. De man van het autootje accepteert de wijsvinger en maakt vrij baan. Zo hobbelen we 

zegevierend het Melkpad op. Pleysier nam aan dat het marktdag was. Velen zijn met de auto gekomen en willen zo dicht mogelijk bij het marktterrein 

parkeren om geen eind te hoeven sjouwen met de boodschappen. Maar dit feit maakt het Melkpad op de marktdagen tot de ergste beproeving van onze 

Hilversumse buschauffeurs. De auto’s waren rechts tot aan het Ministerpark bumper aan bumper neergezet, links was her en der nog een 

gaatje. In deze nauwe vaargeul hobbelde de bus langzaam voort. Precair wordt de situatie evenwel als een zware vrachtauto zich als tegenligger 

komt presenteren. (...)  Wie moet er wijken? Een der partijen moet zich dan halverwege in een zijweg wrikken. Een aanzienlijk tijdverlies. Vervolgens 

deed zich na enkele tientallen meters een bijna-aanrijding voor toen twee koutende dames ineens overstaken, en er ook nog plots-

klaps een melkwit autootje uit een zijlaan schoot. 

Enfin, besloot Arie Pleysier, we hebben de afstand van Casino tot AVRO-studio in 17 minuten afgelegd. Hij kwam tot het voor de hand liggende 

voorstel om tegenliggers van het Melkpad te verbannen. En hij riep op om met burgerzin te blijven denken aan de wakkere Hilver-

sumse buschauffeurs. Ze hebben dagelijks meer puzzels op te lossen dan er in een heel jaar op het televisiescherm verschijnen.
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proces van verstikking van het centrum ontoelaatbare afmetingen 
laten aannemen.

Doorgaand verkeer
De grote massa doorgaand verkeer, die van het centrum 
gebruik maakte was volgens het rapport een van de 
meest (ver)storende factoren in het hart van Hilversum. 
Dat was aangetoond bij een grote verkeersenquête die op 
30 september 1965 was gehouden. Toen was door mid-
del van tellingen vastgesteld dat slechts 40,8 procent van 
het verkeer, dat het centrum binnenkwam, inderdaad in 
het centrum moest zijn. Ergo: bijna zestig procent had er 
in feite niets te zoeken en droeg met haar aanwezigheid 
slechts bij aan de verstikkende drukte. Door die zestig 
procent liep veel vervoer in de binnenstad vast, inclusief 
het openbaar vervoer. Een rit met de bus vanaf het sta-
tion kostte zo veel tijd dat men soms beter kon gaan lo-
pen. Zo vormde op marktdagen het Melkpad voor de bus 
een nauwelijks te nemen horde (zie kader).
Gemotoriseerd verkeer dat niet in het centrum moest 

zijn diende dus langs andere routes te worden geleid. 
Dat was de enige logische oplossing. Liet het stads-
bestuur de zaken op zijn beloop, dan dreigde er alleen 
maar schade voor publiek en bedrijfsleven. Het was zaak 
om ruimte te scheppen om de stad te laten ‘ademen’.

Goudappel en Coffeng
Burgemeester Joost Boot en zijn wethouders braken zich 
al jaren het hoofd over oplossingen voor korte en lange 
termijn. Het college had in 1964 al besloten om zich te 
laten adviseren door het verkeerstechnisch adviesbureau 
Goudappel en Coffeng. Dit bureau was op het vlak van 
verkeersonderzoek en -planning in die tijd het neusje 
van de zalm. Het mocht wat kosten. In 1967 leidde het 
onderzoek tot rapporten zoals Parkeren in het Centrum, 
Openbaar Vervoer en Verkeersvoorzieningen in het toekomstig 
stadscentrum. Het bureau uit Deventer zou aansluitend 
met een mobiliteitsadvies aan het gemeentebestuur 
komen.
Het was de onderzoekers opgevallen, dat er in Hilver-

Illustratie uit Wij in Hilversum, nummer 54
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sums centrum van een sterke verkeersstroom noord-
zuid en vice versa sprake was (tussen Emmastraat en 
Lage Naarderweg), hetgeen voor de Groest een aanmer-
kelijke belasting betekende. Op de Groest kwam dus al-
les samen. Voor doorgaande automobilisten die dwars 
door het centrum reden was de route logisch, want voor 
hen was het in afstand en tijd de kortste verbinding. 
Tegelijkertijd was er ook - minder - doorgaand verkeer 
dat een route oost-west (v.v.) door de stad nam en daar-
bij ook de Groest aandeed. Het effect van al het ‘onei-
genlijke’ verkeer was voorspelbaar: onder andere bij het 
Langgewenst en hotel Gooiland liep het vast.

Slimme oplossingen
De oude ‘organische’ dorpsstructuur was niet voor 1967 
gemaakt. Ook het ontbreken van regionale verbindingen 
van belang in de directe omgeving wreekte zich. Mede 
daarom poogden veel automobilisten zich door de stad 
te wringen. De rapporteurs vonden de aanleg van inter-
lokale wegen, die langs de stad liepen, daarom een eer-
ste vereiste om slimme oplossingen mogelijk te maken. 
Nog drie punten waren van groot belang voor het ont-
lasten van het centrum. Ten eerste diende er een verbin-
ding te komen in het verlengde van de Diependaalselaan, 
die met een tunnel onder de spoorlijn om het sportpark 
heen zou voeren naar de Anthony Fokkerweg. 
Om het noord-zuidverkeer niet langer via de Groest 
te leiden moest ook daarvoor een alternatieve route 

komen. Daarvoor bedachten de verkeersadviseurs een 
ontsluitingsroute die vanaf de Emmastraat via de Wil-
helminastraat naar het stationsplein liep. Die gewenste 
weg diende er als het even kon in de periode 1970-1972 
te zijn. 
Ten derde achtte men ook een ander oost-west tracé 
nodig. De gedachten gingen daarvoor uit naar de route 
Stationsstraat-Noordse Bosje. Ook op die manier kon de 
Groest worden ontlast.
Het was duidelijk: volgde de gemeenteraad deze eerste 
adviezen, dan zou een groot deel van het centrum op de 
schop gaan. Goudappel en Coffeng liet zich bij dit alles 
vrij optimistisch uit over de mogelijkheden om dit alles 
op een redelijke termijn te realiseren ondanks de reconstructies 
van kruispunten op vele plaatsen. De besluitvorming was 
in elk geval rap: in 1968 stelde de gemeenteraad het we-
genstructuurplan vast. Daar stond in principe in hoe de 
wegen moesten gaan lopen om het centrum bereikbaar 
te houden. 
Een belangrijk aspect in het advies van Goudappel en 
Coffeng was de realisering van een stelsel van eenrich-
tingsverkeer in Hilversum. Dat zou veel voordelen mee-
brengen - en een voor de hand liggend nadeel voor wie 
van de kortste route hield. De gedachten gingen uit naar 
het aanleggen van drie eenrichtingscircuits (‘raderen’), 
die de moeilijkste knelpunten in het centrum zouden 
ontlasten. Ze zouden voor voldoende doorstroming en 
opstelruimte voor afslaand verkeer zorgen. De drie cir-

De Groest. (coll. SAGV)
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cuits zouden zijn verbonden met ‘strengen’, te weten 
het Melkpad, de ‘s-Gravelandseweg en de Groest. Bin-
nen de circuits zou eenrichtingsverkeer komen zoals in 
de Langestraat richting Kerkbrink, op een deel van de 
Groest tussen de Herenstraat en de Langestraat, op de 
Naarderstraat richting Groest, en op de Koninginneweg 

tussen Stationsstraat en Naarderstraat. Ook het milieu 
(luchtkwaliteit) moest profiteren in de nieuwe situatie. 
Voor de voetgangers diende in hartje Hilversum een flink 
wandelgebied te komen, dat reikte van de Kerkbrink/
Schoutenstraat tot aan de kop van het Langgewenst. 
Daar was ook de winkelstand mee gediend. Uiteraard 

Buslijnen in Wegwijzer voor Hilversum, 1967
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was het noodzakelijk om het wegenplan in tal van fasen 
uit te voeren, zodat de mobiliteit zo min mogelijk gehin-
derd zou worden. Met passen en meten zou dat moeten 
lukken, zo was de inschatting.Wat de burgerij zich mis-
schien niet voldoende realiseerde was dat het stroomlij-
nen van de Hilversumse wegenstructuur van begin tot 
eind (veel) tijd zou vergen. Dat was misschien maar goed 
ook. 
Na het aanpakken van de loop der wegen en het saneren 
van de kern, waar ook een veelomvattend (sloop)plan 
voor werd gemaakt, lagen er nog andere tijdrovende en 
kostbare klussen te wachten. Daar was de voortgaande 
en dure modernisering van het oude en kwetsbare riool-
stelsel; een klus die al tientallen jaren had ge-vergd en 

nog jaren zou vergen. 
Ook diende er op middellange termijn een oplossing 
komen voor het per auto bereikbaar houden van het 
Omroepkwartier. Het woon-werkverkeer daarheen ver-
liep vooral via de drukke Johannes Geradtsweg, hetgeen 
dagelijks voor veel werknemers grote vertraging en veel 
overlast voor de aanwonenden opleverde. 
 
Wim Kan 
In het vierde kwart van de jaren zestig legde Hilversum 
de basis voor een betere mobiliteit. Er moesten uiteinde-
lijk rond het hart van de stad een binnen- en een buiten-
ring komen, met wegen (radialen) die stad-in en stad-uit 
gingen leiden. Het in te voeren eenrichtingsverkeer was 

Parkeermeters bij het Postkantoor. (coll. SAGV)
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Dodelijk spel in Oude Haven

Hans Hoogenboom

Het was zaterdagmiddag 25 februari 1967, de kinderen waren vrij van school. Het was koud maar droog. De 9-jarige 

Ronald Cornelisz uit de Hazenstraat en diens 8-jarige vriendje Ivo Steyn, die aan de Loosdrechtseweg woonde, waren 

aan het spelen bij de havenarm aan de 1e Loswal. Ze gooiden om het verst steentjes in het water. Steeds namen ze een 

aanloopje. Toen Ivo aan de beurt was gleed hij uit en kwam van de walkant in het water terecht. Ronald probeerde 

direct hem eruit te trekken, maar raakte daarbij zelf ook te water. 

De kreten van de jongens bereikten de dochter van bakker Drieënhuizen, die thuis in haar woning aan de 2e Loswal 17 

aan het studeren was. Ze zag door het raam de jongens in het water liggen en rende het huis uit terwijl ze haar broer 

en verloofde alarmeerde. Om op de plek des onheils te komen moest het drietal eerst de havenarm ronden. Toeval-

lig stond bij het LPG-station net een arts te tanken. Ook die kwam mee. Een houthandel seinde de politie in.Toen de 

redders ter plekke kwamen was in het water alleen Ivo nog te zien. Een hem toegeworpen shawl miste doel maar de 

student G. van der Klis, die bij de Drieënhuizens op bezoek was geweest, dook het water in en wist Ivo te grijpen. Hij 

werd door dochter Drieënhuizen naar een nabijgelegen woonark gebracht. 

Inmiddels was de politie er ook. De 24-jarige agent IJ.D. Niezen ging direct aan een reddingslijn het ijskoude water 

in om de vermiste Ronald  te zoeken, maar na de eerste duik raakte de agent door de kou bevangen. Hij werd half be-

wusteloos op de kant getrokken, waar de meegesnelde arts hartmassage toepaste. 

De agent overleefde het. Ivo Steyn kwam met een shock in de RKZ terecht. Het lichaam van Ronald Cornelisz werd pas 

na een half uur zoeken gevonden. 

de sleutel. Cabaretier Wim Kan zou er later een grap aan 
wijden: Hilversum heeft een handig verkeerssysteem. Mooi hoor. 
Je kan in Hilversum altijd zien waar je zijn moet zijn. Je kunt er 
alleen nooit komen.
Voor de bewoners en weggebruikers van Hilversum was 

1967 een kanteljaar. Er werd een veranderings- en ver-
nieuwingsproces in gang gezet dat onvermijdelijk was 
geworden. Maar met de door de gemeenteraad geno-
men besluiten werd op termijn de weg geëffend naar een 
prettiger, leefbaarder en vooral veiliger stad.

De Gooi- en Eemlander, vrijdag 22 september.
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