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Advies bushalte Naarden-Bussum.  

 
 
U hebt tijdens onze plenaire vergadering de investeringsagenda openbaar vervoer 
gepresenteerd. In de verschillende gebiedskamers is deze naderhand besproken.  
 
Op grond van deze besprekingen doe ik u hierbij een ongevraagd advies toekomen.  
 
In de gebiedskamer Gooi en Vecht van het Rocov-NH is uitgesproken dat we het niet eens 
zijn met het idee om de bushalte van lijn 105 aan de westkant van het station Naarden-
Bussum te situeren.  
 
De mogelijke voordelen van het niet hoeven gebruiken van de spoorwegovergang wegen 
niet op tegen de nadelen. Deze nadelen bestaan uit het niet eenvoudig kunnen 
overstappen op de overige buslijnen die aan de oostkant van het station hun halte hebben. 
Overstaptijden zullen aanzienlijk langer worden met ontregeling van de dienstregeling tot 
gevolg.  
Verder is de lijn pas onlangs zo verlegd dat reizigers het winkelcentrum van Bussum 
gemakkelijker kunnen bereiken. Deze bushalte aan de oostkant van het spoor wordt nu 
goed gebruikt. Deze positieve ontwikkeling zou teniet gedaan worden met een bushalte 
aan de westkant van het station.  
  
U bent er van op de hoogte dat ProRail voornemens is één van de sporen ter hoogte van 
station Naarden-Bussum te verwijderen, zodat doorgaande treinen sneller het station 
kunnen passeren. Daardoor zal de overweg die buslijn 105 gebruikt minder lang gesloten 
blijven. Het argument om deze overweg te mijden wordt hierdoor zwakker.  
 
Samenvattend dringen we er bij u op aan om het verplaatsen van de bushalte van lijn 105 
naar de westkant van station Naarden-Bussum uit de investeringsagenda te halen.  
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