
Herijking Gebiedsvisie voor het centrum van Bussum  

n.a.v. werksessies Scapino en De Veldweg 

 

In de werksessies rondom de locaties Scapino en De Veldweg zijn veel ambities opgehaald. Veel 

ambities gingen over de locaties, maar er werden ook ambities benoemd die voor het hele centrum 

gelden. In dit document worden de ambities verdeeld naar centrum, locatie Scapino en locatie De 

Veldweg. De ambities worden per thema gerangschikt.  

 

Algemene opmerking voor de ontwikkellocaties. 

Zorg ervoor dat bij de bouw er zo min mogelijk overlast is voor de omgeving. Vraag om een goed 

logistiek plan als vereiste bij de ontwikkeling, waarin aandacht is voor de omgeving. Bijvoorbeeld 

vervangende (parkeer)voorzieningen, veilige doorgangen voetgangers en fietsers, toegankelijke 

omgeving. 

Daarnaast kan gedacht worden om zoveel mogelijk prefab te bouwen. Door de snelle bouw geeft dit 

ook een kortere bouwtijd, waardoor de overlast voor de omgeving minder lang duurt.  

 

1. Openbare ruimte, sfeer en beleving:  
Hoe kan dit gebied bijdragen aan de vergroening van het centrum, hoe wordt de openbare ruimte 

ingericht (uitstraling). Wat is de belevings- en ruimtelijke kwaliteit. Hoe past de ontwikkeling bij de 

schaal van het centrum.  

 

A. Algemeen voor het centrum van Bussum  

Vergroenen 

 Gebruik de routes om te vergroenen, zorg voor aansluiting bij de biodiversiteit. 

 Zorg voor natuur inclusief bouwen (vergroenen bebouwing, sedumdaken, gevelgroen) 

 Groen helpt tegen hittestress / klimaatadaptatie 

 

Openbare ruimte 

 Zorg voor een toegankelijke buitenruimte voor iedereen.  

 De openbare ruimte is nu slecht. Veel hoogteverschillen, stoepjes. De openbare ruimte moet 

toegankelijk zijn voor alle doelgroepen.  

 Herinrichting openbare ruimte de Nieuwe Brink als verblijfsplek meenemen: jeu de boules baan of 

traptreden met muziek.  

 Zorg voor waterdoorlatende materialen in de openbare ruimte, dit helpt het water sneller afvoeren 

bij hevige regenval. 

 Zorg voor goede verlichting.  

 

 

B. Locatie Scapino 

Routes 

 Sluit aan op de doorwaadbaarheid van de bebouwing tussen Kapelstraat en Thierensstraat. Hier 

liggen een aantal particuliere steegjes. Het zou mooi zijn wanneer deze ook terugkomen in het 

nieuwe gebied, tussen Thierensstraat en Brinklaan. Dit kunnen ook lijnen zijn waarlangs 

vergroening plaatvind.  

 Creëer een secundair netwerk (zie ook hierboven) en verbindt ook de groene ruimte van 

Mariënburg met het plangebied (bijvoorbeeld de groene binnentuin) en de rest van het centrum.  

 

  



Vergroenen 

 Behoud bestaande groenstructuren (Thierensstraat) en solitaire bomen. 

 Creëer een binnentuin met een waterpartij. 

 Creëer voortuinen aan de Kerkstraat.  

 Groene binnentuin aan Kerkstraat zorgt voor vermindering van de slechte akoestiek. 

 Creëer daktuinen met zonnepanelen.  

 Woningen eigen groene tuin (binnentuin) 

 Binnentuin als verblijfsgebied (vondelpark) 

 Volkstuintjes 

 

Openbare ruimte 

 Sluit aan bij de uitstraling van de Nassaustraat en Nassaulaan. 

 Sluit aan bij de maat- en schaal van de Kerkstraat: profiel. 

 Zorg voor ondergrondse afvalcontainers (loopafstand 75 tot 125 meter max, omvang ongeveer 3 

parkeervakken) 

 Zorg voor een taxi opstelplaats 

 

Architectuur 

 Sluit aan bij de architectuur van de Kerkstraat en Thierensstraat, met accenten en mooie 

detaillering. 

 Architectuur passend bij dorpse sfeer (bijvoorbeeld Landstraat Noord) 

 Maak een statement en ga voor een hele andere architectuurstroming, bijvoorbeeld gelijk aan 

Hundertwasser  of refereer aan TV verleden. 

 Maximaal twee lagen + kap met op de hoeken accenten (drie lagen + accenten 4 lagen).  

 Terugliggende bebouwing aan de Kerkstraat, tuin aan straatzijde.  

 Kromhout architectuur?  

 Thierensstraat spiegelen 

 Plan Theo Fambach als uitgangspunt 

 

C. Locatie De Veldweg 

 

Routes 

 Creëer wandelroutes via de Kloosterweg en Veldweg via Mariënburg ook richting Bensdorp en 

Spiegelstraat. 

 Zorg voor een veilige route naar de Spiegelstraat, bijvoorbeeld door de tunnel te verbeteren met 

licht en spiegels.  

 Verleng de tunnel van de Spiegelstraat die aansluit op de openbare parkeergarage van de veldweg 

niveau -1  met lift naar begane grond en woningen op +1 en +2 (+ 1 = binnenstraat met groen). De 

hellingbaan richting bloemenstal vervalt dan zodat rijbaan kloosterweg naast de Vonk verbreedt 

kan worden en daar ook vrachtauto’s kunnen rijden 

 Bloemenstal mogelijk verplaatsen naar de Vonk indien nodig voor goede aansluiting kloosterweg 

op Vlietlaan en Meerweg spoorovergang 

 Route naar Bensdorp via de verbrede Kloosterweg voor fietsers 

 Kloosterweg voor de auto van Meerweg en Vlietlaan naar parkeerterrein, Veldweg tussen Den Uijl 

en Los voor het langzaam verkeer (na expeditie tijden). 

 Veldweg als route van Nassaulaan naar Mariënburg.  

 

  



Vergroenen 

 Gebruik de routes (Veldweg en Kloosterweg) om te vergroenen, zorg voor aansluiting bij de 

thema’s biodiversiteit, klimaatadaptatie en  hittestress) 

 Gebruik de mogelijke verbreding van de Kloosterweg tussen hek ProRail en geluidsscherm om hier 

een groene verblijfszone van te maken, met bankjes, kunst e.d.  

 Zorg voor natuur inclusief bouwen (vergroenen bebouwing, sedumdaken, gevelgroen) 

 Gevels die energie opwekken, creëer daktuinen met zonnepanelen.  

 Zorg dat het groen van Mariënburg gevoeld wordt, de hekken weghalen, langs de hele Veldweg. 

Mariënburg zou echt een stadspark moeten worden. Aandacht voor sociale veiligheid, de 

begroeiing langs de muur is mogelijk niet fraai (geen licht/kaal 

 De groenstrook van Mariënburg langs de Kloosterweg doortrekken over het plot van de Veldweg. 
Hierin ook eventueel de ondergrondse containers. 

 Woningen boven de winkels aan de Nassaulaan willen niet tegen een groot bouwblok kijken, maar 
zicht op Mariënburg houden.  

 
Openbare ruimte 

 Wanneer de Vonk wordt gesloopt, dan kun je een mooie toegang maken richting het gebied met 

een terras.  

 Zorg voor ondergrondse afvalcontainers (loopafstand 75 tot 125 meter max, omvang ongeveer 3 

parkeervakken) 

 Maak de Nassaulaan voorlangs bij Los autoluw, na elf uur geen verkeer meer.  

 Pas de bestrating aan naar de kwaliteit van het overige centrum.  

 Verblijfskwaliteit van de Veldweg verbeteren door vergroenen of kleine werkplekken organiseren 

(dan gebeurt er ook iets op maaiveldniveau). Dus geen winkels maar meer kleinschalige ambacht, 

werk aan huis of kleinschalige werkplekken. 

 Ontmoetingsplek op het hoekje van Den Uijl, met daarboven wonen. (dit kan ook ‘leeg’ blijven met 
ondergrondse containers). 

 Duidelijkheid voor toekomstige bewoners welk leefklimaat zij mogen verwachten (ambitie 
gemeente) in verband met - geluidsoverlast door feesten, markten, horeca publiek en geurhinder 
horeca. 
 

Architectuur 

 3 tot 4 lagen (inclusief kaplaag of terugliggende laag), let op licht en lucht. Zorg dat de Veldweg 

niet een donkere straat wordt.  

 Sluit aan met architectuur die past bij een villadorp (Urban villa’s)  

 In het kader van de afronding van het stedelijk blok ligt de voorkeur op werken met kappen. Dat 
maakt ook luchtiger en dus minder massaal. 

 Niet te massaal, dus geen strak gesloten blok, maar werken met geleding/gevelverspringingen 
en/of inhammen. Gezien de ligging (spoor is N-Z) overweeg de woningen hier in ZW/NO zaagtand 
te oriënteren. 

 
 

 

  



2. Mobiliteit en bereikbaarheid:  

Wat zijn de routes naar het centrum en de omliggende gebieden, hoe wordt het (fiets) parkeren 

opgelost, hoe is de locatie bereikbaar? 

 

A. Algemeen voor het centrum van Bussum  

Verkeer 

Haal de snelheid uit het verkeer: Landstraat, Kerkstraat, Brinklaan alles naar 30 km/uur 

 

Parkeren 

 Meer parkeerplaatsen voor bewoners en omwonenden. Omwonenden ervaren een enorme 

parkeerdruk op bepaalde momenten. Hierdoor ervaren zij een enorme overlast.  

 De uitstraling van de parkeergarages is beneden peil, dit zorgt voor een gevoel van onveiligheid.  

 Betaald parkeren op straat tot 19.00 u., dan parkeren de bezoekers voor de horeca in de 

parkeergarage en zijn de parkeerplaatsen op maaiveld voor de bewoners te gebruiken.  

 Verlaging van de parkeertarieven, dan gaan inwoners niet naar andere plaatsen om inkopen te 

doen.  

 Maak een analyse hoeveel parkeerplaatsen gebruikt worden door centrumbewoners, kantoor en 

winkel personeel. Stel hiervoor een enquête op ( wat is uw parkeer patroon, welke categorie bent 

u). 

 oude bewoners dichtbij woning, bijna altijd thuis 

 winkel en kantoor personeel prijsbewust, dus wil wel verder lopen als vergunning voor 

parkeerterrein op enige afstand iets goedkoper is, parkeert tussen 08.00 en 21.00 op 

diverse(wisselende) dagen afhankelijk van branche en persoonlijk rooster 

 Jongeren en gezinnen, veelal afwezig op werkdagen in verband met werk tussen 08.00 en 

16.00 

 Bepaal parkeer behoefte en tijdstip winkelklanten (enquêteer zowel winkeliers als klanten)  

 

Expeditie 

 Maak een plan voor de aan en afvoer voor alle winkels en Horeca in het centrum:   welk type auto, 

hoe vaak, waar parkeren, hoe lang duurt laden/lossen. En bepaal dan de behoefte en plaats van 

laad en los havens, eventueel venstertijden voor wandelstraten, vermijd dat achteruit rijden en 

andere gevaarlijke manoeuvres nodig zijn- pas wegprofiel aan. 

 

B. Locatie Scapino 

Verkeer 

 Brinklaan: Autoluw: op de Brinklaan wordt heel hard gereden. Wanneer de inrichting van de 

openbare ruimte wordt veranderd  zorgt dat mogelijk voor vermindering van snelheid en  mogelijk 

tot minder doorgaand autoverkeer.  Deze rijden dan om via de Landstraat en Laarderweg.  

 Kerkstraat: Op de Kerkstraat wordt veel te hard gereden tussen de rotondes (De Clinge en 

Brinklaan) in. Hierdoor is de oversteekbaarheid van de voetgangers bij de Kapelstraat slecht. 

 In de spits is de Kerkstraat heel druk, dit kan soms twee uur duren. Dit heeft ook te maken met 

het verkeer wat af wil slaan naar de parkeergarage.  

 Er staan vaak vrachtwagens te laden en te lossen op de Kerkstraat. Half op het voetpad / 

fietspad en half op de rijbaan. Dit levert gevaarlijke situaties op.  

 De akoestiek van de Kerkstraat zorgt ervoor dat het geluid van bijvoorbeeld motoren 

weerkaatsen op de gevels. Dit levert overlast op.  

 Nu 50 km/uur > wens is 30 km/uur 

 Geen toename van verkeersintensiteit (wel het geval bij een supermarkt) 



 Thierensstraat: Rondje maken, zodat er geen autoverkeer verder de Thierensstraat inrijdt, geen 

doorgaande route. 

Parkeren 

 De parkeergarage ligt op een goede plaats binnen het centrum, dit is een mooie startplaats voor 

winkelen in het centrum. Wel kan gewerkt worden aan een betere aanduiding in de parkeergarage, 

zodat je  ook weet waar je uit komt.  

 Zorg bij uitbreiding van functies voor voldoende parkeerplaatsen, eventueel twee lagen 

ondergronds. 

 Sluit aan  bij parkeergarage de Nieuwe Brink, één toegang.  

 Extra voorzieningen levert verhoging van de parkeerdruk op. Goed afstemmen.  

Expeditie C&A 

 Geen opmerkingen, dit gaat in principe goed.  

 Laden & Lossen eventuele winkels goed en veilig oplossen, geen achteruitrijdende vrachtwagens. 

 Zorg voor een distributiecentrum aan rand Brinklaan, geen grote vrachtwagens in het dorp.  

Fietsparkeren 

 Voorzieningen meenemen bij de herontwikkeling.  

 

C. Locatie De Veldweg 

Verkeer:  

 Wanneer routes worden omgegooid (veranderende richtingen etc.) onderbouw dit dan goed met 

verkeersgegevens / verkeerstellingen, liever geen extra verkeer over de Brinklaan.  

 Wanneer de Vonk wordt gesloopt kan het verkeer op deze locatie beter afgewikkeld worden, meer 

ruimte ook voor vrachtverkeer 

 Bocht in Nassaulaan is belangrijk om de snelheid uit het verkeer te halen.  

 Trend (?): gebruik van 50 km/uur auto’s door scholieren (16-18 jaar) 

 Gebruik de ruimte op de spoorwegovergang voor het creëren van een veilige afslag (rechtsaf) 

richting de Nassaulaan en Parkeerterrein/garage veldweg 

 Plaats snelheid beperkende maatregelen bij de herinrichting van de Veldweg; nu wordt het 

gebruikt als landingsbaan. 

 Maak de Kloosterweg twee richtingen, dan kan de Brinklaan gedeeltelijk autoluw worden. 

(hoogstens scheelt dit iets tussen Deli France en rotonde Kerkstraat) 

 Als bedoeld wordt over de hele lengte kloosterweg 2 richting verkeer te maken (centrumring idee) 

dan moet ook de Ovoltonde komen bij Brinklaan/Kerkstraat/Herenstraat kruising. ALS dit mogelijk 

is met blijvend  2-richting verkeer Herenstraat! 

Parkeren 

 Meer parkeerplaatsen voor bewoners en omwonenden. Omwonenden ervaren een enorme 

parkeerdruk op bepaalde momenten. Hierdoor ervaren zij een enorme overlast.  

 Behoud minimaal het huidige aantal openbare parkeerplaatsen, dit is heel belangrijk voor de 

doelgroep van de winkels aan de Nassaulaan.  

 Zorg bij uitbreiding van functies voor voldoende parkeerplaatsen, eventueel twee lagen 

ondergronds. 

 Behoud een aantal parkeerplaatsen op maaiveld voor bezoekers van het centrum. De ondernemers 

en hun medewerkers kunnen in de parkeergarage. Sluit aan  bij de te realiseren parkeergarage van 

Mariënburg.  

 Entree parkeergarage via de Kloosterweg. 

 Voldoende extra parkeerplaatsen toe, conform de benodigde parkeernorm voor de ontwikkeling.  



 Zorg voor ruime parkeerplaatsen. En dus ook weinig kolommen en maak de ruimte zo (afmetingen 

en vluchtwegen) dat alternatief gebruik mogelijk is als over enige tijd minder autogebruik normaal 

wordt 

 Zorg voor een aantal mindervalide parkeerplaatsen (voor gebruikers met een beperking en 

ouderen liefst op maaiveld 

 Denk aan nieuwe mobiliteitsvormen: deel auto’s 

 Houdt rekening met elektrische auto’s  (gevaar voor brand en giftige gassen bij brand dus liefst op 

maaiveld).  Mogelijk kan een deel van de opgevangen zonne-energie gebruikt worden bij het 

opladen van de auto’s (pilot in Utrecht). 

 Parkeren ook mogelijk op de begane grond, daarboven de woonlagen.  

 Parkeerterrein in stand houden en dan flink vergroenen.  

Expeditie  

 Het laden en lossen in de Veldweg (kant winkels) gaat in principe goed. De paaltjes aan de andere 

zijde zorgen er soms voor dat het langsrijdend verkeer er niet langs kan.  

 Het laden en lossen op de Veerstraat is heel gevaarlijk, vrachtwagens rijden achteruit het spoor op.  

 Zorg voor voldoende ruimte zodat de ondergrondse containers met zwaar materieel gelost kunnen 

worden.  

 

Fietsparkeren 

 Zorg voor een veilige (bewaakte) (brom)fietsenstalling in de ontwikkeling. Mogelijk kunnen hier 

ook de werknemers van de winkels gebruik maken.  

 Openbaar fietsparkeren zo dicht mogelijk bij de winkels aan de Nassaulaan.  

 Maak fietsrekken demontabel, dan kunnen ze tijdelijk weg bij evenementen.  

 

  



Functies en voorzieningen: 

Aan wat voor functies wordt gedacht op de locatie? Welke functies dragen bij aan het centrum.  

 

A. Algemeen voor het centrum van Bussum  

Algemeen  

 Wanneer er alternatieve functies komen, er altijd een haalbaarheid-studie moet komen. v.b. nog 

meer horeca, detailhandel, huisartspraktijk etc. Bestaansrecht voor al deze functies is wel 

noodzakelijk. Was opgeschreven.  

 Betrek C&A locatie bij de herontwikkeling. 

 Op het Wilhelminaplantsoen een ondergrondse parkeergarage 

 Houdt een goede fasering aan, anders blijft alles op alles wachten.  

 

B. Locatie Scapino 

Algemene opmerkingen 

 Er is nooit een goed plan van Ahold gepresenteerd. Nu is er op voorhand al geklaagd terwijl er 

nooit een plan en uitleg is gepresenteerd. Ik denk voor de eerlijkheid en haalbaarheid dat het 

verstandig is dat er een onderliggend plan vanuit Ahold ligt. Dan kan er altijd een reactie komen. 

Nu laat je bewoners discussiëren terwijl er niets onderliggend is. Dit was wel genotuleerd. 

 Of het is definitief dat Ahold hier niet mag komen. Maak dat dan wel duidelijk. Dat voorkomt 

onnodige discussie. 

Functies 

 Wonen voor alle doelgroepen, levensloopbestendig bouwen. 

 Supermarkt, maar dan wel mooi ingepakt > Scapino is ook centrumgebied. 

 Sluit aan bij de functies op de Kerkstraat: wonen, kleinschalige winkels, dienstverlening 

 In de plint van de nieuwe bebouwing: wonen / werken / diensten (bestemming Gemengde 

Doeleinden) > kleinschalig 

 Leisure 

 Geen nachthoreca! 

 Horecatuin, aansluiten bij Mariënburg, restaurants, barretjes 

 Sluit aan bij het winkelgebied de Nieuwe Brink – win win situatie.  

 Supermarkt op deze locatie zorgt voor doorstroming voor het hele centrum 

 Klantenstroom goed reguleren (hoe dan?) 

 Geen winkels, geen horeca! 

 Leisure, detailhandel in de plint, daarboven wonen 

 Cultuur: theaterzaal, museum, kunstmarkt, (pop) podium voor jong talent  

 Diversiteit winkelaanbod: 3 specialisten onder één dak 

 Grote behoefte aan woningen, minder aan winkels 

 Kleinschalige winkeltjes (Kapelstraat) als economische drager 

 

Voorzieningen 

 Parkeervoorziening is heel belangrijk, capaciteit voldoende voor de ontwikkeling.  

 Huisartsenpost ergens in het centrum 

 Postkantoor gezondheidscentrum 

 Kinderdagverblijf, ouderendagverblijf 

 Fietsenstalling is heel belangrijk 

 

  



Doelgroepen: 

 Gezinnen (vooral aan de Kerkstraat) 

 Senioren 

 Starters (tot 300.000 euro) 

 Betaalbaar wonen huren + koop  

 Toekomstbestendige woningen > levensloopbestendig 

 

C. Locatie De Veldweg 

Functies 

 Wonen voor alle doelgroepen, levensloopbestendig bouwen (ook op het terreintje op de hoek van 

de Veldweg). 

 Grote behoefte aan woningen, minder aan winkels. Pak eerst de leegstand aan, versterk de huidige 

winkelstraten.  

 Divers woningaanbod 

 Jeugdactiviteiten indoor, niet zorgen voor overlast 

 Flexwerkplekken, bedrijfsruimte, ateliers, cultuur op de begane grond.  

 Creative business  

 

Voorzieningen 

 Parkeervoorziening is heel belangrijk, capaciteit voldoende voor de ontwikkeling.  

 Fietsenstalling is heel belangrijk - Niet alleen voor winkels en kantoren mar ook voor de 

toegevoegde woningen- houdt rekening met veel fietsen(1,5-2) per bewoner en diverse typen incl 

bakfiets(3 wiel) en lange bakfiets (2 wiel model) per woning, maar ook scootmobiel (brandgevaar) 

en Canta 

 Creëer een afhaalpunt, ook al zijn er nu al afhaalpunten in de directe omgeving ( Foto Strik en 

Inktstation)  

 

Doelgroepen: 

 25 – 40 jarigen 

 Mix van starters en senioren  

 Betaalbaar wonen huren + koop  

 Toekomstbestendige woningen > levensloopbestendig 

 

 


