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De bewoners van de Rembrandt-
laan zullen op woensdag 2 februari 
vreemd hebben opgekeken. Buur-
man Suurhoff geeft een perscon-
ferentie. Het is minister J.G. Suur-
hoff van Verkeer en Waterstaat 
die zijn eigen woning gebruikt om 
bekend te maken dat een oplossing 
is gevonden voor het tracé van de 
nieuwe Rijksweg 1 bij Naarden en 
Bussum (‘Om de Noord’).

De puzzel van de aanleg van de nieu-
we weg bij de IJsselmeerkust vlak 
langs de historische vesting en een 
aantal landgoederen kan met weinig 
schade worden opgelost, vertelt de 
minister aan de pers. Het grootste 
puzzelstuk is de lokale aansluiting 
van de nieuwe met de oude weg, com-
pleet met viaducten en onderdoor-

gangen. De Bussumsche Courant legt 
het op 3 februari uit: ‘Aanvankelijk 
had Rijkswaterstaat de aansluitingen 
(…) gedacht ter hoogte van de Oud-
Blaricummerweg. Een dergelijke 
aansluiting zou het einde hebben be-
tekend van de Oud-Blaricummerweg 
en van het landgoed De Beek’.  
‘Minister Suurhoff heeft bepaald 
dat de aansluitingen onmiddellijk 
bij de villa De Clinge moeten wor-
den gemaakt. Dat houdt in dat men 
hiervoor het fraaie, laaggelegen wei-
land met de op heuvels geplaatste bo-
menrijen gaat opofferen. De nieuwe 
snelweg gaat hier dan naar beneden 
en zal vervolgens onder de Oud-Blari-
cummerweg worden doorgeleid. Die 
weg moet daarvoor twee meter om-
hoog gebracht worden. Ter plaatse zal 
het uiterste puntje van het landgoed 

De Beek worden aangetast’. 
Het grote slachtoffer van deze poli-
tieke beslissing is het echtpaar Clin-
ge Doornbos. Zij bewonen een grote 
villa (De Clinge) tegenover de kop van 
de Huizerweg. Precies op de plaats 
van hun huis komt de ingewikkelde 
constructie die nu al vijftig jaar bij 
automobilisten tot grote verwarring 
leidt. Vanuit Amersfoort worden zij 

opeens voor de keuze gesteld: Bus-
sum links en Naarden rechts. Vanuit 
Amsterdam is de situatie onbegrijpe-
lijk: al in Bussum rijdend wordt naar 
de verkeerde zijde van de snelweg ge-
wezen om er te komen. Een nieuwe 
puzzel dus. 

Kijk eens naar de maquette en pro-
beer deze te herkennen. Wie het weet 

mag bij de huidige minister op huis-
bezoek.
Hans Jonker
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