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Vijftig jaar én honderd jaar geleden. Maart 1965 én maart 1915
Spoorwegovergangen zorgen vaak voor veel 
problemen. Net als overal waar spoorrails door 
centrumbebouwing lopen, is het ook voor Bus-
sum zowel een voor- als een nadeel om goed be-
reikbaar te zijn per trein. Ook in Bussum leidde 
de uitbreiding van het aan weerszijden van de 
spoorrails gelegen dorp en daarmee het steeds 
intensievere spoorwegoverstekende verkeer, tot 
een onoplosbare puzzel. 

Het is nu een eeuw geleden dat de Bussumse ge-
meenteraad de lange wachttijden beu was en be-
sloot te gaan meebetalen aan een ondergrondse 
oplossing. Dit besluit om in samenwerking met de 
spoorwegmaatschappij een tunnel bij de Generaal 

de la Reylaan te graven, paste in het tijdsbeeld anno 
1915. De oude ‘halte’ Naarden-Bussum was toen al 
gesloopt om plaats te maken voor een nieuw stati-
onsgebouw. Dit met het oog op een sterke toename 
van het aantal reizigers. Er zouden niet alleen meer 
treinen in Bussum gaan stoppen, ook de ‘overgang-
problematiek’ zou fors toenemen. 
Om ruimte te scheppen voor een stationsplein be-
sloot de gemeenteraad in maart 1915 ook om brede 
stroken grond aan de Prins Hendriklaan te onteige-
nen. Men verwachtte een grote behoefte aan ruimte 
voor verkeersvoorzieningen op dit knooppunt van 
interlokaal en lokaal verkeer (o.m. per tram). Dat de 
bouw van het station door de oorlog een jarenlange 
vertraging zou oplopen, was toen nog niet te voor-
zien.

De tunnel bleek geen afdoende oplossing te zijn. 
Ook niet nadat bij het nieuwe station een onder-
grondse toegang tot het middenperron was aan-
gelegd. Decennialang meldden de lokale kranten 
regelmatig incidenten die het gebruik van de tun-
nel bij de Generaal de la Reylaan ontmoedigden. In 
1965 wordt uiteindelijk van een ‘onhoudbare toe-
stand’ gesproken. 

We zijn nu vijftig, nee honderd jaar verder, en de 
puzzel is nog steeds niet opgelost. Er zijn deelop-
lossingen bedacht zoals een viaduct en een tweede 
voetgangerstunnel. De radicale maatregel om het 
spoor te verdiepen heeft het tot nu toe niet gehaald. 

Wordt ongetwijfeld vervolgd.

Hans Jonker
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