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Tunnelboren duurt 1 jaar, 
aansluitingen in/uitritten 1 jaar: 
= 2 jaar verkeersvertragingen.

Lange termijn maatregel: 
tot start bouw nog geen 
verbetering voor milieu 
en veiligheid. Tijdelijke 
oplossingen?

Investering van € 200 mln, 
waarvoor gemeente 
Hilversum een deel zelf zal 
moeten reserveren over de 
komende jaren.

Wegvallen huidige 
groenvoorziening 
en bomen tussen 
rijstroken.

Verkeersaantrekkende werking over zuidelijke 
route rond Hilversum: deel verkeer buitenring 
kiest voor snellere tunnel ipv. noordelijke route.

Ontsluiting nieuw 
natuurgebied voor 
Hilversummers door  
mogelijkheid fietspad 
onder spoor (2 x 2 naar 
2 x 1 rijstrook).

Versterkt Metropool 
Regio Amsterdam 
(MRA) belang.

Bedrijvenpark Arena 
sneller bereikbaar 
en aantrekkelijker voor 
nieuwe vestigingen. 
Kansen voor verdere 
economische groei.

Geen files afvloeiend 
stadverkeer via Utrechtse-
weg, door stillere DDL.

Geen levensgevaarlijke 
fietsoversteek turbo-rotonde 
Utrechtseweg: rotonde op/afrit 
van dubbel- naar enkelbaan 
waardoor fietsers weer worden 
gezien door auto’s.

Klaar voor toekomstige verkeersgroei (structuurvisie 2030): 
• Van 1 naar 2 rijbanen = verdubbeling verkeerscapaciteit.
• Geen belemmering voor groei verkeersstroom boven de maximum
 IBP grens (30.000 verkeersbewegingen/dag).
• Verhoogt effect IBP door verbeterde verkeersstroom (nu 23.000  
 bewegingen/dag rotonde Loosdrechtse weg - rotonde Oostereind).

Regio- en buurtverkeer gescheiden 
met nieuwe mogelijkheden om verkeer 
DDl af te stemmen op wandelaars, 
fietsers en schoolgaande kinderen 
(niet meer tegen verkeer in fietsen).

Het "nieuwe Hilversum Zuid" is 
een geheel: niet meer gedeeld door 
een verkeersader. Brug naar natuur 
van Hoorneboegse heide, Lage 
Vuursche en verder, voor heel 
wandelend en fietsend Hilversum.

Veel scholen rond de DDL: 
veilig oversteken draagt bij 
aan halen doelstelling 
gemeente verkeersveiligheid 
rond scholen.

Veiligere en schonere woonwijk: 
verlaagde verkeersgeluid- en 
luchtvervuiling niveau’s, op straat 
en in woningen.

Geen overlast door zwaar 
verkeer: doorgaand internationaal 
zwaar vrachtverkeer N201 
verplicht door tunnel. Geen geluid, 
trillingen, luchtvervuiling voor 
bewoners in dag, avond en nacht.

Verbeterde aanrijtijden 
hulp- en ambulancediensten: 
zonder gevaarlijke capriolen 
via fietspaden bij verkeers-
congestie.

 
Tunnelplan sluit aan op de provinciale 
ambities om de doorstroming N201 te ver-
beteren. Veel meer dan IBP ooit zal kunnen.

Vermindering overlast/vervuiling 
Johannes Geradtsweg: gebruik snel 
doorstromende zuidelijke rondweg
ontlast noordelijke rondweg.

Regiogemeenten sneller naar A27:  
Loosdrecht, ‘sGraveland, Kortenhoef  
en Vreeland profiteren mee.

Participatie, Veiligheid, Groen en Gezondheid: 
versterking speerpunten gemeentebegroting 2015: 
• Participatie: van en door burgers.
• Veiligheid: DDL weer een rustige laan met 
    max 30 km/u, verkeerslichten zijn weggehaald. 
• Groen: natuurgebieden blijven bespaard, 
 bomen op de DDL kunnen blijven staan.
• Gezondheid: de luchtvervuiling neemt af:
    grootste deel verkeer gaat door de tunnel 
 waar de lucht verantwoord wordt afgevoerd. 
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VOOR EN TEGEN

Voordeel Nadeel
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