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Aan de gemeenteraad 
 
 
Voorgesteld Besluit 
 
 
Het college verzoeken om de in dit voorstel geschetste oplossing te onderzoeken en in overleg te 
treden met de hierbij betrokken partijen om deze oplossing tot realisatie te laten leiden. 
 
 
Samenvatting 
 
 
De Kiss-and Ride aan de westkant van het station in Breukelen wordt door automobilisten niet 
gebruikt om hun passagiers af te zetten of op te halen. Dit leidt tot gevaarlijke situaties op het 
stationsgebied in Breukelen. De fracties van D66 en Breukelen Beweegt hebben daarom deze 
situatie nader onderzocht en komen met dit initiatiefvoorstel om aan de oostkant van het station een 
Kiss-and-Ride te realiseren. 
 
 
Inleiding 
 
Als betrokken burgers en raadsleden is ons in de afgelopen jaren de onhoudbare situatie op station 
Breukelen opgevallen. Ondanks de kiss-and-ride aan de westkant van het station weigeren de meeste 
automobilisten hun passagiers daar op/af te halen. Dit leidt tot vele onprettige en zelfs gevaarlijke 
situaties op het stationgebied van station Breukelen. Wij hebben daarom besloten de zaak nader te 
onderzoeken en met een initiatief te komen waarmee, naar onze mening, de situatie vele malen beter 
zal worden. Zoekende naar verschillende mogelijkheden om het probleem op te lossen, hebben we 
rekening gehouden met een zeer kosteneffectieve oplossing.  
 



Argumenten 
 
Gevaar  
 

 
 
De hierboven weergegeven bocht is het gevaarlijkste punt op station Breukelen. Ondanks de gele 
strepen, parkeren vele auto's op dit punt, waardoor onder andere de fietsers, vanuit de achterliggende 
fietsenstalling, over het wegvlak moeten om het fietspad te bereiken. Op de bovenstaande foto is de 
situatie nog vrij goed, maar de situatie doet zich meerdere malen dagelijks voor dat automobilisten 
deels op de stoep en deels op de weg parkeren, wat voor erg veel overlast én gevaar zorgt bij andere 
weggebruikers en het busverkeer van en naar het station. 
 



 
 
 
U kunt zich voorstellen wanneer deze bus de vrij krappe bocht moet maken, hij vaak last zal 
ondervinden van de, aanwezige auto's die op de stoep geparkeerd staan. Dit heeft meerdere malen 
geleidt tot ongelukken in de bocht en dikwijls tot het uitwijken van verkeer op de rechtsliggende stoep, 
met alle gevolgen van dien (rode kader).  
 
Door de komst van een kiss-and-ride elders op het stationgebied zal het probleem in de bocht 
opgelost worden, niet langer zal het nodig zijn voor automobilisten daar hun auto te parkeren, 
waardoor zowel de automobilisten als de fietsers veilig het stationsgebied op en af kunnen rijden.  
 
Duurzaamheid  
De afstand gemeten vanaf het centrum van het dorp (Kerkbrink in Breukelen) tot de huidige kiss-and-
ride en terug naar het centrum is een afstand van 4, 5 kilometer. Indien de kiss-and-ride aan de 
oostkant van het station wordt gevestigd zal die afstand met 32% afnemen, er hoeft immers niet meer 
omgereden te worden. Een belangrijke reden voor ons om de locatie van de kiss-and-ride aan de 
oostkant van het station voor te dragen.  
 
 
Oplossing 
Op het huidige stationsgebied zijn in totaal 5 bushaltes, 4 daarvan worden gebruikt als bushaltes en 1 
als calamiteitenhalte. De noodzaak van deze calamiteitenhalte is zeer minimaal. Naar onze mening, 
kan er met een simpele verbetering aan het fietspad, op die wijze worden voldaan aan de 
calamiteitenroute voor politie/brandweer/ambulance. Via de westkant is het stationsgebied goed 
bereikbaar indien de nooddiensten via de A2 komen, via de oostkant kunnen ze dan over het fietspad 
het station bereiken. Vernomen is dat de calamiteitenhalte niet wordt gebruikt, maar dat de 
spoedeisende hulp op dit moment ook al het fietspad gebruikt om zo dicht mogelijk bij het station te 
komen. 
 



 
 
De bovenstaande foto geeft de huidige situatie weer, met helemaal rechts de ongebruikte doorgang 
voor calamiteiten.  
 
Naar onze mening zou de huidige calamiteitenhalte gebruikt kunnen worden als doorgang naar de 
kiss-and-ride. De linker vier haltes blijven voor de bussen en er wordt daarmee niks veranderd aan de 
haltecapaciteit op station Breukelen. De onderstaande foto geeft een idee van de mogelijkheid: 
 

 
 
Het wegvlak links van de linker onderbroken streep is slechts voor busverkeer.  
 
 
 
 



 
 
Bovenstaande schematische weergave geeft de huidige situatie aan met de 4 bushaltes en 1 
calamiteitenhalte.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
                          De fracties van D66 en Breukelen Beweegt komen met de volgende oplossing:  
 

 
 

Nadat de smalle doorgang tussen de stoep en de eerste bushalte is doorgereden, wordt de kiss-and-
ride 2 keer zo breed: de linker strook met pijlen dient voor doorgaand verkeer, rechts van de 
onderbroken streep kan er kort worden stilgestaan om passagiers op te halen.  
 
Het busverkeer zal geen overlast ondervinden, aangezien de doorgetrokken streep een verhoogde 
stoep kan zijn, waardoor de auto's niet op het busvlak kunnen komen. Voor automobilisten is dit 
overigens ook niet nodig. Busverkeer en autoverkeer hinderen elkaar niet.  



 
 
Zoals de bovenstaande foto laat zien, zijn enkele automobilisten als zo vrij om op de zaken vooruit te 
lopen, dit geeft echter exact de situatie weer zoals wij hem graag zouden zien. De ingevoegde 
wegbelijning laat zien welke concrete maatregelen gedaan moeten worden.  
 
Indien het initiatief zou worden uitgevoerd volgens dit plan zal er plek zijn voor ongeveer 10-15 auto's 
om gelijktijdig op de kiss-and-ride stil te staan en te wachten. Dit lijkt ons op dit moment voldoende om 
de situatie behoorlijk op te lossen. Door middel van enkele wijzigingen in de belijning en enkele 
borden, oftewel minimale investeringen, kan het stationsgebied van Breukelen een grote verbetering 
ondergaan.  
 
Wij verzoeken het college deze oplossing te onderzoeken en in overleg te treden met de hierbij 
betrokken partijen om deze oplossing tot realisatie te laten leiden.  
 
 
 
 
Namens de fractie van Breukelen Beweegt, Namens de fractie van D66, 
 
 
 
 
Dik van 't Hof  Franko Živković-Laurenta  
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