
Nieuws over werkzaamheden Bilthoven Bouwt 

 
 
De voorbereidende werkzaamheden in het stationsgebied zijn in volle gang. In dit 

nieuwsbericht leest u meer over wegomleidingen, veiligheid, bushaltes en een 

verplaatsing van een fietsenstalling.  

Veiligheid voorop bij werkzaamheden stationsgebied Bilthoven 
De aannemer is de 27ste begonnen met het verleggen van de kabels en leidingen in het 
stationsgebied. Daarvoor is de Jan Steenlaan verlegd. Het verkeer wordt omgeleid. Vanaf de 
Soestdijkseweg Noord is het niet meer mogelijk om tot aan het station door te rijden. Het verkeer 
wordt via de Van Ostadelaan, de Rembrandtlaan en de Jan van Eyklaan omgeleid.  

Deze afsluiting zorgt voor extra reistijd en ongemak, maar is helaas noodzakelijk. Zo kunnen we het 
werk zo snel mogelijk uitvoeren en garanderen we bovendien de veiligheid van de werklui, het 
autoverkeer én de vele scholieren en fietsers die naar de Jan Steenlaan moeten. De gemeente vraagt 
u dan ook om u te houden aan de omleidingen en de aanwijzingen van verkeersregelaars op te 
volgen. 

Bushaltes Connexxion tijdelijk gewijzigd 

Connexxion heeft in verband met de werkzaamheden op de Jan Steenlaan de busroute van lijn 77 
gewijzigd. De haltes op de Jan Steenlaan zijn buiten gebruik, evenals de halte bij De Kwinkelier. 
Bezoekers van het winkelcentrum kunnen opstappen bij de halte Koperwieklaan. Actuele omleidingen 
en wijzigingen in de busroute kunt u vinden op de website van Connexxion, www.connexxion.nl.  

Onbewaakte fietsenstalling bij Bakker2Wielers tijdelijk buiten gebruik 
De onbewaakte fietsenstalling aan de noordzijde van station Bilthoven, achter Bakker2Wielers wordt 
vanaf donderdag 7 juli 2011 buiten gebruik gesteld. Men wordt verzocht vanaf deze datum geen 
fietsen meer in deze stalling te plaatsen. De bewaakte fietsenstalling van Bakker2Wielers zelf blijft 
gewoon toegankelijk. De onbewaakte stalling moet uitwijken voor het plaatsen van een nieuw 
trafonstation. Het huidige trafohuis staat op de plek waar straks de onderdoorgangen komen te 
liggen, en moet dus verhuizen. Na plaatsing van het nieuwe trafostation worden alle kabels verlegd en 
op deze nieuwe transformator aangesloten. In oktober, als het werk klaar is, worden de fietsenrekken 
teruggezet. In de tussentijd wordt er een tijdelijke stalling geplaatst op de hoek Soestdijkseweg / Jan 
Steenlaan.    

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met het meldpunt Bilthoven Bouwt (06) 10160542.  

 


