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5.3 Bilthoven-Noord 
 

Het gebied Bilthoven-Noord ligt ten noorden van de spoorlijn Utrecht - Amersfoort. Bilthoven-Noord 

kenmerkt zich door wonen in het bos. Langs veel van de wegen in Bilthoven-Noord zijn dan ook 

bomenrijen te vinden. De woningen staan veelal ver van de wegen. Daardoor zijn woonstraten in dit 

gebied niet altijd als zodanig herkenbaar. 

De projecten die in Bilthoven-Noord worden voorgesteld zijn weergegeven in figuur 5.4. 

 

  
Figuur 5.4: Projecten Bilthoven-Noord 

 

Daarnaast wordt Bilthoven Noord gekenmerkt door de spoorlijn die het gebied in tweeën splitst. Deze 

barrière wordt op twee plaatsen doorbroken. Voor de auto is er een overgang op de Soestdijkseweg. 

De gemeente gaat deze overgang in de toekomst voorzien van een tunnel voor langzaam verkeer en 

een tunnel voor de auto. De barrièrewerking wordt daarmee verkleind. Verder is er tussen de 

Gregoriuslaan en de Paltzerweg sprake van een tunnel voor langzaam verkeer. Hiervoor zijn buiten 

deze twee verbindingen geen aanvullingen noodzakelijk. 

 

In het kader van de strategische mobiliteitsopgave leefbare wijken en kernen staat het herkenbaar 

maken van de wegen in Bilthoven Noord centraal. Met herkenbaar maken bedoelen we in dit geval het 

duidelijk maken om wat voor soort weg het gaat en welk gedrag daarbij van de weggebruiker wordt 

verwacht. Het herkenbaar maken doen we niet alleen door infrastructurele maatregelen, maar ook 

door minder fysieke maatregelen. Binnen de experimenten die plaatsvinden in het kader van dit GVVP 

wordt hier nadere invulling aan gegeven. 

 

Naast het herkenbaar maken zijn er in Bilthoven-Noord twee routes die een verdere uitwerking 

verdienen. Het gaat daarbij om de Gezichtslaan in relatie tot de Soestdijkseweg-noord en de 

Sperwerlaan - Julianalaan. 

 

 
Figuur 5.5: Huidige vormgeving kruispunt Gezichtslaan – Soestdijkseweg-noord 



 

De Gezichtslaan is in de hoofdstructuur voor de auto benoemd als gebiedsontsluitingsweg. Voor 

verkeer richting de provinciale weg N234 en vice versa is naast de Gezichtslaan de Soestdijkseweg-

Noord ook een optie. Deze is tussen de Gezichtslaan en de provinciale weg echter niet geschikt voor 

grote hoeveelheden verkeer. Daarom is dit deel in de hoofdstructuur ook aangewezen als 

wijkontsluitingsweg. Het kruispunt Gezichtslaan - Soestdijkseweg-noord wordt op termijn anders 

ingericht. De gemeente heeft hier de voorkeur voor een rotonde en bekijkt de mogelijkheden daartoe. 

Ook zal de gemeente kijken naar mogelijkheden om de weg meer de uitstraling van een 

gebiedsonsluitingsweg te geven door de fietsvoorzieningen op te waarderen. Het opwaarderen zal 

binnen het bestaande profiel moeten plaatsvinden vanwege de laanstructuur. 

 

Aan de noordzijde van de Soestdijkseweg-noord ter hoogte van het kruispunt met de provinciale weg 

zijn plannen om een dynamisch route-informatiepaneel (DRIP) te plaatsen om mensen komend vanuit 

de richting Soest op de juiste route te wijzen (via de Gezichtslaan). Verder zal de gemeente in overleg 

met de provincie treden om op deze locatie de bebording aan te passen. 

 

 
Figuur 5.6: Bilderdijcklaan 

 

De route Sperwerlaan - Julianalaan vormt een verbinding met Den Dolder. Voor de Sperwerlaan geldt 

dat deze qua inrichting te typeren is als gebiedsontsluitingsweg. Het gebruik van deze weg sluit aan 

bij de functie. Het vervolg richting Den Dolder is de Paltzerweg. Ter hoogte van de kruising met de 

Paltzerweg verandert de weg qua vormgeving (fietspad naar fietsstroken) en maximumsnelheid. Het 

voorstel is om deze overgang duidelijker vorm te geven, zodat het voor de automobilist duidelijker is 

welk gedrag wordt verlangd. 

 


