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Nieuwe werkzaamheden in het centrum

De gemeente, Prorail en Heijmans starten maandag 4 maart met nieuwe werkzaamheden
in het centrumgebied. De werkzaamheden hebben gevolgen voor de verkeerssituatie,
parkeergelegenheid en de bereikbaarheid van woningen en winkels. Grofweg gaat het
hierbij over de nieuw aan te leggen rotonde aan de Soestdijkseweg, de Sperwerlaan en de
Julianalaan.
Rotonde
Begin maart start Heijmans in opdracht van ProRail met de aanleg van een rotonde op de
Soestdijkseweg ter hoogte van de Nachtegaallaan. Het werk wordt in twee fases uitgevoerd: eerst de
westkant (Spoorlaan) en daarna de oostkant (Nachtegaallaan). Van eind maart tot medio juni kan
verkeer vanuit het noorden niet linksaf de Nachtegaallaan in richting centrum maar wordt omgeleid
via de Boslaan / Koperwieklaan. Doorgaand verkeer vanuit het zuiden ondervindt geen hinder. Een
aantal parkeerplaatsen op het Emmaplein en de Nachtegaallaan is tijdens de werkzaamheden niet
beschikbaar. Ook voor het laden en lossen van winkels en horeca op het Emmaplein worden tijdelijke
maatregelen voorbereid. Volgens planning is de rotonde en het gebied daaromheen op 11 juni klaar.
Sperwerlaan
Vanaf 15 maart gaat ook de Sperwerlaan op de schop. De Sperwerlaan wordt dan voorzien van asfalt
en is gedurende vier dagen afgesloten voor verkeer. De omleiding loopt via de verlengde Boslaan en
de Koperwieklaan.
Julianalaan
Nadat medio juni het werk aan de rotonde Soestdijkseweg-Nachtegaallaan klaar is, krijgt de
Julianalaan haar definitieve inrichting volgens het ontwerp van Civitas. De wegwerkzaamheden starten
ter hoogte van de Rabobank en worden telkens in gedeeltes van vijftig meter aangepakt. Datzelfde
systeem werd eerder gehanteerd bij het vervangen van het riool in de Julianalaan. Vanuit Den Dolder
stuit het gemotoriseerd verkeer uiteindelijk op een wegversperring. We zorgen wel telkens voor
voldoende parkeergelegenheid in de directe omgeving. Verkeer vanaf de Soestdijkseweg maakt
gebruik van de Vinkenlaan om het centrum in en uit te komen.
Uiteraard proberen we de overlast tot een minimum te beperken. Bij vragen, meldingen of onraad
kunt u contact opnemen met het Meldpunt Bilthoven Bouwt (06) 10 16 05 42.
Bilthoven Bouwt In de periode 2011-2018 wordt het centrum van Bilthoven uitgebreid en
gemoderniseerd en wordt het spoor op twee plaatsen ondertunneld. Dat is nodig om de veiligheid,
bereikbaarheid en leefbaarheid in en rond het centrum te waarborgen. Er is behoefte aan meer
winkels en voorzieningen, de bereikbaarheid moet worden verbeterd en de kwaliteit van de openbare
ruimte heeft een impuls nodig.
De modernisering wordt uitgevoerd onder de noemer Blthoven Bouwt. Het gelijknamige
informatiecentrum aan de Julianalaan 8 is geopend op woensdag van 10.00 tot 12.00 uur en op
vrijdag van 14.00 tot 17.00 uur. Ook op www.bilthovenbouwt.nl treft u actuele informatie aan.
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