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Planning
 april - mei
___________________________________
•	 ruwbouw	snelverkeerstunnel
•	 aanleg	rotonde	Nachtegaallaan
•	 terinzagelegging	rotonde	Jan	Steenlaan

 juni - juli
___________________________________
•	 definitieve	inrichting	Julianalaan,	 
 (deel) Nachtegaallaan
•	 bouw	fietsbrug
•	 afbouw	snelverkeerstunnel

Nu beschikbaar in het 
infocentrum: OP = OP!

station Bilthoven, ca. 1908

seinhuis, ca. 1905

Diepste punt blijkt hoogtepunt
Half maart nodigde ProRail een flink 
gezelschap uit om samen de nieuw 
gebouwde tunnelbak in te lopen. Op het 
‘diepste’ punt kreeg wethouder Ditewig 
uit handen van regiodirecteur Cees 
de Vries een prachtig vormgegeven 
overzichtsboekje uitgereikt. 

Bij de aanleg van de onderdoorgang voor 
snelverkeer, bereikte ProRail op dinsdag 19 
maart het ‘diepste punt’. Dit moment werd 
feestelijk gemarkeerd met een samenkomst in 
de bouwkeet van Heijmans en een rondgang 
door de tunnelbak. Vertegenwoordigers van 
de klankbordgroep, college- en raadsleden, 
zo’n vijftien internationale studenten en het 
projectteam Bilthoven Bouwt, kregen de 
unieke kans om - uitgerust met bouwhelm, 
stevige schoenen en een fluoriserend hesje - 
de vorderingen in de bouwput van heel nabij 
te bekijken. 
‘Zeer indrukwekkend. We zijn hier getuige 
van een flink staaltje vakmanschap’, zei 
wethouder Ditewig die naast bewondering 
vooral opluchting toonde. ‘Ik ben me er zeer 
van bewust dat ik nu - na tachtig jaar discussie 
- voor het eerst het spoor écht, maar dan ook 
écht... veilig kruis. De opluchting die ik voel als 

ik hier loop, deel ik met honderden mensen. En 
over de jaren heen met duizenden mensen.’  

Give away
Eenmaal beneden aangekomen ontving de 
wethouder uit handen van Cees de Vries, 
directeur Randstad Noord, het eerste 
exemplaar van een prachtig vormgegeven 
boekje waarin de planning en het werk in het 
stationsgebied beeldend beschreven staan. Het 
boekje is intussen ook huis-aan-huis verspreid 
in het projectgebied. Maarten Teunissen, 
bouwmanager bij ProRail: ‘Om omwonenden 
die te kampen hebben met soms hevige 
overlast, ook tussentijds te bedanken voor hun 
geduld en begrip’. Zolang de voorraad strekt is 
het boekje ook verkrijgbaar in het infocentrum. 
Teunissen: ‘Het publiek in Bilthoven toont 
zich bovenmatig geïnteresseerd. Er zijn veel 
mensen die bijna dagelijks een kijkje komen 
nemen. Als het werk het toelaat nemen we 
de tijd om een toelichting te geven. Dat lukt 
niet altijd. Met dit boekje willen we ook hen 
tegemoet komen’. 

In oktober van dit jaar wordt de onderdoorgang  
opengesteld voor autoverkeer. Daarna gaat 
ProRail aan de slag met de bouw van een 

onderdoorgang voor fietsers en wandelaars. 
Volgens planning wordt het vernieuwde 
stationsgebied in 2015 opgeleverd. Vanaf dat 
moment behoren de gesloten spoorbomen op 
de Soestdijkseweg definitief tot het verleden.



Dr. Melchior verbindt opnieuw! 
Bij het bepalen van een naam voor de 
nieuwe doorsteek in het centrum, is de 
gemeente niet over één nacht ijs gegaan. 
De straatnamencommissie die normaliter 
nieuwe namen bedenkt, vroeg deze keer 
ook inwoners om suggesties. Begin maart 
nam het college een besluit. De doorsteek 
die de Nachtegaallaan met de Julianalaan 
verbindt heet voortaan: ‘Melchiorlaan’. 

Eind vorig jaar vroeg de straatnamencommissie 
om suggesties vanuit het publiek. In totaal 
kwamen er twintig reacties binnen. Twee 
namen kwamen als winnaar uit de bus: de 
Ravenhorstlaan en de Melchiorlaan. De familie 
Ravenhorst had op de plek van de doorsteek 
een pension en later een speelgoedwinkel. 
Dokter H.W. Melchior is niet alleen de bedenker 
van de naam ‘Bilthoven’; hij maakte ook naam 
als oprichter van de vrijwillige brandweer en 
als initiatiefnemer voor de komst van zwembad 
Brandenburg. Vanwege deze verdiensten 
adviseert de straatnamencommissie nu de 

naam Melchior voorgoed te verbinden aan 
Bilthoven.  

De nieuwe doorsteek bevindt zich tussen 
de Nachtegaallaan en de Julianalaan. De 
doorsteek is sinds eind januari in zijn defintieve 
vorm gereed. De bestrating is tijdelijk omdat er 
aan weerszijden van de straat nog gebouwd 
gaat worden. De panden zijn straks te vinden 
aan de hand van de naam Melchiorlaan.

Vinkenplein 
Ook het plein dat onderdeel uitmaakt van 
de Nachtegaallaan en in de volksmond 
‘Vinkenplein’ is gaan heten, verdient een eigen 
noemer. De straatnamencommissie oordeelde 
dat ‘Vinkenplein’ zo ingeburgerd is, dat het 
alleen nog geformaliseerd hoeft te worden. 
Het college was dat van harte eens. Nu straat 
en plein een eigen naam hebben, kunnen er 
straks eenvoudig nieuwe adressen worden 
vastgesteld. 
 

Een kap met 
hartzeer 
Op een koude winterdag in januari werd de 
karakteristieke Amerikaanse eik op de hoek 
Julianalaan/Vinkenlaan naar beneden gehaald. 
Het kon helaas niet anders. De grote eik stond 
precies op de plek waar in de tweede helft 
van dit jaar een vrijliggend fietspad wordt 
aangelegd. Met het oog op de veiligheid 
van fietsers en het behoud van voldoende 
parkeergelegenheid, bleek het onmogelijk 
de boom voor het centrum van Bilthoven te 
behouden. 

Het nieuwe inrichtingsplan voor de 
openbare ruimte voorziet gelukkig ruim in 
het terugplanten van nieuwe bomen in de 
Julianalaan, de Melchior- en de Nachtegaallaan.

Reserveer zaterdag 1 juni 2013vast in uw agenda. Een deel van hetbouwterrein is dan voor iedereentoegankelijk. Kijk te zijner tijd opbilthovenbouwt.nl voor meer info!



Legenda
Rijloper
Bushalte
Kiss & Ride
Fietspad twee richtingen
Voetgangersgebied
Groenstrook
Overrijdbare strook / inrit

Jan Steenlaan
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Regionale functie voor station Bilthoven

Rotonde voor Jan Steenlaan
Aan de noordzijde van het station wordt extra ruimte gemaakt voor bushaltes. Ook 
wordt er – ter vervanging van de kruising Soestdijkseweg/Jan Steenlaan – een rotonde 
aangelegd. Om het plan uit te kunnen voeren, moet het bestemmingsplan in beperkte 
mate gewijzigd worden. 

In het regionale netwerk van openbaar vervoer wordt station Bilthoven gepositioneerd als 
een aantrekkelijke voorstadhalte voor Utrecht. Juist omdat vanuit dit station de verbindingen 
met De Uithof (het ambitieuze Utrecht Science Park) eenvoudig te faciliteren zijn. Dit vraagt 
wel wat extra ruimte voor bussen. Het ontwerp voor de noordzijde van het station is daar 
nu op aangepast. Er wordt ruimte gemaakt voor vier bussen. Bovendien wordt de kruising 
Soestdijkseweg/Jan Steenlaan vervangen door een rotonde die tevens dienst doet als veilige en 
snelle keermogelijkheid voor bussen. De Klankbordgroep Centrum Bilthoven is nauw betrokken 
bij de aanpassing en uitwerking van het ontwerp.

Terinzagelegging 
Een klein deel van de gewenste rotonde past niet binnen het geldende bestemmingsplan 
‘Stationsgebied Bilthoven’. Het plan biedt echter de mogelijkheid om voor afwijkingen van 
bestemmingsgrenzen tot maximaal 5 meter, een wijzigingsplan op te stellen. Het ‘wijzigingsplan 
rotonde Jan Steenlaan 2013’ ligt sinds 14 maart ter inzage op het gemeentehuis. Belanghebbenden 
en belangstellenden kunnen tot en met woensdag 24 april hun eventuele zienswijzen indienen 
bij het college van burgemeester en wethouders. Daarna neemt het college een definitief besluit.

Actuele
werkzaamheden
Begin maart zijn de gemeente, Prorail en 
Heijmans gestart met nieuwe werkzaam-
heden in het centrumgebied. Het gaat om 
de aanleg van de rotonde Soestdijkseweg/
Nachtegaallaan. In maart is ook de 
Sperwerlaan opnieuw geasfalteerd. Als de 
rotonde klaar is, start de gemeente met de 
definitieve inrichting van de Julianalaan.

De aanleg van de rotonde gaat in twee fases: 
eerst de westkant (Spoorlaan) en daarna de 
oostkant (Nachtegaallaan). Van eind maart 
tot medio juni is de Nachtegaallaan afgesloten 
voor verkeer uit het noorden; automobolisten 
die richting centrum willen, worden omgeleid 
via de Bos- en de Koperwieklaan. Fietsers 
kunnen er wel door. Doorgaand verkeer vanuit 
het zuiden ondervindt geen hinder. 

Julianalaan
Het inrichten van de Julianalaan start ter 
hoogte van de Rabobank en wordt telkens in 
gedeeltes van vijftig meter aangepakt. Dat-
zelfde systeem werd eerder gehanteerd bij het 
vervangen van het riool in de Julianalaan. Van-
uit Den Dolder stuit het gemotoriseerd verkeer 
uiteindelijk op een wegversperring. Verkeer 
vanaf de Soestdijkseweg maakt gebruik van de 
Vinkenlaan of de kersverse Melchiorlaan om 
het centrum in en uit te komen.



Colofon
Deze nieuwsbrief is een uitgave van 
gemeente De Bilt en ProRail.
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Gratis aansluiting voor glasvezel

Regeren = vooruitzien
Bewoners van de Julianalaan en een deel 
van de Nachtegaallaan hebben geluk. 
Wanneer zij nog vóór de herinrichting 
‘Ja’ zeggen tegen glasvezel, krijgen zij 
de aansluiting gratis. Zo voorkomt de 
gemeente dat beide straten in korte tijd 
tweemaal opengebroken moeten worden.

Gemeente De Bilt kiest in het nieuwe centrum  
voor de aanleg van een glasvezelnetwerk. In de 
praktijk betekent dit dat de straat opengebroken 
moet worden voor het het verleggen van kabels 
en leidingen. De straten gaan echter ook al op 
de schop vanwege de definitieve inrichting 
van de openbare ruimte. Om de volgorde van 
werkzaamheden op de Julianalaan goed te 
managen, heeft de gemeente aan Reggefiber 
(de installateur van glasvezel) gevraagd het 
werk zo snel mogelijk uit te voeren. Een verzoek 
waar Reggefiber gehoor aan heeft gegeven.

Jan Dijkkamp, projectleider Uitvoering: “Wij 
vragen ook de bewoners mee te werken. Langs 
de woningen en winkels wordt straks een 
zogenaamde natuurstenen rand aangebracht. 
Als de installateur daar later opnieuw onderdoor 
moet om een kabel naar binnen te trekken, 
ontstaan er hoge kosten en is permanente 
schade niet uit te sluiten.”

Voordelen voor de bewoners.
Wanneer bewoners en winkeliers gebruik 
maken van het aanbod, betalen zij nu geen 
kosten voor de aanleg. In een later stadium 
brengt het aansluiten van een individuele 
woning voor particulieren wel kosten met 
zich mee. Het is overigens niet verplicht om 
ook daadwerkelijk gebruik te maken van het 
glasvezelnetwerk. 

Stationschefwoning op transport
De stationschefwoning van Bilthoven krijgt 
een definitieve plek in het spoorwegmuseum 
in Utrecht. Het historische huis moest wijken 
voor de toekomstige onderdoorgang voor 
fietsers en voetgangers in het stationsgebied. 

De onderdoorgang voor fietsers en voetgangers 
kon alleen uitgevoerd worden, wanneer de 
stationschefwoning zou verdwijnen. Dit heeft 
te maken met de technische constructie van de 
onderdoorgang en met de werkruimte die nodig 
is om de onderdoorgang te kunnen bouwen.

De stationschefwoning werd in 1991 aange-
wezen als gemeentelijk monument omdat het 
pand over ‘architectuurhistorische waarde en 

een zeer fraaie veranda’ beschikte. De waarde 
van de woning voor bewoners werd nog eens 
onderstreept door het burgerinitiatief tot 
behoud van de woning. Het college toonde 
zich bewust maar liet in haar afweging het 
maatschappelijke belang van de onderdoorgang 
toch zwaarder wegen.    

Beeldbepalend 
Dit betekent niet dat het monument 
simpelweg is gesloopt. Het pand is zorgvuldig 
gedemonteerd waarbij de meest waardevolle 
elementen zijn opgeslagen. Het gaat dan om 
kozijnen, deuren, boeiboorden, dakgoten, 
gootklossen, de veranda en de binnentrap met 

leuningen. Deze onderdelen gaan nu naar het 
Spoorwegmuseum en worden gebruikt in een 
na te bouwen woning. Peter-Paul de Winter 
is als hoofd Collecties dik tevreden met de 
aanwinst. “Het is een prachtig gebouw en ook 
beeldbepalend voor stations uit vroeger tijden. 
De stationschef woonde vroeger in de directe 
nabijheid van het station zodat hij dag en nacht 
toezicht kon houden. De stationschefwoning 
herbergt daarmee een zekere symboliek uit 
vroeger tijden. Als museum zijn we blij dat we 
dit stukje geschiedenis uit Bilthoven bij ons 
mogen huisvesten.” 


