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Verkeersveiligheid Soestdijkseweg-Noord tussen Jan Steenlaan en Gezichtslaan 

N.a.v. de enquête die de Bewonersvereniging Bilthoven-Noord (BBN) in oktober 2015 onder haar 

leden heeft gehouden betreffende de verkeersveiligheid (in het bijzonder die van de fietsers) op de 

Soestdijkseweg-Noord tussen de Jan Steenlaan en de Gezichtslaan, heeft op 26 november overleg 

plaatsgevonden tussen een delegatie van het bestuur van BBN (Ina Duthler en Joe Tabbers), de 

gemeente (Mette Corsel) en de Fietsersbond (Wim Mastop).  

Conclusies 

In dit overleg zijn de volgende gezamenlijke conclusies getrokken: 

a) Er is een serieus probleem op de kruising Soestdijkseweg-Noord met de Bilderdijklaan en de 

van Ostadelaan, in het bijzonder tussen de fietsers (tweerichtingen) en het autoverkeer 

komende vanuit de Bilderdijklaan. Een zeer hoog percentage van de respondenten – 83% van 

de fietsers en 68% van de automobilisten -  kwalificeert de situatie als (zeer) onveilig. 

b) Dat geldt ook, zij het in iets mindere mate, voor de kruising Soestdijkseweg-Noord met de 

Gezichtslaan en de Laurillardlaan (70% van de fietsers en 57% van de automobilisten). 

c) Maatregelen zijn dus gewenst, zowel voor de korte als de iets langere termijn. 

 
Er is uitvoerig gesproken over structurele oplossingen die de verkeersveiligheid (voor fietsers én 

auto’s) en het fietscomfort tot een goed niveau kunnen brengen. Daarbij is met name een verbreding 

van het fietspad aan de orde geweest, als eigenlijk de enige oplossing die dat kan realiseren.  

Het bestuur van BBN heeft echter ernstige twijfels over de financiële en juridische haalbaarheid van 

zo’n ingrijpende oplossing, die grootschalige onteigening en/of rooien van bomen met zich 

meebrengt. De gemeente wil zo’n oplossing toch onderzoeken, ook in het kader van de zgn. Life 

Science As.  

 

Voorgestelde oplossingen 

Naar aanleiding van dit gesprek met de gemeente heeft overleg plaatsgevonden binnen het bestuur 

van BBN, wat heeft geresulteerd in het volgende drietrapsvoorstel van pragmatische oplossingen: 

1. Op korte termijn de overhangende struiken langs het fietspad aan de Soestdijkseweg-Noord 

zowel in de hoogte als de breedte drastisch snoeien, zodat er beter zicht en meer 

bewegingsruimte ontstaan. Tevens de bestrating van het fietspad egaliseren en structureel 

onderhouden (noodzakelijk i.v.m. de wortels van de direct naastgelegen bomen). 

2. Als proef een uitrijverbod voor auto’s vanuit de Bilderdijklaan instellen en het laatste stuk 

van de weg (vanaf de Tollenslaan) halveren met blokken of barriers, zodat auto’s ook fysiek 

alleen nog maar de Bilderdijklaan in kunnen rijden. Na een half jaar de effecten evalueren, 

voor enerzijds de situatie op de kruising met de Soestdijkseweg-Noord en anderzijds op de 

wegen tussen Bilderdijklaan en Laurillardlaan. De uitkomsten van deze evaluatie zullen 

worden besproken met de direct aanwonende BBN-leden alvorens conclusies te trekken. 

3. Een structurele oplossing ontwerpen voor de kruising Laurilardlaan-SoestdijksewegNoord-

Gezichtslaan (bv voorrangsroute SoestdijksewegNoord-Gezichtslaan of een rotonde). 

Afspraken tussen gemeente en BBN: 
i. Mette denkt na over de aangedragen oplossingen en komt op korte termijn met een reactie. 

ii. De uitslag van de enquête en de voorgestelde oplossingen bespreekt Mette op korte termijn 

met de verantwoordelijke wethouder van Hulst. 

iii. Na het overleg met de wethouder vindt een vervolgbijeenkomst plaats om te bespreken hoe 

verder te gaan.   
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De structurele oplossing voor de lange termijn - een verbreed fietspad op de Soestdijkseweg-Noord 

(in ieder geval tot de kruising met de Gezichtslaan) met voldoende brede bermen en uitbuigingen bij 

de kruisingen - wordt door de gemeente nader onderzocht. BBN zal de bevindingen uit dit onderzoek 

voorleggen aan haar leden. 

BBN zal in de eerste week van december haar leden informeren over de resultaten van de enquête 

en daarbij bovenstaande (voorlopige) bevindingen uit het overleg met de gemeente meenemen. 


