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Toelichting op de spoortunnel varianten 
 
 
In de varianten C1, principe b en c (verder te noemen C1b en C1c), zie tekeningen, gaan langzaam 
verkeer en autoverkeer door dezelfde onderdoorgang. 
Het grote verschil is dat in de variant C1b de opgang naar de perrons aan de Utrechtse kant ligt en in 
C1c aan de Amersfoortse kant. De onderdoorgang in C1b heeft een meer transparante structuur 
bestaande uit twee afzonderlijke liggers voor de rails. In C1c is de onderdoorgang breder uitgevoerd. 
De toelichting voor de diverse voorzieningen die nodig zijn voor beide varianten is niet volledig:  
er bestaan nog behoorlijk wat vragen over die onderstaand voor alle vier de schetsontwerpen 
geformuleerd zijn. 
De aansluiting van het stationsgebied met het Emmaplein lijkt in variant C1c mooier dan in variant 
C1b. 
 
De varianten C2, principe a en b kennen gescheiden onderdoorgangen voor auto- en langzaam 
verkeer. De opgang naar de perrons is in beide varianten aan de Utrechtse kant. De aansluiting met 
het Emmaplein ziet er tamelijk goed uit, maar ook hier zijn er talloze vragen (parkeren, 
busaansluitingen, fietsroutes enz.) die nog opgelost moeten worden. 
 
De vragen die we op dit moment voor alle varianten hebben zijn de volgende: 
 
Aandachtspunten Bewonersvereniging Bilthoven-Noord voor de 4 schetsontwerpen 
onderdoorgang station Bilthoven, augustus 2007 
 
  
1. Fietsenstallingen 
 

 Capaciteit met groeipotentie 

 Logische/veilige bereikbaarheid vanaf Soestdijkseweg Zuid en Noord, vanaf Julianalaan en 
vanaf Jan Steenlaan 

 Zowel bewaakt als onbewaakt  

 Stallingen zowel ten zuiden als ten noorden van spoor 

 Ondergrondse stalling mogelijk? 

 Snelle en veilige bereikbaarheid perrons vanaf fietsenstallingen 
 
2. Fietsroutes 
 

 Goede alternatieve route voor de huidige belangrijke fietsroute: Julianalaan, Prins 
Bernhardlaan, over spoor naar Jan Steenlaan. Met name ’s morgens in gebruik door tientallen 
scholieren tegelijk (terugweg meer verspreid in tijd). Aan Julianalaan ligt ook de Julianaschool 
(basisschool) 

  
3. Looproutes 
 

 Logische/veilige route van Soestdijkseweg Noord naar perron: het huidige voetpad langs de 
Soestdijkseweg loopt aan de noordwestzijde. Drukke oversteek bij Jan Steenlaan. 

 Logische/veilige route vanaf perron en bushaltes naar scholen Jan Steenlaan 
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4. Park & Ride 
 

 Meervoudig ruimtegebruik: (op zaterdagen) ook parkeren op P&R t.b.v. winkelen. 
Voorwaarde: logische en aangename looproute vanaf P&R naar winkelcentrum. 

 Gebouwde parkeervoorziening om capaciteit te vergroten?  

 Voldoende capaciteit P&R ten behoeve van parkeren aan centrum’ring’ i.p.v. parkeergarage 
Vinkenplein. Parkeren op P&R t.b.v. ondernemers 

 P&R ook goed bereikbaar vanuit Julianalaan (anders wordt Julianalaan en Prins Bernhardlaan 
voor P&R gebruikt, gebeurt nu al in sterke mate) 

 P&R ook ten ‘ zuiden’ van station? 

 Logische route vanaf P&R naar perron (over spoor heen zoals in C1c is niet geschikt voor 
mensen met lichamelijke beperking, tunneltje niet sociaal veilig?) 

 
5. Kiss & Ride 
 

 Voldoende capaciteit; voor afhalen wordt langer geparkeerd dan voor wegbrengen 

 Zowel locatie aan ‘noordzijde’ als aan ‘zuidzijde’ van station, de laatste ook goed bereikbaar 
vanuit Julianalaan (anders wordt Prins Bernhardlaan hiervoor gebruikt) 

 
6. Opstelplaatsen bussen, groepsvervoer, taxi’s 
 

 Extra rijstroken voor stoppen en wachten, niet onder hellingshoek 

 Korte, logische en veilige routes van bushaltes naar station en winkelgebied 
 
7. Toegankelijkheid 
 

 Hoge eisen aan toegankelijkheid voor mensen met beperking, komt tevens ten goede aan bv. 
ouders met kleine kinderen in kinderwagens en op de fiets, aan winkelend publiek met 
rijdende boodschappentassen e.d. In voorgestelde varianten komen veel trappen en 
hellingbanen voor. 

 Hoe aantrekkelijk zijn alle trappen en hellingbanen voor skaters ? 
 
8. Uitstraling 
 

 Groene uitstraling Soestdijkseweg (momenteel verbroken t.p.v. station) versterken, zowel in 
variant C1 als C2 

 Mogelijkheden om huisje van stationschef (op andere plek) in te passen? 

 Zicht op stationsgebouw 
 
9. Sociale veiligheid 
 

 Hoe is sociale veiligheid onderdoorgang bij C1c te vergroten? Door meerdere functies aan 
stationsplein te koppelen? 

 
10. Algemeen 
 

 Een totaalvisie op het stationsgebied, Emmaplein (verkeersafwikkeling) en kop Julianalaan is 
belangrijk om de verschillende varianten te kunnen beoordelen op hun effecten voor de 
verdere omgeving. Welke ontwikkelingen/functies worden in toekomst voorgesteld? Wonen? 
Dienstverlening? Visie op ontwikkeling Rembrandtlaan e.o.? Bedrijventerrein langs spoor? 

 Is op kop Julianalaan (onder huidige Julianalaan) een parkeergarage te realiseren? 

 De wegaansluitingen Soestdijkseweg Zuid-Spoorlaan-Nachtegaallaan en Soestdijkseweg 
Noord- Jan Steenlaan verdienen bijzondere aandacht (verkeersintensiteiten, verkeersregeling, 
hellingshoeken, toegangen naar P&R, K&R, opstelplaatsen bussen) 
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VARIANT C1 VARIANT C1 –– Principe cPrincipe c

met alternatief voor fietsersmet alternatief voor fietsers

 

De vier schetsontwerpen 
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VARIANT C2 VARIANT C2 –– Principe aPrincipe a

 

 

VARIANT C2, Principe b 


