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Rubriek

status

1

Spoorwegovergang

AF

2

Tunnelbouw station

AF

3

Station en
stationsgebied
De afbraak

AF

4

Bezig

5

Emmaplein
Ook ‘driehoek’

6

Julianalaan
Incl. postkantoor
verbouwing PK

Bezig

7

Bezig

8
9

Kruispunt
JansteenlaanSoestdijkseweg
Overig Bilthoven
Overweg de Leyen

10

Fietstunnel

AF

11
12

Kwinkelier
Vinkenplein

Bezig
Bezig

•
•
•

Le Grand en
Melkweg en
Heidepark

AF

Bezig
Bezig

Nog doen

opmerking/albumtekst

De spoorwegovergang is de spil van de veranderingen in Bilthoven. Er is ongeveer 80 jaar gepraat over ondertunneling om verschillende redenen.
Het verkeer staat heel lang stil en er kwamen steeds meer auto’s. Veiligheid is ook een reden, er kropen steeds weer mensen onder de ahobs
door om een trein te halen, ondanks het voetgangserstunneltje. In 2010 is de knoop doorgehakt, er is besloten om een tunnel te bouwen onder
het spoor. De bouw begon in 2012, eerst de autotunnel, daarna de tunnel voor overig verkeer. Daarmee worden alle beelden van deze
spoorwegovergang meteen historisch.
Deze rubriek is nu compleet, tot en met de sloop van de fietsoverweg.
Er komt een tunnel onder het spoor door. Eigenlijk komen er 2, een voor auto’s en een voor fietsers en voetgangers. De autotunnel gaat in
oktober 2013 open voor het verkeer. Dan wordt begonnen met de bouw van de tunnel voor langzaam verkeer op de plaats van de huidige
spoorwegovergang. Voor de planning kunt u terecht bij Bilthoven Bouwt, in boekhandel Centraal. (2010-2013)
Ook op het station zijn de nodige veranderingen doorgevoerd, zoals de bomen die gekapt zijn in 2012 en de bouw van ‘de brug’. De oude P+R
parkeerplaats is tunnelweg geworden.
De panden die zijn gesloopt. In deze rubriek staan foto-albums over de afbraak van de panden, die moesten wijken voor alle veranderingen. Ik
heb mijn best gedaan gegevens te verzamelen over de afgebroken panden. Mocht er informatie niet kloppen dan hoor ik dat graag zodat ik het
kan aanpassen.
Het Emmaplein heeft vele gedaanten gehad Als het project Herinrichting stationsgebied’ klaar is wordt het Emmaplein een autovrij gebied. De
westzijde wordt, in tegenstelling tot eerdere plannen, voorlopig niet bebouwd. Op die manier heb je vanaf de loopbrug op het station een heel
mooi uitzicht op het rijtje aan de oostkant, dat min of meer ongeschonden uit het project komt.
Ook beelden van het Emmaplein in de rubriek 10-Fietstunnel
De Julianalaan is oorspronkelijk het middelpunt van wat wij vroeger ‘het dorp’ noemden. Daarmee werd het winkelgebied bedoeld. De Kwinkelier
was er nog niet. Nu alle bomen zijn gekapt in februari 2012 deed mij dat denken aan de bomen van voor 1960. Die zijn toen ook allemaal gekapt.
De bomen die in 2012 gekapt zijn, waren dus ongeveer 42 jaar oud. Behalve de grote boom bij de bank, die was veel ouder. Het gat dat is
ontstaan op de plaats van Poncius heet nu Melchiorstraat.
In deze rubriek beelden van de veranderingen op het kruispunt Jan Steenlaan/Soestdijkseweg (werd een rotonde).
Ook hier: beelden van de Jan Steenlaan, die in 2019 een fietsstraat is geworden (albums nog in opbouw).
In deze rubriek komen albums met aparte onderwerpen, die niet direct te plaatsen zijn in de andere rubrieken.
In de Leyen is ook een spoorwegovergang. Gezien de recente gevaarlijke situaties is besloten om ook op deze plaats een tunnel te maken, voor al
het verkeer. Bouw van deze tunnel zal beginnen als die bij het station klaar is.
Beelden van de bouw van de fietstunnel bij het station. In oktober is begonnen met de bouw. Op 24 april 2015 ging de fietsoverweg dicht en ging
de fietstunnel alvast open voor het verkeer en op 30 mei was de officiële opening. (2013-2015)
Tot en met 2019 af. Beelden van de Winkelcentrum De Kwinkelier door de jaren heen. In vervallen staat en in de opknapfasen.
Tot en met 2019 af. In 2018-2019 wordt het 'Vinkenplein' gerenoveerd. In deze rubriek vind je beelden van de afgelopen jaren, ook van de
Vinkenlaan en de Nachtegaallaan en na augustus 2012 de Melchiorlaan.
•
•
•

Bouw van wijkje Le Grand
Bouw van de Melkweg
Sloop Hotel Heidepark en bouw appartementen
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