
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

datum: 21-07-2020 
e-mail: communicatie@ 

debilt.nl 
bijlage:  

      
uw kenmerk:  telefoonnr.: 030 - 228 94 11 afdeling: Gebiedsteam Bilthoven 

      

ons kenmerk: 
 

contactpersoon: 
B. Smits 

onderwerp: 
Verkeer en bereikbaarheid rond 
demonstratie boeren Biltse Rading 

 
 
Beste bewoner(s) en gebruiker(s),  

 

De gemeente De Bilt verwacht woensdag 22 juli een grote demonstratie van boeren. Samen met de politie 
en de organiserende boeren treft de gemeente voorbereidingen om de demonstratie ordelijk en veilig te 

laten verlopen. De demonstratie vindt plaats op de Biltse Rading in De Bilt, zoals in goed overleg met de 
organiserende boeren van Farmers Defence Force is afgesproken.  

 
Door de demonstratie zal onze gemeente naar verwachting tijdelijk niet goed bereikbaar zijn. Er worden 

maatregelen genomen om het verkeer in goede banen te leiden. In de bebouwde kom zijn verkeersregelaars 

en politie aanwezig om het verkeer uit de bebouwde kom te weren. Op belangrijke verkeerspinten worden 
borden en tekstwagens geplaatst.  

 
Verkeersmaatregelen op een rij: 

- De Antonie van Leeuwenhoeklaan wordt in de nacht van dinsdag op woensdag afgesloten voor 

autoverkeer, fietsverkeer én voetgangers. Het RIVM is uitsluitend voor bestemmingsverkeer bereikbaar vanaf 
de Soestdijkseweg Zuid.  

- De Biltse Rading is vanaf woensdagmorgen 01.00 u afgesloten voor verkeer tussen de Groenekanseweg en 
de A27.  

- De Biltse Rading is ook niet bereikbaar vanaf de Blauwkapelseweg en Voordorpsedijk. Bestemmingsverkeer 

kan wel over de Blauwkapelseweg en Voordorpsedijk rijden.  
- Vanaf de Utrechtseweg zijn de Park Arenberg en Kerklaan niet toegankelijk voor verkeer. 

- Demonstranten worden zo veel mogelijk buiten het centrum van de Bilt omgeleid richting het 
demonstratieterrein de Biltse Rading.  

- Verkeer op de omringende hoofdwegen (A27, A28, N237 en N234) krijgt instructies via tekstkarren. 
- Het OV in De Bilt rijdt woensdag een aangepaste route en dienstregeling. Kijk voor actuele reisinformatie 

op www.u-ov.info 

- Fietsverkeer langs de Biltse Rading blijft mogelijk. 
 

Waar kan ik rekening mee houden? 
Houd er rekening mee dat u mogelijk niet uw gebruikelijke route kunt nemen, wanneer u met de auto op 

pad gaat. Reist u met het OV? Plan uw reis dan via www.u-ov.info. Ook fietsers verzoeken wij om goed op te 

letten bij aangepaste verkeerssituaties. Op onverwachte plekken kunt u landbouwvoertuigen tegenkomen in 
het verkeer. Vergeet ook niet om uw gasten te attenderen op de verkeerssituatie.  

 
Vooralsnog verwachten wij dat de protesterende boeren Bilthoven aan het begin van de avond weer zullen 

verlaten. Wij vragen uw begrip en geduld voor de hinder die de demonstratie zal opleveren. 
 

Informatie 

Op onze gemeentelijke website houden wij een liveblog bij: www.debilt.nl/boerenprotest. Met telefonische 
vragen kunt u terecht bij de gemeente De Bilt op telefoonnummer (030) 228 94 11. 

http://www.u-ov.info/
http://www.u-ov.info/


 
 

Met vriendelijke groet, 

 
 

 
Team Communicatie 

Gemeente De Bilt 


