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‘Ik vertrok met den middagtrein uit Utrecht 
naar Zwolle. (...) Binnen zeer weinig tijds 
hielden wij stil aan de Bilt, een klein station, dat 
zich mag verhoovaardigen op een dennenbosch 
en er zoo verlaten uitziet als eene volksplanting 
in de binnenwouden van Amerika.’ De Engelse 
graficus Charles Wood, die hier aan het woord 
is, mag tot de oudste beschrijvers van het station 

gerekend worden: hij schreef deze 
impressie in 1877 en legde zijn 
reis met een stoomtrein af. Wood 
zag een ander stationsgebouw dan 
het tegenwoordige. Het station 
van Bilthoven, toen nog halte De 
Bilt, was in 1863 geopend. Het 
stationnetje had zijn bestaan te 
danken aan de eigenaar van Jagtlust, 
jhr. Van den Bosch, die de grond 
voor de spoorlijn en het station had 
geschonken op voorwaarde dat de 
trein tussen Utrecht en Amersfoort 
er ‘s morgens en ‘s middags zou 
stoppen. Het was inderdaad nog 
een leeg gebied, daar bij het station: 
heide, bossen; van bebouwing 

was er nog geen sprake. Het eerste huis ten 
noorden van de spoorlijn werd pas in 1899 
gebouwd, voor J.E. Ameshoff, de secretaris van 
de spoorwegmaatschappij. In hetzelfde jaar 
werd de woning voor de stationschef gebouwd 
(Soestdijkseweg Noord 303). Het huis van 
Amershoff kreeg de naam villa Ensah, waar 
later Phaedo, dat in de laatste nummers van De 
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Biltse Grift is beschreven, werd gevestigd. De 
villa werd, op het koetshuis na, in de Tweede 
Wereldoorlog verwoest.     
Het was aan Ameshoff te danken dat de 
treinenloop bij De Bilt werd uitgebreid: hij 
zorgde ervoor dat in 1898 de spoorlijn van 
Baarn naar Den Dolder en in 1901 die van 
De Bilt naar Zeist werd geopend. Dat had een 
groei van reizigers tot gevolg, waardoor in 1901 
een nieuw station werd gebouwd, dat nu nog 
aanwezig is. Het perron met de overkapping, 
die gesteund wordt door ijzeren kolommen, 
vakwerkspanten en doorgaande liggers, bevindt 
zich tussen de spoorlijnen, waardoor het een 
zg ‘eilandstation’ is. De oorspronkelijke bouw 
uit 1901 is nog steeds te herkennen, al zijn 
er uiteraard wijzigingen en moderniseringen 
geweest. Een van de eerste had al snel plaats: in 
1913, waarbij de overkapping werd verlengd. 
We keren nog even terug naar Charles Wood, 
die het uitzicht na De Bilt in 1877 vanuit zijn 
stoomtreinraam beschreef: ‘Nu komt er eene 
lange streek heide: zandvlakten, gedeeltelijk 
begroeid met priem- en purper heidekruid; dan 
eene uitgestrektheid jong geboomte, gedeeltelijk 
bestemd om in minder woeste en verlaten 
streken overgeplant te worden, gedeeltelijk tot 
nuttige en huiselijke doeleinden. Voorbij al die 
boomen, dat zand en heidekruid, zou men zich 
bijna verbeelden de zee te hooren loeien, want, 

hoewel verborgen, is zij hier. Nu komt er weder 
eene open plek, waar men eene kerk, en een 
paar windmolens, naar ‘t schijnt tweelingen, 
ziet. De lange streek dorre heide verdeelt zich 
in miniatuur-zandheuvels, hier en daar door de 
zon verguld. De trein vermindert zijne snelheid 
en houdt stil. Dit is Soest.’
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De middagtrein uit Utrecht naar Zwolle stopt nog steeds bij 
Bilthoven, net als in 1877. 


