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Aan de slag in de groenstrook langs de Spoorlaan op zaterdag 17 maart 
 
Na de forse bomenkap in de afgelopen maanden is het nu de beurt aan ons om de 
groenstrook op te knappen. Door de komende tunnelwerkzaamheden en de omheining 
van het werkterrein was de toegang bij Spoorlaan 3 afgesloten, maar we hebben 
inmiddels weer gezorgd voor een nieuwe doorgang bij Spoorlaan 2. Zo kan er weer 
rondgelopen worden. Maar er is nog meer te doen, we gaan: 
 
- 50 klimop planten erbij zetten tegen de geluidswal 
- 8 fruitbomen planten 
- houtsnippers over het pad verspreiden 
- schoonmaken 
- bijsnoeien 
De kosten van de planten en bomen worden dit jaar weer gedragen door de afdeling 
Wijk- en Dorpsgericht Werken van de gemeente, waarvoor onze dank! 
 
Zoals elk jaar zal het weer gezellig zijn om met zijn allen bezig te zijn en iedereen is van 
harte uitgenodigd om langs te komen op zaterdag 17 maart. We beginnen om 10.00 uur 
tegenover Spoorlaan 38. Om 11.00 uur is er koffie, thee, frisdrank en koek. 
 
We doen het onderhoud dit jaar in het kader van de nationale vrijwilligersactie NLdoet. 
Hiervoor is het aardig wanneer u zich aanmeldt op 
http://www.nldoet.nl/nldoet/klus/?documentid=5014776  Doen! 
 
Gluren bij de Buren, zaterdag 17 en zondag 18 maart 
 
Kom langs op zaterdag 17 maart in Prins Hendriklaan 107 (gitaar & bongo, schilderijen 
Margot Jansen) en zondag 18 maart in Koppellaan 2 (bluessband Promotion, schilderijen 
Janneke Dungelmann). Voorstellingen om 13.00, 14.30 en 16.00 uur. Gratis! 
 
Algemene ledenvergadering dinsdag 27 maart, 20.00 uur in gebouwtje bij 
Zuiderkapel aan de Boslaan 
 
We nodigen u graag uit voor de jaarlijkse ledenvergadering. Naast korte verslaggeving 
over het afgelopen jaar en rondvraag over wat u bezighoudt in de wijk, hebben we vanaf 
half negen een lezing over de bijzondere architectonische waarden in onze wijk.  
 
Het financieel verslag zal tijdens de vergadering worden uitgereikt. Het secretarieel 
verslag geven we hier alleen op hoofdlijnen, in de nieuwsbrieven en op de website staat 
alles in detail.  

Wijkvereniging Vogelzang  

 
 

Groenstrook  
zaterdag 17 maart  10.00 uur 
Spoorlaan t.o. nr 38 
 

Lezing en ALV 
dinsdag 27 maart   20.00 uur 
zaal naast de Zuiderkapel 
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Belangrijke gebeurtenissen in 2011 zijn de voorbereidingen voor de ondertunneling van 
het spoor bij de Soestdijkseweg. Het is ons niet gelukt om de gemeente te houden aan 
de al voor 2010 geplande afsluiting van de Spoorlaan, maar die komt er in 2012 zeker.  
Eind 2011 is bekend geworden dat ook de spoortunnel van de Leijenseweg er komt. 
Daarbij blijven de huizen aan de Leijenseweg gespaard, en wordt de rotonde bij de 
Eerste Brandenburgerweg zo westelijk mogelijk geplaatst.  
In het voorjaar presenteerde Van Hugten plannen voor verplaatsing naar Larenstein. Na 
sloop van de garage zouden aan de Leijenseweg een serie huizen worden gebouwd. 
Inmiddels is duidelijk geworden dat deze plannen niet doorgaan.  
Positief was dat wijk Vogelzang bij de eerste 50 objecten op de cultuurhistorische 
waardenkaart van de gemeente is geplaatst. De wijkvereniging heeft al deze 
ontwikkelingen op de voet gevolgd, en waar nodig haar stem laten horen in de 
gemeenteraad en bij de wethouder.  
In april hebben een groep wijkbewoners 200 klimopplanten geplant tegen de geluidswal 
langs het spoor. In april hebben we ook een enquête duurzame energie gehouden 
waarna een werkgroep is ingesteld. In augustus was er weer het traditionele wijkfeest 
met maaltijd. In 2011 werd subsidie verworven voor het maken en plaatsen van zes 
historische panelen in de wijk. We haalden het niet om die op het wijkfeest te onthullen, 
dat werd januari 2012. 
 
Bregje Brugman  
Vestigia – Archeologie en cultuurhistorie, Amersfoort 
 
De architectuur in wijk Vogelzang en de bouwstijlen in de 20ste eeuw 
 
Het bureau Vestigia heeft recent de cultuurhistorische waardenkaart voor de gemeente 
De Bilt ontwikkeld. Daarin is ook onze wijk opgenomen bij de eerste selectie van 50 
belangrijke objecten. Bregje Brugman zal ons uitleggen wat bijzondere elementen zijn in 
onze wijk, in het bijzonder wat betreft de architectuur. Dat zal ze presenteren binnen de 
ontwikkeling van forenzengemeenten die in het begin van de vorige eeuw overal in de 
Utrechtse Heuvelrug en het Gooi heeft plaatsgevonden.  
 
De lezing is het startpunt van een poging om voor onze wijk preciezer aan te geven wat 
het behouden waard is. Ook al is er nu een goed bestemmingsplan waarin sloop van 
panden economisch onaantrekkelijk is, in onze wijk is er maar één gemeentelijk 
monument (Prins Hendriklaan 74, Devia), en alleen het gebied tussen de Soestdijkseweg 
en de Nachtegaallaan is aangemerkt als beschermd dorpsgezicht. Die huizen mogen niet 
worden gesloopt, alle andere wel. Maar wat vinden we daar zelf van?  
 
We willen graag gemotiveerd aangeven welke huizen het bewaren zeker waard zijn. Dat 
zouden alle huizen kunnen zijn die voor 1915 zijn gebouwd, omdat die allemaal tot de 
kenmerkende forensenarchitectuur uit die periode behoren. Maar er zijn huizen bij die zo 
vernieuwd zijn dat ze niet zo bijzonder meer zijn. Dan zijn er na 1915 ook nog wel 
karakteristieke huizen gebouwd, bijvoorbeeld het ensemble jaren-30 huizen aan het 
einde van de Spoorlaan en de Leijenseweg. Ook al zijn die huizen niet zeldzaam, samen 
vormen ze een gevelfront dat je wilt behouden en niet wilt doorbreken door nieuwbouw. 
Verder is er een aantal huizen dat door hun ligging (gericht naar een kruising) een 
bijzonder aspect heeft.  
 
Hierover zal Bregje Brugman ons informeren en van advies dienen over criteria. Dat alles 
in het kader van de algemene architectonische ontwikkeling in en de bouwstijlen van de 
20-ste eeuw. 
 
Het bestuur van Wijkvereniging Vogelzang 
Gerrit Bloothooft (voorzitter), John van Zijl (secretaris), Koos Verhoeff (penningmeester), 
Reina Everaars-Katerberg, Maaico Maarsen 
 
Kijk op onze website www.wijkvogelzang.nl voor het laatste nieuws.  


