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Beste mede-wijkbewoners, 
 
 
De zomer staat weer voor de deur, en velen van ons trekken er op uit. In deze 
nieuwsbrief komen natuurlijk de ontwikkelingen rond de spoortunnels aan de orde, we 
noemen wat aandachtspunten om prettig in de wijk te kunnen wandelen, en jullie kunnen 
het wijkfeest van zaterdag 25 augustus alvast in de agenda zetten.  
 
1. Wijkfeest op zaterdag 25 augustus  

Onze twaalfde verjaardag wordt op zaterdag 25 augustus gevierd met het traditionele 
wijkfeest.  Vanaf 16.00 uur is er aanloop op het grasveld Kruislaan / Prins 
Hendriklaan. Het speelkussen staat dan klaar. Ideeën voor andere activiteiten horen 
we graag! Om 18.30 schuiven we aan voor de maaltijd, waarvoor de deelnemers 
weer lekkere gerechten aanleveren.  

 
2. Afsluiting van de Spoorlaan voor autoverkeer 

Eind juni zal de Spoorlaan definitief afgesloten worden voor autoverkeer. De 
gemeente had niet langer kunnen wachten, want nu moet het ook echt wel voor de 
bouw van de spoortunnel. We zullen maar zeggen dat het eindresultaat telt: geen 
sluipverkeer meer in de wijk, meer rust en een veiliger omgeving voor ons allemaal, 
en de kinderen kunnen veiliger op straat spelen. Bij de Leijenseweg zullen borden 
geplaatst worden om erop te wijzen dat er geen doorgaand verkeer meer mogelijk is 
voor auto’s. Voor fietsers blijft de Spoorlaan open zolang de tunnelwerkzaamheden 
het toelaten. Daarna moet via de Leijenseweg worden gereden.  
 

3. Spoortunnels 
De voorbereidende werkzaamheden voor de spoortunnel van de Soestdijkseweg 
hebben we de afgelopen maanden natuurlijk zien gebeuren. Er is maximaal gekapt 
richting onze groenstrook (de grens van het bestemmingsplan is aangehouden, maar 
dat was ons inziens niet nodig geweest). De huizen van de tandarts en het Chinees 
restaurant zullen dit najaar gesloopt worden. Er zal zeker geluidshinder komen, ook ’s 
nachts. Mocht dat uit de hand lopen dan zullen we daarover met de gemeente en 
Prorail spreken. In 2014 moet de tunnel klaar zijn.  
 
Over de Leijensewegtunnel zijn nu besprekingen gaande tussen de gemeente en 
bewonersgroepen. De discussies gaan over de inrichting van de tunnel (licht, ruim, en 
een breed genoeg, gescheiden fietspad en trottoir aan de zuidzijde). Over de rotonde 
bij de Tweede Brandenburgerweg gaat het om de grootte (moet die ovaal worden, 
ovotonde), vrijliggende fietspaden met een of twee richtingen rijden. De toegang van 
fietsers tot de Spoorlaan geeft ook de nodige varianten. Veiligheid en (zo minimaal 
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mogelijk) ruimtegebruik zijn daarbij belangrijke punten. Indirect raakt de ontsluiting 
van de Anne Franklaan ons ook: moet dat verkeer via de bypass (met extra drukte op 
de rotonde) of via een directe ontsluiting op de Tweede Brandenburgerweg. Niet altijd 
lopen de meningen parallel. Op langere termijn is de herinrichting van het gebied van 
het politiebureau en de brandweer met woningbouw een vraagstuk, maar het maakt 
wel al deel uit van de gebiedsvisie. 

 
Variant van bewoners Leijenseweg 30-36 voor rotonde Leijenseweg – Tweede 
Brandenburgerweg met tweerichtingen fietspaden.. 
 

4. Prettig wandelen in de wijk 
 
In onze mooie wijk is het prettig wandelen. Maar dat vraagt in het voorjaar wel enige 
aandacht van bewoners in verband met overhangend groen. De stoep moet over de 
hele breedte tot ongeveer 2 meter hoog beloopbaar zijn. Door de lentegroei van de 
bomen en heggen is dat nu niet altijd meer het geval. Even de snoeischaar hanteren 
graag!  
 
Helaas vinden we ook nog wel eens hondenpoep op de stoep. Helemaal onbegrijpelijk 
is dat bijvoorbeeld bij de brievenbus of voor het toegangspad van een woning. 
Opruimen die poep! 
 
De groenstrook bij de Spoorlaan wordt na de diverse opknapacties steeds mooier. We 
zien mooie struiken en bloeiende vaste planten. Ingezaaide stukken staan nu in bloei, 
en de vruchtbomen zijn goed aangeslagen. Het is de moeite waard om daar een 
ommetje te maken.  
 
Zorgelijk is de zwam die op een van de acacia’s op het grasveld bij de Kruislaan te 
zien is. Dat zou wel eens het einde kunnen zijn van de boom. Ook niet ondenkbaar is 
dat de eikenprocessierups een keer in de wijk opduikt op een eikenboom. Laat even 
weten wanneer die gezien wordt. 
 

We wensen jullie allemaal een prettige zomer, met behouden terugkeer, en we hopen 
iedereen te ontmoeten op het zomerfeest op 25 augustus.  
 
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. En dan nog het 
verzoek om veranderde emailadressen door te geven aan: info@wijkvogelzang.nl 


