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Villaparken

Vogelzang

Waarderingscriteria

Afsluiting

VESTIGIA

Archeologie & Cultuurhistorie

Inleiding

• Planmatig villapark

• Periode 1850-1940

• Spoorlijn/forensen

• Cultuurhistorisch belang

• Waarderingscriteria

• Beschermde stads- en dorpsgezichten

Inleiding

Inleiding

Beschrijving Vogelzang uit de Cultuurhistorische waardenkaart gemeente De Bilt (eerste selectie)

Vroeg 20ste eeuwse Villaparken

• Planmatig, ruim

• Landschappelijke stijl

• Grote kavels

• Kronkelige wegenpatroon

• Grote beeldbepalende vrijstaande villa’s

• (Particulier) groen

Villaparken
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Vergelijkbare voorbeelden

Villaparken

Nimrodpark , Hilversum; Villapark Bosch en Duin, Zeist

Vogelzang

Vogelzang

- 1850-1940 

- Planmatig

- (particulier) groen

- Kavels

- Grote en kleinere villa’s

- Kronkelend wegenstructuur

- Verschillende architecten

Plan Villapark Vogelzang, ca. 1900

Waarderingscriteria

Waarderen bouwkunst:
Standaard  RCE (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

• Cultuurhistorische waarden

• Architectuur- en kunsthistorische waarden

• Situationele en ensemblewaarden

• Gaafheid en herkenbaarheid

• Zeldzaamheid

Waarderingscriteria

Voorbeelden cultuurhistorische 
waarden

• Geografische, landschappelijke en/of historisch-
ruimtelijke ontwikkelingen; 

• Technische en/of typologische ontwikkelingen;

• Innovatieve waarde of pionierskarakter;

Waarderingscriteria

Architectuur- en kunsthistorische 
waarden, voorbeelden: 

• Esthetische kwaliteiten van het ontwerp;

• Materiaalgebruik, de ornamentiek en/of 

monumentale kunst;

Waarderingscriteria

Villa Devia, Prins Hendriklaan 74

Situationele en ensemblewaarden, 
voorbeelden: 

• beeldbepalende betekenis van het object voor het 
aanzien van zijn omgeving, wijk, stad of streek;

• kwaliteit van de bebouwing in relatie tot de 
onderlinge historisch-ruimtelijke context en in 
relatie tot de daarbij behorende 
groenvoorzieningen, wegen, wateren, 
bodemgesteldheid en/of archeologie; 

Waarderingscriteria
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Gaafheid en herkenbaarheid, 
voorbeelden: 

• architectonische gaafheid en/of herkenbaarheid;

• materiële, technische en/of constructieve gaafheid;

• gaafheid en herkenbaarheid van het gehele 
ensemble van de samenstellende onderdelen 

(hoofd- en bijgebouwen, hekwerken, tuinaanleg 
e.d.); 

• relatie tot de structurele en/of visuele gaafheid 

van de stedelijke, dorpse of landschappelijke 
omgeving.

Waarderingscriteria

Zeldzaamheid, voorbeelden: 

• zeldzaamheid in architectuurhistorisch, 
bouwtechnisch, typologisch of functioneel opzicht;

• relatieve zeldzaamheid in relatie tot één of meer 
van de eerder genoemde kwaliteiten.

Waarderingscriteria

Villa’s Vogelzang, enkele kenmerken

Enkele algemene kenmerken: 

• Vrijstaand

• ‘onder architectuur’ gebouwd

• twee bouwlagen

• particulier groen rondom

• pleister en baksteengevels

Waarderingscriteria

Impressie 1

Impressie

Villa Aletta

Leijenseweg 3

Bron: http://www.wijkvogelzang.nl

Impressie 2

Impressie

Koppellaan

Impressie 3

Impressie

Villa Aletta

Villa Ekeliden, Soestdijkscheweg 267

Bron: http://www.wijkvogelzang.nl
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Afsluiting

• Cultuurhistorische waardevol:

• Cultuurhistorische, architectuurhistorische en 
stedenbouwkundige waarden

• Karakteristiek villapark periode 1850-1940

• Inclusief wegenpatroon en groen

• Beoordelingskader 

Afsluiting

Voor meer informatie

VESTIGIA Archeologie & Cultuurhistorie

Spoorstraat 5

3811 MN  Amersfoort

033 – 277 92 00

www.vestigia.nl


