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Ontdek je kern in Vogelzang
door Henk van de Bunt
De oudste huizen van Bilthoven zijn rond 1900 gebouwd ten zuiden van Station De Bilt. Het is
daar prettig wandelen door de kronkelende lanen, langs de ruime percelen met fraaie villa’s
en de bomen die ook al zo’n honderd jaar oud zijn. Na een geslaagde renovatie van de wijk in
2010 zijn er door de wijkvereniging een zestal historische panelen geplaatst. Gerrit Bloothooft
is voorzitter van de wijkvereniging: ‘Op elk van de panelen is een oude ansichtkaart te zien,
waarvan het beeld ter plekke nog steeds heel goed te herkennen is. Daarnaast worden er op elk
paneel wat aardige bijzonderheden over de lanen, huizen en de bewoners verteld. De panelen
nodigen uit voor een prettig ommetje door de wijk’.
De route is te zien op de plankaart
uit 1900, waarvan het lanenpatroon er nog onveranderd bij ligt.
We wandelen de Spoorlaan in

17 juli 2013
In deze jachtige tijd verlang je soms terug naar die oersaaie maar rustgevende dingen van vroeger. Het tv-programma ‘Ontdek je plekje’
bijvoorbeeld: 10 minuten rust begeleid door idyllische beelden van
een stad of dorpje in Nederland. In mijn herinnering begon het steevast met een houten paneeltje waarop de tekst “Ontdek je plek’ was
geschreven, begeleid door prachtige muziek. Daarna een rustgevende
stem: Altijd in termen van het water, de eindeloze luchten en ‘de tijd
van vroeger’; hier en daar indrukwekkende stiltes midden tussen de
zinnen. De serie begon in 1972 en liep door tot maart 1993. Daardoor
geïnspireerd willen wij in dit jubileumjaar de zes kernen van de gemeente De Bilt herontdekken. Lekker weg in eigen kern (1).

Anti-loodwitfabriek en Hypsos
tentoonstellingsbouw. Ernaast begon smederij Sophie in 1919, maar
dat beviel de adellijke bewoners

De panelenkaart op de site www.wijkvogelzang.nl geeft precies aan
waar de locaties zich bevinden.
vanuit het Emmaplein. Daar is het
laatste jaar natuurlijk wel erg veel
veranderd door de bouw van de
spoortunnel. Waar we vroeger een
glas melk konden drinken in ‘De
bonte koe’ (nu Fong Cheng) is het
binnenkort een grote kale vlakte.
Maar in de bocht van de Spoorlaan zien we het eerste paneel,
dat zicht geeft op het hoekhuis
uit 1913. Dat huis heeft een lange
geschiedenis als café-restaurant
Spoorzicht, maar ook restaurant
Ajoe en showroom van jaloeziënen zonweringfabriek Schipper. In
de Spoorlaan was vroeger veel bedrijvigheid en dat zien we verderop ook op paneel twee. Dat biedt
een zonnige blik anno 1915, waar
de huidige machtige eiken nog
magere sprieten waren. De huizen
werden toen bijna allemaal als
winkel of werkplaats benut. Waar
nu garage Zwambag zit was vroeger een fabriek van Egyptische
sigaretten, gevolgd door de Fortis

van de achterliggende Prins Hendriklaan niet, zij waren ‘eenparig Waar nu garage Zwambag zit was vroeger een fabriek van Egyptische sigaretten.
van meening dat een dergelijke geraasmakende inrichting in een villapark niet thuisbehoort’. Sophie
verhuisde in 1926 naar de Leijenseweg. In het dubbele pand waren
in de loop der tijd een banketbakker, een wasserij, een slager, een
poelier, een meubelmakerij en een
melkhandel te vinden.
Koppellaan
We laten de bedrijvigheid achter
ons en lopen de Koppellaan in. Het
omsloten gebied tussen de Koppellaan en de Spoorlaan bestaat nog
grotendeels uit de oorspronkelijke
kleine villa’s en biedt een prachtig
dorpsgezicht. Paneel drie toont de
laan op een mooie zomerse dag
in 1920, waar de dienstbode even
nieuwsgierig uit huis komt. Toch
kent deze rustige wijk zijn drama’s.
Dat lezen we op paneel vier op de
hoek met de Middellaan. Het her-

Op een mooie zomerse dag voor 1922 komt de dienstbode even
nieuwsgierig uit huis (paneel 3). (foto uit de verzameling van Rienk
Miedema)

innert aan de crash van een Duitse
Junkers 88 in de nacht van 23 op
24 maart 1944, waarbij twee huizen volledig werden vernield en
vier bemanningsleden en vijf Bilthovenaren om het leven kwamen.
Hoeveel vriendelijker is de foto op
het paneel met twee meisjes op een
Vliegende Hollander uit 1926. Op
straat spelen was toen gewoon. We
keren om door de Kruislaan naar
het grasveld bij de Prins Hendriklaan. Aan deze laan zijn de eerste
grote villa’s gebouwd, waarvan de
wijk er nog een aantal rijk is. Paneel vijf laat de fraaie villa uit 1906
zien die nog steeds aan het pleintje
staat. Al snel was daar overigens
een Montessorischool en een kindertehuis gevestigd, maar vanaf
De Spoorlaan omstreeks 1915. De postbode ging er eens voor staan. (paneel 2). (foto uit de verzameling van de jaren vijftig is het huis toch
vooral bekend als Mabenty, waar
Rienk Miedema)

gegoede ouderen hun dagen sleten.
Waaronder jonkvrouw Quarles van
Ufford, die lang de er tegenoverliggende villa Eik en Hoek had
bewoond. Dat huis is in de jaren
zestig gesloopt voor nieuwbouw.
Als we daarna nogmaals de wijk
doorlopen naar het einde van de
Spoorlaan waar paneel zes staat,
dan kunnen we de wandeling besluiten met nogmaals een blik op
de plantekening van 1900 en leren,
dat de naam Vogelzang niet op
de Bilthovense natuur betrekking
heeft, maar de familienaam was
van de pionier die hier midden in
de 19e eeuw de heide begon te ontginnen.
Deze oudste wijk van Bilthoven
kent veel verhalen en het is aardig
om die in deze prettige omgeving
langs de weg te lezen.

