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Villapark Vogelzang 

Lies Haan-Beerends. 

Weinig mensen uit De Bilt en Bilthoven zullen iemand de  juiste weg kunnen wijzen, wanneer men hen vraagt 
waar villapark Vogelzang is. De  namen, die bij de  aanleg aan de  villaparken gegeven werden leven niet 
meer in Bilthoven. Het kan zijn, dat  men naar plein Vogelzang verwijst. Dit aardige plein, liggend tussen 
de Nachtegaallaan, de  Boslaan en de  Mereliaan, is echter niet het bedoelde viliapark en is, daarbij vergeleken, 
nog van recente datum. 

Villapark Vogelzang is veel uitgestrekter en met de aanleg 
werd begonnen rond 1900. Je zou het de eerste 'groeikern' 
van Bilthoven kunnen noemen, hoewel er van Bilthoven 
bij de aanleg ervan nog niet kon worden gesproken. De 
naam Bilthovendateert uit 191 7. Indeeerstebouwaan- 
vragen voor de te bouwen villa's werd als locatie 
'villapark nabij station De Bilt' vermeld. 

Eind vorige eeuw bestond er bij de welgestelde stedelingen 
de behoefte zich buiten te vestigen, niet te ver van een 
grote stad. De uitbreiding van het spoorwegennet 
vergrootte de mogelijkheid om buiten te wonen en in 
de stad te werken. De grond buiten de stad was bovendien 
veel goedkoper, iets wat het buiten wonen ook aantrekke- 
lijk maakte. De gronden ter weerszijden van de spoorlijn 
in de gemeente De Bilt lagen er eind vorige eeuw nog 
woest en ledig bij. De zandige grond was niet geschikt 
voor akkerbouw of veeteelt en dus nauwelijks in cultuur 
gebracht. De spoorlijn vormde een snelle verbinding naar 
de grote stad, Utrecht. Een geschikte plek dus voor de 
aanleg van een nieuw villapark. Hoe begon het allemaal? 
Wie gaf de aanzet tot de bouw? 

De spoorlijn Utrecht - Amersfoort was in 1863 al in 
gebruikgenomen, maarer stopteneind 19'eeuwslechts 
enkele treinen per dag bij station De Bilt. Station De 
Bilt was de naam van de halte bij de pleisterplaats 
Dennenhoeve aan de Soestdijkseweg (thans het Seinhuys, 
beter bekend echter nog als De Schouw). Van villa's was 
nog geen sprake. Men zag voornamelijk heidevelden 
met her en der wat bossages. Aan de zuid-oostzijdevan 
de spoorlijn was wat grond in cultuur gebracht. Daar 
bevond zich ter hoogte van de Boslaan het boerderijtje 
waar Huibert Vogelzang van 1838 tot 1854 gewoond 
had. Vogelzang was een pionier, die woeste grond in 
cultuur bracht. Bij akte van 29 maart 1838 had hij 10 
ha heidegrond in erfpacht gekregen. Deze 10 ha waren 
gelegen ten zuiden van de spoorlijn, met als westgrens 
de Soestdijkseweg, als zuidgrens ongeveer de Boslaan, 
als oostgrens zou men de Sperwerlaan kunnen zien en 
als noordgrens de toen nog niet aangelegde spoorlijn. 
De gronden langs de Soestdijkseweg werden door H~iibert 
Vogelzang tot bouwgrond ontgonnen en het overige 

gedeelte van deze 10 ha werd bebost. In 1854 verliet 
Huibert Vogelzang De Bilt om zich in de Haarlenmer- 
meer te gaan vestigen. Zijn naam bleef echter aan zijn 
boerderij verbondenen via deze boerderij aan het eerste 
'bestemmingsplan' van het villapark nabij het station 
De Bilt. 

Mr. J.E. Ameshoff, de toenmalige secretaris van de 
Nederlandse Centrale Spoorwegmaatschappij, kreeg 
op 1 1 apnl1899 vergunning tot het bouwen van een villa 
op een groot terrein tussen de spoorlijn en de Bilderdijk- 
laan. Op 8 mei 1900 werd het bewijs van voltooiing 
uitgereikt en kon villa Ensah worden betrokken. 

Mr. Ameshoff vroeg in november 1899 ook nog 
een vergunning aan voor het bouwen van een koetshuis 
met paardestal. Hij was het, die er mede voor zorgde, 
dat De Bilt een frequente treinverbinding kreeg. Behalve 
de reeds aangelegde lijn Utrecht-Amersfoort ontstonden 
er verbindingen naar Den Dolder, Baarn en Zeist. Op 
27juni 1898 werd delijnutrecht - Den Dolder - Baarn 
in gebruik genomen door de Utrechtse Locaalspoorweg- 
maatschappij. De lijn naar Zeist werd op 29 augustus 
1901 geopend door de Nederlandse Buurtspoormaat- 
schappij. 

Het gevolg was dat er in 1902 bij het station De Bilt 
reeds 52 treinen per dag stopten die uit Utrecht kwamen 
en even veel die er naar toe gingen. Mede daardoor werd 
het aantrekkelijk dicht bij het station te gaan wonen. 

De voor dit doel opgerichte Maatschappij tot 
ExphAatie van bou wteminenna bJstation De Biltkocht 
in die periode onder andere de 10 ha grond die Huibert 
Vogelzang in erfpacht bezeten had. Ze liet de oude 
opstallen slopen en haar directeur, L.H. Westerhout, 
vroeg bij de gemeente De Bilt, eind 1899, vergunning 
aan voor de bouw van een villa nabij het station. Op 
8 januari 1900 werd de vergunning verleend en op 29 
april 1901 werd het bewijs van voltooiing van villa 
Essenburg (thans Soestdijkseweg 265) afgegeven. Dit 
is de oudste nog bestaande villa ten zuiden van de 
spoorlijn. 

Voor de bouw van diverse andere villa's waren er 
inmiddels aan L.H. Westerhout al de nodige vergun- 
ningen verleend en was men met de bouw begonnen. 
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Voor de dubbelvilla's Soestdijkseweg 2661268 en aangemerkt, dat het stuk Julianalaan, dat nu van de 
2741274 werd op 25 september 1901 een bewijs van Vinkenlaan tot het Emmaplein loopt, toen ook tot de 
voltooiing afgegeven. De dubbelvilla's 2421264 en Vinkenlaan behoorde. 
2781280, waarvoor op 22 maart 190 1 vergunning was Ten westen van de Soestdijkseweg ontstonden de 
verleend, konden op 25 september 1901 eveneens worden Spoorlaan, de Prins Hendriklaan, de Middellaan en de 
betrokken. Kruislaan. Het stratenplan is gelijk gebleven, al wordt 

een gedeelte van de 
Middellaan en de 
Kruislaan nu Kop- 

gin,. Knr.ra. \'ait%~s, 2794. 

Soestdljkseweg, gezien vanaf de Nachtegaallaan anno 1905. Het 
villa's zijn goeddeels in tact, de voortuinen zijn verdwenen. 

De Soestdijkseweg, in de buurt van het station, begon 
aanzien te krijgen. Dicht bij het station, daar waar men 
nu de woonwinkel Roobol vinden kan, Julianalaan 1 ,  
lag villa Oase van Jhr. Van Schuylenburgh van Bomme- 
nade. Voor de bouw van deze villa was in maart 1900 
vergunning aangevraagd (G.A.B.inv.nr. 157, stuk 179) 
en bij die aanvrage was een tekening gevoegd van het 
aan te leggen villapark, waarop voor het eerst de naam 
VILLAPARK VOGELZANG stond vermeld. 

Het aan te leggen park blijkt veel groter dan het 
terrein dat Huibert Vogelzang destijds in erfpacht had. 
Niet alleen ten oosten van de Soestdijkseweg, maar meer 
nog ten westen, wilde men een park aanleggen in Engelse 
landschapstij1,met kronkelige wegen, plantsoentjes, grote 
bouwkavels en met merendeels grote villa's. Het park 
is echter niet volgens dit plan gerealiseerd. Een mooie 
jugendstil-tekening is van iets latere datum. 

Villa Essenburg staat hierop al aangegeven, evenals 
villa Oase en de dubbelvilla'sdie L.H. Westerhout had 
laten bouwen. Deze tekening zal ongeveer van 1902 zijn. 
L.H. Westerhout staat er op vermeld als zijnde directeur 
van Viapark Vogelzang, gemeente De Bit. Het huidige 
stratenplan komt overeen met dat op die tekening. 

Ten oosten van de Soestdijkseweg de ronde 
Nachtegaallaan en Vinkenlaan, waarbij moet worden 

pellaan genoemd. 
Voor al die 

wegen in park Vogel- 
zang echter gereali- 
seerd waren, was er 
echter heel veel dis- 
cussie aan vooraf 
gegaan. Zowel tij- 
dens de vergaderin- 
gen van Burgemees- 
ter en Wethouders 
als inde Raad. Over 
de aanleg is veel te 
doengeweest en over 
de kwaliteit van de 

TI:I~~S Bil t ie t  Gtt~ti<,n, - !)t: BILT, nieuw aangelegde 
wegen wasmen lang 

hoekpand is afgebroken. De overige 
niet altijd tevreden. 

u i t  het Raads- 
besluit van 2 september 1902 (G.A. B. inv.nr. 14) blijkt, 
dat de door de gemeente-opzichter opgemeten lengte 
der wegen in totaal 1625 meter zou gaan bedragen. De 
rijweg van de wegen werd op 3 m vastgesteld en de totale 
breedte zou met wederzijdse bermen en voetpaden 10 
m in beslag gaan nemen. Blijkens de notulen van de 
vergadering van B&W d.d. 1 1 september 1902 (G.A.B. 
inv.nr.33), werd door B&W besloten aan de Directie 
der Maatschappij tot Exploitatie van Bouwterreinen 
bij het station, de voorwaarden mede te delen, waaronder 
men met overname van de wegen kon instemmen. Zo 
zouden de aaniegkosten der wegen f ],O5 per meter mogen 
bedragen. B&W achtte het plaatsen van 33 lantaarns 
gewenst en er zouden 8 brandkranen noodzakelijk zijn. 
Voor waterleidingbuizen werd f 3,- permeter bepaald. 
Bovendien werd vastgelegd hoe de bijdrage in de 
onderhoudskosten van een en ander geregeld zou worden. 

Blijkens het verslag van de openbare raadsvergade- 
ring van 4 november 1902, werd door de raad geadviseerd 
behalve het eigendomsrecht der wegen ook het plantrecht 
over te nemen. Zie G.A.B. inv.nr. 159, stuk 438. De 
gemeente zou zich verplichten binnen drie jaar na 
overdracht der wegen alle bermen te beplanten die dan 
nog niet beplant waren. De Raad achtte de kosten van 
de aanleg van de wegen hoog (f 12.995,- voor de wegen 
en f 8.824,- voor de lantaarns, brandkranen en 
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Tekening bladzijde 14: 
Ontwerp Villapark Vogelzang, december 1899. Niet als zoda- 

nig uitgevoerd. 

Tekening bladzijde 15: 
Ontwerp Villapark Vogelzang (ca. 1902). Hier is het huidig 

stratenpatroon wel herkenbaar. 

onderhoud). Na discussie werd toch besloten, dat, 
wanneer Gedeputeerde Staten de overname goedkeurden, 
zij B&W zouden machtigen een notarieel contract met 
betrekking tot de overname te sluiten. 

Rijksveldwachter Burgers had zich aanbevolen om 
opzichter te worden. B&W achtten hem echter onge- 
schikt, daar de oude Burgers niet meer over een goed 
gezichtsvermogen beschikte. Zij gavendevoorkeuraan 
politie-agent J. Elberts. Elbertswasmet dergelijk werk 
bekend en hij was een betrouwbaar man, die niet om 
te kopen zou zijn. De raad ging met dit voorstel van B&W 
akkoord. 

Tijdens de vergadering van B&W van 19 februari 1903 
werd door de directie van Park Vogelzang al hetgeen 
aan de gemeente overgedragen wat in het raadsbesluit 
van 4 november 1902 stond vermeld. Ook het in dat 
besluit vastgestelde bedrag ad f 20.8 19,- werd betaald. 

Volgens het raadsbesluit van 5 maart 1903 (G.AB. inv.nr. 
15) was er geen bezwaar tegen dat aan de firma P. Bijker 
uit Utrecht de aanleg werd gegund. Bijker was met de 
som van f 1 1.600,- de laagste inschrijver en de ingewon- 
nen informatiesomtrent deze firma warengunstig. Met 
de aanleg der wegen kon dus worden begonnen. 

Volgende discussiepunten in de raadsvergade~g waren 
onder andere de aanleg van de waterleidingsbuizen en 
het plaatsen van brandkranen. De heer Gerling merkte 
in de raadsvergadering van 31 juli 1903 op, dat er bij 
het station dan wel drie brandkranen waren geplaatst, 
maar dat er geen brandslangen waren. Hij vroeg zich 
af of die niet konden worden aangeschaft, daar het in 
geval van brand, het anders toch nog wel veel tijd in 
beslag zou nemenvoordat een brand kon wordengeblust. 
De voorzitter merkte op, dat aan zo'n aanschaf weer 
kosten verbonden waren. Bovendien moest er ook nog 
personeel zijn om die slangen te bedienen. Maar hij 
beloofde wel een onderzoek dienaangaande te doen 
instellen. 

In het najaar begon men zich serieus bezig te houden 
met de aan teleggen beplanting. De gemeente was immers 
ingevolge het contract verplicht de bermen en plantsoenen 
binnen een paarjaar te beplanten. Tijdens de raadsverga- 
dering van 14 oktober 1903 kwam dit onderwerp aan 
de orde. De heer Van Boetzelaer meende dat het 

bezwaarlijk zou kunnen zijn om alles tegelijk te 
beplanten. Hij dacht dat het niet mogelijkwasvooralle 
wegen de geschikte heesters en planten te vinden. De 
voorzitter merkte echter op dat die vrees ongegrond was. 
De houtvester van de Heidemaatschappij had hem 
verzekerd dat er wel degelijk voor alle wegen goede 
heesters te verkrijgen waren. Het was bovendien 
goedkopr om alles ineens te beplanten. Na enige 
discussieu-erd Moten ,  dat nog dat najaar het voorberei- 
dende zinkwerk werd gedaan, zodat men in het VOO jaar 
van 1904 tor. beplanten kon overgaan. 

Tijdensderaadnergaderingvan 12januari 1904 kwam 
de vraag aan de orde welke bomen er geplant zouden 
kunnen worden. Men dacht onder andere aan de 
Amerikaanse Eik De heer Van Boetzelaer was bang dat 
deze eik niet zo'n goede keus was. Het blad van de 
Amerikaanse Eik bleek vaak gestolen te worden! De 
voorzitter merkte echter op dat de heer Dissel, opzichter 
bij de Heidemaarschappij, hem te kennen had gegeven 
dat er steeds meer Amerikaanse Eiken werden aange- 
plant, zodat in de toekomst het stelen van blad wel niet 
zo veel meer zou voorkomen. De Amerikaanse Eik 
verloor daardoor immers zijn zeldzaamheid. De heer 
Dissel zou bezien waar deze eiken het beste gekocht 
konden worden. WeE&t bij de kwekerijen van Sandwijck 
of Eikenstein. Copijn en Groenewegen werden te duur 
bevonden. 

Al met al was men met de aanschaf van de bomen 
toch niet te zuinig geweest. Tijdens de vergadering van 
B&W van 17 maart 1904 werd besloten dat de 40 
beukebomen, die niet meer in het Parkvogelzang konden 
worden geplant, onder het werkvolk, dat zich met de 
beplanting had beziggehouden, verdeeld mochten 
worden. Of het werkvolk er blij mee is geweest, is niet 
te achterhalen. 

Op de kwaliteit van de pas aangelegde wegen kwam al 
spoedig kritiek. In de Utrechtse Courant van 30 mei 1904 
stond telezen,dat het grind onder degrondlaag van het 
puin was terechtgekomen. Het puin bleek uit te grote 
stukken te bestaan. In de vergadering van B&W van 
2 juni 1904 werd besloten dit puin te laten kloppen en 
tevens een paar wagons leem te bestellen. Dit leem zou 
met het geklopte puin worden vermengd en daarnamoest 
het grind opnieuw worden aangebracht, dat vervolgens 
goed gerold diende te worden. Bij de gemeente Soest 
werden twee wagons leem gekocht voor de som van f 36,- 
per wagon. Tijdens de Raadsvergadering van 1 juli 1904 
opperden de Heren Van Boetzelaer en Floor nog om 
sintels en klei te gebruiken. Maar de voorzitter gaf te 
kennen, dat B&W eerst de proef met leem wensten te 
nemen. 
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Het bouwen van villa's ging in de tussentijd gestaag door. vergunning verlcend cn werd op 28 mei 1904 het bewijs 
Niet alleen langs de Soestdijkseweg, maar ook in de Prins van voltooiing afgeleverd. 
Hendriklaan en de Kruislaan stonden in het voorjaar 
1904 al enkele prachtige villa's. Bovendien waren er Aan de Soestdijkseweg stonden aan weerszijden al diverse 
diverse in aanbouw. mooie panden en er waren er daar ook diverse in 

aanbouw. Op Soestdijkseweg 253 woonden H.P. en G.H 

1 Bij de vergunningverlening op 6 februari 1903 aan van der Haar. Het ontwerp voor deze villa, Villa 
Thomas de Rijk, steenbakker te Utrecht, was de Margarethe genaamd, was van de hand va11 de gebroeders 
voorwaarde gesteld, dat de villa zou moeten worden Van der Haar. Naast het beroep van architect, beoefende 
afgebroken wanneer de Directie van Park Vogelzang H.P. van der Haar ook de schilderkunst. Bij de 
daar ter plekke geen wegen aan liet leggen. Dc villa was vergunningverlening was, behalve voor dc bouw van 
gelegen op de noord-oost hoek van de Kruislaan en de de villa, ook toestemming verleend voor het bouwen 
Prins Hendriklaan. Deze villa staat er heden ten dage van een schildersatelier. Enkele jaren later werd er achter 
dan wel niet meer, maar de sloop heeft pas vele jaren 
later plaatsge- 
vonden. Toen 
dus niet vanwege 
het feit dat er G ~ D &  ~ l f  DE BfLT. 111';1i 

geen wegen zou- 
den zijn aange- . . 

" legd. 
I 

Voor de bouw 
van de nog be- 
staande villa's 
Prins Hendrik- 
laan 72 en 74 
werd aan A. de 
Rijk, wonende te 
Utrecht, respec- 

p* ""  
tievelijk op 18 r 

juli 1903 en 30 
april 1903, ver- 
gunning ver- 
leend. OP l3 Nachtegaallaan I Q 1  l, voortuinen, grasbermen en grindpaden 
april 1904 wer- 
den de bewijzen 
van voltooiing 
a f g e l e v e r d  
(G.A.B. inv. nr. 
161,stuk241)en 
konden de pan- 
den worden be- 
trokken. 

Ook langs de 
Nach tegaallaan 
waren de eerste 
villa's in aan- 
bouw. Voor het 
pand Nachte- 
gaallaan 10, bij- 
voorbeeld, was 
op 13 juli 1903 

Nachtegaallaan 1993, geheel gewijzigde situatie, alleen het bovengedeelte van de gevels is nog herkenbaar 
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de woning nog een tentoonstellingsruimte gebouwd 
(G.A.B. inv. nr.164, stuk 243). 

Behalve Villa Margarethe zijn er in Park Vogelzang 
ook nog andere villa's door de gebroeders Van der Haar 
gebouwd. Zo is het pand Soestdijkseweg 257 van hun 
hand, alsmede de villa's Prins Hendriklaan 7,Nachtegaal- 
laan 9,20,24,30 en 34. 

Zo rond 1906 begon Park Vogelzang een klein elitair 
dorp te worden. Buiten wonen was dan wel in, de natuur 
was er prachtig en men genoot van de rust, maar het 
bracht ook wel problemen met zich mee. Op 3 1 mei 1906 
werd in de raad het verzoekschrift besproken, waarin 
de heer A. Vosmaer en 14 andere bewoners van Park 
Vogelzang om een subsidie vroegen ten bedrage van 
f 150,-. Dit als tegemoetkoming in de kosten van een 
door hen ingestelde nachtwachtdienst. Er werd afwijzend 
op gereageerd. De bewoners konden door middel van 
luiken wel voorzorgsmaatregelen nemen tegen diefstal, 
vond de Raad. De nieuwe bewoners werden door de 
Raad veeleisend gevonden. In het oude dorp was er 
immers ook geen extra politietoezicht. Bovendien was 
er in de omgeving van Park Vogelzang altijd nog wel 
een jachtopziener in de buurt. 

Tijdens dezelfde Raadsvergadering werd een 
schrijven besproken van de Directeur van het Post- en 
Telegraafkantoor van De Bilt betreffende de vestiging 
van een hulptelegraaf, telefoon en postkantoor in het 
Parkvogelzang. De heer Ameshofmerkte op, dat men 
wel de geheledag op het station kon telegraferen, maar 
men kon geen telegrammen door tussenkomst van het 
station ontvangen. Ook was het thuis telefoneren niet 
mogelijk. De raad achtte een publiek telefoonkantoor - - 
zelfs niet 
haalbaar. 
Dat zou 
voor de 
gemeente 
te veel 
k o s t e n  
met zich 
meebren- 
g e n ,  
f 100,-  
t r a k t e -  
m e n t  
voor de 
hulptele- 
foonhou- 
d e r  e n  
f 5 0 , -  
voor het 
gebruik  

lokaal. Er werd daarom besloten voorlopig geen 
hulptelegraaf- en telefoonkantoor op te richten. Wel 
kwamerin oktober 1906eenhulppostkantoor. Dit was 
gevestigd in het huidige pand van bontfma Gaspa jan, 
Emrnaplein 9. Voor f 250,- per jaar werd dit pand, na 
verbouwing. aan de PTT verhuurd en konden de 
bewoners van Park Vogelzang er voor hun postzaken 
terecht. 

Tijdens de Raadsvergadering van 1 november 1906 werd 
het schrijven Lan I I september 1906 van het Bestuur 
der hlaatschappi-i tot Exploitatie van Bouwterreinen 
nabij statior. De Bilt besproken. In dit schrijven werd 
melding gcm& van de liquidatie van de maatschappij. 
Het gevolg ~ a n  deze liquidatie wasdat er na die tijd niet 
slechts grote kavels werden uitgegeven, waarop grote 
villa's werden gehuwd, maar ook kleinere percelen. 
Bouwers als 11.. S. van der Sterre en J. van As bouwden 
daarop kleinere ~511a's voor de middenklasse. 

Vooral in de Spoorlaan, Koppellaan en de Prins 
Hendriklaan was dat het geval. Op de hoek van de 
Spoorlaan en de Koppellaan (Koppellaan 1) bouwde 
J. van As ten behoeve van mevrouw Snellen in 19 10 een 
villa, waarvoor na e n  aanvankelijke weigering op 
6 oktober 1910, am bmijs van voltooiing werd afgegeven. 
Ook de panden Koppllaan 5,7,15 en 17 zijn door J. van 
As gebouwd. De panden Prins Hendriklaan 103 t/m 113 
en Spoorlaan 6 t/m 10 zijn kenmerkend voor de bouw 
van W.S. van der Sterre. Deze villa's zijn tussen 1910 
en 19 13 gerealiseerd en zijneen duidelijk voorbeeld van 
kleinere en dichtere hbouwing. 

van het Koppellaan 15 en 17 anno 1994. De bouwer is J. van de As. 

Nummer 17 staat op de Provinciale Monumentenlijst. 



Op 26 september 1913 werd het bewijs van voltooiing 
afgegeven voorhet winkel-woonhuisSpoorlaan 2. Ook 
dit pand is gebouwd door W.S. van der Sterre. Het werd 
als melksalon in gebruik genomen. 

Ook op het huidige Emmaplein waren er omstreeks 191 5 
aldiverse winkelpanden. Bijvoorbeeld delevensrniddelen- 

L - zaak van H. van Reenen in het pand waar nu de apotheek 
gevestigd is endaarnaast de zaak van A. Haveko t te. Op 
een oude ansichtkaart staat op het zonnescherm van - Havekot te 'Stationskiosk'vermld. 

De winkeliers hadden dat stuk van de Soestdijkseweg 
het liefst Stationsplein willen laten heten. Maar dat is 
er nooit van gekomen. In de Raadsvergadering van 29 
juni 1933 werdbeslotendat het gedeeltesoestdijkseweg 
tussenNachtegaallaan en Julianalaan Emmapleinging 
heten. Op de hoek van de Nachtegaallaan was in 191 6 
de winkel van Verkade geopend. De melksalon De Bon te 
Koe, op de hoek van de Spoorlaan, dateert uit 19 17. Het 
pand staat er nog, maar het heeft, vooral na de laatste 
verbouwing, veel van zijn oorspronkelijke staat verloren. 

Dat Park Vogelzang niet volgens de eerste plannen is 
gerealiseerd blijkt ook uit het feit, dat er op 20 november 
1913 aan H.M. Srnitt uit Utrecht een vergunning werd 
verleend voor de bouw van een fabriek voor fijne 
instnimenten. De restanten van de toen gebouwde fabriek 
staan nog achter het pand Middellaan 3. 

Het jaarverslag vandegemeenteDe Bilt over 191 6 
vermeldt, dat in het Biltse bedrijf van H.M.Smitt 
hoekmee t- en waterpasins trumenten werden gemaakt. 
Het bedrijf bood werkgelegenheid aan 7 mannen en 3 
vrouwen. De eerste bewoners van Park Vogelzang zullen 
de komst van deze fabriek wel met lede ogen hebben 
aangezien. 

Uit het adresboek 1922 van Bilthoven blijkt, dat ook 
langs de Spoorlaan enkele bedrijfjes waren gevestigd. 
Op Spoorlaan 4 (nummering anno 1922) woonde 
schoenmaker H. van de Lecq. Op nummer 14 was een 
was- en strijkinrichting gevestigd ten name van C. van 
Middelk~op~opnummer 18 desrnederij/constructiewerk- 
plaats van de gebroeders Sophie en op nummer 22 de 
sigarettenfabriek van H. Spiron. Ook de nummers 14, 
18 en 22 zijn nummers van 1922 en hoeven niet gelijk 
te zijn aan de huidige nummers van de desbetreffende 
panden. Het adresboek 1922 was een adresboek van 
Bilthoven. Men moet daarbij bedenken, dat in de 
Raadsvergadering van 1 1 oktober 19 17 tot de naam 
Bilthoven was besloten. De naarnsaanduiding 'De Bilt 
nabij het station' bleek in de praktijk te veel verwamng 
te geven. Het suggereerde dichter bij het oude dorp De 
Bilt te liggen. De afstand zal vele treinreizigers beslist 
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tegengevallen zijn, al was men wat lopen betreft, toen 
beslist meer gewend. 

Als weanno 1994 naar Park Vogelzang kijken, dan wordt 
al snel duidelijk, dat het gedeelte ten oosten van de 
Soestdijkseweg, met name de percelen Soestdijkseweg 
260 tlm 280 en Nachtegaallaan 9 en 20 t/m 36 het beste 
hunoorspronkelijkkarakter hebben bewaard. Dit stuk 
Bilthovenverdient het zekerzo bewaard te blijven. Het 
zijn immers de meest oude en meest oorspronkelijk 
bewaard gebleven panden. Niet voor niets staan de 
objectenSoestdijkseweg260,262,266 - 268,270 - 272, 
274 - 276, 280 en Nachtegaallaan 24 als beschermd 
monument op de gemeentelijke lijst. 

Jan van der Heijden pleit,inzijnnotitie Beschermd 
Dorpsgezichtin bet Park VogeImgvan januari 1993, 
vooruitbreiding van dezelijst met de panden Nachtegaal- 
laan 20,26 - 28,30,34,36 en 9. 

Het verdient zeer zeker aanbeveling dit gebied zo gaaf 
mogelijk voor het nageslacht te behouden. Ook de 
vermelding van de panden Koppellaan 17, Kmislaan 
12, Spoorlaan 3 en 9 - 11 op de Monumenten Inventarisa- 
tie van de Provincie (M.1.P) is een verheugend feit. 

Naar ik hoop, zal degemeente De Bilt zuinig omspringen 
met het eerst onstane villapark Park Vogelzang. Het 
verdient het! 
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