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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding en doel van dit rapport 

In 2008 is de gemeente De Bilt begonnen met het opstellen van bestemmingsplannen voor 

Bilthoven Noord en Vogelzang in Bilthoven Zuid. De reden daarvoor was: 

- Voor Bilthoven Noord en Vogelzang vigeren thans meerdere bestemmingsplannen, 

herzieningen en postzegelplannen. Deze zijn verouderd (de oudste dateert uit 1936) en 

missen onderlinge samenhang; 

- De cultuurhistorische betekenis van beide wijken wordt door eenieder onderkend maar 

in het mozaïek van vigerende bestemmingsplannen ontbreekt een visie en samenhangend 

planologisch regime in het kader van ruimtelijke ontwikkelingen; 

- In de loop der jaren is het beleidskader op het gebied van cultuurhistorie en ruimtelijke 

ordening ingrijpend gewijzigd. De ruimtelijke implicaties daarvan dienen op 

bestemmingsplanniveau te worden geregeld.  
 

Van meet af aan heeft de gemeente De Bilt zich op standpunt gesteld dat de nieuwe 

bestemmingsplannen consoliderend van aard moeten zijn (“vastleggen van de bestaande situatie”) 

gezien het bijzondere karakter van de wijken. Tegelijk is in het ontwerp-bestemmingsplan gezocht 

naar een evenwicht tussen bebouwing toestaan en deze inperken.  

Tijdens het vooroverleg over het voorontwerp bestemmingsplan bleek een aantal 

belanghebbenden van mening dat beide ontwerpplannen onvoldoende aandacht besteden aan de 

cultuurhistorische kenmerken van de beide villagebieden. Tijdens de terinzagelegging zijn op dit 

punt dan ook reacties ingebracht, waaronder die van de wijkvereniging Vogelzang en de 

bewonersvereniging Bilthoven-Noord. 

 

De Bilt streeft naar een goed draagvlak voor de vast te stellen bestemmingsplannen. Met het oog 

op de ingebrachte zienswijzen en de verdere procedure heeft de gemeente daarom aan Vestigia 

BV Archeologie & Cultuurhistorie opdracht gegeven om in het kader van genoemde problematiek te 

voorzien in de leemte, middels: 

• een overzicht en analyse van de landschappelijke, stedenbouwkundige en architectonische 

waarden van beide villagebieden; 

• het opstellen van een cultuurhistorische visie ten behoeve van het bestemmingsplan; 

• adviezen te geven hoe identiteit en karakter van de villagebieden kunnen worden 

doorvertaald in de planregels;  

• waar mogelijk suggesties te doen in het kader van het ruimtelijk beleid in het algemeen, 

het welstandsbeleid en de toekomstige gemeentelijke structuurvisie. 

1.2 Uitwerking van de opdracht 

1.2.1 Karakterisering plangebied 

Het gebied dat in deze opdracht centraal staat betreft Bilthoven Noord en de wijk Vogelzang in 

Bilthoven Zuid. Als villawijken uit het begin van de 20ste eeuw zijn beide gebieden overeenkomstig 
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qua oorsprong, karakter en geschiedenis. Beide wijken danken hun ontstaan aan de aanleg van de 

bouw van station Bilthoven, waarmee het gebied ten noorden van De Bilt rond 1900 werd 

‘opengelegd’ en een aantrekkelijke locatie vormde voor de bouw van woningen voor de stadse 

elite en gegoede burgerij. Beide gebieden worden bovendien met elkaar verbonden door de 

Soestdijkseweg, een historische verbindingsweg die typerend is voor de oorspronkelijke 

infrastructuur in het landschap van de Utrechtse Heuvelrug. 

1.2.2 Proces/werkwijze 

Voor de uitvoering van de opdracht is in drie fasen te werk gegaan: 

 

Fase 1 Vooronderzoek 

Allereerst is de uitgebreide hoeveelheid gegevens over beide plangebieden bestudeerd. Gewapend 

met deze kennis trokken de auteurs vervolgens het plangebied in, met als doel een objectieve 

indruk te krijgen van het karakter, de ruimtelijke structuur en de kwaliteiten van de plangebieden. 

Daarbij werd met nadruk gekeken naar ontwikkelingen die zich nu eenmaal in elke gebouwde 

omgeving voltrekken met het voortschrijden van de tijd. Daags na deze ‘velddag’ werden conform 

de wens van de gemeente twee klankbordbijeenkomsten gehouden met vertegenwoordigers van 

wijk- en bewonersvereniging. Hier werd door Vestigia een toelichting gegeven op de opdracht en 

van gedachten gewisseld over de ontwikkelingen in de wijk en de zienswijze op de ontwerp-

bestemmingsplannen. Hieruit werd duidelijk dat men zich zorgen maakt om de beeldkwaliteit van 

het gebied. Beide verenigingen hebben dit met voorbeelden kenbaar gemaakt en droegen 

constructieve voorstellen aan, die tijdens de uitwerkingsfase door de opstellers zijn meegewogen. 

 

Fase 2 Uitwerking en opstellen rapportage 

Voor de rapportage werd op basis van het vooronderzoek (fase 1) eerst een analyse gemaakt van 

de problematiek. Duidelijk is dat de cultuurhistorische waarde van Vogelzang en Bilthoven-Noord 

voor alle partijen buiten kijf staat. Vestigia is ook van mening dat de toelichting van beide 

ontwerp-bestemmingsplannen veel informatie bevat over de cultuurhistorische waarde van de 

plangebieden. Desondanks is de zorg van de bewoners begrijpelijk, en wel om de volgende 

redenen: 

• de beschrijving van waardevolle elementen en structuren leidt niet tot een expliciete visie 

op het cultuurhistorische karakter van de plangebied; 

• als gevolg daarvan biedt de vertaling naar planregels niet voldoende garantie voor effectief 

behoud van het cultuurhistorische karakter bij normale ruimtelijke ontwikkelingen. 

Deze constateringen vormden de leidraad voor de uitwerkingsfase en onderhavige rapportage.  

 

Fase 3 Planologisch overleg en definitiefmaking 

De conceptversie van het onderhavige rapport en de mogelijkheden voor planologische vertaling 

werd op 1 december 2009 besproken met J. Neyssen en A. Postema (gemeente De Bilt) en M. 

van Ginneken en J. de Rijke (Royal Haskoning). De opmerkingen die hieruit voortvloeiden zijn 

verwerkt in het definitieve rapport. 

1.3 Opzet en leeswijzer 

Gezien de functie van het bestemmingsplan is de opdracht uitgevoerd vanuit gebiedsgericht 

perspectief (landschap, ruimtelijke structuur, bebouwing). Het betreft dus een analyse van 

kenmerkende structuren, samenhang en transformatieprocessen ten behoeve van 
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visieontwikkeling als basis voor sturing middels het bestemmingsplan. Dit perspectief is doorgezet 

in de opzet van onderhavige rapportage. Behalve aan de cultuurhistorische kenmerken van de 

villaparken zelf, wordt aandacht besteed aan de landschappelijke en de historische context 

waarvan zij deel uitmaken, de zgn. ‘gebiedsidentiteit’. Daarbij is het doel het onderscheidende 

karakter van de villawijken bloot te leggen en zodanig te vertalen naar planologische 

aandachtspunten, dat nieuwe ontwikkelingen niet alleen aansluiten bij de cultuurhistorische 

waarden maar daar tegelijk aan kunnen bijdragen. Hiervoor wordt het concept van het 

‘Bilthovense DNA’ geïntroduceerd. 

De kwaliteiten (structuren, objecten) die in de tekst aan de orde komen zijn ruimtelijk 

weergegeven op de voor dit doel vervaardigde cultuurhistorische kaart (zie kaartbijlage). 

1.4 Dankwoord 

Bij de totstandkoming van dit rapport hebben de samenstellers gewaardeerde medewerking 

gekregen van de heer A. Postema en de heer J. Neijssen (gemeente De Bilt), alsmede van 

vertegenwoordigers van de wijkvereniging Vogelzang en de bewonersvereniging Bilthoven Noord. 

Een belangrijk deel van de foto’s in het onderhavige rapport zijn door hen welwillend ter 

beschikking gesteld. 



V09-1675: Bilthoven Noord en Bilthoven Zuid (Vogelzang), cultuurhistorische visie in het kader van de 

bestemmingsplanprocedure 

 

VESTIGIA BV Archeologie & Cultuurhistorie  10   

Rapportnummer: V693 definitief (april 2011) 

 



V09-1675: Bilthoven Noord en Bilthoven Zuid (Vogelzang), cultuurhistorische visie in het kader van de 

bestemmingsplanprocedure 

 

VESTIGIA BV Archeologie & Cultuurhistorie  11   

Rapportnummer: V693 definitief (april 2011) 

2 Van woeste leegte tot wonen in het groen 

 

In dit hoofdstuk wordt begonnen met het bovengemeentelijk schaalniveau: de brede 

landschappelijke en historische context waarbinnen villaparken als Vogelzang en Bilthoven Noord 

zich vanaf het einde van de 19de eeuw ontwikkelden. Zoals in dit hoofdstuk wordt beschreven is 

het ideaal van ‘wonen in het groen’ onlosmakelijk verbonden met 1/ het landschap van de 

Heuvelrug; en 2/ maatschappelijke veranderingen in 19de-eeuws Nederland. Vanuit dat perspectief 

wordt hieronder een beschrijving gegeven van wat wel wordt aangeduid als ‘de gebiedsidentiteit’. 

2.1 Landschappelijke context 

Bilthoven maakt deel uit van de gemeente De Bilt. De ontstaansgeschiedenis van De Bilt gaat 

terug tot de twaalfde eeuw en hangt onder meer samen met de afdamming van de Kromme Rijn 

in 1122. Het dorp De Bilt ontstond op de overgang van de laaggelegen veen- en komgebieden (de 

afzettingen van de Kromme Rijn) in het zuiden en westen, en de hoge, droge zandgronden in het 

noorden. Het huidige gemeentelijke grondgebied omvat dan ook drie landschappelijke zones: 

dekzanden/stuifduinen (deels bebost), rivierkleiafzettingen en veengebieden. Door de verschillen 

in bodem en bewoningsmogelijkheden heeft elke zone zijn eigen bewoningsgeschiedenis en 

daarmee ook zijn eigen karakter. Dit heeft drie ‘cultuurlandschappen’ opgeleverd: het 

rivierkleigebied met zijn golvende weilanden en blokvormige percelen, het veenweidegebied met 

zijn dijken, bewoningslinten en langgerekte strokenverkavelingen, en het dekzandgebied met de 

villaparken Vogelzang en Bilthoven Noord. Zoals we zullen zien is hun ligging op de (zuidwestflank 

van de) Utrechtse Heuvelrug bepalend geweest voor de oorsprong en geschiedenis van deze 

villaparken. 

 

Voor de prehistorische mens vormden de flanken van de Utrechtse Heuvelrug een aantrekkelijke 

woonomgeving: de lichte zandgronden boden een hoge en droge woonplaats en waren geschikt 

voor de prehistorische vorm van akkerbouw.1 Duizend jaar later was dat inmiddels veranderd: de 

dekzandruggen, zandverstuivingen en heidevelden werden alleen nog gebruikt als ‘woeste grond’: 

dat wil zeggen voor begrazing door schaapskudden en het verzamelen van hakhout. Voor 

bewoning en landbouw had de mens, in elk geval sinds de twaalfde eeuw, namelijk een voorkeur 

ontwikkeld voor de lagergelegen landschapszones. Voorwaarde daarvoor was ontwikkeling van 

het waterbeheer.  

 

Na afdamming van de Kromme Rijn, in opdracht van de Utrechtse bisschop Godebald, werd vanaf 

de twaalfde eeuw de ontginning mogelijk van het moerassige en ontoegankelijke gebied in het 

zuiden en westen van het gemeentelijk grondgebied. Zoals kenmerkend was voor deze periode, 

speelden kloosters daarin een voortrekkersrol. In het gebied rond het huidige De Bilt werd die 

rol vervuld door de kloosters Oostbroek (op de locatie van het huidige landgoed Oostbroek) en 

Vrouwenklooster (gesitueerd op het huidige KNMI-terrein). Vanuit deze kloosters werd de 

                                                
1 Dit blijkt ook uit de grote hoeveelheid nederzettingen, akkers en grafvelden die van de Utrechtse Heuvelrug bekend zijn, uit de 

periode Neolithicum tot en met  Late IJzertijd/Romeinse tijd (ca 4000 v.Chr tot rond het begin van de jaartelling). In principe kan dit 

ook in De Bilt en Bilthoven worden verwacht, maar omdat hier nog nauwelijks archeologisch onderzoek is verricht, is daarover nog 

weinig bekend. 
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ontginning van het gebied ter hand genomen. Voor de ontwatering werden in noordelijke richting 

weteringen gegraven, waarlangs dijken werden opgeworpen, met sloten haaks daarop. Door de 

ontwatering kwam gebied vrij dat voor landbouw en veeteelt in gebruik kon worden genomen. Zo 

werd het gebied in enkele eeuwen stukje bij beetje steeds verder ‘drooggelegd’. Een deel van de 

boerderijen (uithoven) op Bilts grondgebied ontwikkelde zich in de 17e en 18e eeuw tot 

buitenplaatsen, zoals Jagtlust en Eyckenstein.  

 

Overzicht van de laatmiddeleeuwse openlegging van het landschap rondom de stad Utrecht. Duidelijk is de betekenis 

van De Bilt als ‘toegangspoort’ tot de belangrijke historische route tussen Utrecht en Rhenen, over de zuidflank van 

de Utrechtse Heuvelrug. De weg die vanuit Utrecht over een zandige oeverwal door het moerassige gebied naar De 

Bilt voerde, werd mogelijk al in de twaalfde eeuw verhard met keien en was daarmee de eerste verharde weg in ons 

land. Uit de kaart wordt ook duidelijk dat, als gevolg van de ontginningen en het waterbeheer, het zwaartepunt in 

bewoning, economie en landgebruik in de Late Middeleeuwen drastisch verschuift: van de zandgebieden van de 

Utrechtse Heuvelrug naar de laaggelegen gebieden waar zich de (thans nog steeds) kenmerkende 

verkavelingsstructuur ontwikkelt. De perifere zandgebieden fungeerden als ‘woeste gronden’ en zouden pas in de 

18/19de eeuw weer in trek komen, ditmaal bij welvarende klassen die er hun buitenplaatsen bouwden (Stichtse 

Lustwarande). (kaart: provincie Utrecht/Blijdenstijn 2005). 

 

De succesvolle ontginning leidde tot bevolkingsgroei. Behalve de uithoven en 

ontginningsboerderijen langs dijken en weteringen, ontstonden er nederzettingen, veelal aan 

kruispunten van wegen en op de overgang van landschapszones (zoals het dorp De Bilt). In het 

westelijke deel van het gemeentelijk grondgebied voltrok de ontginning van de aldaar gelegen 
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veengronden zich vanaf zandige oeverwallen en stroomruggen; hier ontstond het klassieke 

patroon van ontginningslinten met langgerekte kavels haaks daarop.  

 

De ontginningen gingen echter voorbij aan het gebied ten noorden van het dorp De Bilt, waar zich 

later Bilthoven zou gaan ontwikkelen. Door intensieve begrazing en houtkap vanuit de 

omringende gebieden raakte het zandgebied steeds meer ontbost en ontstonden er 

zandverstuivingen (de Biltse Duinen zijn daarvan een goed voorbeeld). Grote delen van de 

Utrechtse Heuvelrug, waaronder het gebied ten noorden van het dorp De Bilt, veranderden 

uiteindelijk in heide, met her en der hakhoutbosjes. Pas rond 1900 zou het weer tot ontwikkeling 

worden gebracht, nadat het eerst grotendeels was herbebost. Hier ligt de oorsprong van wat 

aangeduid zou gaan worden als ‘Bilthoven’: een lommerrijk woonproject voor de gegoede klasse. 

 

Opvallend genoeg dankt de gemeente De Bilt zijn naam uiteindelijk aan het zandgebied dat pas zo 

laat tot ontwikkeling kwam: de naam is afgeleid van ‘belt’ – een aanduiding voor zandige 

hoogte/dekzandrug of stuifduin. Het bosgebied de Biltse Duinen is de laatste plaats in de 

gemeente De Bilt waar men nog een indruk kan krijgen van het landschap waaraan De Bilt en 

Bilthoven hun naam ontlenen. Bovendien is het een van de laatste nog overgebleven 

stuifzandgebieden van de Utrechtse Heuvelrug. Met het oog daarop is natuurgebied de Biltse 

Duinen in 2009 door de gemeente De Bilt aangewezen als ‘gemeentelijk landschapsmonument’ -

 een in Nederland tot nu toe unieke stap. 

Natuurgebied De Biltse Duinen geeft een indruk van het oorspronkelijke dekzand– en stuifduinlandschap waaraan 

De Bilt en Bilthoven hun naam ontlenen (‘belt’). 

2.2 Historische en maatschappelijke context 

Het ontstaan van villawijken met hun groene, landelijke karakter is een direct uitvloeisel van 

maatschappelijke ontwikkelingen in de Nederlandse samenleving in de loop van de 19de en de 

eerste decennia van de 20ste eeuw. Dankzij de combinatie van bereikbaarheid, maatschappelijke 

welvaart en nieuwe leefopvattingen van de gegoede burgerij, kon het lommerrijke woonproject 

ontstaan en uitgroeien tot wat zij nog steeds is.  

 

Na de inval van de Fransen voltrokken zich in Nederland grote bestuurlijke en maatschappelijke 

veranderingen. Bestaande bestuursvormen werden vervangen door moderne provincie- en 
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gemeentebesturen, die economische ontwikkeling stimuleerden, waaronder bebossing en 

ontginning van woeste gronden. In deze context moeten we de toewijzing van tien hectare 

woeste grond in De Bilt aan Huibert Vogelzang in 1837 plaatsen, met de opdracht deze in cultuur 

te brengen. Op dat moment was het zandgebied zo goed als onbewoond, afgezien van wat 

schaapskooien en “hutten op de heide” die bewoond werden door de allerarmsten – zoals het 

kerkelijk archief in 1830 meldt.13  

Grote delen van het zandgebied waar Bilthoven Noord en Vogelzang zijn gesitueerd  

behoorden tot ver in de 19de eeuw tot het grondbezit van de landgoederen Eyckenstein 

(Maartensdijk) en Jagtlust. Deze buitenplaatsen waren oorspronkelijk uithoven van de kloosters 

Oostbroek en Vrouwenklooster. Na de opheffing van de kloosters als gevolg van de Reformatie 

werden zij eigendom van de Staten van Utrecht, die de grond en bijbehorende uithoven na 

verloop van tijd veelal verkochten aan kapitaalkrachtige burgers, met name Amsterdamse en 

Utrechtse patriciërs en regenten. Door hen werden de uithoven naar de heersende mode 

ingericht als landgoed met zomerverblijf. 

 

In de 19de eeuw ondergaan de woeste gronden ten noorden van het dorp De Bilt een ingrijpende 

transformatie door herbebossing van grote delen van het zandgebied. Behalve dat dit werd 

gestimuleerd door rijk en provincie, is de heersende tijdsgeest, de Romantiek, van niet te 

onderschatten belang geweest. Na de eeuwenlange strijd van de mens om zich tegen de natuur te 

weren, ontwikkelde zich geleidelijk aan een andere visie op de natuur: die van een plezierige 

natuurbeleving (w.o. de jacht) en waardering van groen en landschap. De bovenstaande 

ontwikkeling leidde er toe dat een groot deel van de uitgestrekte zandgronden en heidevelden van 

de Heuvelrug in de loop der tijd door hun eigenaren werden ingericht tot buitenplaats met 

bospark, inclusief paden- en lanenstructuur. Deze ontwikkeling is in Bilthoven nog steeds 

zichtbaar: de huidige Gezichtslaan is een deel van de oorspronkelijke oprijlaan naar het landgoed 

Eyckenstein – en is dus ouder dan de villaparken. 

 

 

 

 

 

 

Het huidige Eyckenstein. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Gezichtslaan (omstreeks 1935). 

 

 

 

                                                
13 Meijer 1995. 
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De 19de-eeuwse bebossing had behalve een romantische ook een economische achtergrond: door 

de bebossing werd zandverstuiving tegengegaan, terwijl de aanplant van bomen tegelijk interessant 

was gezien de steeds grotere vraag naar productiehout. Veel landbezitters maakten hiervan 

dankbaar gebruik, niet in de laatste plaats omdat het onderhoud en beheer van de vaak immense 

buitenplaatsen een zware last vormde. Dit geldt vooral voor de tweede helft van de 19de eeuw 

(hout voor de mijnbouw). Door de achteruitgang van de schapenteelt kwamen in Nederland veel 

zandgebieden (waaronder op de Heuvelrug) vrij voor bosbouw, waar aanvankelijk vooral de grove 

den werd aangeplant, later ook aangevuld door lariks, eik en exoten zoals de douglasspar.  

 

De (her)bebossing van het zandgebied in de 19de eeuw lag aan de basis van de projectmatige 

aanleg van een woonwijk voor de gegoede klassen, het huidige Bilthoven. Voor het zover kwam, 

was in 1863 dwars door dit dunbevolkte bos- en heidegebied, de spoorlijn tussen Utrecht en 

Amersfoort aangelegd. Aanvankelijk was er geen stopplaats bij De Bilt; daarin kwam verandering 

door de toenmalige bewoner van Jagtlust, Jonkheer Van den Bosch. Hij bedong bij de 

Nederlandsche Centraal-Spoorweg-Maatschappij dat de treinen in beide richtingen ’s ochtends en 

’s avonds zouden stoppen. Hij stelde de grond voor een station kosteloos beschikbaar en betaalde 

2000 guldens schadeloosstelling voor het oponthoud. Op 20 augustus 1863 werd het station De 

Bilt in gebruik genomen, gelegen op de plaats waar de spoorlijn de Soestdijkseweg kruiste.  

 

 

 

 

 

 

Station De Bilt en de Soestdijkseweg 

omstreeks 1905. 

 

 

 

 

 

 

 

De oorsprong en ontwikkeling van Vogelzang en Bilthoven Noord is typerend voor de 

geschiedenis van de Heuvelrug-regio, die hieronder wordt gekarakteriseerd als de ontginning van 

een woest zandgebied dat lange tijd kerkelijk bezit was, na de Reformatie in particuliere handen 

kwam en daarbij door mensenhand werd ingericht naar de smaak en behoeften van de tijd: 

aanvankelijk door kapitaalkrachtige patriciërs en regenten, die er hun buitenplaatsen en 

jachtterreinen inrichtten, gevolgd door de zomerverblijven van de stedelijke elite in de 19de eeuw 

(Stichtse Lustwarande). Nadat men er in de tweede helft van de 19de eeuw steeds beter in slaagde 

het zandgebied te bebossen, kwam vanuit de stad een toeristische stroom op gang van 

aanvankelijk dagjesmensen die er vanaf het eind van de 19de eeuw per trein en bus steeds meer op 

uittrokken om zich in de natuur te verpozen. In de gehele Heuvelrug-regio ontwikkelde zich vanaf 

ca 1900 een infrastructuur van dagrecreatie (horeca, speeltuinen, dierentuinen, badinrichtingen, 

wandelgebieden), gezondheidsinstellingen (sanatoria, gezondheidskolonies, opvoedingsinstituten, 

krankzinnigeninrichtingen, blindeninstituten) en zomerverblijven (pensions, hotels).  
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Ook in het gebied rond station De Bilt is deze ontwikkeling af te lezen. Hier was de recreatie 

aanvankelijk gericht op het Biltse Meertje, een kunstmatige waterpartij die was ontstaan door 

zandwinning voor de aanleg van de spoorlijn. In de buurt van station Bilthoven, dat aanvankelijk 

Station De Bilt heette, ontstond een bescheiden toeristische infrastructuur van pensions en 

horeca.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ansichtkaart van het Biltsche Meertje 

omstreeks 1905. 

 

 

 

 

 

 

 

Ansichtkaart van pension en 

uitspanning-met-terras "Klein 

Jachtlust", gebouwd in 1907nabij 

station De Bilt. De tuin liep over de 

Prins Hendriklaan door tot de 

Soestdijkseweg. Foto 

www.wijkvogelzang.nl  
 

 

 

De komst van het station bracht in de Bilt aanvankelijk geen grote veranderingen met zich mee, 

maar dat veranderde tegen het einde van de 19de eeuw. Toen de frequentie van het treinverkeer 

drastisch werd verhoogd, werd het gebied rondom het station ontdekt als ideale woonplaats voor 

de welvarende klasse, op zoek naar landelijke rust en gezond leven. Al snel werd het gebied 

rondom station echter ontdekt als ideale plaats voor permanente vestiging. Bijzonder voor 

Bilthoven is dat het ‘wonen in het groen’ vanuit privaat initiatief projectmatig ‘in de markt werd 

gezet’ door de gebiedsmatige aanleg van een organisch paden- en lanenstructuur in het deels 

beboste, welvende zandlandschap. De bouw van chaletachtige, of landelijke woningen haakte aan 

op populaire vakantiebestemmingen van de betere klassen (Zwitserland), die onlosmakelijk waren 

verbonden met de groeiende idylle van gezond leven en frisse boslucht. Het ‘project Bilthoven’ 

speelde in op deze nieuwe woon- en leefopvattingen. De naamgeving van een aantal villa’s, zoals 

Villa Bandoeng, duidt erop dat gericht werd geprobeerd om de kapitaalkrachtige groep van oud-

Indiëgangers (gewend aan buitenleven) aan te spreken – hetgeen slechts mondjesmaat lukte. De 

naamgeving van de buurten en straten (vogelnamen, schilders- en dichtersnamen) is een aanwijzing 
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dat de aandacht zich kort daarop verlegde naar de groeiende groep natuur- en cultuurminnaars 

binnen de Nederlandse samenleving.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Van ‘woeste leegte’ tot ‘wonen in het groen’: de prille staat van het villagebied nabij station De Bilt, dat later zou 

worden omgedoopt tot ‘Bilthoven’. De foto toont de kruising tussen de Soestdijkseweg en de Leijenseweg in 1905, 

met in de verte de Prins Hendriklaan en de daken van de eerste villa’s nabij het station. 

(Foto www.wijkvogelzang.nl) 
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3 Beschrijving van Vogelzang en Bilthoven Noord 

In het vorige hoofdstuk hebben we gezien dat het huidige Bilthoven door de combinatie van 

bereikbaarheid, maatschappelijke welvaart en nieuwe leefopvattingen kon ontstaan en uitgroeien 

tot wat zij thans nog steeds is: een ‘parklandschap’ dat typerend is voor de Utrechtse Heuvelrug,2 

landelijk en lommerrijk van karakter, ver weg van de stad, maar goed bereikbaar en met prettige 

voorzieningen.  

Vogelzang wordt gerekend tot het oudste planmatig aangelegde villapark in Nederland; een trend 

die zich in de jaren daarna zou doorzetten in Bilthoven Noord en gemeenten als Laren, Blaricum, 

Driebergen, Zeist en Doorn. De basis van Vogelzang wordt nog steeds gevormd door het 

ritmisch patroon van meanderende straten dat rond 1900 werd aangelegd aan weerszijden van de 

Soestdijkseweg ten zuiden van het station en in de decennia daarna stapsgewijs werd ingevuld. De 

aanleg van Bilthoven-Noord, ten noorden van het station, voltrok zich door de opeenvolgende 

aanleg en opvulling van deelgebieden ten weerszijden van de Soestdijkseweg.  

Dit proces wordt hieronder kort beschreven voor achtereenvolgens Vogelzang en Bilthoven 

Noord, gevolgd door een karakterisering van de ruimtelijke structuren en de bebouwing van het 

gebied. 

3.1 Opzet en ontwikkeling van Vogelzang 

De ontwikkeling van het gebied rondom het station werd vanaf 1898 projectmatig aangepakt door 

de Maatschappij tot Exploitatie van Bouwterreinen aan het Station De Bilt (later: N.V. Villapark 

Station De Bilt). Park Vogelzang is het eerste villapark dat in Bilthoven gerealiseerd werd, en 

dankt zijn naam aan eerdergenoemde ontginner Huibert Vogelzang. Het ontwerp uit 1899 toont 

een villapark in Engelse landschapsstijl, met een kronkelige wegenstructuur, groene ruimtes, grote 

bouwkavels en merendeels grote villa’s. Het park is uiteindelijk niet geheel volgens dit plan 

gerealiseerd; met name de westkant verschilt in stratenpatroon, minder groen, kleinere kavels en 

een grotere bebouwingsdichtheid met meer kleinere villa’s, van het oorspronkelijke ontwerp.  

In 1900 werd gestart met de bouw van de eerste villa’s, te beginnen langs de Soestdijkseweg Zuid. 

Van deze villa’s is Essenburg uit 1900-1901 de oudste (Soestdijkseweg Zuid 265). In 1903 worden 

de eerste vergunningen verleend voor de bouw van villa’s langs de Nachtegaallaan, Prins 

Hendriklaan en de Kruislaan. Park Vogelzang werd in een rap tempo ontwikkeld. Door de lage 

grondprijs was het gebied aantrekkelijk voor zogenaamde eigenbouwers, die op eigen kosten 

huizen bouwden die met winst werden verkocht. Twee daarvan hebben een groot stempel 

gedrukt op het karakter van Bilthoven, met name Vogelzang: de aannemers J. van As en W.S. van 

der Sterre. 

Tot 1907 richtte de bouw in Vogelzang zich vooral op grotere villa’s in chaletstijl, daarna worden 

ook kleinere villa’s gebouwd, zoals aan de noordelijke Prins Hendriklaan, het begin van de 

Leijenseweg, de Spoorlaan en de huidige Koppellaan. Vanaf 1910 voltrekt de verdere invulling van 

het stratenpatroon zich in golven: rond 1928 worden in korte tijd de Middellaan, de westelijke 

zuidrand van de Spoorlaan, en de Prins Hendriklaan tot de Kortelaan volgebouwd, rond 1938 

volgt de westelijke noordrand van de Spoorlaan, de Leijenseweg en het verdere zuidelijke deel van 

de Prins Hendriklaan.  

                                                
2 Heel de Heuvelrug 2009, p. 14. 
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De periode 1900 tot 1940 kan worden gekarakteriseerd als een proces, waarbij de planmatig 

opgezette ruimtelijke structuur van Vogelzang geleidelijk aan werd ingevuld door genoemde 

eigenbouwers en particuliere opdrachtgevers. Rond ca 1960 startte een tweede fase in dat proces 

– dat van verdichting, sloop en nieuwbouw en functieverandering (zie verder hoofdstuk 4).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ontwerp Villapark "Vogelzang", omstreeks 1900. Het stratenpatroon werd in 1903 vrijwel geheel zo uitgevoerd. Het 

deel van de wijk ten zuiden van de Boslaan is niet in het ontwerp inbegrepen. De locatie van de huizen komt niet 

overeen met de werkelijkheid en is waarschijnlijk alleen bedoeld om  een indruk te geven van de kavelindeling. Aan 

de westzijde van de Soestdijkseweg staan Villa Adriana en Villa Essenburg (beide 1901) ingetekend. Villa Essenburg 

(Soestdijkseweg 265) is de oudste nog bestaande villa van Bilthoven.  

3.2 Opzet en ontwikkeling van Bilthoven-Noord 

Het begin 

Met de start van de bouw van Vogelzang, ten zuiden van de spoorlijn, werd rond 1900 de voor 

Bilthoven kenmerkende villaparkontwikkeling in gang gezet. Al in 1899/1900 werd een villa ten 

noorden van de spoorlijn gebouwd: villa Ensah. Deze villa werd gebouwd in opdracht van de 

secretaris van de Nederlandsche Centrale-Spoorweg-Maatschappij, J.E. Ameshoff. Verder naar het 

noorden stond langs de Soestdijkseweg de villa van baron Mackay (tegenwoordig het parkhotel). 

Villa Ensah werd verwoest in de Tweede Wereldoorlog. De planmatige ontwikkeling van het 

gebied ten noorden van het station startte pas omstreeks 1910. De spits werd afgebeten door de 

aanleg van de ‘Biltsche Duinen’, aan weerszijden van de Soestdijkseweg Noord.  

 

Biltsche Duinen/Drakenstein Dit voormalige woeste gebied was in de tweede helft van de 19de 

eeuw met bos aangeplant. Het stratenpatroon werd aangelegd in een organische vorm en kreeg 

de namen van schilders (westzijde Soestdijkseweg) en dichters (oostzijde). Tegelijk met de 

Biltsche Duinen werd in het noordoosten het villapark Drakenstein aangelegd, vernoemd naar de 

voormalige grondbezitter. Tussen 1910 en 1920 werden in beide gebieden nagenoeg alleen grote 

villa’s op zeer grote percelen gebouwd. Op initiatief van eerdergenoemde eigenbouwers Van As 

en Van der Sterre ontstonden ook kleinere villa’s.  
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Oosterpark Om aan de groeiende vraag naar het buiten wonen te voldoen werd vanaf 1920 

het Oosterpark ontwikkeld, ten noorden van Drakenstein en De Biltsche Duinen. Dit was 

mogelijk geworden door de verkoop, in 1917, van een groot deel van het Ridderoordse bos (ten 

zuiden van de huidige provinciale weg) door de familie van Boetzelaer (eigenaren van 

Eyckenstein). Oosterpark heeft een oppervlakte van maar liefst 115 hectare en werd opgezet 

volgens een stratenpatroon met een bijzondere spakenstructuur, dat verwijst naar de 18e-eeuwse 

‘sterrenbossen’. Hierlangs zijn in de loop van de tijd diverse grote en kleinere villa’s gebouwd. De 

straten ontlenen hun namen aan componisten. 

 

Ridderoord Het villapark Ridderoord, genoemd naar de Ridderoordse bossen ten 

noordwesten daarvan, dateert uit dezelfde periode als het Oosterpark. Dit gedeelte van het 

huidige Bilthoven Noord, dat in feite een doorzetting is van de Schildersbuurt in het villapark 

Biltsche Duinen, werd zeer ruim opgezet met zeer grote kavels aan een organische 

wegenstructuur. Dit deel van Bilthoven Noord werd in een rustig tempo ingevuld met zowel 

grote als kleine villa’s. 

 

Gregoriuslaan en omstreken In dit gebied, ten oosten van Drakenstein, werd omstreeks 1930 

de laatste planmatige uitbreiding van Bilthoven Noord gerealiseerd. Het betreft bebouwing aan de 

Röntgenlaan en de Gregoriuslaan, inclusief kerk en pastorie in Amsterdamse School-stijl, en een 

begraafplaats. Het betreft hier geen villapark in de zin van de overige villagebieden van Bilthoven 

Noord. 

 

Heidepark Heidepark is de ‘groene long’ van Bilthoven Noord. Het gebied werd in de 

twintiger jaren aangekocht door de gemeente De Bilt, die het gebied wilde exploiteren door de 

bouw van woningen. Daarop ontstond een controverse: tuinarchitect Copijn ontwierp een plan 

voor de inrichting als park, terwijl tegenstanders vonden dat er al genoeg natuurschoon was in het 

bosrijke Bilthoven en dat de kosten niet tegen de baten opwogen. Het plan is uiteindelijk niet 

uitgevoerd. 

 

Een ontwerp van de firma H. Copijn& Zoon 

voor de inrichting van Heidepark (1927). De 

familie Copijn is een geslacht van 

boomkwekers en tuinarchitecten die al sinds 

1763 in het Utrechtse Groenekan gevestigd 

was en verantwoordelijk waren voor ontwerp 

en aanleg van een groot aantal 

landschapsparken in Utrecht en daarbuiten. 

Henri Copijn maakte van 1885 tot 1919 

deel uit van de gemeenteraad van 

Maartensdijk, en was van 1909 tot 1919 

wethouder. 
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3.3 Ruimtelijke structuren 

In de ruimtelijke structuur van de villagebieden kunnen verschillende niveau’s worden 

onderscheiden, zowel qua functie als qua tijdsperiode: 

1. de wegen waarmee het villagebied wordt ontsloten en aansluiting heeft op de omliggende 

dorpen en landschappen (zie ook kaartbijlage). Het betreft de Soestdijkseweg, de 

Gezichtslaan en de provinciale weg N234 (de weg tussen Maartensdijk en Soest); 

2. de spoorweg Utrecht-Amersfoort (inclusief het station); 

3. de kunstmatig aangelegde paden- en lanenstructuur van de villawijken. 

 

Ad 1: Dwars door het grondbezit van Eyckenstein en Jagtlust liep de huidige Soestdijkseweg (tot 

1903 Stationsweg geheten). Deze weg is het oudste element in de ruimtelijke structuur en dateert 

uit de Middeleeuwen of mogelijk daarvoor. Het tracé hangt samen met het landschap en de 

infrastructuur van de Utrechtse Heuvelrug. Dat wil zeggen: met de zeer oude west-oost 

verbinding tussen Utrecht en Rhenen, die langs de zuidflank van de stuwwal loopt en vanouds de 

‘ruggengraat’ vormt van het gebied ten oosten van Utrecht.3 De Soestdijkseweg haakt vanuit het 

noorden op deze route aan en is daarmee de westelijke poort tot de Heuvelrug en zijn 

achterland. De Soestdijkseweg is van oorsprong mogelijk een schaapsdrift, die het natuurlijke 

tracé van een smeltwaterdal tussen de hoge zandgronden en de lagergelegen natte (weide-

)gronden volgde.  

 

Van vóór de aanleg van de villagebieden dateert ook de Gezichtslaan, die deel uitmaakt van het 

paden- en lanenstelsel van landgoed Eyckenstein. In 1826 werd deze laan vanaf de huidige 

Soestdijkseweg, dwars door de Ridderoordse Bossen, aangelegd als drie kilometer lange oprijlaan 

naar Eyckenstein. De laan liep en dankt zijn naam aan het zicht ('gezicht') op Eyckenstein. 

 

Ad 2: de spoorlijn die in 1863 (inclusief station). Zoals hierboven werd vermeld vormden hun 

aanwezigheid een van de basisvoorwaarden voor het ontstaan en de ontwikkeling van de 

Bilthovense villawijken. 

 

Ad 3: Karakteristiek voor de ruimtelijke structuur van de beide villawijken is de kunstmatig 

aangelegde paden- en lanenstructuur, die vervolgens planmatig werd ingevuld met bebouwing. In 

Vogelzang en het grootste deel van Bilthoven Noord kenmerkt de ruimtelijke structuur zich door 

een organische aaneenschakeling van gebogen, halfronde en ronde structuren. Het levert een 

“paden-achtig” patroon op, dat correspondeert met de  bosachtige, groene ruimte en teruggrijpt 

op de natuurbeleving van de 19de eeuwse Romantiek en de Engelse landschapsstijl (ook wel 

aangeduid als ’slingertuinen’).  

In het deelgebied Oosterpark wordt de ruimtelijke structuur daarentegen bepaald door een 

radiaalpatroon. Hiermee werd in 1920 teruggegrepen op de 18de eeuwse landschapsarchitectuur 

met zijn zgn. sterrenbossen,4 die in de Heuvelrug-regio op 18de-eeuwse buitenplaatsen (o.a. 

                                                
3 De oost-west route langs de zuidflank van de Utrechtse Heuvelrug is van grote historische betekenis en wordt vaak aangeduid als de 

via regia tussen de zeer oude bisschopszetels Utrecht en Keulen. Langs deze weg ontwikkelden zich vanaf de Vroege Middeleeuwen de 

oudste nederzettingen en kerken uit de regio (o.a. Doorn, Leersum). In de negentiende eeuw werd de weg van De Bilt naar Rhenen 

bestraat, waardoor het aantal landgoederen en buitenplaatsen langs deze route nog sterker toenam. Zo ontstond de Stichtse 

Lustwarande: een kralensnoer van landgoederen en buitenplaatsen die zich aaneenrijgen langs de N225. 

4 Een sterrenbos is een bos met paden die vanuit een middelpunt straalsgewijs naar de uiteinden lopen, zodat het geheel vanuit de 

lucht gezien een sterpatroon vormt. Sterrenbossen waren bij uitstek geschikt voor de jacht op uitgestrekte, barokke buitenplaatsen in 

de 17de /18de eeuw, omdat het wild vanuit het middelpunt op alle paden kon worden waargenomen. 
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Stichtse Lustwarande) werden aangelegd (waaronder in Eyckenstein). Hieruit wordt duidelijk dat 

de ruimtelijke inrichting van de villawijken voortborduurt op oudere ruimtelijke patronen, die in 

de regio zelf (maar ook in de rest van Nederland) in de 18e en 19de eeuw geliefd waren. 

3.4 Bebouwing 

3.4.1 Vogelzang (1900-1940) 5 

De vooroorlogse bebouwing bestaat voornamelijk uit kleinere, deels vrijstaande, villa’s, blokken 

van twee tot maximaal vier woningen en twee-onder-één-kap-woningen en bestaat hoofdzakelijk 

uit één of twee bouwlagen met kap. De detaillering is minder rijk dan in Bilthoven Noord, maar 

de panden hebben wel een kenmerkende, expressieve vormgeving. Er zijn erkers, dakkapellen en 

dakramen, luiken, balkons en soms aanbouwen. De panden hebben verschillende kapvormen, 

maar de meeste zijn bedekt met een (samengesteld) schild-, of zadeldak met vaak ongelijke goot- 

en nokhoogten, en hoofdzakelijk bedekt met rode of donkere pannen, soms met riet of leisteen. 

Bakstenen gevels van voornamelijk aardekleuren zijn veelal asymmetrisch ingedeeld, en boven de 

vensters voorzien van gemetselde rondbogen. Daarboven bevinden zich brede dakoverstekken, 

daklijsten en gootklossen. Soms is de baksteengevel in een lichte kleur geschilderd, met 

uitzondering van decoratief metselwerk en elementen als gemetselde rondbogen. Gevelopeningen 

zijn over het algemeen verticaal, soms met roedeverdeelde ramen of glas in lood. De kozijnen zijn 

crèmekleurig met donkere accenten voor luiken, ramen en deuren.  

3.4.2 Bilthoven Noord (1900-1940) 

De vooroorlogse bebouwing bestaat uit landhuizen en villa’s van hoofdzakelijk één of twee 

bouwlagen met kap, soms met onderverdieping. Door de gevarieerde plattegronden en de directe 

relatie met de omgeving heeft de bebouwing een schilderachtig karakter. De panden hebben over 

het algemeen een eigen representatieve vormgeving en een rijke detaillering: veranda’s, erkers, 

torens, dakkapellen, balkons en soms aanbouwen. De panden hebben verschillende kapvormen, 

maar over het algemeen een (samengesteld) schild-, of zadeldak met vaak ongelijke goot- en 

nokhoogte. De dakbedekking varieert van riet tot leisteen en pannen. Boven de asymmetrisch 

ingedeelde bakstenen gevels van voornamelijk aardekleuren bevinden zich brede dakoverstekken, 

soms met fraaie daklijsten en gootklossen. Sommige panden zijn ook lichtgekleurd en er zijn 

enkele compleet uit hout opgetrokken huizen. Gevelopeningen zijn over het algemeen verticaal en 

bij modernere panden licht horizontaal, met roedeverdeelde ramen, soms met glas in lood. 

Sommige panden hebben extra aandacht voor schoorstenen, luiken, plinten of andere versieringen 

zoals versierd hout aan de topgevel en decoratief metselwerk.6 Er is kortom sprake van een rijke 

variatie. Met voorbeelden uit de periode van het Nieuwe Bouwen, expressionisme, Amsterdamse 

School en zelfs werk van Gerrit Rietveld, is er hier sprake van een divers en kwalitatief 

architectuurhistorisch palet. 

                                                
5 Tekst gebaseerd op de Welstandsnota De Bilt. 
6 Tekst Welstandsnota De Bilt. 
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3.5 Naoorlogse bebouwing 

Behalve de vooroorlogse, voornamelijk expressief-landelijke bouwstijlen, die de voorkeur hadden, 

is er in beide gebieden sprake van een behoorlijk percentage naoorlogse bebouwing in 

verschillende stijlen. Na de oorlog werd in Vogelzang het nieuwbouwwijkje Jachtplan gebouwd en 

verdwenen de oude arbeidershuizen aan de Leijenseweg en drie grote villa's aan de zuidwestzijde 

van de Prins Hendriklaan. Ook de villa's Eik en Hoek en Zonnehove aan het pleintje Prins 

Hendriklaan/Kruislaan werden gesloopt, en vervangen door nieuwbouw.  

Vanaf de zestiger jaren van de 20ste eeuw trad in beide wijken verdichting op door de bouw van 

nieuwe woningen op bestaande kavels – een proces dat zich tot op heden voortzet (zie verder 

hoofdstuk 4).  

Daarmee is er in Bilthoven (zowel Vogelzang als Bilthoven Noord) sprake van een divers 

architectuurhistorisch palet, ofwel een staalkaart van 20ste-eeuwse bebouwing in particulier 

opdrachtgeverschap. Dit punt zal in de hoofdstukken 5 en 6 verder aan de orde komen als 

kenmerkend voor Bilthoven.  
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4 Naoorlogse ontwikkelingen tot heden 

4.1 Transformaties 

Het plangebied heeft overwegend een woonfunctie. In de loop der tijd hebben echter ook andere 

functies hun intrede gedaan. Het zuidelijke deel van de Soestdijkseweg heeft zich na 1960 

geleidelijk aan ontwikkeld tot menggebied van wonen en werken. Hierbij hebben grote 

huizen/villa’s nogal eens een kantoor- of bedrijfsfunctie gekregen – een onvermijdelijke 

ontwikkeling gezien het feit dat privébewoning van dergelijke panden heden ten dage nauwelijks 

meer mogelijk is, gecombineerd met het gegeven dat deze panden vanwege hun goede 

bereikbaarheid, opvallende ligging en uitstraling aantrekkelijke locaties zijn voor 

(kantoor)bedrijven. In Bilthoven Noord is de bestemmingsverandering (kantoor/bedrijf) beperkt 

tot enkele panden aan de Soestdijkseweg Noord. 

 

In een aantal gevallen heeft de bestemmingsverandering geleid tot meer of minder ingrijpende 

aantasting van de oorspronkelijke uitstraling. Daarbij wordt met name gewezen op de aanleg van 

parkeervoorzieningen (verstening omringende tuin), plaatsing van bebording en gevelreclame, 

aanpassing van de oorspronkelijke gevelopeningen (voordeur; raampartijen) aan de nieuwe functie. 

Van grote invloed is de tendens tot versobering van het oorspronkelijke kleur- en 

materiaalgebruik door het uniform schilderen of pleisteren van de verschillende materialen en 

detailleringen aan de buitenzijde. 

 

Oorspronkelijke detaillering is verdwenen   Verstening (1) 

 

Verstening (2)      Verstening (3) 
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Na de Tweede Wereldoorlog hebben zich vooral inbreidingen voltrokken waardoor Vogelzang en 

Bilthoven Noord werden verdicht. In Bilthoven Noord konden deze inbreidingen plaatsvinden 

door het opsplitsen van zeer grote kavels en het bebouwen van achterterreinen. Door de aanleg 

van nieuwe ontsluitingswegen binnen de oorspronkelijke ruimtelijke structuur werden bestaande 

terreinen geschikt gemaakt voor verdere bebouwing. Voorbeelden van deze verdichting zijn de 

woningen aan de Ockeghemlaan, Zweerslaan, Diepenbrocklaan, Evert Cornelislaan en de Gerard 

Terborchlaan. Aan deze nieuwe ontsluitingswegen zijn voornamelijk 2-onder-1-kap-woningen 

gerealiseerd.  

 

Bij inbreiding waar de voorzijde van de bebouwing is gericht op het binnenterrein, bestaat het 

risico dat de relatie met de omringende, bestaande openbare ruimte en infrastructuur verloren 

gaat (achterkant van de bebouwing, erfscheidingen, schuttingen en brandpoorten langs de 

openbare weg; zie foto).  

Zoals in hoofdstuk 6 zal worden besproken is de (groene) aansluiting tussen de private en de 

openbare ruimte een kenmerkend element in Bilthoven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inbreiding zonder aansluiting bij de openbare ruimte.  

 

Rond 1990 volgden enkele planmatige bebouwingen op terreinen als gevolg van 

functieverandering/herbestemming, zoals de woningen aan de Gerard Doulaan (Panta Rhei; 

voormalig militair terrein), woningen aan de Ensahlaan (terrein voormalige villa Ensah), woningen 

bij de Schubertlaan en woningen op de hoek Bilderdijklaan /Tollenstraat (Zonneheuvel).  

 

Daarnaast hebben ook sloop en nieuwbouw hun effect gehad, met name daar waar de massa, 

vorm, maaiveldniveau en rooilijn afwijken van de omgeving en doorzichten verdwijnen. Dit is een 

risico voor toekomstige bouwprojecten.  

 

 

Nieuw maaiveldniveau (afgraving natuurlijk reliëf). 
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Op een aantal plaatsen heeft de (her)inrichting van de openbare ruimte grote visuele impact 

gehad. Een voorbeeld zijn de (overigens noodzakelijke) ingrepen ten behoeve van de 

verkeersveiligheid, maar ook het gebruik van afwijkende (vaak meer efficiënte of goedkopere) 

bestratingsmaterialen. Daarnaast wordt gewezen op de ‘verrommeling’ van de openbare ruimte 

die altijd op de loer ligt (horeca, straatmeubilair, vuilnisvoorzieningen). Dit is een belangrijk 

aandachtspunt voor de gemeente in het kader van ruimtelijk kwaliteitsbeleid. 

 

 

Afwijkende bestrating (patroon en kleur). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verkeersmaatregelen 

 

Tot slot wordt gewezen op de ontwikkeling, met name de laatste jaren, om de oorspronkelijke, 

glooiende ondergrond in het gebied te egaliseren of natuurlijke landvormen (stuifduinen) geheel of 

gedeeltelijk af te graven of te ondergraven. Onregelmatige oppervlakken worden als lastig ervaren 

en met de moderne middelen is grootschalig grondverzet geen enkel probleem meer. De visuele 

impact van het aanleggen van ‘nieuwe maaivelden’ is echter groot: het glooiende reliëf is 

karakteristiek voor de opzet, uitstraling en geschiedenis van de villapark-aanleg.7 Ook hier ligt een 

aandachtspunt voor de gemeente in het kader van ruimtelijk kwaliteitsbeleid (zie ook par. 5.2, 6.2, 

7.2.2 en 8.2.3). 

 

                                                
7 Bovendien gaat met de afgravingen de oorspronkelijke bodemopbouw verloren, inclusief mogelijk aanwezig archeologisch 

bodemarchief (dat wil zeggen sporen en resten uit de bewoningsgeschiedenis van het  zandgebied vanaf de late prehistorie; zie ook par. 

2.1 en noot 1).  
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Afgraving van het natuurlijke reliëf. 

 

 

4.2 Welstand- en monumentenbeleid 

Het college van burgemeester en wethouders is verplicht om vergunningplichtige bouwwerken te 

toetsen aan redelijke eisen van welstand. Bij de herziening van de Woningwet in 2003 werd 

bepaald dat deze zgn. welstandstoets moet plaatsvinden op basis van criteria die door de 

gemeente zijn vastgelegd in een welstandsnota. Met het oog daarop heeft de gemeente De Bilt in 

2004 haar Welstandsnota opgesteld (aangepast in 2006). Op basis van de Welstandsnota worden 

ruimtelijke ontwikkelingen getoetst op “redelijke eisen van welstand” zoals vermeld in 

bestemmingsplannen. De Welstandsnota De Bilt vermeldt drie ambitieniveau’s voor 

welstandstoetsing. Opvallend is dat zowel Vogelzang als Bilthoven-Noord niet vallen onder het 

hoogste welstandregime (d.w.z. ‘intensieve kwaliteitszorg met uitgebreide toets onder strak 

regime’) maar onder ambitieniveau twee: ‘extra aandacht voor speciale kenmerken’. Dit wijst 

erop dat de welstandstoets op objectniveau plaatsvindt (zie ook onder). 
 
In beide villagebieden bevinden zich zowel rijksmonumenten als gemeentelijke monumenten. Bij 

wijziging of verbouwing daarvan is een monumentenvergunning nodig. Via de 

monumentenvergunning en -handhaving kan het bevoegd gezag regie voeren op behoud van de 

karakteristieken van het monument. 
 

In Vogelzang bevinden zich de volgende monumenten: 

- Beschermd dorpsgezicht Villa Bandoeng en omgeving, bestaande uit zeven villa’s met de 

status van gemeentelijk monument aan de Soestdijkseweg Zuid (nrs 262, 266, 268, 270, 

272, 274, 276, 280), een villa met de status van rijksmonument (nr260) en een woonhuis 

aan de Nachtegaallaan 24. De status gemeentelijk beschermd monument betekent dat de 

gemeente hier “de hoogste kwaliteitszorg met een zeer intensieve welstandstoets” 

hanteert.8 Desondanks zijn enkele panden aangetast door aanpassing aan de moderne 

bestemming winkel/kantoor. Opvallend is dat de begrenzing van het dorpsgezicht wel de 

bijbehorende tuinen/groen omvat, maar dit niet in de bestemming is vastgelegd; 

- In Vogelzang bevinden zich voorts nog twee gemeentelijke monumenten (Parklaan 45 en 

Prins Hendriklaan 74) en drie rijksmonumenten (Overboslaan 49-51; Soestdijkseweg Zuid 

208/Oranje Nassauschool; en Soestdijkseweg Zuid 22). 

 

                                                
8 Welstandsnota De Bilt 2004, p.123. 
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Verspreid over Bilthoven Noord bevinden zich vier rijksmonumenten en 15 gemeentelijke 

monumenten. Het betreft openbare gebouwen (kerken, pastorie, school, Gebouw voor 

Gemeenschapsontwikkeling/ Kees Boeke) maar ook woonhuizen/villa’s met opmerkelijke vorm, 

bouwstijl, of geschiedenis.  

 

De rijks- en gemeentelijke monumenten in Vogelzang en Bilthoven Noord zijn opgenomen op de 

bij dit document bijgevoegde cultuurhistorische kaart. Hieruit wordt duidelijk dat de dichtheid aan 

monumenten relatief laag is, en bovendien nogal verschilt per plan- en deelgebied: de 

monumentendichtheid in Vogelzang is aanzienlijk groter dan in Bilthoven Noord, en binnen 

Vogelzang is de dichtheid aan de oostzijde van de Soestdijkseweg-Zuid weer beduidend groter 

dan aan de westzijde van de weg.  

Op deze plaats wordt er op gewezen dat een lage monumentendichtheid niet betekent dat de 

cultuurhistorische waarde van het deelgebied ‘dus’ laag is. Ter indicatie dat er in Vogelzang en 

Bilthoven Noord naast ‘echte’ monumenten meer gebouwen aanwezig zijn die beeldbepalend, 

markant of karakteristiek zijn, zijn op de kaartbijlage daarom toegevoegd de zgn. MIP-panden. Dat 

wil zeggen bouwwerken die tussen 1986 en 1995 als beeldbepalend of betekenisvol zijn 

beschreven, maar geen formele monumentenstatus hebben.9 Hiermee wordt de lage 

monumentendichtheid enigszins tegenwicht gegeven. 

 

De conclusie is dat zowel het huidige welstandbeleid, als de huidige verspreiding en dichtheid van 

gemeentelijke (en rijks-) monumenten in de Biltse villagebieden een tijdgebonden afspiegeling is 

van de monumentopvattingen, voorkeuren, bestuurlijke inspanningen (en financiële 

mogelijkheden?) op het moment van aanwijzing. Daarbij heeft de nadruk gelegen op de individuele 

kwaliteit van bouwwerken, zoals gaafheid, representativiteit voor een bepaalde (stijl)periode, of 

juist de bijzonderheid (zeldzaamheid) ervan. Het aspect samenhang en context is daarbij niet of 

nauwelijks aan de orde. In de huidige monumentenzorgopvatting ligt de nadruk echter niet meer 

zozeer op individuele objecten, maar vooral op de zgn. ensemblewaarde (incl. landschappelijke 

context, stedenbouwkundig ontwerp en samenhang). Ook het aspect ‘gaafheid’ is daarbij van een 

andere orde dan voorheen: functieveranderingen en toevoegingen aan een oorspronkelijk 

ontwerp worden daarbij niet per definitie opgevat als aantasting.   

 

Verderop in dit rapport zullen voor Vogelzang en Bilthoven Noord juist deze aspecten worden 

uitgewerkt, waarbij er op wordt gewezen dat in de Bilthovense villaparken juist de samenhang 

tussen bebouwing, groen en infrastructuur bepalend is voor het karakter en de geschiedenis van 

de villagebieden. Dit wordt nader uitgewerkt en toegelicht in de cultuurhistorische visie 

(hoofdstuk 5) en vervolgens als leidend principe genomen voor de vertaling van de visie in 

planologische adviezen voor behoud in het kader van het bestemmingsplan (hoofdstuk 6).  

                                                
9 Het landelijke Monumenten Inventarisatie Project (MIP) werd tussen 1986 en 1995 op rijksinitiatief uitgevoerd met als doel per 

gemeente waardevolle gebouwen uit de periode 1850-1940 in woord en beeld te beschrijven. Een deel van deze zgn. MIP-objecten is 

via het Monumenten Selectieproject (MSP) uiteindelijk voorgedragen als rijksmonument. In veel gemeenten is uit de resterende MIP-

lijst een keuze gemaakt voor aanwijzing tot gemeentelijk monument. 
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5 Kernkwaliteiten 

5.1 Kernkwaliteiten 

Ondanks de planmatige oorsprong was de invulling van Vogelzang en Bilthoven Noord een 

decennialang proces dat omstreeks 1900 startte en in 1940 was afgerond. De villaparken 

Bilthoven Noord en Vogelzang zijn dan ook het resultaat van maatschappelijke ontwikkelingen in 

de 19de en de eerste helft van de 20ste eeuw: de modernisering van het bestuur en economie, 

emancipatie van de burgerij en middenklasse, groeiende welvaart en mobiliteit, maar ook een 

veranderde relatie tot de natuur en nieuwe opvattingen over leven, wonen en werken. De 

aantrekkingskracht van Bilthoven op vaak kapitaalkrachtige en veelal vrijzinnige opdrachtgevers 

met een brede kennis van, en contacten met progressieve en idealistische stromingen op het 

gebied van kunst, architectuur, onderwijs, muziek en spiritualiteit was daarin van niet te 

onderschatten betekenis.  

Een tweede proces, dat zich vanaf 1960 voltrok, was dat van verdichting, bestemmingsverandering 

en sloop/nieuwbouw. Desondanks is de oorspronkelijke beeldkwaliteit - een villapark met 

landelijke uitstraling nog redelijk tot goed herkenbaar. Dit is te danken aan het behoud van wat 

hier wordt aangeduid als ‘kernkwaliteiten’:  

1. natuur en landschap 

2. infrastructuur en stedenbouwkundige opzet  

3. bebouwing.  

 

Deze worden hier aangeduid als respectievelijk het groen, het grijs en het rood, die hieronder 

zullen worden beschreven. In hoofdstuk 6 zal vervolgens worden aangegeven dat in Bilthoven juist 

het samenspel van, groen, grijs en rood essentieel is voor de kwaliteit van de Bilthovense wijken. 

Hiermee komen we uit bij het in paragraaf 4.2 genoemde begrip ensemblewaarde. 

5.2 Groen: natuur en landschap 

GROEN   natuur en landschap 

 

De groene kwaliteiten kunnen als volgt worden onderverdeeld: 

1. Restanten van) het natuurlijke reliëf (dekzandruggen en land-/stuifduinen); 

2. Particulier groen: de woonkavels hebben (althans van oorsprong) een groen karakter 

door de aanwezigheid van gras, heggen, struiken, heesters, bomen, en groene 

erfscheidingen. Ondanks dat het gaat om groen in privé-bezit (tuinen) zijn zij essentieel 

voor het groene karakter van de villagebieden; 

3. Openbaar groen: het groen in de openbare ruimte van de villagebieden bestaat uit 

laanbeplanting, zachte (groene en gras-)bermen en grote en kleine open ruimten/veldjes 

(bijv. Kruislaan/Prins Hendriklaan; Merellaan; Ruysdaelplein, Rembrandtplein, 

Ockeghemlaan). Tezamen onderstrepen zij het lommerrijke karakter van de villaparken; 

 

Kenmerken: 

- Groene grandeur en ‘lommerrijkheid’ (massa) 
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- (restanten van) het onderliggende, oorspronkelijke (Heuvelrug-)landschap: glooiend, 

natuurlijk reliëf (stuifduinen, zandruggen) 

- Houtopstand en bostuinen 

- Restanten 19e-eeuwse bebossing (grove den) 

- Laanbeplanting (o.a. eik, beuk) 

- Gemengd loof- en naaldbos  

- Open ruimten (plantsoenen, groene veldjes) 

- Zachte bermen (gras) 

- combinatie van horizontaal  groen (gras en heggen) met verticaal/opgaand groen (bomen) 

 

Natuurlijk reliëf en grove den    Lommerrijk bosgroen 

Open, groene ruimte     Tuinen 
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5.3 Grijs: infrastructuur en stedenbouwkundige opzet 

GRIJS  infrastructuur/stedenbouwkundige opzet 

 

Het karakter van de Bilthovense villawijken wordt in hoge mate bepaald door de onderliggende 

infrastructuur (zie kaartbijlage: cultuurhistorische kaart).  

Kenmerkend is de ‘stapeling’ van ruimtelijke structuren uit verschillende perioden (par. 3.3) en de 

combinatie van organische vormen met rechtlijnige elementen.  

 

Met betrekking tot het de infrastructuur is van belang: 

- aansluiting van de villawijken met de omliggende dorpen en landschappen via oudere, 

rechtlijnige structuren (Soestdijkseweg, Gezichtslaan); 

- de kunstmatig aangelegde paden- en lanenstructuur van de verschillende deelgebieden:  

o de radiale structuur in Oosterpark (18de eeuwse ‘sterrenbos’); 

o het organische stratenpatroon (19de eeuwse Engelse landschapsstijl); 

- de Soestdijkseweg als verbindingsas binnen en tussen de villawijken, gericht op het station 

en de regionale infrastructuur; 

- beeldbepalende ‘knooppunten’ in de infrastructuur: kruisingen, driesprongen en pleinen; 

- rechte zichtlijnen afgewisseld met organische patronen;  

- vriendelijke klinkerbestrating. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rechtlijnige structuren/assen    Vriendelijke (klinker)bestrating 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Markante knooppunten    Organische vormen 
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5.4 Rood: bebouwing 

ROOD  bebouwing 

 

Van belang is de diversiteit van de bebouwing in het gehele plangebied, zowel wat betreft grootte 

als stijl en bouwperiode. Bij de bebouwing uit de periode tot ca 1940 is het verbindende element 

de landelijke uitstraling, natuurlijk materiaalgebruik (baksteen, riet, hout), bijzondere kapvormen 

en aandacht voor detaillering (veranda’s, erkers, schoorstenen). 

Behalve de vooroorlogse, voornamelijk expressief-landelijke bouwstijlen, is er in beide gebieden 

sprake van een behoorlijk percentage naoorlogse bebouwing in verschillende stijlen. In Bilthoven 

Noord is dat nog nadrukkelijker het geval dan in Vogelzang. Met voorbeelden uit de periode van 

het Nieuwe Bouwen, expressionisme, Amsterdamse School en zelfs werk van Gerrit Rietveld is er 

hier sprake van een divers en kwalitatief architectuurhistorisch palet. Deze vernieuwende 

elementen en experimenten zijn van niet te onderschatten betekenis, maar de waarde en 

uitstraling daarvan worden nogal eens over het hoofd gezien.  

Vanuit dat perspectief bieden beide wijken een ‘staalkaart’ van 20ste en 21ste- eeuwse architectuur 

op privé-initiatief (zie voorbeelden): als zodanig bieden zij een rijkdom aan informatie over het 

opdrachtgeverschap, ontwikkelingen in smaak, woonstijl, bouwstijl, materiaalgebruik en –

mogelijkheden, bouwtechnieken, e.d.  
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6 Bouwstenen in balans: het ‘Bilthovense DNA’ 

6.1 Groen-grijs-rood: het ‘Bilthovense DNA’ 

De gebouwde omgeving, met name in een dichtbevolkt land als Nederland, is altijd onderhevig aan 

transformatie en verandering; we leven immers niet in een openluchtmuseum. Dit geldt eens te 

meer voor de Bilthovense villaparken, die het resultaat zijn van een decennialang proces van 

uitbreiding, opvulling en inbreiding. De huidige kwaliteit van beide wijken is dus nooit een statisch 

geheel geweest. In elke gebouwde omgeving bestaat voorts een spanningsveld tussen de eisen van 

modern ruimtegebruik en het behoud (of versterking) van de cultuurhistorische kwaliteit. Dit 

geldt evenzeer voor Bilthoven Noord en Vogelzang: niet alleen de ideeën over wooncomfort zijn 

veranderd, ook de mobiliteit (auto’s) is exponentieel toegenomen en de inrichting van zowel de 

private als de openbare ruimte dient te voldoen aan bouwkundige eisen, veiligheid, e.d.  

 

Voortbouwend op de in hoofdstuk 5 gepresenteerde kernkwaliteiten van het rood (bebouwing), 

grijs (infrastructuur en stedenbouwkundige opzet) en groen (natuur en landschap) wordt in dit 

hoofdstuk het concept van het ‘Bilthovense DNA’ geïntroduceerd. Karakteristiek voor Bilthoven 

is het samenspel van de heterogene bebouwing (rood), de massa en lommerrijkheid van natuur en 

landschap (groen) en de karakteristieke historische infrastructuur (grijs). Vanuit het concept van 

het ‘Bilthovense DNA’ kunnen ontwikkelingen die elke gebouwde omgeving eigen is, worden 

gestuurd vanuit een samenhangende visie: zolang het rood en grijs van voldoende kwaliteit zijn, en 

het groen voldoende massa behoudt, blijft het DNA voldoende robuust om de cultuurhistorische 

kwaliteiten te behouden en te reproduceren, zodanig dat ‘behoud’ en ‘ontwikkeling’ elkaar niet 

uitsluiten. Met het concept wordt tevens aangesloten bij ontwikkelingen in het erfgoedbeleid 

waarbij van gemeenten wordt gevraagd om cultuurhistorie te integreren in ruimtelijk 

kwaliteitsbeleid (van objectgericht naar gebiedgericht beleid) en daarbij de krachten te bundelen 

via het stimuleren van draagvlak en betrokkenheid van alle partijen.10  

 

 

 

GROEN + GRIJS + ROOD     het Bilthovense DNA 

 

 

Kenmerkend voor het ‘DNA’ van zowel Vogelzang als Bilthoven-

Noord is het samenspel tussen, groen, grijs en rood. Daarmee kan 

hier worden gesproken van een ‘gebouwd luxe-landschap’. 

Met de combinatie rood-groen-grijs komen we aan bij de betekenis 

van wat in hoofdstuk 4 werd aangeduid als ‘ensemblewaarde’. 

Ondanks de heterogeniteit van de bebouwing (naar 

stijl/bouwperiode, schaal) is er een aangenaam homogene 

beeldkwaliteit, waarbij de oorspronkelijke doelstelling - een villapark met landelijke uitstraling- nog 

redelijk tot goed herkenbaar is. Dit is voor een groot deel te danken aan de robuustheid en 

                                                
10 Zie o.a. Erfgoedagenda 2010. 
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kwaliteit van de onderliggende structuren: het groen (natuur/landschap) en infrastructuur (het 

grijs).  

Dit is een belangrijk aandachtspunt voor behoud van het cultuurhistorische karakter: bij 

toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen in het ‘rood’ is behoud van de massa en structuur van de 

groene en grijze kwaliteiten essentieel. Om in ‘genetische’ termen te blijven: vermijd spontane 

mutaties van het DNA - deze kunnen onomkeerbare gevolgen hebben voor de draagkracht van 

het gebied en de beeldkwaliteit definitief aantasten. 

 

Essentieel voor het Bilthovense DNA en dus voor het behoud van het cultuurhistorische karakter 

zijn: 

- de afwisseling tussen openheid en beslotenheid (donker-licht): via een “paden-achtig” 

patroon ‘opent’ het groen/bos zich op kruisingen, pleinen en driesprongen; 

- de groene verbinding en fraaie ritmiek tussen openbare ruimte en privédomeinen (van 

klein tot groot): gras en heggen als zachte (groene) overgang tussen rood en grijs; 

- ‘vlaggenschepen’: deze term wordt hier geïntroduceerd voor markante ensembles op vele 

plaatsen in Vogelzang en Bilthoven Noord, die een grote visuele en kwalitatieve impact op 

de ruimte hebben (in par. 6.1.1 wordt de term ‘vlaggenschip’ nader toegelicht);  

- het begin- en eindpunt van de lineaire bebouwing (langs dezelfde rooilijn) in een straat 

wordt veelal gemarkeerd door panden die in hoogte en/of volume afwijken van de 

tussenliggende panden/bouwblokken; 

- relatie tussen infrastructuur (grijs) en natuur/landschap (groen) door middel van 

laanbeplanting gecombineerd met zachte (gras)bermen; 

- groene doorzichten tussen huizen (ruimtelijkheid en groene massa);  

- toegang tot de beslotenheid van de wijk(en) via brede entrees met de statigheid van lanen 

(ware het een entree van een landgoed); 

 

 

Groene doorzichten en verbinding tussen privé en 

openbare ruimte. 
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Laanbeplanting met zachte (gras)bermen. 

 

 

 

6.1.1 Vlaggenschepen 

Een van de onderdelen van het Bilthovense DNA (het cultuurhistorische karakter) zijn de 

zogenaamde ‘vlaggenschepen’. Deze term is hierboven geïntroduceerd. Het gaat daarbij om 

markante ensembles, die een grote visuele en kwalitatieve impact op de ruimte hebben. Deze 

ensembles staan steeds in nauwe relatie met, en zijn daarmee uitgesproken voorbeelden van, 

zowel de rode kernkwaliteiten (de heterogene bebouwing), de grijze kernkwaliteiten (de 

karakteristieke historische infrastructuur) en de groene kernkwaliteiten (de massa en 

lommerrijkheid van natuur en landschap), die samen het ‘Bilthovense DNA’ vormen. Het gaat dus 

niet zo zeer om individuele objecten als wel om de ensemblewaarde, waarbinnen het gebouwde 

object het middelpunt vormt.  

 

Definitie vlaggenschip 

Een vlaggenschip is een beeldbepalend, vrijstaand (oorspronkelijk) woonhuis omgeven door een 

tuin en markant gelegen aan en gericht op een open ruimte of knooppunt 

(kruising/plein/driesprong). Het vlaggenschip ligt globaal aan dezelfde rooilijn als de bebouwing aan 

de aangrenzende lanen, de oriëntatie van het vlaggenschip wijkt echter meestal af (gericht op de 

open ruimte/knooppunt). 

 

De bijbehorende kenmerken van een vlaggenschip 

Niet elk vlaggenschip hoeft noodzakelijkerwijs steeds te voldoen aan alle onderstaande 

kenmerken. Wel belangrijk is dat uit elk van de drie kernkwaliteiten een aantal kenmerken 

aanwezig zijn.  
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Bebouwing: 

• beeldbepalend pand, (oorspronkelijk) woonhuis, onder architectuur gebouwd, veelal in een 

landelijke stijl;  

• vrijstaand; 

• latere modificaties aan de buitengevel afwezig, beperkt, of in ieder geval niet storend; 

 

Ligging t.o.v. stedenbouwkundige structuur: 

• markant gelegen aan een open ruimte of knooppunt (kruising/plein/driesprong);  

• zichtbaar en opvallend, bijvoorbeeld door buitenmaten die afwijken van de nabijgelegen 

panden;  

• de tuin vormt de zachte overgang tussen private en openbare ruimte, bijvoorbeeld door open 

gazon aan de voorzijde, halfhoge heggen, lage tuinmuur of transparante hekken; 

• geflankeerd door monumentaal groen; 

 

Ligging bouwwerk op kavel: 

• naar de open ruimte/knooppunt gericht (de oriëntatie wijkt af van de oriëntatie van de 

bebouwing aan de aangrenzende lanen);  

• Bouwwerk gecentreerd op de centrale as van de kavel;  

• Rond het bouwwerk is voldoende open ruimte met doorzicht aanwezig;   

• Passend in rooilijn aangrenzende lanen (de afstand tot de weg is grofweg gelijk); 

Voorbeelden van “vlaggenschepen”: een markant ensemble van een beeldbepalend pand in (veelal) landelijke stijl; 

gelegen aan een markant knooppunt; gericht naar de open ruimte; met een zachte, groene overgang tussen private 

en openbare ruimte. 

6.2 Aantasting van het DNA (‘mutaties’) 

Risicovolle ontwikkelingen die het Bilthovense DNA kunnen aantasten: 

- Verdichting 

o inbreidingslocaties, indien niet ontworpen in relatie tot het bestaande karakter 

van de omringende bebouwing (bijv. afwijkend qua bouwmassa, oriëntatie, geen 

relatie met aansluiting bij omringende openbare ruimte; 

o perceelsniveau: scheve verhouding tussen groen en bebouwd oppervlak 

(aantasting groene karakter en verlies van groene massa) 

o te kleine afstand tussen bebouwing en perceelsgrens: groene doorzichten 

verdwijnen;  
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- Verstening (groen wordt verhard, met name ten behoeve van parkeren): kenmerkende 

‘zachte’ overgang tussen tuin (groen) en weg/straat (grijs) verdwijnt; verlies van groen 

- Afgraving van het natuurlijke reliëf (egaliseren en afgraven van oorspronkelijke dekzanden 

en land-/stuifduinen); 

- Onprofessionele renovatie/restauratie (dit is mede te ondervangen door meer 

gemeentelijke monumenten aan te wijzen en pro-actief stimuleren); 

- Niet-doordachte functie- en bestemmingswijzigingen (kantoorvilla’s, scholen, kerken, 

zorgcomplexen); 

- Tuininrichting en erfscheidingen die een einde maken aan de karakteristieke relatie tussen 

privé- en openbare ruimte (afgesloten tuinen, niet-transparante hekwerken, hoge 

heggen/schuttingen, etc.); 

-  ‘Verrommeling’ van de openbare ruimte (opvallende reclames, horeca, straatmeubilair, 

vuilnisvoorzieningen);  

- Onvoldoende onderhoud en/of niet-passende inrichting van de openbare ruimte (groen, 

infrastructuur, wegdek). 

 

De beschreven risico’s gelden zowel voor Vogelzang als voor Bilthoven-Noord. In die laatste wijk 

hebben dergelijke ontwikkelingen een iets minder grote visuele impact dan in Vogelzang, vanwege 

de robuustheid van de groene ruimte en de veelal grotere kavels 
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7 Cultuurhistorie en planologische vertaling 

7.1 Ontwikkelingsvisie 

Bilthoven Noord en Vogelzang zijn geworden tot wat zij heden ten dage nog steeds zijn door 

pluriform particulier opdrachtgeverschap. Dit proces begon rond 1900 en gaat tot op heden door 

en heeft een staalkaart opgeleverd van 20ste- en 21ste-eeuwse architectuur die nauw verweven is 

met ontwikkelingen en stromingen binnen de Nederlandse samenleving, zoals in de voorgaande 

hoofdstukken werd beschreven. Daarmee is hier sprake van een belangrijk stuk erfgoed dat 

meegewogen moet worden in elke beslissing op het gebied van de ruimte. 

Om binnen het bestemmingsplan mogelijkheden in te bouwen voor behoud van deze 

cultuurhistorische erfenis en tegelijkertijd behoud van een gedifferentieerde, stabiele en levendige 

wijk met woon- en werkfuncties mogelijk maken, wordt gewezen op het belang dat ook binnen 

het conserverende bestemmingsplan ruimte blijft voor kwalitatief hoogwaardige, eigentijdse 

architectuur. Op deze wijze kan het karakteristieke heterogene bebouwingsbeeld worden 

gecontinueerd, zonder te vervallen in compromisarchitectuur, die geen bijdrage levert aan de 

gebiedsidentiteit en het cultuurhistorische karakter. Geadviseerd wordt hier in de bouwregels en 

in toezicht/handhaving ruimte voor te maken. Het in hoofdstuk 6 gepresenteerde concept van het 

‘Bilthovense DNA’ biedt de mogelijkheid om ontwikkelingen te sturen vanuit een samenhangende 

visie: zolang het rood en grijs voldoende kwaliteit, en het groen voldoende massa behoudt, blijft 

de Bilthovense balans voldoende robuust om binnen de cultuurhistorische kwaliteiten ook ruimte 

te houden voor de dynamiek die elke gebouwde omgeving eigen is. Hiermee wordt aangesloten 

bij ontwikkelingen in het erfgoedbeleid (zie par. 6.1 en hoofdstuk 8). 

7.2 Planologie 

7.2.1 Uniformiteit en interpretatieruimte 

De planologische bescherming van de in hoofdstuk 5 beschreven kernwaarden (het Bilthovense 

DNA: groen-grijs-rood) is niet op alle punten effectief geregeld in het ontwerpbestemmingsplan. 

Gezien de karakteristieke heterogene bebouwing en kavelgrootte zijn de planregels op een aantal 

punten zodanig algemeen en uniform dat ze onvoldoende garantie vormen voor effectief behoud 

van het cultuurhistorische karakter.  

Het risico is dat er, ondanks de goede bedoelingen, teveel ruimte overblijft voor interpretatie 

waardoor er ongewenste ontwikkelingen kunnen plaatsvinden die een grote ruimtelijke impact 

hebben. Met als gevolg dat het Bilthovens DNA aangetast wordt en de Bilthovense balans 

verstoord wordt. Dit geldt met name indien welstandstoetsing, toezicht en handhaving niet of 

onvoldoende worden gewaarborgd (zie de aanbevelingen in hoofdstuk 8). 

 

Om als gemeente regie te houden op behoud van het cultuurhistorische karakter kan op 

bestemmingsplanniveau worden gedacht aan: 

- het opnemen van een doeleindenomschrijving; 



V09-1675: Bilthoven Noord en Bilthoven Zuid (Vogelzang), cultuurhistorische visie in het kader van de 

bestemmingsplanprocedure 

 

VESTIGIA BV Archeologie & Cultuurhistorie  44   

Rapportnummer: V693 definitief (april 2011) 

- een nadere eis, op grond waarvan het College een bouwplan gemotiveerd kan afwijzen 

indien de cultuurhistorische waarde en het karakter in onevenredige mate wordt 

aangetast. 

 

Voorwaarde is dat verwezen kan worden naar de onderbouwing van de cultuurhistorische waarde 

(cultuurhistorische paragraaf in de toelichting; (uitbreiding van) de Welstandsnota; gemeentelijke 

structuurvisie).  

7.2.2 Ruimtelijke principes 

De door de wijk- en bewonersverenigingen ingebrachte zienswijzen op de ontwerp-planregels 

bevatten waardevolle suggesties. Dit betreft met name de suggestie om bouwmogelijkheden beter 

af te stemmen op kavelgrootte en bebouwingsmassa. 

 

• maatvoering en perceelsinrichting passend bij 1/ het straatbeeld; en 2/ de functie van het 

object binnen de stedenbouwkundige opzet  (bijv. de in hoofdstuk 6 geïntroduceerde 

term ‘vlaggenschip’; tussenwoning; hoekpand; vrijstaande villa op bosperceel, etc.);  

• maatvoering en perceelsinrichting relateren aan perceelsgrootte en -vorm; 

• afstand bebouwing en zijdelingse perceelsgrens: zoveel mogelijk groene doorzichten 

tussen percelen, en aan weerszijden van het hoofdgebouw met aanbouwen; 

• vastlegging van bestemming ‘bostuin’ (relatie kapvergunning); 

• intact laten van aanwezige restanten van het oorspronkelijke reliëf (dekzand- en 

stuifduinenlandschap), door vastleggen van bestaande maaiveldhoogten in het 

bestemmingsplan. N.B.: daarvoor dient te worden gedefinieerd wat de gemeente verstaat 

onder behoudenswaardig reliëf en de locaties en restanten daarvan (zie ook par. 5.2, 6.2 

en 8.2.3).  

7.2.3 Richtlijn maatvoering 

• bebouwd oppervlak begrenzen en relateren aan perceelsomvang en perceelsbreedte; 

• hoofdgebouw met aanbouwen zoveel mogelijk lokaliseren in de centrale as van het 

perceel; 

• bouwmassa die naar achteren kan worden uitgebreid over de volledige hoogte van het 

hoofdgebouw (gekoppeld aan de grootte van het perceel); 

• per laan vastleggen van huidige rooilijnen. Nieuwe bebouwing uitsluitend op/achter de 

rooilijn; 

• maximum bouwhoogte twee lagen met kap, peil gemeten ten opzichte van de kruin van de 

weg; 

• voorgevelbreedte maximaal 50% van de perceelbreedte; 

• bij vrijstaande woningen: van bebouwing vrij te houden afstand tot zijdelingse 

perceelsgrenzen minimaal een kwart van de breedte van het hoofdgebouw inclusief 

eventuele aanbouw; 

• bij 2 onder 1 kap woningen: van bebouwing vrij te houden afstand tot zijdelingse 

perceelsgrens minimaal de helft van de breedte van het hoofdgebouw inclusief eventuele 

aanbouw; 

• garages en bijgebouwen minimaal 4 meter achter de voorgevelrooilijn  en maximaal 1 

bouwlaag met kap; de kaphelling in overeenstemming met de kapvorm van het 

hoofdgebouw. 
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7.2.4 Richtlijn splitsing percelen 

Het splitsen van percelen wordt gebonden aan voorwaarden die in de Structuurvisie en/of de 

Welstandsnota nader worden uitgewerkt. Hieronder wordt verwezen naar de leidende principes 

die de bewonersvereniging Bilthoven Noord daarvoor voorstelt:11 

• voorwaarde bij splitsen voor de bouw van twee vrijstaande huizen: passend in het 

straatbeeld en perceelsbreedte bedraagt minimaal 48 meter; 

• splitsen voor de bouw van een twee-onder-een-kap woning: passend in het straatbeeld en 

perceelsbreedte bedraagt minimaal 30 m; 

• de bebouwing wordt geprojecteerd in de centrale as van het perceel en ligt op of achter 

de vastgelegde rooilijn; 

• de diepte van de bebouwing wordt gerelateerd aan de afstand tot de achterste 

perceelsgrens; 

• parkeren op eigen terrein. 

7.2.5 Functieverandering maatschappelijke bestemmingen 

Voor terreinen/gebouwen met een maatschappelijke bestemming waarvan in de (nabije) toekomst 

een functieverandering kan worden voorzien (Theresiaschool, pastorie O.L.Vrouwekerk, 

Noorderkerk) worden pro-actief nadere bepalingen opgenomen: 

• bij bestemming wonen: bebouwingspercentage en -hoogte afstemmen op perceel en 

straatbeeld; 

• woon-zorgcomplexen: toekomstgericht (variatie in woning- en zorgtypen); 

• goede inbedding in het groen; 

• open relatie met en aansluiting bij de openbare ruimte c.q. omringende bebouwing; 

• massaliteit beperken: maximaal vijf verdiepingen, variatie in bouwvormen, vrijhouden van 

binnenterreinen, losse bebouwing in parkachtige setting, etc.; 

• ruime afstanden tot perceelsgrenzen en de weg; 

• parkeren voor bewoners, bezoekers (en personeel op eigen terrein. 

7.2.6 Dubbelbestemming 

Een alternatief voor de verdere aanscherping van de planregels is de keuze om de cultuurhistorie 

niet te regelen via de bestemming’ Wonen, maar deze te regelen via de (dubbel) bestemming 

"cultuurhistorische waarde". Hiervoor wordt in de toelichting een cultuurhistorische paragraaf 

opgenomen waarin de visie en het beleid op de omgang met cultuurhistorische waarden wordt 

verwoord. Tevens wordt een aparte cultuurhistorische waardenkaart opgesteld, die als bijlage 

wordt opgenomen. Aanvragen voor bouw- en aanlegvergunningen worden behalve aan de 

plankaart dan tevens getoetst aan de cultuurhistorische waardenkaart. 12 

 

Het voordeel van een dergelijke constructie is: 

                                                
11 Zie http://www.bilthovennoord.nl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=46&Itemid=65 

12 De dubbelbestemmingsconstructie wordt tegenwoordig meestal gebruikt om de zorg voor archeologische waarden en 

verwachtingen op bestemmingsplanniveau te regelen. In dat kader wordt opgemerkt dat beide ontwerpbestemmingsplannen op het 

gebied van de  archeologie niet voldoen aan artikel 38a van de Monumentenwet en het Besluit ruimtelijk ordening (Bro art. 3.1.6, sub 

2a).  
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- Het samenspel van groen, grijs en rood (‘Bilthovens DNA’) uit de cultuurhistorische visie 

van hoofdstuk 6 kan een-op-een worden doorvertaald in de cultuurhistorische paragraaf 

en op de cultuurhistorische waardenkaart ruimtelijk worden vastgelegd. 

- van meet af aan is duidelijk waar het bevoegd gezag welke eisen stelt aan ruimtelijke 

ingrepen.  

 

Dit is een transparanter werkwijze dan in de planregels te verwijzen naar “redelijke eisen van 

welstand”; de criteria in de Welstandsnota zijn voor de villagebieden vrij breed geformuleerd, 

waardoor het resultaat van de welstandstoets voor de burger onvoorspelbaar is en tegelijk te 

algemeen voor effectief ruimtelijk kwaliteitsbeleid in de Bilthovense wijken. 

7.2.7 Welstand 

Wat betreft de relatie tussen planregels en welstandstoets: de Welstandsnota De Bilt vermeldt 

drie ambitieniveau’s voor welstandstoetsing. Opvallend is dat zowel Vogelzang als Bilthoven-

Noord niet het hoogste ambitieniveau hebben (d.w.z. intensieve kwaliteitszorg met uitgebreide 

toets onder strak regime) maar slechts onder ambitieniveau twee vallen (‘extra aandacht voor 

speciale kenmerken’). Het verdient aanbeveling de cultuurhistorische visie in dit rapport nader uit 

te werken in een beeldkwaliteitsplan of structuurvisie, die specifieker wordt toegesneden op de 

cultuurhistorische kwaliteiten van Vogelzang en Bilthoven Noord. Hiermee wordt het in par. 7.2.6 

genoemde punt ondervangen dat de Welstandsnota te algemeen is voor effectieve 

welstandtoetsing in de villawijken.  

Daarnaast wordt erop gewezen dat  

7.2.8 Groen /natuur/landschap 

Behoud van het groene en landschappelijke karakter van de villawijken – die in de 

cultuurhistorische visie immers als een van de kernwaarden werd opgevoerd – kan effectiever 

worden geregeld door opname van de bestemmingen Bos/houtopstand en Tuin. Ook wordt 

gewezen op het behoud van het oorspronkelijk (stuifduin)reliëf. Zie ook: Gemeentelijke 

monumentenlijst: aanwijzing tuin. 

 

Geadviseerd wordt om de (zeer belangrijke) laanbeplanting en groene bermen op de plankaart 

van het bestemmingsplan op te nemen. Een en ander zal moeten aansluiten bij het gemeentelijk 

Groenplan.  
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8 Ruimtelijk kwaliteitsbeleid: aanbevelingen 

 

Behalve de vertaling van cultuurhistorie op bestemmingsplanniveau kunnen een aantal algemene 

aanbevelingen worden gedaan voor het borgen van cultuurhistorische belang in het gemeentelijk 

ruimtelijk beleid. Daarvoor wordt in paragraaf 8.1 eerst een overzicht gegeven van ontwikkelingen 

op het gebied van cultuurhistorie en ruimtelijke ordening die van belang zijn voor het gemeentelijk 

niveau, gevolgd door een aantal aanbeveling (par. 8.2).  

8.1 Ontwikkelingen en visies op het gebied van cultuurhistorie en ruimtelijke ordening 

De afgelopen jaren zijn er aanzienlijke veranderingen opgetreden in de wettelijke en beleidsmatige 

context van cultuurhistorie en ruimtelijke ordening, zowel op rijks-, provinciaal als op 

gemeentelijk niveau. Dit betekent dat bij de opstelling van de nieuwe bestemmingsplannen voor 

Bilthoven rekening moet worden gehouden met een nieuwe wettelijke en beleidsmatige context. 

Hieruit vloeien nieuwe gemeentelijke rollen, taken/ambities en bestemmingsplanvereisten voort, 

alsmede een verandering in de toezichtsverhoudingen tussen de verschillende bestuurslagen.  

 

In dit kader wordt allereerst gewezen op het rijksbeleid inzake bescherming van 

cultuurhistorische (incl. archeologische) waarden, zoals geformuleerd in de Nota Belvedere (1999) 
en de Nota Ruimte (2006). Hiermee gaf het Rijk te kennen dat de cultuurhistorische identiteit van 

gebieden sterker richtinggevend moet worden voor de ruimtelijke inrichting. Het Rijk streeft 

daarbij naar het ontwikkelingsgericht inzetten van bestaande cultuurhistorische kwaliteiten, 

waarbij vervlechting van cultuurhistorie in het ruimtelijke ordeningsbeleid uitgangspunt vormt. In 

de ruimtelijke inrichting dienen cultuurhistorische waarden niet alleen herkenbaar te blijven, maar 

ook te worden versterkt.  

 

Het rijksbeleid heeft geresulteerd in een wetgevingstraject dat in 2007 en 2008 werd afgesloten 

met de invoering van de Wet op de Archeologische Monumentenzorg 2007 (een herziening van 

de Monumentenwet, de Ontgrondingenwet, de Woningwet en de wet Milieubeheer) en de Wet 

Ruimtelijke Ordening (Wro 2008). Hiermee is de zorg voor cultuurhistorische waarden en 

archeologie definitief geïntegreerd in ruimtelijke-ordeningsprocessen, waarbij besluitvorming en 

uitvoering grotendeels zijn gedecentraliseerd naar gemeentelijk niveau. Het instrument 

bestemmingsplan staat daarbij centraal.13 
 

Nieuw is dat in de Wro de interbestuurlijke toezichtsverhoudingen op het gebied van de 

ruimtelijke ordening ingrijpend zijn veranderd. Gemeentelijke bestemmingsplannen worden niet 

meer provinciaal getoetst. De relatie tussen gemeente en provincie is daarmee veranderd van 

toetsend-achteraf naar stimulerend-vooraf. Cultuurhistorie en archeologie zijn daarmee 

grotendeels een gemeentelijke verantwoordelijkheid geworden. De provinciale Cultuurhistorische 

Hoofdstructuur is daarbij formeel niet meer het toetsingskader voor gemeentelijke ruimtelijke 

                                                
13 In de Wro is de opname van archeologie in bestemmingsplannen als eis geformuleerd. Het Besluit Ruimtelijke Ordening stelt dat de 

toelichting dient te bevatten: de wijze waarop met de in de grond aanwezige of te verwachten monumenten rekening is gehouden’ 

(Bro, art. 3.1.6, sub 2a; zie Alkemade et al 2009). Voor cultuurhistorische waarden is van toepassing Bro hetzelfde artikel sub 2b. 
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plannen, maar vooral een stimulerend en adviserend instrument voor behoud en versterking van 

cultuurhistorische waarden en archeologie op gemeentelijk niveau.  

In de provincie Utrecht kenmerken de provinciale stimuleringsprojecten zich door een integrale 

aanpak van erfgoed en landschap, zoals duidelijk wordt uit de cultuurvisies Heel de Heuvelrug en de 

Stichtse Lustwarande. Ook de oprichting en activiteiten van Landschap Erfgoed Utrecht (2007) is 

daarvoor illustratief. In de gemeente De Bilt is het resultaat hiervan zichtbaar: de gemeente is een 

van de initiatiefnemers van het Landschapsontwikkelingsplan Kromme Rijngebied, dat tot doel 

heeft de ontwikkeling van een duurzaam landschap met kwaliteit. Daarbij gaat het vooral om het 

versterken van de cultuurhistorische, recreatieve en natuurlijke waarden van het Kromme 

Rijngebied en de Utrechtse Heuvelrug.  

 

Om op gemeentelijk niveau invulling te geven aan het rijks- en provinciaal beleid inzake integratie 

van cultuurhistorie in ruimtelijke processen dienen behoud, beheer en benutting van erfgoed 

(cultuurhistorie en archeologie) te worden geborgd in het bestemmingsplan.14 Maar ook in het 

kader van de gemeentelijke structuurvisie dient helder te worden gemaakt hoe het erfgoed 

(boven- en ondergronds) wordt meegewogen in besluitvorming over gebruik en inrichting van de 

ruimte. Dit vraagt om integrale beleidsvorming op het terrein van ruimte(lijke kwaliteit), erfgoed, 

landschap, economische ontwikkeling, city-marketing, etc.15 

8.2 Ruimtelijk kwaliteitsbeleid: aanbevelingen 

8.2.1 Integrale visie en beleid: verbreding van de objectgerichte aanpak  

In plaats van per bestemmingsplan (dus ad hoc) een cultuurhistorische waardenkaart en/of 

archeologische beleidskaart op te stellen, kan de gemeente kiezen voor het opstellen van een 

gemeentebrede cultuurhistorische, archeologische kaart of erfgoedkaart, eventueel in combinatie 

met de structuurvisie of integrale erfgoednota. De kaart(en) kunnen vervolgens dienen als 

onderlegger voor alle op te stellen bestemmingsplannen. Behalve dat dit efficiënt is, vergroot dit 

de onderlinge samenhang tussen bestemmingsplannen. Op die wijze wordt tevens aangesloten bij 

het rijksbeleid waarin het bestemmingsplan wordt ingezet als instrument voor de borging van 

cultuurhistorische waarden. 

 

Als eerste stap voor integrale beleidsvorming kan het bestaande monumenten- en welstandsbeleid 

en de uitvoering daarvan in het kader van vergunningverlening (sloop, renovatie, nieuwbouw) 

worden geëvalueerd. Hoe worden besluiten genomen? Wat is de samenstelling van de 

Monumentencommissie en wat is haar plaats in het besluitvormingsproces? Hoe is het advies van 

de Commissie geborgd? Wanneer/hoe worden welke voorwaarden gesteld? Hoe zijn toezicht en 

handhaving geregeld? Zijn de toetsingskaders voldoende specifiek voor de verschillende 

welstandsgebieden? In dit kader wordt ook verwezen naar paragraaf 7.2.7 waar wordt 

geconcludeerd dat de Welstandsnota niet specifiek genoeg is voor een effectief ruimtelijk 

kwaliteitsbeleid in de villawijken.  

 

                                                
14 Dit is ook de insteek van de recente beleidsbrief van de Minister van OCW voor het project Modernisering Monumentenzorg 

(MoMo). 
15 Zie bijv. Erfgoedagenda 2010; Alkemade et al. 2009. 
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Daarnaast wordt gewezen op de noodzaak dat de cultuurhistorische visie voor Bilthoven en de 

middelen die worden ingezet om daaraan sturing te geven, een geheel (gaan) vormen: een 

integraal ruimtelijk beleid waarin dwarsverbanden worden gelegd tussen bestaande en in 

ontwikkeling zijnde gemeentelijke ambities en instrumenten op het gebied van gebruik en 

inrichting van de ruimte: 

• bestemingsplannen (actualiseringsproces) 

• beeldkwaliteitsplannen 

• Welstandsnota (evaluatie/herziening; zie boven) 

• beleid openbare ruimte 

• beheer buitengebied (o.a. Landschapsontwikkelingsplan Kromme Rijngebied)16 

• erfgoed (beleidsnota’s monumenten, archeologie, of integraal)17 

• beheersplannen  

• interne werkprocessen 

 

De opstelling van een gemeentelijke structuurvisie kan als aanleiding worden gebruikt om m op 

structuurniveau de eerste aanzetten te formuleren voor een integraal ruimtelijk kwaliteitsbeleid. 

De visie op gebruik en inrichting van de ruimte in het buitengebied, zoals geformuleerd in het 

onlangs vastgestelde Landschapsontwikkelingsplan Kromme Rijngebied bevat ambities voor 

behoud en versterking van de identiteit van het buitengebied (landschap, infrastructuur, 

cultuurhistorie, etc) die voor een deel kunnen worden ‘doorvertaald’ naar zones/wijken in 

bebouwd gebied, zoals Bilthoven Noord en Vogelzang. Zoals in de voorgaande hoofdstukken 

werd beschreven maken deze wijken deel uit van het ‘Heuvelrug-landschap’ (reliëf, 

lommerrijkheid, historische infrastructuur, ontsluiting, openlegging, etc.). 

8.2.2 Beleid openbare ruimte 

De oorspronkelijke, planmatig opgezette structuur van Vogelzang en Bilthoven Noord (straten, 

pleinen, lanen) is beeldbepalend en kwalitatief zo goed van opzet dat er nauwelijks aanleiding zal 

zijn hierin verandering aan te brengen. Waakzaamheid is wel geboden in geval van wegonderhoud 

(klinkerbestrating) en openbare inrichting (straatmeubilair; verlichting, bebording). Ingrepen ten 

behoeve van de verkeersveiligheid (rotondes, verhoogde kruisingen, verkeersdrempels, 

wegbakens) kunnen een grote visuele impact hebben. Hetzelfde geldt voor groenbeleid 

(soortenkeuze) en onderhoud.  

In dit kader wordt een integrale aanpak bepleit: inrichting en onderhoud van de openbare ruimte 

in de Bilthovense villawijken afstemmen op de cultuurhistorische visie.  

8.2.3 Erfgoedbeleid en uitbreiding gemeentelijke monumentenlijst 

Opvallend is de vrij lage dichtheid aan gemeentelijke monumenten, zowel in Vogelzang als in 

Bilthoven Noord. Geadviseerd wordt de gemeentelijke monumentenlijst uit te breiden, waarbij 

minder dan voorheen op de waarde van individuele objecten wordt gefocused, maar op de 

ensemblewaarde. Daarbij wordt hier gewezen op de potentie van de in hoofdstuk 6 (par. 6.1.1) 

genoemde Vlaggenschepen: objecten met een beeldbepalende uitstraling vanwege de combinatie 

van rood, groen en grijs DNA (ensemblewaarde). Hiervoor dient eerst op objectniveau een 

inventarisatie te worden gemaakt van de panden en locaties die aan de criteria van ‘vlaggenschip’ 

                                                
16 Ambities buitengebied ‘doorvertalen’ naar groene wijken zoals Bilthoven Noord en Vogelzang, die een belangrijke relatie hebben 

met het omringende landschap (reliëf, lommerrijkheid, etc.). 
17 Een archeologische beleidskaart (voor ruimtelijke ordeningsdoeleinden) is momenteel (2010) in voorbereiding. 
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voldoen. Vervolgens kan worden vastgesteld of daaruit een keuze wordt gemaakt voor opname 

op de gemeentelijke monumentenlijst. Geadviseerd wordt te onderzoeken of ook bijbehorende 

tuinen de gemeentelijke monumentenstatus kunnen krijgen. Immers, in de villawijken vormen 

vooral de voortuinen een belangrijke schakel tussen rood en grijs DNA.  

 

In de voorgaande hoofdstukken is ook gewezen op de betekenis van het natuurlijke reliëf in 

Bilthoven Noord en Vogelzang. Dit geldt met name voor de terreinen aan de oostzijde van de 

Soestdijkseweg (Noord en –Zuid), waarin het reliëf van in feite een voortzetting is van het 

gemeentelijk landschapsmonument De Biltse Duinen. 

Voor de ontwikkeling van beleid inzake het behoud van het reliëf wordt geadviseerd een 

inventarisatie te maken van het natuurlijke reliëf door vaststelling NAP-hoogten, analyse van het 

Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) en veldinspectie. Eventueel kunnen beeldbepalende 

clusters/complexen binnen de wijken worden aangewezen als aardkundig monument of als 

beschermenswaardig worden opgenomen op de gemeentelijke monumentenlijst. Het markante 

stuifduinencomplex rondom de Bachlaan komt hiervoor in elk geval in aanmerking.  

8.2.4 Gemeentelijk beschermd dorpsgezicht 

Het dorpsgezicht Villa Bandoeng en omgeving is ontegenzeggelijk beeldbepalend. Het is echter 

niet duidelijk wat de meerwaarde is van deze status, met name de relatie tussen de panden aan de 

Soestdijkseweg en het daarachterliggende pand aan de Nachtegaallaan. Ondanks dat dit 

dorpsgezicht onder het hoogste niveau van welstandstoetsing valt, is er sprake van aantasting van 

de oorspronkelijke uitstraling. Geadviseerd wordt de effectiviteit van het instrument beschermd 

dorpsgezicht te evalueren. Bij positief resultaat kan worden bezien of het wenselijk is het 

instrument ook in te zetten op andere plaatsen binnen Vogelzang en Bilthoven. 

8.2.5 Herbestemming van erfgoed 

Behalve ‘reguliere’ ruimtelijke ontwikkelingen als sloop/nieuwbouw, renovatie waar het 

bestemmingsplan in moet voorzien, wordt geadviseerd om als gemeente pro-actief rekening te 

houden met het vrijkomen van bestaande bouwwerken die nu nog een maatschappelijke 

bestemming hebben (kerken, scholen). In het kader van behoud van de cultuurhistorische waarde 

en uitstraling van de omgeving, dient sloop van dergelijke beeldbepalende objecten te worden 

vermeden. Herbestemming van erfgoed, waarbij de gemeente sturing geeft aan ‘behoud door 

ontwikkeling’ is daarbij van grote betekenis. Geadviseerd wordt de objecten waarop dit (mogelijk) 

van toepassing zal zijn: 1/ te inventariseren; 2/ een gemeentebrede visie te ontwikkelen op 

herbestemming en benutting van erfgoed en deze beleidsmatig vast te leggen in de structuurvisie; 

en 3/ als gemeente al ruim voor daadwerkelijke planvorming een voortrekkersrol te spelen (d.w.z. 

maatschappelijk draagvlak kweken, samenwerking aangaan, vroegtijdig overleg met 

belanghebbenden).  

8.2.6 Stimuleren van betrokkenheid 

De belangstelling voor de leefomgeving en de geschiedenis daarvan is sterk in opkomst. 

Monumenten worden niet meer als “dode”gebouwen gezien, maar als objecten met een levende 

(bewonings)geschiedenis. De betrokkenheid van inwoners bij de totstandkoming van de 

bestemmingsplannen Vogelzang en Bilthoven Noord is illustratief, evenals de activiteiten van de 

Historische Vereniging De Bilt. Betrek, benader en informeer de eigenaren van gemeentelijke 
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monumenten actief, bijvoorbeeld door het verstrekken van een brochure. Geef voorlichting wat 

de aanwijzing tot gemeentelijk monument betekent en probeer daarvoor draagvlak te kweken. 

Om het draagvlak verder uit te bouwen kan worden gedacht aan het stimuleren van 

betrokkenheid en zelfwerkzaamheid, bijvoorbeeld door geïllustreerde ‘inspiratieboekjes’ met de 

geschiedenis en cultuurhistorische kenmerken van de wijk en voorbeelden van beeldkwaliteit. 

Indien wordt gekozen voor de opstelling van een beeldkwaliteitsplan, kan worden overwogen 

hiervan een publieksvriendelijke verkorte versie te maken. De gemeente kan daarbij gebruik te 

maken van (met name provinciale) subsidiemogelijkheden. 

8.2.7 Handhaving/toezicht en draagvlak 

Om sturing op behoud van het Bilthovense DNA - ruim boven de kritieke massa - te geven, zijn 

niet alleen een integrale visie en sluitend toetsingskader, maar ook handhaving en toezicht 

noodzakelijk. Behalve deze ‘harde’ criteria is echter ook essentieel: het stimuleren van eigen 

verantwoordelijkheid bij burgers, ontwikkelaars en bedrijven. Een gedeelde visie kan een brug 

slaan tussen verschillende belangen. Het in dit document ontwikkelde concept van het 

‘Bilthovense DNA’ is daarvoor een hulpmiddel: hiermee wordt de waarde van de villawijken 

benoemd en zodanig worden geoperationaliseerd dat ‘behoud’ en ‘ontwikkeling’ elkaar niet 

uitsluiten. Daarmee wordt tevens aangesloten bij ontwikkelingen in het erfgoed- en ruimtelijke 

ordeningsbeleid waarbij van gemeenten wordt gevraagd de slagvaardigheid te verbeteren door 

krachten te bundelen via het stimuleren van draagvlak en betrokkenheid.18 Het regulier overleg 

tussen gemeente en wijkverenigingen kan daariaan een belangrijke bijdrage leveren.  

                                                
18 Zie o.a. Erfgoedagenda 2010. 
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10 Kaartbijlage (cultuurhistorische kaart) 
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11 Catalogus rijksmonumenten in Bilthoven Noord en Vogelzang 



Rijksmonumenten Bilthoven Noord en Vogelzang

code huisnummerstraatnaam postcode woonplaats naam

R01 6Beethovenlaan 3723 JK Bilthoven "De Kloek"

R02 68Frans Halslaan 3723 EH Bilthoven "schoolgebouw van Kees Boeke"

R03 21Gerard Doulaan 3723 GW Bilthoven "Walter Maashuis"

R04 49Overboslaan 3722 BK Bilthoven

R05 51Overboslaan 3722 BK Bilthoven

R06 329Soestdijkseweg Noord 3723 HA Bilthoven "villa Trinari"

R07 480Soestdijkseweg Noord 3723 HM Bilthoven

R08 208Soestdijkseweg Zuid 3721 AJ Bilthoven "Oranje Nassauschool"

R09 222Soestdijkseweg Zuid 3721 AJ Bilthoven "villa Malepartus"

R10 260Soestdijkseweg Zuid 3721 AK Bilthoven "villa Horev"
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12 Catalogus gemeentelijke monumenten in Bilthoven Noord en Vogelzang 



Gemeentelijke monumenten Bilthoven Noord en Vogelzang

code huisnummerstraatnaam postcode woonplaats naam

G01 7Beethovenlaan 3723 JJ Bilthoven

G02 21Beethovenlaan 3723 JJ Bilthoven "De Woudkapel"

G03 100Gezichtslaan 3723 GJ Bilthoven

G04 6Gregoriuslaan 3723 KR Bilthoven

G05 8Gregoriuslaan 3723 KR Bilthoven "Onze Lieve Vrouwe van Altijddurende Bijstand"

G06 23Hasebroeklaan 3723 DJ Bilthoven

G07 25Hasebroeklaan 3723 DJ Bilthoven

G08 2Hercules Segherslaan 3723 GT Bilthoven

G09 4Hercules Segherslaan 3723 GT Bilthoven

G10 18Hercules Segherslaan 3723 GT Bilthoven

G11 23Jan Steenlaan 3723 BS Bilthoven

G12 10Kees Boekelaan 3723 BA Bilthoven "Werkplaats Kindergemeenschap" BO

G13 24Nachtegaallaan 3722 AB Bilthoven

G14 45Parklaan 3722 BC Bilthoven

G15 74Prins Hendriklaan 3721 AT Bilthoven "villa Devia"

G16 319Soestdijkseweg Noord 3723 HA Bilthoven

G17 338Soestdijkseweg Noord 3723 HJ Bilthoven

G18 357Soestdijkseweg Noord 3723 HB Bilthoven

G19 262Soestdijkseweg Zuid 3721 AK Bilthoven

G20 266Soestdijkseweg Zuid 3721 AK Bilthoven

G21 268Soestdijkseweg Zuid 3721 AK Bilthoven

G22 270Soestdijkseweg Zuid 3721 AK Bilthoven

G23 272Soestdijkseweg Zuid 3721 AK Bilthoven

G24 274Soestdijkseweg Zuid 3721 AK Bilthoven

G25 276Soestdijkseweg Zuid 3721 AK Bilthoven

G26 280Soestdijkseweg Zuid 3721 AK Bilthoven

G27 4van der Helstlaan 3723 EW Bilthoven

G28 4van Dijcklaan 3723 CG Bilthoven "van Dijckschool" BO

G29 21Wagnerlaan 3723 JT Bilthoven "Rietveldhuis"


