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Bomvrije Bunkers

Overheerlijke Griekse salade

Er was eens...

Zomervakantie

INTERVIEW

Interview met Hans Brugman
door Leddie Valstar

Bilthoven speelde in de tweede
wereldoorlog een cruciale rol
in de Duitse bezetting. Hier
was namelijk vanaf het midden
van 1943 het Nederlandse
hoofdkwartier van het
Duitse leger gevestigd. Vanuit
geconfisqueerde villa’s en
bomvrije bunkers stuurden
de Duitse generaals met zo’n
500 manschappen hun leger
in Nederland aan. In de tuin
van Hans Brugman aan de
Tollenslaan staat de grootste
Duitse bunker. Gepassioneerd
vertelt hij over de invloed van
de Duitsers op de inwoners van
Bilthoven, hun angst en het

Bilthoven spil in Duitse oorlogsvoering

Rommel en bomvrije bunkers

bezoek in september 1944 van
de beroemde veldmaarschalk
Rommel aan het in beslag
genomen gemeentehuis.
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Arnoud van der Muelen Wolf
Hoveniersbedrijf is een modern
en professioneel hoveniersbedrijf dat als doel heeft:
het leveren van uitstekende
dienstverlening dat geheel
voldoet aan uw wensen.
Wij werken met respect voor
oorspronkelijke details. Door
karakteristieke elementen te
behouden en nieuwe facetten toe te voegen. Met als
resultaat een eigenzinnige,

’’

hedendaagse uitstraling van
uw buiten.

Arnoud van der Muelen Wolf
HOVENIERSBEDRIJF

Fornheselaan 216a, 3734 GE Den Dolder, Telefoon: 030 - 695 31 72 E-mail: info@muelenwolf.nl Internet: www.muelenwolf.nl

Verborgen achter de huizen in
Bilthoven Noord liggen meer dan 15
bunkers op een oppervlakte van niet
meer dan een paar honderd vierkante
meter. Dit soort bunkers zijn ook
te vinden rond het gemeentehuis
Jagtlust. Uit welke tijd stammen deze,
wat was hun functie en waarom zijn
er juist in Bilthoven zo veel bunkers?
De antwoorden geeft de Bilthovense
amateur historicus Hans Brugman. Hij
heeft uitvoerig onderzoek gedaan
naar de geschiedenis van Bilthoven
in de Tweede Wereldoorlog. Hij sprak
met oude Bilthovenaren, kreeg contact met de dochter van de hoogste
Duitse commandant, generaal Reinhard en reisde
zelfs naar Londen
om de oorlogsarchieven te bestuderen. Hier vond
hij gedetailleerde
beschrijvingen
en plattegronden
van de Duitse
bunkers en villa’
s uit Bilthoven.
Veel van deze
informatie was
daar dankzij het
levensgevaarlijke werk van het
Bilthovens verzet
terechtgekomen.
Hoofdkwartier naar Bilthoven
Het hoofdkwartier van het Duitse
leger (in Nederland) was tot midden 1943 gevestigd in de huidige
studentensociëteit op het Utrechtse
Janskerkhof. De generaals voelden
zich daar echter niet langer veilig
door de bombardementen van de
geallieerden. Zij zochten een veiliger
onderkomen en besloten om naar
Bilthoven te verhuizen. Daar zouden
de bomen hen beschermen tegen de
spiedende ogen van de geallieerden.
(ten onrechte zoals wij later zullen
zien.) Om het risico van een luchtaanval verder te verkleinen, verspreidde
de commandant generaal Reinhard

Bommen en
granaten!

zijn hoofdkwartier in Bilthoven over
drie locaties.
Het eigenlijke commandocentrum
van het Duitse leger kwam in Bilthoven Noord aan de Bilderdijklaan. De
Duitsers vorderden een groot aantal
woningen om hier kantoren in te
vestigen of officieren te huisvesten.
Daar om heen bouwden zij een
12-tal bunkers. Generaal Reinhard
confisqueerde voor zijn eigen staf de
kapitale villa Zonneheuvel. Dit pand
stond op de hoek van de Tollenslaan
en de Bilderdijklaan. De generaal ging
zelf wonen in een villa Bremhorst op
Rubenslaan 1. Op deze plek staat nu
serviceflat Het Oosten. Deze villa is
op 29 dec 1944 weggebombardeerd.
Reinhard had geluk want de bommen
vielen precies een week nadat hij uit
Bilthoven was vertrokken!
Naast de villa van Reinhard lag de
hoofdbunker. Een kolos van 32 x 13
meter. De bunker had een dikte van

2 meter en was bestemd tegen alle
bommen die in die tijd bestonden.
Daarom heen lagen weer andere
bunkers.
Een tweede complex bunkers werd
neergezet rond de Gerard Doulaan.
Hier staan een tiental bunkers waarin
de verbindingscompagnie was gevestigd. Belangrijk was de telefoondienst.
Een aantal bunkers werd gebruikt als
radiostation. Op elke bunker stond
een 10 meter hoge antenne. De
zender had een reikwijdte van 400 kilometer en stond in een vrachtwagen
die half naast de bunker was ingegraven. De commandant van deze
compagnie woonde in huize Gaudeamus. Dit is nu het Walter Maashuis. Het
hele complex was bewaakt en met
prikkeldraad omgeven.
Al deze bunkers zijn nog steeds
aanwezig. De afgelopen jaren zijn hier
villa’s om heen gebouwd. Sommige
hebben nu een bunker in de tuin.

Rommel kwam naar Bilthoven omdat
hij met spoed de verdediging van de
Nederlandse kust wilde bespreken.
De Duitsers hadden namelijk via hun
inlichtingendiensten vernomen dat
de geallieerden bezig waren massaal
troepen aan de Zuid Oost Engelse
kust te concentreren. Het is logisch
Rommel een aanval verwachtte op de
Nederlandse kust. Generaal Reinhard
moest uitleggen hoe hij de kust wilde
verdedigen. Rommel eiste in deze vergadering in Jagtlust namens de führer
dat met spoed straffe maatregelen
genomen moesten worden. Zo werd
in Bilthoven besloten om het land
achter de kust onder water te laten
lopen en daar 270.000 extra mijnen te
leggen.

Anderen zijn boven op de bunkers
gebouwd. Enkele bunkers zijn vanaf
de weg te zien.
Rommel
De logistieke staf van het Duitse
leger werd gevestigd in Bilthoven
Zuid. Om hen te huisvesten vorderde
generaal Reinhard op 21 september
1943 het gemeentehuis Jagtlust. De
Utrechtse NSB burgemeester Van
Ravenswaaij zwaaide ook de scepter
in De Bilt. Hij protesteerde omdat hij
zijn administratie moest verplaatsen
moest verplaatsen naar de Oranje
Nassau School die op haar beurt ook
weer ontruimd diende te worden.
Een groot aantal woningen aan
Van Houdringelaan werd in beslag
genomen. Achter Jagtlust werden drie
bunkers gebouwd.
Eind maart 1944 ontstond in Jaglust
grote opwinding toen bekend werd
dat niemand minder dan de beroemde veldmaarschalk Erwin Rommel zelf
op bezoek zou komen. Alle hoge Duitse militairen maakten hun opwachting
in de huidige trouwzaal van Jaglust.

De Propaganda
voor de Arbeid

Leven in Bilthoven
Het dagelijks leven in Bilthoven
zal door de komst van het Duitse
legerkwartier danig zijn veranderd.
De Duitsers vorderden niet alleen het
gemeentehuis, maar ook een 50-tal
villa’s in de naaste omgeving van de
bunkers. Zo werden bijna alle woningen aan de Hasebroeklaan , de eerste
10 aan de Bilderdijklaan en veel aan de
Soestdijkseweg opgeëist. De inwoners
werden soms gesommeerd te vertrekken. Anderen mochten blijven, maar
kregen Duitse officieren als gast in
huis. Dit was nog niet alles. Nog veel
meer inwoners van De Bilt en vooral
Bilthoven kregen officieren ingekwartierd. De Duitse officieren zorgden
goed voor zichzelf. De gewone
soldaat kende die luxe natuurlijk niet.
Zij sliepen in de manschappenbunkers in stapelbedden. Brugman vertelt
dat in het hoofdkwartier in totaal zo’n
400 tot 500 man werkten. Bilthoven
moet in de laatste jaren van de oorlog
dus groen hebben gezien van de
legeruniformen. De Bilthovenaren
waren natuurlijk niet blij met de komst
van al die gehate soldaten. Zij verloren
niet alleen hun huizen, maar waren
ook bang voor hun eigen veiligheid.
Iedereen besefte dat de geallieerden
niet stil zouden zitten en vroeg of laat

dit belangrijke hoofdkwartier zouden
aanvallen. Dat zou voor de gewone
Bilthovenaar ook noodlottig kunnen
zijn.
Bombardement
Die gevreesde of gewenste aanval
liet lang op zich wachten. Natuurlijk
boden de bomen van Bilthoven de
Duitsers geen bescherming tegen
pottenkijkers. Van het begin waren
de geallieerden nauwkeurig op de
hoogte van de betekenis van alle
locaties. Zij wisten dit dankzij de
inlichtingen van onder andere van
de verzetsmensen die letterlijk in de
buurt woonden. “De geheime dienst,
MI 6, wist alles” vertelt Brugman. Hij
is zichtbaar onder de indruk van de risico’s die het verzet nam om dit soort
berichten naar Engeland te smokkelen. “ Wie betrapt werd,
kreeg onherroepelijk de
kogel”. Ondanks deze
kennis hebben de geallieerden het Bilthovens
hoofdkwartier lang
ongemoeid gelaten.
Pas op 29 december
1944, dus tegen het eind
van de oorlog, vielen de
geallieerden Bilthoven
aan met 35 jachtbommenwerpers. Midden op
de dag gooide de Royal
Airforce 18.000 kilo bommen en lanceerden zij 56
raketten op het Duitse
hoofdkwartier. De schrik
onder de inwoners moet
enorm zijn geweest. De Engelse
bevelhebber meldde trots dat
zijn missie geslaagd was omdat
veel gebouwen waren vernietigd. Brugman noemt het
resultaat echter mager: “De geallieerden waren te laat, veel gebouwen waren verlaten”. De villa
van Reinhard aan de Rubenslaan
lag in puin en andere gebouwen
als het Nieuw Lyceum aan de Jan
Steenlaan en hotel restaurant
Heidepark (restaurant

en bioscoop voor de Wehrmacht)
waren zwaar beschadigd. De bunkers
liepen uiteraard nauwelijks averij op.
Rond deze bunkers zijn als gevolg
van dit bombardement nog steeds
bomkraters te vinden. Het belangrijkste is dat er geen slachtoffers vielen
onder de Bilthovenaren. De grote
angst van de inwoners werd gelukkig
niet bewaarheid.
Museum
Hans Brugman heeft twee boeken geschreven over Bilthoven in de Tweede
Wereldoorlog. Een gaat helemaal
over de vele bunkers. Hij vertelt dat
de grootste bunker in zijn tuin in de
Tollenslaan staat. Trots laat hij die bunker zien. De muren en het dak zijn 2
meter dik. Op de muur staat een rode

S gekalkt. Dat staat voor “Ständig”. Dat
betekent dat hij bestemd was tegen
alle soorten bommen van die tijd. Via
een smalle toegang komen wij in een
lange gang met allerlei kamertjes. In
de grootste ruimte achter in zaten
de dames die het telefoonverkeer
onderhielden. “ Ik heb menig parfumflesje gevonden” zegt Brugman. “ Die
dames en heren wisten wel hoe zij
indruk op elkaar moeten maken”. De
bunkers waren gasdicht en konden
via overdruk zelfs een gasaanval
weerstaan. Toen Brugman de bunker
kocht, was deze overwoekerd en vol
met rotzooi en puin. “ Ik trof bankstellen en resten van stevige feesten aan.
Ik denk dat er nog steeds een aantal
mensen rondlopen die in mijn bunker
zijn ge-

Beslist geen grap!

maakt ” zegt hij met een brede grijns.
De grootste verrassing bewaard
Brugman voor het laatst. Aan het
eind van de rondleiding toont hij mij
zijn schatkamer. In één van de vele
kamers van de bunker bevindt zich
een heus museum geheel gewijd
aan Bilthoven in de Tweede Wereldoorlog. Hier liggen veel verrassende
zaken als proclamaties van het Duitse
gemeentebestuur , verzetspamfletten,
een Jodenster en veel ander originele
zaken die het benarde leven van die
tijd tot leven brengen. Brugman heeft
met veel passie en liefde de geschiedenis van Bilthoven beschreven en
bewaard.
De heer Brugman zal vooreen aantal
lezers van Bosch en Duin Belang een
rondleiding verzorgen door zijn bunker en museum. Datum en tijdstip zijn
nog niet bekend. Belangstellenden
kunnen zich opgeven of informatie
krijgen bij Leddie@valstar.nu

Door Rob Meyer

DUINTIPS

Ik heb uit zitten rekenen dat gedurende de periode (zes jaar) waarin ik
me als voormalig voorzitter druk heb
lopen maken over van alles en nog
wat in Bosch en Duin, terwijl ik avond
na avond aan de politieke toog heb
gehangen om Bosch en Duin vooral
te bewaren zoals het is, onze buurtschap vrijwel onopgemerkt toch bijna
een millimeter moet zijn opgeschoven richting Noordpool. Heb ik toch
niet goed opgelet!
De waarde van uw en mijn perceel
blijkt om meerdere redenen dan
slechts de gunstige gebruikelijke speculatieve grondprijs letterlijk vliedend.
Als u bereid bent heel ver terug te
kijken (en dat bent u natuurlijk) is het
wellicht verrassend te weten waar
onze buurtschap zich in een ver verleden ooit bevond.
Als u ook nog bereid bent om over
de rand van uw graf vooruit te kijken
(die kans acht ik relatief kleiner), zult
u met mij de waarde van uw perceel
letterlijk zien vervluchtigen.
Circa 500 miljoen

Klik op:
www.geologievannederland.nl/tijd/
nederland-op-dewereldbol

Bosch en Duin aan Zee
Die paar duizend vierkante meter waarop u in Bosch en Duin de
hand heeft weten te leggen hebben een lange weg achter de rug
en die reis blijkt nog volop bezig.
Terwijl we bij leven en welzijn hier een paar decennia wonen,
blijkt onze buurtschap zich ongevraagd te verplaatsen.
jaren terug bevond Bosch en Duin
(Nederland) zich ter hoogte van de
huidige Zuidpool.
In een anti cyclische beweging heeft
ons land ooit de evenaar gepasseerd, een enorme reis gemaakt en is
uiteindelijk in de enigszins zorgelijke
toestand geëindigd waar ze zich nu
tijdens onze aanwezigheid nog altijd
bevindt: in een voor velen net iets te
koud en te natte plek op het noordelijk halfrond.
U had een ander moment kunnen kiezen (zo’n 250 miljoen jaar terug) onder
laten we maar zeggen meer tropische

omstandigheden om uw recht op dit
zelfde stukje grond te doen gelden,
zij het dat uw vrienden (en vijanden)
vanuit biologisch oogpunt op dat
moment nog onvindbaar zouden zijn
geweest.
Voor sommigen onder u geen wellicht een afschrikkende gedachte!
Op de website van het Leids museum
Naturalis www.geologievannederland.
nl/tijd/nederland-op-de-wereldbol is
die reis van ons land te zien. De toekomst is wellicht zelfs nog veel meer
spectaculair, voordat onze planeet
over 5 miljard jaar aan haar natuurlijke
einde komt, en die vriend
maar ook die

vijand definitief tot het verleden zullen behoren. Een natuurlijke ordening.
Pessimisten die niet zo lang willen
wachten gooien zelfs nog enigszins
roet in dit scenario.
Een wat minder tijdrovende en complexe berekening leert ons namelijk
dat als zij gelijk gaan krijgen over
honderd jaar aan de naam van ons
geliefde Bosch en Duin de aanvulling ‘aan Zee’ zou kunnen worden
toegevoegd.

Een genuanceerde benadering van de
‘Hollandse Hoogtenkaart’ en de ligging van mijn perceel in het bijzonder,
leert mij dat de recente investering
van mijn buren in een beregeningsinstallatie, feitelijk zinloos is geweest!
Nederland is een afvoerput en wij
tollen mee naar de zee.
Terwijl ik dit schrijf zit op de hoogste
tak van een paardenkastanje een
brutaal blaffende ekster wild vergenoegd zijn kornuiten op te roepen,
omdat het leeghalen van het zojuist
door hem ontdekte spechtennest
een klus is die hij kennelijk niet
alleen aankan.
De opwinding die zich van
de ekster meester maakt
in het zicht van de aankomende jacht en slachting
is kennelijk zonder grenzen.
Wat een enthousiasme!
Tenzij het bonte spechten
paartje bereid is haar kroost vanaf
nu om beurten continue te bewaken –en dat gaat gegarandeerd ten
koste van tenminste de helft van de
aanvoer van voedsel en dus in ieder
geval een gedeelte van het nest,- is
het legsel al in dit stadium ten dode
opgeschreven. Ondertussen maken
de nog niets vermoedende jonge
spechten een ongekende herrie om

de ouders op te jagen om vooral de
aanvoer van steeds meer benodigd
voedsel op te voeren en beconcurreren zij elkaar zonder enig zicht op wat
ze de komende dagen te gebeuren
staat.
De specht zelf is ook geen lieverdje,
grijpt zonder enig probleem een mees
uit een nest.
Niets menselijks is de natuur vreemd.
Het leeuwendeel van klein wild en
vogels overleeft de eerste paar weken,
vaak dagen al niet. De slachting in
het voorjaar is enorm en het resultaat
blijft hetzelfde als ieder ander jaar:
een voor de blijvers schitterende
natuur volledig in evenwicht met
zichzelf, schijnbaar onaantastbaar. Een
ordening. Wellicht niet perfect maar
aanvaardbaar. Voor de blijvers.
Bij het bouwen van grote verwachtingen en een nieuw huis in onze zo
lommerrijke omgeving maakt de tuin
veelal deel uit van die nieuwe ordening. Wat er was, gaat er tegelijk met
het oude huis in een veeg vanaf, alles
moet opnieuw. Het is zo begrijpelijk,
begonnen we zo niet allemaal?
Vaak zijn die tuinen geen lang leven
beschoren. Door een tekort aan licht
en onze zure grond wordt een natuurlijke selectie toegepast en verdwijnt
al dat jonge spul inclusief het groener
dan groene gras letterlijk in de grond.
Ordening.
Binnenkort is voor ons allemaal het
schijnbaar onmogelijke haalbaar.
De volgende trede van een andere
ordening. Dit voorjaar werd die in full
colour en gesausd bij ieder van ons
door de bus geduwd: “Geen onderhoud, geen gedoe, geen zorgen en
nog veel voordeliger dan dat je het
allemaal zelf doet!”
Een brochure met saaie buxushagen,
niet een dwarrelend of verdwaald

De kleine bonte
Specht

De kleine
bonte specht

blad. Schone straten. “Collectief
schilderwerk met als nadeel dat u uw
eigen gevel niet paars mag schilderen,
-maar uw buurman ook niet!”-.
Die oase krijgt de naam “Bloeyendael”
mee.
Maar kijk nog eens goed naar de
projecties: er bloeyt daer in dat ‘Park’
helemael niets mear.

“Dus beste lieden, waerschuwt
uw tuinmannen!”

Bericht uit andere hoek, door Bettina Wigman-Verhorst

Er was eens...

...een Spoorlijntje!

Voor sommige mensen uit onze
omgeving misschien een
verrassing, maar jarenlang liep
er een spoorlijn dwars door Bosch
en Duin en Huis ter Heide.
Tot de tweede wereldoorlog
kon je met de trein van Bilthoven
naar Zeist!

Vandaag de dag is daar niet veel meer
zichtbaar van, met uitzondering van
enkele straatnamen en huisjes en de
rest is volgebouwd. Maar heel grof
kan ik u nog wel uitleggen hoe de lijn
liep.
Het eerste herkenningspunt is op de
Julianalaan in Bilthoven. Hier staat een
huisje, genaamd “de Overweg” en lag
naast het toenmalige spoorlijntje. Via
het huidige fietspad van Bilthoven
naar de Duinweg in Bosch en Duin

kom je dan op de Spoorlaan: aan het
einde is de verhoging in de weg bij
het tennispark nog goed te zien. Vervolgens gaat het over de Amersfoortsestraatweg, via de Prins Bernhardlaan
(bij de Prins Alexanderweg) door Huis
ter Heide, over de A28. Naast het
‘gewone’ viaduct ligt nog steeds een
in onbruik geraakte brug met hekken
aan beide zijden. Het toeval wil dat
het kantoor van de busmaatschappij
Connexion op de route van het oude

Van boven naar
beneden:
de overweg,
de spoorbaan,
de wagon en
het voormalige
stationnetje aan de
Amersfoortsestraat,
nu café de Spitfire

Het stationnetje
op de hoek van de
Duinweg en
de Spoorlaan
(1913-1935)

spoor ligt. Dan loopt het spoor een
tijdje paralel aan de Boulevard, om te
eindigen bij het oude busstation in
Zeist, waar nu de Jumbo gevestigd is.
Het stationnetje in Huis ter Heide op
de Amersfoortsestraatweg bestaat
nog, je kunt daar nog steeds een biertje drinken, heet ‘Spitfire” en is al eens
eerder in dit blad beschreven.
Het 6,9 kilometer lange traject werd in
1901 (ja, ja, dit jaar 110 jaar geleden!)
aangelegd en was eigendom van
de Nederlandsche Buurtspoorweg
Maatschappij (NBM), maar werd
geëxploiteerd door de Nederlandse
Centraalspoorweg Maatschappij (NCS)
en sinds 1927 door de Staats Spoorwegen (SS -heeft niets te maken met
de duitse SS, zie verder in dit blad).
Door de aanwezigheid van het spoor
en de prachtige bosrijke omgeving,
werden langs het traject diverse
villadorpen ontwikkeld. De spoorwegmaatschappij was bijvoorbeeld de
belangrijkste aandeelhouder van de
NV Villapark Bosch en Duin. Zondags
waren de stations langs de lijn perfecte startplaatsen voor een boswandeling, bijvoorbeeld voor de inwoners
van Utrecht.
Het traject was dubbelsporig, maar
tijdens de oorlog werd één van de
twee sporen opgebroken en kwam
er een bus verbinding, wat het einde
betekende van het personenvervoer
per trein tussen de 2 plaatsen. Na
1945 heeft men het lijntje alleen nog
gebruikt als goederenlijntje, mede
door de aanwezigheid van ‘van Gend
en Loos’ in Zeist . Ongeveer 2 x per
dag kwam het treintje voorbij en de
ouderen herinneren zich nog wel dat
de machinist dan óp de Amersfoortsestraatweg ging staan om het verkeer
te waarschuwen voor de naderende
trein. Slagbomen waren er niet. Dat
waren nog eens tijden!!
In 1972 stopte ook het goederenvervoer, waarna de lijn voorgoed werd
gesloten. In 1978 werd het spoor afgebroken en is er nu door de komst van
de auto en dichte bebouwing geen
plaats meer voor een spoorlijntje...

Door Fernande Probst

Het recept kreeg ik enkele jaren
geleden van Ineke Aridjis en heb het
al vaak met veel succes gemaakt. Het
leent zich uitstekend om voor een
groot gezelschap te maken, daarom
geef ik het u voor 8 personen.

Uw actieve
makelaar!
Julianalaan 193, 3722 GK Bilthoven
Telefoon 030-225 0265
E-mail info @makelaardijbilthoven.nl
of bezoek makelaardijbilthoven.nl
Aangesloten bij
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KOKKERELLEN

Wat een voorjaar, wat een zon, wat
een buitenleven! We hebben onze
tuin ingericht als een heerlijk buitenverblijf en de BBQ staat binnen
handbereik... Griekse salade er bij,
heerlijk, de rest laat ik graag aan uw
fantasie over.

Ingrediënten:
 2 kleine uien
 1 komkommer
 2 paprika’s (groen of geel of oranje)
 750 gr tomaten, lekker rijp
 ½ pot zwarte olijven zonder pit
 300 gr Griekse feta

 1-2 citroenen uitgeperst
 Olijfolie, 2 x zoveel als de citroensap
 Flink wat bladselderij
 Oregano, gedroogd
 Strooikruiden (Aromat van Knorr)
 Peper
Was de komkommer, de tomaten en
de paprika’s. Snijd ze in niet te kleine
stukjes. Snipper de ui, eveneens in niet
te kleine stukjes. Snijd de feta in kleine
blokjes. Was de selderij en snijd het
blad met wat stelen. Meng dit alles
met de uitgelekte olijven.

Doe de citroensap met 2 keer zoveel
olijfolie, de oregano, de strooikruiden
en wat peper in een kommetje.
Tot zo ver kunt u alles van te voren
klaarmaken.
Klop de dressing goed door elkaar en
meng het door de andere ingrediënten. Proef en voeg eventueel nog wat
gedroogde oregano toe.
Veel succes!!
Ik wens u een prachtige zomer en een
hele fijne vakantie en hoop u, gezond en
wel, weer te zien bij de rijsttafel op
21 september.
Fernande

Voor gezelschapsdieren en paarden
Dr J.C. Boswijklaan 11a
3734 EA Den Dolder
Tel: 030 - 228 22 11
Fax: 030 - 231 70 03
www.dierenkliniekdendolder.com

Huisvisite mogelijk
K R E D I E T C R I S I S . . .    T O C H    N I E T    U W    C R I S I S ? !
Dat  de  kredietcrisis  de  gemoederen  bezighoudt  staat  vast.  Waarschijnlijk  
heeft  u  zelf  ook  veel  vragen...  Of  misschien  zelfs  zorgen...  Over  de  
invloed  die  de  crisis  op  uw  financiële  leven  kan  gaan  hebben...  
Of  misschien  al  heeft...
Loop  daar  niet  mee  rond  maar  laat  u  vakkundig  voorlichten  door  de  
notaris.  Dat  is  dé  persoon  bij  uitstek  die  niet  alleen  uw  vragen  kan  
beantwoorden  maar  óók  juridische  oplossingen  kan  bieden!  Oplossingen  
die  de  kredietcrisis  buiten  de  deur  houdt  en  veiligheid  voor  de  toekomst  
creëert.  

Voor gezelschapsdieren en paarden
Dr J.C. Boswijklaan 11a
3734 EA Den Dolder
Tel: 030 - 228 22 11
Fax: 030 - 231 70 03

Behoefte  aan  meer  informatie  maar  vooral  daadkracht?
Bel  of  email  dan  voor  het  maken  van  een  gratis  afspraak.  En  omdat  het  
tegenwoordig  allemaal  moeizaam  genoeg  gaat  kunt  u  ook  gerust  
langskomen  in  de  avonden  of  in  de  weekenden.

Schoudermantel  37
3981  AE      Bunnik

Graag  tot  snel!

T:  030-656  87  88
F:  030-656  56  68  
E:  tl@anotaris.nl
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www.dierenkliniekdendolder.com

mr.  Th.  Langerwerf
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Huisvisite mogelijk

Inspraak en samenspraak een farce?

Afsluiting spoorwegovergang Den Dolder en gevolgen voor Bosch en Duin e.o.
De besluitvorming over de
plannen in Den Dolder gaat
snel. De kwestie loopt al lang
en is ingewikkeld. We zetten
alles nog eens op een rijtje. De
laatste stand van zaken.
Historie en procedure
Al jaren wordt gesproken over de
afsluiting van de spoorwegovergang in Den Dolder omdat die te
gevaarlijk en te druk zou zijn.
2008: De gemeente kondigt haar
plan aan voor de sluiting overweg.

t

t

t

t

t
t

t

t

Een eerste handtekeningenactie
in Den Dolder levert direct 2.000
tegenstanders op.
November 2008 : de Gemeenteraad
van Zeist neemt het besluit om de
spoorwegovergang af te sluiten
voor autoverkeer en om dat via de
Provinciale weg om te leiden en een
fietstunnel te realiseren. Een alternatieve optie voor de omleiding moet
nog wel worden onderzocht.
2009/2010: de Gemeente richt
drie klankbordgroepen op om
de elementen van het besluit uit

t

t

te werken en de bewoners en
ondernemers in Den Dolder hierbij
te betrekken. Het project heet nu
Drieluik Den Dolder. Geen van de
klankbordgroepen komt tot een
gedragen resultaat. Hen is overigens
nooit om hun mening gevraagd
over de sluiting.
maart 2011: de zogenaamde Voorlopige Ontwerpen van het Drieluik,
de concrete uitvoeringsplannen,
worden ter inzage gelegd. Er is een
informatie avond. De ca 350 bezoekers zijn heel boos over het plan en
laten dat de aanwezige ambtenaren,
deskundigen en politici weten.
April 2011: In de Stadspers en
Nieuwsbode verschijnen artikelen
over de kwestie. Wethouders De
Vries (verkeer) en Varkevisser (wijken)
leggen arrogant uit dat de afsluiting
van de spoorwegovergang niet ter
discussie staat. Ze vergeten erbij
te zeggen dat de afsluiting nooit is
voorgelegd aan de bewoners van
Huis ter Heide en Bosch en Duin.
April 2011: ruim 80 leden van de
Vereniging Bosch en Duin e.o.
dienen hun (vrijwel unaniem negatieve) reactie in op de Voorlopige
Ontwerpen.
April 2011 De verenigingen Bosch
en Duin e.o., Den Dolder, Huis ter
Heide en Ondernemend Den Dolder
sluiten de rijen. Ze dienen een gezamenlijke reactie in op de Voorlopige
Ontwerpen.
Ze richten ook een verzoek aan B&W
en de Raad van Zeist om het besluit
van november 2008 in te trekken op
basis van nieuw verkregen informatie. Na 10 weken is er nog geen enkele reactie van B&W. Ons verstand
staat hier bij stil.
April 2011: de Vereniging Bosch en
Duin e.o. steunt de enquete van Ondernemend Den Dolder. Dat levert
ca. 220 extra reacties op.
Van de ruim 1100 reacties is ruim
99% tegen afsluiting van de spoor-

t

Gevolg van de
aansluiting:
een shortcut door
Bosch en Duin
zonder stoplichten
naar Zeist

wegovergang; minder dan 1 % is
voor afsluiting.
Juni 2011: Alle indieners van reacties
op de Voorlopige Ontwerpen ontvangen een brief.
Er zijn 523 reacties ingediend op de
Voorlopige Ontwerpen. B&W houdt
vast aan de Voorlopige Ontwerpen
en daarmee aan de afsluiting en de
omleiding over de Provinciale weg.
B&W gaat de Ontwerpen onveranderd aan de Gemeenteraad voorleggen voor definitieve besluitvorming
in augustus 2011.

Waarom is vereniging Bosch en
Duin e.o. tegen de afsluiting van de
spoorwegovergang/ het Drieluik?
Het autoverkeer tussen Den Dolder
Noord en Zuid zal omgeleid worden
over de Provinciale weg met een extra
aansluiting op de Andreas Foxlaan.
( Zie afbeeldingen). Vooral de route
Foxlaan- Baarnseweg- Duinweg wordt
een zeer aantrekkelijke alternatieve
route voor alle doorgaand verkeer en
voor vrachtverkeer van het industrieterrein Fornhese. Gevolg: sterk toenemend doorgaand auto- en vrachtver-

keer door onze buurtschappen. Maar
doorgaand verkeer hoort thuis op
doorgaande wegen zoals de N 238.
Verkeer van en naar de buurtschappen moet binnen de buurtschappen
worden afgewikkeld.
Ons standpunt over afsluiting van
de spoorwegovergang
Hoofdargument van de gemeente
was en is dat de overweg zo gevaarlijk
is. Maar uit brieven van ProRail blijkt
nu, dat de overweg niet gevaarlijker
is dan andere. De spoorwegovergang

is niet zonder risico maar van “de op
2 na gevaarlijkste overweg in Nederland” zoals in 2008 s gesteld, is geen
sprake. Er zijn in de laatste 10 jaar geen
ongelukken met auto’s gebeurd, wel
een met een fietser en een met een
voetganger. Het vreemde is dat de
overgang gesloten wordt voor auto’s
en open blijft voor voetgangers en
fietsers, terwijl die juist kwetsbaar zijn.
De ‘op 2 na gevaarlijkste overgang’
was het argument in 2008 om de
overgang te gaan afsluiten; ProRail en
de gemeente zouden niet kunnen niet

wachten op ondergrondse aanleg van
het spoor. Ondergrondse aanleg heeft
de voorkeur van de Gemeente Zeist
volgens de toelichting bij raadsbesluit
uit november 2008. De 4 verenigingen
vinden dat ondergrondse aanleg het
doel moet zijn en niet de afsluiting
van de spoorwegovergang voor
autoverkeer.
De bezwaren van de vier verenigingen tegen het Drieluik
Samen met de verenigingen Huis ter
heide, Den Dolder en Ondernemend
Den Dolder hebben we een fors
aantal argumenten tegen het besluit
uit 2008 van de Gemeente, en tegen
de onderdelen van de Voorlopige
Ontwerpen (Drieluik), dat het besluit
uitvoert. Voor een compleet overzicht
verwijzen we naar de documenten in
de website van de Vereniging.
De belangrijkste bezwaren:
- Het dorp Den Dolder wordt gesplitst.
Dat is in tegenspraak met het Ontwerp Structuurvisie Gemeente Zeist
2020 ( blz. 209, hoofdstuk 6)
- er zijn bezwaren tegen de wijze van
herinrichting van het boodschappengebied. De parkeeroverlast in
Den Dolder Zuid zal toenemen.
- de herinrichting van het Centrumgebied en de langzaamverkeer tunnel
zijn ten onrechte als integraal onderdeel opgenomen in het Drieluik.
- de verkeersoplossing is in strijd met
alle regels van de Gemeente en
Provincie zelf. Er ontstaat onevenredig grote verkeersonveiligheid op de
lokale wegen door de extra aansluiting op de N 238; er komt veel meer
doorgaand en vrachtverkeer door
Bosch en Duin en Huis ter Heide. De
capaciteit van de N 238 neemt af
doordat er lokaal verkeer over gestuurd gaat worden terwijl die weg
zijn capaciteit al meer dan nodig
heeft voor het bestaande doorgaand
verkeersaanbod.
- sluiting van de overweg betekent
waarschijnlijk verlies aan inkomsten
voor de winkeliers in Den Dolder Zuid.

Hoe verder?
Samen met de drie andere verenigingen zijn we zeer ontevreden over
de wijze waarop met onze bezwaren
wordt omgegaan. De verenigingen
vertegenwoordigen een grote groep
belanghebbenden in Den Dolder,
Huis ter Heide en Bosch en Duin. We
voelen ons niet serieus genomen. De
verenigingen investeren heel veel tijd
en energie in de door de Gemeente
ingezette bezuinigingsdialoog, participatiegroepen etc..
Dialoog, inspraak en samenspraak
staan in theorie voorop bij de
Gemeente. Maar dat geldt niet voor
het onderwerp Drieluik Den Dolder
want de bestuurders houden totnutoe
een volwassen dialoog met de
verenigingen af. Dialoog, samenspraak

en inspraak : een farce?
De verenigingen blijven gezamenlijke
optrekken en bundelen de krachten.
We spreken onder andere alle fracties
uit de Gemeenteraad aan om onze
argumenten en standpunten toe te
lichten. De Ronde Tafel inspraak bij de
Raad in augustus bereiden we samen
voor. We houden u op de hoogte via
onze elektronische nieuwsbrief en vragen mogelijk nog uw medewerking.
Ontvangt u de nieuwsbrief nog niet?
Meld u dan aan via ledenadministratie@verenigingboschenduin.nl.

De aansluiting op
de Andreas Foxlaan.

Commissie Verkeer,
Judith Hendriks
Tjeerd Postma
Sim Benard
verkeer@verenigingboschenduin.nl

GOED

Door Maarten van der Kloet, deel 16

ONTROEREND

Niet alleen heeft de familie Griffejoen zich laten inspireren door
Frank Lloyd Wright [1867 - 1959] 1]
maar ook de familie met hun villa
aan de Biltseweg 23 is schatplichtig
aan deze beroemde architect .
In tegenstelling tot de familie Griffejoen, hun grote voorbeeld was
het William Winslow House [ River
Forest, Illinois; 1893 ], hebben zij
zich laten beïnvloeden door het
Frederick C. Robie House
[ Chicago, Illinois; 1908 – 1910]. Dit
‘prairie house’ kan, naast Fallingwater – Edgar J. Kaufmann House
– [Bear Run, Pennnsylvania; 1935
– 1937] gezien worden als een van
de hoogte punten in het oeuvre
van Wright en dient in menig
architectuur overzicht als een
canoniek voorbeeld van de ‘prairie’
bouwstijl.
Echter, wat beide families gemeenschappelijk hebben is dat zij liefhebbers zijn van het ‘prairie house’
met de typische Wrightiaanse
kenmerken; zoals: het horizontale karakter van de verschillende
bouwvolumes en het onder een
flauwe hoek geplaatst dak.

Literatuur:
Gossel, Peter [ed.],
Brooks Pfeiffer, Bruce;
Frank Lloyd Wright,
Complete Works
1917 – 1942, Koln, Germany, 2009. De delen
‘Complete Works 1885
– 1916’ en ‘Complete
Works 1943 – 1959’ zijn
bij dezelfde uitgever
verschenen in 2010.

Frank Lloyd Wright
Wright was, volgens de Amerikaanse
schrijver T.C. Boyle 2], een flamboyante, buitengewoon zelfverzekerd
persoon die voortdurend de [bewonderde] aanwezigheid van vrouwen
om zich heen nodig had en compromisloos toegaf aan zijn heftige passies
en verliefdheden.
Hij is drie keer getrouwd geweest
en had daarnaast een langdurige
buitenechtelijke relatie met ene Mamah, de echtgenote van een van zijn
opdrachtgevers. Zij zou uiteindelijk de
grote liefde in zijn leven worden.
Naast dit leven ontwikkelde Wright
een theorie en praktijk van de
organische architectuur, een manier
waarop de mens en zijn omgeving
op elkaar inwerken. Ons universum
is volgens hem opgebouwd uit de
vier elementen; aarde, water, lucht en

vuur die vorm krijgen in zijn architectuur. De aarde komt tot uitdrukking in
schoon metselwerk, zowel binnen als
buiten en de toepassing van slanke
bakstenen. Het symbool van water
is moeilijker aan een woning toe te
voegen. Zijn beroemde huis Fallingwater is over een waterval gebouwd.
Dit element kan ook bestaan uit een
vijver op een van de kopse gevels of
een zwembad. De lucht is aanwezig
door middel van een open plattegrond, gericht naar haar omgeving; de
openslaande deuren in de gevel naar
de tuin, de terrassen en de balkons.
Het vuur wordt bij hem vertegenwoordigd door de openhaard met
schouw als symbolisch middelpunt
van de villa. De warmte en het licht
van het vuur zijn de organische kern.

bouwkavel in de omgeving van
Utrecht. Bij toeval streken zij neer in
Bosch en Duin. Op het kavel stond
een ‘versleten’ jaren zestig villa, die
gesloopt werd.
Al jaren waren beide ouders een
bewonderaar van de architectuur van
Wright en toen zij de kavel kochten
kon hun droom werkelijkheid worden.
Via Google kwam de familie terecht bij
architect Friso Woudstra, die meerdere villa’s in Bosch en Duin heeft
gebouwd. Naast een programma van
eisen gaven zij hem ook een boek met
referentiebeelden - een plaatjesboek die zij in de loop van de jaren hadden
verzameld. Op basis hiervan ontwierp

Villa Biltseweg 23, 2008 – 09
Door werkomstandigheden zocht
het jonge gezin een woning of een

Bilseweg 23

Friso Woudstra een Wrightiaanse
villa met drie bouwlagen; bestaande
uit een kelderverdieping over het
gehele oppervlak van de woning, een
beganegrond in de vorm van een
‘gotisch’ kruis en een slaapverdieping.
Daarnaast ontwierp hij een fietsenberging die verbonden wordt door
een overkapping met de villa en een
losstaande garage met een tuinkamer.
De kelderverdieping wordt van daglicht voorzien door de toepassing van
een groot talud op twee plaatsen. Het
talud zelf is uit praktische overwegingen bedekt met bodembedekkers
die bijna naadloos aansluiten op de
rondom de villa gelegen grasvelden.
De kruisvormige beganegrond
bestaat uit een lange en een korte
as. Op het kruispunt van beide assen
is de keuken gesitueerd in plaats
van een openhaard met schouw,
een stijlkenmerk van Wright. Binnen
ervaar je door de open plattegrond de

duidelijke aanwezigheid van zowel de
breedte als de lengte as.
Op de eerste verdieping bevinden
zich de slaapkamers, waarvan de ouderslaapkamer aan de achterzijde van
de woning een balkon heeft.
De in totaal zeven leien daken met
rondom koperen goten zijn volgens
Wrightiaanse traditie onder een
flauwe hoek van ca. 18 graden geplaatst. Een van deze daken steekt aan
de achterzijde van de woning zover
over dat zij niet alleen binnen maar
ook buiten voldoende schaduw biedt
op het terras.
De vier elementen van Wright zijn op
verschillende manieren in deze villa
aanwezig. De aarde komt terug door
de toepassing van de ‘Hilversumse’
baksteen, analoog aan het Raadhuis in
Hilversum [1927 – 1931] van architect
Willem M. Dudok [1884 – 1974]. Het
formaat van de donker rode steen is
langwerpig en
benadrukt mede
door de toepassing van een diep
liggende voeg
haar horizontale karakter. Het
symbool water
komt misschien
tot uitdrukking in
de vloerverwarming die door de
gehele beganegrond vloer
loopt en een
zwembad aan de
achterzijde van
de woning. Het
element lucht
krijgt vorm door
een kruisvormige
plattegrond toe
te passen en de
vele raampartijen
op de beganegrond. Het vuur
is aanwezig door
middel van drie
openhaarden,

een in de woonkamer, een in de keuken – eetkamer, en een buiten op een
van de terrassen.
Voor de inrichting van de villa koos de
familie de Belg Stephan Berteloot als
interieurarchitect. Ook hem gaven zij
een kopie van hun plaatjesboek. Hij
trof een leeg casco aan en ontwierp
hiervoor een bijna minimalistisch
interieur door overal wit gestuukte
muren, glas, hout en marmer toe te
passen. Op een uiterst fijne wijze zijn
de trappen, garderobe en de kastenwanden, waaronder de boekenkast,
gedetailleerd. De witte muren in de
woning worden hier en daar onderbroken door op een enkele wand een
pastelkleur aan te brengen.
Wanneer je als bezoeker door de villa
loopt, ervaar je de aanwezigheid van
rust en harmonie, een sereenheid die
alleen verstoord kan worden door de
aanwezigheid van de mens.
Het plaatjesboek heeft haar diensten
bewezen.
Met dank aan de ouders van het
jonge gezin.
Maarten van der Kloet

Tekening boven:
vooraanzicht
Biltseweg 23,
(Fien 8 jaar)
Tekening onder:
bovenaanzicht,
(Gijs 6 jaar)
Grote foto links:
Biltseweg 23
(Maarten van der Kloet)
Kleine foto links:
Frederick C. Robie
House

Noten:
1. Van der Kloet, M., Ontroerendgoed deel 8, Bosch
en Duin’s Belang , uitgave
14, april 2009.
2. Boyle, T.C.; The women;
Bloomsbury, import
Penguin Benelux. [dit boek
is vertaald onder de titel
‘De vrouwen’ door onder
andere Gerda Baardman;
uitgeverij Anthos]
De gebeurtenissen in dit
boek, dat zich laat lezen
als een roman, worden in
omgekeerde chronologie
verteld en benadrukt
de keerzijden van Frank
Lloyd Wright die tot
de dag van vandaag
bewondering wekt met
zijn bouwwerken.

De Sociëteitscommissie:

Een korte terugblik...

VERENIGING BOSCH EN DUIN E.O.
Voorzitter: Hans Voorberg
Secretaris: Vacature
secretaris@verenigingboschenduin.nl

...op de Sociëteitsavonden van het afgelopen seizoen, waar u kennis kon maken
met nieuwe bewoners, naaste buren
en gewoon bijpraten met mensen die
je door het drukke leven veel te weinig
aandacht kunt geven.
De avonden zijn op elk moment (wanneer uw agenda dit toe laat) te bezoeken
en u kunt zonder te reserveren genieten
van de overheerlijke maaltijden die met
veel zorg en aandacht door Fernande
worden gemaakt.

Woensdag 16 februari 2011 vertelde
Niek Wensing over de totstandkoming
van het boek: “100 jaar Witte Kerkje”.

Na de zomer en de vakanties zijn we op
de 4e woensdag van september ’10
weer begonnen met een zeer succesvolle Informatie avond met vele standhouders .

De derde woensdag in april was een
echte Italiaanse familie avond! Heerlijk op
een zwoele zomeravond buiten met het
hele gezin aan lange sfeervol gedekte
tafels! De contacten die gelegd werden,
verhalen die werden uitgewisseld en
de kinderen die ongedwongen konden
spelen, eten en drinken gewoon TOP!

Opgeven als nieuw lid (€30,- per jaar)
per e-mail: ledenadministratie@verenigingboschenduin.nl

Op woensdag 18 mei hebben we het
seizoen afgesloten met de Zalmavond.
Nog even bij elkaar zitten met een wijntje
en elkaar een zonnige vakantie wensen.
Ook oud voorzitters komen mee genieten van de sfeer.

Redactie:
Jacques Fauquenot, Ton Berlee
(coördinatie + eindredactie), Barbara
van de Lely-Van Erckelens, Bettina
Wigman-Verhorst, Maarten van der Kloet,
Leddie Valstar, Yvonne Dekker.

Woensdag 20 oktober ’10 begon Ger
Groenhuijzen, oud geschiedenisleraar,
aan zijn “rondleiding” door de Franse tijd
en de geschiedenis van de Pyramide van
Austerlitz. Ger vertelde op een plezierige,
komische, boeiende maar uiterst leerzame wijze zijn verhaal.
Woensdag 17 november ’10 nam
Douwe Treurniet ons aan de hand
mee om door zijn geweldige avontuur;
Douwe is begin 2010 in zijn eentje voor
zeven maanden naar Zuid Amerika vertrokken en vanaf Argentinië zonder strak
plan maar met backback naar Costa Rica
gereisd.
Woensdag 15 december ’10 Natuurlijk de Hazenpeperavond! Weer een
succes en het laat elk jaar zien dat de
Sociëteitavond mensen in Bosch en Duin
samen brengt.
Woensdag 18 januari 2011 kwamen “
buren van ons Abrona op bezoek”. Nico
Peelen voorzitter Raad van Bestuur en
Jeu Bielders voorzitter Stichting Vrienden
van Abrona, stelden zich voor aan de
aanwezigen. Door bewoners gemaakte
artikelen konden gekocht worden.

Bosch & Duin aan Zee

Woensdag 16 maart 2011 gaf de
Firma Wencop een leerzame inleiding
over aanleg en onderhoud van onze
tuinen. Er waren vele vragen over tuinen
en verzorging die allemaal beantwoord
werden. Een interessante avond voor
velen en iedereen ging vol goed moed
‘de tuin in’!

Penningmeester: Annelies Schuler
penningmeester@verenigingbosch
enduin.nl
Verkeer: Judith Hendriks
Ruimtelijke Ordening /
Juridische Zaken: Hans Voorberg
Sociëteit: Yvonne Dekker
Beveiliging: Ludger van Zwetselaar
Communicatie: Jacques Fauquenot
Web Master: Gert Huber
Archivaris: Maarten van der Kloet

www.verenigingboschenduin.nl
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Bulletin Bosch en Duin’s Belang! is
een uitgave van Vereniging Bosch en
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Vormgeving en realisatie:
Ter Kuile Design, Den Dolder
Telefoon 030 - 228 4410
Fotografie:
Doon van de Ven
(fotodoonvandeven@ziggo.nl),
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Woensdag 21 september 2011 is de
eerst volgende Sociëteitsavond waar we
de bezoekers kennis willen laten maken
met de creatieve, culturele en muzikale
wetenswaardigheden uit de omgeving
van Bosch en Duin. Heeft u interesse om
tijdens deze avond als ‘standhouder’ deel
te nemen, mail dit naar: yvonnedekker@
planet.nl Bezoekers zijn natuurlijk zonder
te reserveren van harte welkom!

Druk:
Drukkerij Klomp, Amersfoort
Aan dit nummer werkten mee:
Bettina Wigman-Verhorst, Leddie Valstar,
Judith Hendriks, Rob Meijer,
Maarten van der Kloet, Fernande Probst,
Gitta Kreeftmeijer, Hans Voorberg,
Yvonne Dekker
Redactieadres:
redactie@verenigingboschenduin.nl

Heel graag tot 21 september!!

De redactie heeft het recht ingezonden
commentaar zo nodig in te korten.

Een fijne zomer toegewenst door
Fernande, Emely, Caspar en Yvonne

Inleverdatum kopij nr.22:
20 augustus 2011

Spoorwegovergang

Biltseweg 23

Een korte terugblik

en meer...

