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Wijkvereniging doorziet gemeente die van 

Nachtegaallaan alsnog fietsdomein wil maken 

 

De plek waar de smalle Nachtegaallaan uitkomt op de brede Rijnsburgerweg. © Foto Hielco Kuipers 

Buurtvereniging Vogelwijk roept bewoners op te protesteren tegen het 

gemeenteplan om de wijkuitgang via de Nachtegaallaan af te sluiten voor 

auto’s. Want daardoor houdt de wijk nog maar één in- en uitgang over. ’Als je 

hier niets over zegt, gaat dit waarschijnlijk ook daadwerkelijk gebeuren’, zo 

wordt gewaarschuwd. 

De Vogelwijk ligt ingeklemd tussen Rijnsburgerweg en Wassenaarseweg en 

grenst aan zowel Oegstgeest als het Bos van Bosman. De wijk ondergaat 

binnenkort een forse opknapbeurt, net als de aangrenzende Raadsherenbuurt. 

De ondergrondse riolering wordt vervangen door een nieuw dubbel 

buizensysteem, een voor regenwater en een voor het riool. Als de straten 

daarna weer zijn dichtgegooid en de bestrating hersteld, komen er nieuwe 

stoepen en meer groen, zo is de bedoeling. 

In eerdere plannen kwam de gemeente met het idee om van de Nachtegaallaan 

aan de rand van de wijk een fietsstraat te maken. Dat plan werd door 

buurtbewoners nadrukkelijk afgewezen. Ook in een enquête die de gemeente 

daarna over hetzelfde onderwerp liet rondgaan, bleek er opnieuw geen 

meerderheid. 



De Vogelwijkers dachten daarmee van het onderwerp af te zijn. Maar in de 

meest recente versie van de rioolplannen, die deze week digitaal worden 

gepresenteerd, staat plotseling dat het stadsbestuur toch van plan is om de 

aansluiting van de Nachtegaallaan op de Rijnsburgerweg af te sluiten voor 

autoverkeer. Daardoor wordt de Nachtegaallaan alsnog een domein voor 

fietsers, met aan een kant geparkeerde auto’s. De Lijsterstraat wordt in die 

situatie de enige in- en uitgang voor de wijk, aan de kant van de 

Rijnsburgerweg. 

De wijkvereniging schrijft over de Lijsterstaat aan de bewoners: ’Om hier de 

veiligheid iets te vergroten, wordt er een knik in het fietspad aangebracht. Dit is 

natuurlijk minder veilig dan de huidige uitgang met verkeerslicht bij de 

Nachtegaallaan. Het voorstel is ook om een aantal straten binnen de wijk 

éénrichtingsverkeer te maken. Ook hier geldt; geef je mening op de doemee-

website.’ 

In de Raadsherenbuurt veroorzaakt het rioolproject ook enige deining. Daar 

groeit het verzet tegen de beoogde afname van het aantal parkeerplaatsen in de 

wijk. 

 


