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Vogelenzang: het kleine, groene 
dorp met de karakteristieke kerkto-
ren, ingeklemd tussen bollenvelden, 
landgoederen en duinen. Wie er 
woont, prijst zich gelukkig en wil er 
niet meer weg. Maar het dorp ver-
grijst en voorzieningen verdwijnen. 
Verenigingen hebben het moeilijk. 
Dat moet anders kunnen, dachten 
twee Bloemendaalse gemeente-
raadsleden – als alle neuzen maar 
dezelfde kant op staan. Energie en 
ideeën zijn er genoeg, maar hoe 
krijg je die bij elkaar? 

Raadsleden André Burger (CDA, Vogelenzang) en Henk 
Schell (PvdA, Bennebroek) startten hiervoor twee jaar 
geleden een opmerkelijk initiatief. Na een paar goedbe-
zochte brainstormsessies met dorpelingen was Vitaal Vo-
gelenzang een feit: een concreet plan om het dorp nieuw 
leven in te blazen. De gemeente haakte aan, ook financi-
eel, en zo kwam er in de loop van 2016 een groots project 
van de grond (zie kader op pagina 102). “Vogelenzang is 
een bijzonder dorp, met zijn 2.300 inwoners,” zegt wijk-
verpleegkundige Manuela van Stijn, die meedenkt in de 
‘kerngroep’ van Vitaal Vogelenzang. “Het is een hechte 
gemeenschap waarin iedereen elkaar kent. Veel mensen 
wonen hier al hun hele leven en kennen alle verhalen.”

Contacten leggen
Maar het dorp heeft het moeilijk, merkt ook Manuela. De 

supermarkt is de spil van het dorp, andere winkels zijn er 
niet. Evenmin een apotheek, tandarts, geldautomaat of  bi-
bliotheek – en slechts beperkt openbaar vervoer om die za-
ken elders te regelen. “Aan de ene kant zijn er veel mensen 
die hulp nodig hebben bij kleine praktische dingen zoals 
een ritje naar de dokter of  een klusje in huis,” constateert 
Manuela, “en ook ouderen die eenzaam thuis zitten. Aan 
de andere kant zijn er veel mensen die graag iets voor 
een ander willen doen, en allerlei clubs die leuke dingen 
organiseren. Maar tot nu toe was het moeilijk om daar 
verbindingen tussen te leggen.” Ze is ervan overtuigd dat 
Vitaal Vogelenzang daarbij gaat helpen. “Alleen al omdat 
we nu regelmatig bij elkaar zitten. Ik heb al allerlei nuttige 
contacten gelegd.”

Ze noemt een voorbeeld: “Het gebeurt vaak dat ik een  
cliënt heb die graag wil bridgen, of  die een vismaatje 
zoekt. Binnen dit project kan ik dat straks veel makkelijker 
regelen. Ik heb ook een cliënt die graag wil timmeren. Ik 
ben in gesprek met mensen van de ZebraZorgboerderij én 
van de Ontdekplek van de basisschool om dat voor elkaar 
te krijgen. Dat kan, omdat ik die mensen inmiddels per-
soonlijk ken.”

Brede school
Dorien Hulsebosch, directeur van Basisschool De Para-
dijsvogel, behoort ook tot de kerngroep van Vitaal Voge-
lenzang. “Wij waren al langer bezig met de Ontdekplek,” 
vertelt ze, “als ontmoetingspunt waar onze leerlingen cre-
atieve dingen doen samen met ouderen uit het dorp. Zoals 
koken, timmeren of  handwerken. Met dit project krijgt 

dat allemaal meer structuur. We kunnen vraag en aanbod 
beter bij elkaar brengen. En dan uiteindelijk veel meer ac-
tiviteiten aanbieden, voor veel meer mensen.”

Sandra Vlaar is directeur van Les Petits. Samen met de ba-
sisschool is deze kinderopvangorganisatie bezig met het op-
zetten van een zogeheten Integraal Kindcentrum, kortweg 
IKC. Dit moet een plek worden waar onderwijs, opvang en 
vrije tijd in elkaar overlopen en waar alle kinderen uit het 
dorp terecht kunnen voor muziek, sport, natuur- en crea-
tieve activiteiten. “Dit sluit perfect aan bij Vitaal Vogelen-
zang,” zegt Sandra, “want nu kunnen we dit nog breder 
trekken. Samen optrekken met de voetbal- en tennisvereni-
ging, en met het dorpshuis en de zorgboerderij.” Dorien 
beaamt dat. “Als we alles beter gaan verbinden, ontmoe-
tingsplekken maken, dan gaat niet alleen de kwaliteit van 
het onderwijs omhoog, maar ook die van het dorpsleven.”

Dna van het dorp
Het projectplan Vitaal Vogelenzang omvat een aantal ele-
menten. Allereerst is er het ‘laaghangend fruit’: een lijst 
van zo’n twintig initiatieven die meteen kunnen starten, 
zonder veel investeringen maar met grote winst voor het 
dorp. Zoals een gezamenlijke, online activiteitenkalen-
der voor alle partijen. En het opzetten van een vrijwilli-
gerspoule voor klusjes, autoritjes, een wandeling of  kopje 
koffie. Verder is een onderzoeksbureau ingeschakeld dat 
verschillende ‘ontwikkelscenario’s’ gaat schetsen voor de 
langere termijn – inclusief  bijvoorbeeld woningbouw en 
herinrichting van de openbare ruimte. Daarvoor zal het 
bureau eerst het ‘dna’ van Vogelenzang beter in kaart 
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Meer leven in het dorp:

‘ DIT KOMT VANUIT 
DE MENSEN ZELF’

HET STARTTE TWEE 

JAAR GELEDEN EN 

BEGINT INMIDDELS 

CONCREET VORM TE 

KRIJGEN: PROJECT VITAAL 

VOGELENZANG. DIVERSE 

PARTIJEN ZITTEN OM TAFEL 

OM BESTAANDE INITIATIEVEN 

MET ELKAAR TE VERBINDEN EN 

NIEUWE TE BEDENKEN. MET 

ÉÉN GEZAMENLIJK DOEL: 

EEN VITALER DORPSLEVEN. 

Bovenste rij v.l.n.r.: Peet Hulsbosch, 
eigenaar supermarkt Coop; José 
Schekkerman, bibliotheek Zuid-Kennemerland; 
Sander Boon, voorzitter Ouderraad 
De Paradijsvogel (basisschool) en 
Oudercommissie Les Petits (kinderopvang); 
Jacobien van Boeijen, gemeente 
Bloemendaal; Jan Warbout, bestuur 
Dorpshuis; Dico van der Meer, voorzitter 
Tennisvereniging.
Middelste rij v.l.n.r.: Loes van der Linden, 
initiatiefnemer Vrijwilligersbrigade; Dorien 
Hulsebosch, directeur De Paradijsvogel 
(basisschool); Sandra Vlaar, directeur Les 
Petits (kinderopvang); Leonie Campfens, 
projectleider gemeente Bloemendaal;  
Nienke Beintema, Bewonersvereniging 
Leidsevaart.
Voorste rij v.l.n.r.: Jacqueline Nijssen, 
ZebraZorgboerderij; Jelle Baarspul (zoon 
Nienke en Teun); John Kruiper, Dorpsraad.
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brengen: de aard, problemen, behoeften en mogelijkhe-
den van het dorp. Veel informatie is al eerder verzameld, 
maar er is meer kennis nodig. 

De kerngroep van Vitaal Vogelenzang heeft er alle ver-
trouwen in. En tijdens een kerstborrel bij de ZebraZorg-
boerderij hieven circa negentig dorpelingen het glas op het 
initiatief. Ook Leonie Campfens, projectleider van Vitaal 
Vogelenzang bij de gemeente, is optimistisch. “Vitaliteit 
kun je vanuit de overheid niet als een toverformule over 
een dorp heen leggen,” zegt ze. “Daarom is het goed dat 
dit initiatief  vanuit het dorp zelf  komt en dat het dorp het 
zo actief  oppakt. Tegelijkertijd helpt het dat de gemeente 
er formeel bij betrokken is. Financieel, maar ook om het 
project een bepaalde urgentie te geven.” 

VITAAL VOGELENZANG
Het project Vitaal Vogelenzang moet de leefbaar-
heid en voorzieningen van het dorp verbeteren 
– en het daarmee ook weer aantrekkelijker maken 
voor nieuwe inwoners. Ruim twintig Vogelenzan-
gers, onder wie vertegenwoordigers van verenigin-
gen, school, kinderopvang, wijkzorg, supermarkt 
en de gemeente, komen regelmatig bijeen om het 
project vorm te geven. In oktober 2016 keurde de 
gemeenteraad het officiële projectvoorstel goed, 
inclusief financiële steun. Vlak voor de zomer van 
2017 eindigt de eerste fase van het project, maar 
de initiatieven die eruit voortkomen zijn voor  
onbeperkte tijd. Meer informatie vind je op de 
Facebookpagina van Vitaal Vogelenzang.
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