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Seijst 1992. - Dl.22 u Kaart van het huis Heidelanden en naaste omgeving, vervaardigd aan de hand van kadasterkaarten van Austerlitzuit 1832, door G.H.M. Koppens, 1992 (Gemeentearchief Zeist)





























Seijst 1992. - Dl.22 6 De hervormde pastorie aan de Ie Dorpsstraat 14, 1887 (Collectie Van de Poll-Stichting)





















Seijst 1992. - Dl.22 Boven: noordgevel van de zuivelfabriek. Beneden: plattegrond van de fabriek (Gemeentearchief Zeist)















































Seijst 1992. - Dl.22 meentearchieven in depot zijn. Hij werd om tactische redenenwaarschijnlijk, nooit verzonden. De inhoud spreekt voor zichzelf. J. Meerdink Aan de WelEdelAchtbaren Heer Burgemeester der gemeente Zeyst WelEdel Achtbare Heer! Het zal UEdA^chtb. niet onbekend zijn, dat de rust in onze Broederge-meente in den laatst verlopen tijd meer dan vroeger verstoord is gewor-den door heeren studenten van Utrecht. De jongelieden vermaken zichdoor in groter of geringer getal op onze pleinen, in het bijzonder ophet Zusterplein rond te rijden en daarbij op ruive manier te schreeu-wen en te tieren; voornamelijk voor het Jonge Jufvrouwen Instituut. Dehuizen der Broedergemeente zijn met voorbedacht eenigszins verwijderdvan den openbaren straatweg gebouwd geworden teneinde de bewonersderzelve zoveel mogelijk in rust en stilte zouden kunnen leven en invroegeren tijd werd zelfs des nachts de Communicatie tussen het dorpen

onze pleinen door een poort afgesloten. Wij houden het er daaromvoor, dat de wegen op onze pleinen niet aan de openbare straatwegengelijk staan, maar alleen bestemd zijn om de bewoners onzer pleinente gerieven. Wij wenschen daarom onder verschuldigde Eerbied aanUEDAchtbare de vraag voor te stellen, of niet de landswetten het aaneen EdeLAchtbaar Gemeentebestuur toestaan, om ons in die stille rust,welke ons zo wenschlijk is, te beschermen, te meer omdat daardoorniemands regten verkort worden?- De tijd, in welke genoemde jonge Heeren ons hun bezoek brengen ismede dikwijls zoo ongelukkig gekozen. Zoo onder anderen verschenenzij op &quot;Palmzondag kort voor het uur, hetwelk voor de inzegening onzerjonge ledematen bepaald was, en stoorden de stille rust des zondagsdoor hun geschreeuw en geraas. Onlangs op 22 dezer kwamen zij 'savonds na 7 uur gedurende onze Godsdienstige tezamenkomst in grootgetal en zeer

luidruchtig met een muziekkorps en stoorden daardooronze Godsdienstoefening. Behalve dit gingen zij zoover, van door leven 75







Seijst 1992. - Dl.22 werd de ridderhofstad Kersbergen hiervan uitgezonderd. Volgens de overlevering zou Kersbergen vanouds een jachthuis vande Utrechtse bisschoppen zijn geweest. De eerste vermelding komtmen tegen in een akte van 11 april 1370 als 'ver Ysegaerts berghe'.Het goed wordt pas Kersbergen genoemd in 1418 wanneer BartoutLoef van den Gheyne het goed in eigendom overdraagt aan Johanvan Renesse van Rijnauwen. Door huwelijk van Meiria van Renessemet Dirk van Zuylen van Harmeien kwam het in 1498 aan de VanZuylens. Vanaf 1592 waren achtereenvolgens eigenaar de famihesVan Baexen, Borre van Amerongen, Sloet tot Warmelo, J. vanKreel, B. van Lockhorst, jonkheer J.E. Huydecoper, J. baron Taetsvan Amerongen van Woudenberg, A.E. van Hengst, J. van Eik, nazijn dood in 1878 zijn weduwe C.LF. Alewijn, in 1885 mevrouwS.C.A.W. van Dielen, gehuwd met M. Crommelin, en na haar doodin 1919 haar

kinderen. Op 18 november 1927 verkochten HenriettaWillemina Crommelin en Claude Crommelin, ook wel genaamdCrommelin van de Lathmer, de buitenplaats Kersbergen, waartoeook het Koeland gelegen aan de Waterigeweg en de BUtse en 2!^is-ter Grift behoorde, voor 340.000 gulden aan de N.V. Park Kersber-gen. Het goed had toen een oppervlakte van bijna 22 hectaren. J. vanEik had tussen 1854 en 1871 de omvang van Kersbergen door aan-koop van gronden, die bij een vorige verkoop afgescheiden waren,vergroot van ruim 6 ha tot meer dan 21 ha. Circa 1850 kan men Kersbergen zelfs een landgoed noemen. Hetgoed werd begrensd door de Waterigeweg, de Utrechtseweg, deKroostweg (tot aan wasserij Van Melsen, nummer 35), vanaf datpunt een scheidingssloot die op de Biltse en Zeister Grift uitmond-de, en de laatstgenoemde watergang. De buitenplaats Nijenheimvormde in 1850 de eerste afscheiding. Na de dood van haar moeder

kreeg Henrietta Willemina Crommelinhet levenslange vruchtgebruik van Kersbergen. Zij bleef er echterniet wonen. Van 1924 tot 1926 was het huis verhuurd aan M. On- 78





Seijst 1992. - Dl.22 Kersbergen. L.P. Semirier, 1734 (Rijksarchief in Utrecht) Kersbergen. J.A. Knip, circa 1825 (Gemeentearchief Zeist) 80











Seijst 1992. - Dl.22 Kaart van de buitenplaats Kersbergen. Gemeentewerken Zeist, 1927 (Van de Poll-Stichting)







Seijst 1992. - Dl.22 februari 1927 om wijziging van het uitbreidingsplan van 1909.Trouwens in de veilingcatalogus uit 1854 wordt al geattendeerd opde gunstige liggmg van de gronden van de buitenplaats Kersbergenaan de Utrechtseweg voor het bouwen van herenhuizen. De gemeen-teraad besloot op 18 augustus 1927 tot de gevraagde vnjziging. Inoverleg met de gemeente-architect was een plan ontworpen voor deaanleg van wegen, hetgeen in het belang was van een stelselmatigebebouwing. De gemeenteraad bepaalde tevens dat op een aangewe-zen terrein een plein aangelegd moest worden, het huidige Kersber-genplein, en dat in het nieuwe villapark niet meer dan twee huizenaaneengebouwd mochten worden en niet drie zoals de exploitantendat graag wilden hebben. In de wijziging van het uitbreidingsplan was ook opgenomen de ver-plaatsing van de losplaatsen aan de Waterigeweg naar het westelijkdeel van de buitenplaats. Scheepvaart

op de Biltse en Zeister Grift Het is tegenwoordig moeilijk voor te stellen, maar Z«ist kende vroe-ger scheepvaart, zij het wel dat de betekenis ervan niet groot was.De waterweg waarvan gebruik werd gemaakt, was de Biltse en Zeis-ter Grift, gegraven tussen 1638 en 1642. De heer van Zeist was eigenaeir van het beurtveer. De woning vande beurtschipper lag aan de Waterigeweg aan het eind van deSchipperssloot, een zijtak van de Grift. Vanuit Zeist werd er heellang een geregelde dienst op Utrecht en Amsterdam onderhouden,het laatst door de firma Wed. C. Ekdom en Zonen. Ook andereexpediteurs maakten voor het vervoer gebruik van de Grift en deSchipperssloot, zoals J.F.T. Mirandolle, J.F.C.A. Verlinden, deZeister Pakschuitdienst 'De Volharding', Scheepvaart MaatschappijTrajectiun, de N.V. Utrechtsche Beurtschuit en het UtrechtscheSchietschuitenveer. Het betrof alleen vervoer van goederen, brand-stoffen en bouwmaterialen. Het aantal

vaartuigen dat in Zeistthuishoorde bleef in de loop der jaren redeHjk constant en bedroegm 1891 12 en in 1929 15. m





Seijst 1992. - Dl.22 De Schipperssloot, 1940 (particuliere collectie)





Seijst 1992. - Dl.22 recht om door het schuitehuis te varen voor het lossen van goede-ren. Reeds jaren werd er geklaagd over de onooglijke aanblik en gevaar-lijke toestand van de Waterigeweg tussen de Dorpsstraat en deGriffensteijnsebrug bij de loswallen. De loswallen werden vaak alsopslagplaats gebruikt. Het kwam voor dat het vuilnis, mest, bagger,stenen, pannen en andere goederen op de in die tijd nog smalleWaterigeweg werden geplaatst, inclusief de karren, die 's nachtsvaak bleven staan. De toestand moest dringend verbeterd worden.Gedeputeerde Staten noemden het een 2Leist onwaardige toestand.Reden voor het gemeentebestuur om in overleg te treden met deN.V. Park Kersbergen over de verplaatsing van de loswallen, toendeze de buitenplaats Kersbergen in exploitatie wilde brengen. Ver-betering van de Waterigeweg, een smalle grindweg, zou immers ookin het belang zijn van de exploitatie van het terrein, omdat depercelen

langs de Waterigeweg in waarde zouden stijgen. Met devorige eigenaren van Kersbergen was herhafddelijk onderhandeldover aankoop van een stuk grond langs de Grift, doch zonder suc-ces. Bij raadsbesluit van 18 augustus 1927 werd besloten tot aan-koop van bijna 2 hectaren grond van de buitenplaats Kersbergenvoor de aanleg van een haven met loswallen. Per 1 februari 1930werd de gemeentelijke losplaats opgeheven. De gemeente wilde na-dat de Nieuwe Haven in gebruik was genomen, de Schippersslootdempen. Door lozing van rioolwater op de Grift raakte de Slotvij-ver, maar vooral de Schipperssloot, vervuild. Omdat de firma Ek-dom gebruik bleef maken van de haar in eigendom toebehorendeloswallen, kon dit plan niet worden uitgevoerd. Verbetering Rijksweg Utrecht - de Grebbe (Arnhem') Nadat het gemeentebestuur overeenstemming had bereikt met deN.V. Park Kersbergen over wijziging van het uitbreidingsplan, hetverplaatsen van

de loswallen aan de Waterigeweg en het aanleggenvan een haventerrein op Kersbergen, dreigde toch nog een kink inde kabel te komen. De minister van verkeer en waterstaat kwam 92









Seijst 1992. - Dl.22 De Nieuwe Haven gezien van de Griffensteijnselaan, circa 1950 (Gemeentearchief Zeist)











Seijst 1992. - Dl.22 Scheveningen aan en werd onze koning Willem I (1772-1843). Wat er in 50 jaar al niet kan gebeuren? K.W. GaUs ONDER DE SLOPERSHAMER In oktober/november 1992 viel het pand Thorbeckelaan 3 onder deslopershamer. Dit pand werd gebouwd in 1948/1949, naar een ontwerp van deZaandamse architect D. van de Lingen. De architectuxu- vertoondeduidelijk de invloed van de Nieuwe Zakelijkheid.Opdrachtgever was de Nederlandse Optiek- en InstrumentenfabriekDr. CE. Bleeker N.V. Deze fabriek was in het begin van de jarendertig opgericht door mejuffrouw dr. Caroline Emilie Bleeker (Mid-delburg 1897-Zeist 1985). Voordat het bedrijf in 1949 verhuisde naarhet nieuwe gebouw te Zeist was het gevestigd aan de Korte Nieuw-straat in Utrecht. De produktie omvatte met name hoogwaardigeoptische instrumenten - het v/as de enige Nederlandse fabriek vanhoogwaardige microscopen - en elektrotechnische apparatuiur,

zoalsgalvanometers en schuifweerstanden. Op 2 juni 1961 vereerde konin-gin Juliana de fabriek met een bezoek. Dr. Bleeker is tot 1964 als directrice aan het bedrijf verbondengeweest. In 1978 is de fabriek opgeheven. Enkele bedrijfsonderdelenzijn onder een andere naam voortgezet. Het bedrijfspand werd in 1979 aangekocht door de Stichting SocialeWerkvoorziening Zeist en Omstreken ten behoeve van de socialewerkplaats. Als zodanig heeft het gebouw tot voor kort dienst ge-daan. Inmiddels voldeed het evenwel niet meer aan de eisen destijds, zodat de Stichting Sociale Werkvoorziening zich genoodzaaktzag een nieuwbouwplan te ontwikkelen, waarvoor het oude pandmoest wijken. ir. H. van den Top 101



Seijst 1992. - Dl.22 s Thorbeckelaan 3, 1973 (Gemeentearchief Zeist)
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