
Seijst 1999 Speciale uitg.. - Dl.29 mm' HOOFDSTUK 4: DE AANLEG VAN DE KOELAAN De aanleg van de Koelaan werd aangelegd. Uit onderzoekblijkt dat dit niet geheel waar is. H de Lanoy Meijer is bezig meteen onderzoek naar de eigenarenen de gebruikers van de grondenin de gemeente Zeist tot 1900. Hijwas bereid ten dienste van dit arti-kel zijn gegevens beschikbaar testellen. Op de 'Nieuwe Kaart van denLande van Utrecht' uit 1696 vanBernard de Roy komt de Koelaannog niet voor. ' Tussen de op diekaart aan de ene kant vermelde'Karsbergen Steegh', dit pad be-staat niet meer, en aan de anderezijde de Kromme Slinger, die ligttussen de Blikkenburgerlaan en deTiendweg, en in het verlengde daarvan de Groeneweg, staat noggeen laan ingetekend. Op de kaart van zestiendblokken 'gelegen inde Gerechtevan Stoetwegen' van Justus vanBroeckhuijsen uit 1701 staat deKoelaan wel.^ Ze wordt aangeduidals de 'Steegh van den Heer vanOdijk'. Het is een brede laan dieafgebeeld staat. Opmerkelijk is dezorg waarmee de boombeplantingis weergegeven. Dit is waarschijn-lijk de eerste keer dat de Koelaanop een kaart wordt afgebeeld. DeKoelaan ligt in het gerechtKattenbroek tegen de grens vanhet gerecht Stoetwegen aan. De vorenstaande wegen werdenin de loop der tijden met verschil- Het verkeer tussen Zeist enBunnik gaat grotendeelsover de Koelaan. Wie ge-bruik maakt van deze weg, heefthet gevoel dat hij over een

eeu-wenoude weg rijdt. Toch is dezeweg 'pas' sinds 1830 opengesteldvoor het verkeer. Voorheen ginghet verkeer komende van Bunnikover de Gierigelaan. Bij de boerde-rij De Hoef (thans foutief Stoet-wegen genaamd) kon het verkeerrechtsaf via de Tiendweg naar deOdijkerweg of rechtdoor naarZeist via de Kromme Slinger omuit te komen op de Blikkenburger-laan. De literatuur doet ons gelovendat deze weg circa 1680 vanaf hetSlot tot aan de grens met Bunnik S;



Seijst 1999 Speciale uitg.. - Dl.29 # HOOFDSTUK 4: DE AANLEG VAN DE KOELAAN dracht voor het maken van eenkaart van de provincie Utrecht. In1695 was hij met zijn werk klaarEen jaar later verscheen zijn kaart,getiteld de 'Nieuwe Kaart van denLande van Utrecht', in druk. Het Slotcomplex werd tussen1677 en 1686 aangelegd, juist in deperiode dat De Roy met deprovinciekaart bezig was. Bouw-heer was Willem Adriaan I vanNassau-Odijk. Iii de stukken uit deIT eeuw wordt hij Willem vanNassau genoemd. De Fransman Mission bezochtin 1687 Utrecht. Op zijn reis deedhij ook Zeist aan. Hij schreef inzijn reisverslag over zijn bezoekaan Slot Zeist: '[...] omtrent tweeuuren van Utrecht, gongen wij door deschoone plantagien van Zeist, in 'tKasteel 't welk aan de regterhand legt.'t Is een zeer schoon Gebouw omringtmet brede grachten met levendig water,voorts Bosschen, Tuinen, Beelden,Fonteinen, en alle anderen cieraden diemen wenschen kan. Ook komt dit lende namen aangeduid. De Koe-aan werd ook wel 'Koeiesteeg','Koesteeg' (1830), Achterlaan'(1818), Achterweg' (1830), 'Zeis-ter Achterlaan'(1818), Achter-laan van Zeijst' (1837), 'Zeister-laan' (1770) en 'Bunniksche weg'(1847) genoemd. De Karsbergen Steegh werd on-der andere ook genoemd: 'heervan Sandenborgs steegh' (1677),'Laan van Brakel' (1770),'Brakelsche steeg'        (1825), 'Brakelsteeg' (1814) en 'Kerkpadnaar Bunnik'(1830). De Groeneweg komt ook

voorals 'Kerkweg'(1571), 'Stoetwegen-sen Dijck' (1664), 'Bunnikseweg'(na 1680), 'Gierigelaan' (1823) en'Notenlaan' (1830). De Roy kreeg in 1676 de op- 'Nieuwe Kaart van den Lande vanUtrecht' (detail), door Bernard de Roy1696. COLLECTIE HET UTRECHTS ARCHIEE, TOPOGRAFISCHE ATLAS 51 -2 VA 512.







Seijst 1999 Speciale uitg.. - Dl.29 HOOFDSTUK 4: DE AANLEG VAN DE KOELAAN Filosofenlaantje. Dit gedeelte isgebruikt voor de aanleg van hetSlot.'^ Uit een charter van 22 decem-ber 1692 blijkt dat Johan vanHeurn aan Willem Adriaan I vanNassau-Odijk een streep land van2 morgen en 540 roeden over-draagt, dat gelegen was in het ge-recht Kattenbroek.''*. Om aan teduiden waar deze strook grond ligt,wordt vermeld: 'strekkende van degeplante allee, die al gereeth gemaekt isdoor 't landt gekoft vande Heer vanRoon, genaemt de Hoeff, ende suller\dehet selve landt dienen tot voltrekkingevande voorsijde allee [...]'. Met de in de akte van 1692voorkomende aanduiding 'deHoefF' wordt de hiervoren ge-noemde                 Kokkertshoeve('Cockaertshoeve') bedoeld. Laterwerd het          mini-gerechtKokkertshoeve, dat reeds in 1382genoemd wordt, onder Katten-broek gerekend. De Kokkertshoeve bestond uit acht percelen met eengezamenlijke oppervlakte vanbijna 21 morgen. Dit is voor de aanleg van deKoelaan een belangrijke akte. Hier-uit blijkt dat het gedeelte van delaan dat in 1692 al aangelegd was,zal hebben gelopen van de slot-gracht tot aan de dwarslaan diegedeeltelijk Blikkenburgerlaan engedeeltelijk Waterigeweg heet,maar waarschijnlijk gereikt heefttot ter hoogte van de Tiendweg;vanaf de dwarslaan een 400 meterverderop. Er is ook een charter uit 1680bewaard gebleven betreffende deoverdracht door Pieter

vanDuyvelandt van Rhooden van driemorgen land onder Stoetwegenaan Willem Adriaan I van Nasau-Odijk.'^ Dit perceel is echter nogniet te lokaliseren. Aangenomenmag worden dat dit perceel nietvoor de aanleg van de Koelaan vanbelang is geweest. In het Manuaal van het oud-schildgeld komt een post voor diein dit verband interessant is tevermelden.&quot;^' Een perceel land vantwaalf morgen gelegen in het ge-recht Stoetwegen was in 1685 ei-gendom van 'Willem de Nassau,Heere van Odijck, etc'. Bruikerwas de weduwe van AdriaanVosch. Over hetzelfde stuk grondwordt in 1706 vermeld datGoossen van Scherpenzeel debruiker is en dat de kinderen van'Sijne Exc&quot;' Willem de Nassau,Heer van Odijk, etc.' eigenaar zijnmet daarbij de in dit verband zobelangrijke aantekening: 'en ge-bruikt 2 morgen tot laanenafgegraven'. Ook dit perceel is nietgebruikt voor de aanleg van deKoelaan, maar de aantekening zalvermoedelijk slaan op lanen aande oostelijke kant van het Slot-complex. De toelichting bij dezepost is van belang, omdat daaruitduidelijk wordt dat in 1685 de aan-leg bij het Slot nog niet afwas.
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