
Seijst 2004. - Dl.34 HISTORISCHE RAAMWERKEN ALS DRAGERS VAN DE BOUWGESCHIEDENIS VAN ZEIST - H. DEKKER Historische raamwerken als dtagersvan de bouwgeschiedenis van Zeist maar vaker tot verval van de raamwerkenhebben geleid. De draad werd opgepaktdoor de vooruitziende blik , die de Raadvan Zeist zo'n 25 jaar terug had om nietalleen de, historisch gezien, waardevolle'objecten' te laten inventariseren, maarevenzeer de waardevolle 'structuren'.Deze inventarisatie had o.a. tot doel tekomen tot een gemeentelijke monumen-tenlijst.1 Dertig kilometercultuurhistorie Deze inventarisatie leidde in 1984 totde verschijning van de zesdelige serie'Zeist Groei en Bouw'. AUeen al het aanhet licht brengen van meer dan duizendmonumentwaardige objecten was specta-ctilair, bijzonder was toch vooral de con-clusie dat het Zeister grondgebied meer dan zestig bestaande en voormalige bui-tenplaatsen herbergt. Deze buitenplaatsenzijn zonder uitzondering gelegen langs een\ran de vijf raamwerken, die samen eenlengte van wel dertig kilometer beslaan.Om de 500 meter kun je zo in Zeist eenplek vinden, waar een

buitenplaats staat,of heeft gestaan.2,3 De vijf raamwerkenvan Zeist In volgorde van hun ontstaan zijn devolgende raamwerken te onderscheiden: -    de Soestdijkerstraatweg (langs dePraamgracht of Pijnenburgergrift):vanaf circa 1200. -   de Amersfoortseweg: vanaf circa 1650 -   de Slot-as (Slotlaan/Koelaan): vanafcirca 1700 IR. H. DEKKER Motto &quot;Her gaat er met om werken te presenterenin samenhang met hun tijd> maar wel omze in de tijd, waarin ze zijn ontstaan, aande tijd die ze kent - de onze - le tonen.&quot;(Walter Benjamin. Literaturge-schichte u. Literal urwisseschaft,1931) Kwart eeuw inventarisatieen interventies De historische raamwerken van Zeist vormen de rode draad, door de bijna vijf-entwintig jaar dat de schrijver werlczaamis geweest, als hoofd Stedebouw, respec-tievelijk Ruimtelijke Ordening in Zeist.In die periode heeft hij de processen vannabij meegemaakt, die soms tot herstel, 20



Seijst 2004. - Dl.34 HiSTORISCHE RAAMWERKEN ALS DRAGERS VAN DE BOUWGESCHIEDENIS VAN ZEIST - H. DEKKER INVENTARISATIE -   de Stichtse Lustwarande (Utrechtse-/Driebergseweg: vanaf circa 1800 -    de trits: Dolderseweg/Krakelingweg/Woudenbergseweg: vanaf circa 1900 Elk raamwerk heeft zijn eigen ont-staans- en ontwikkelingsgeschiedenis. Zehebben allemaal gemeen, dat er zich in deafgelopen drie eeuwen buitenplaatsen aanhebben gevestigd. In zekere zin schrijvendeze raamweken de bouwgeschiedenisvan Zeist. Aantasting van deze raam-werken betekent het feitelijk onleesbaarmaken van de historie van Zeist.4A6 Acht aanstagen op de bui-tenplaats als voorbeeld Van geen van de meer dan zestig bui-tenplaatsen is nog een gaaf exemplaarvoorhanden, ook al vend het verval vaakgeleidelijk maar daarom niet minderonomkeerbaar plaats. Vaak gebeurde datvolgens een vast patroon: -   afsplitsing van de overplaats -   verkaveling van de overplaats -   afsplitsing van de achtertuin INTERVENTIE Prikkelherstei Bedreigende processenen dodelijke plannen Het hiervoor beschreven

sluipendeautonome proces blijkt uiteindelijk slo- -   verkaveling van de achtertuin -   aantasting van het profiel van de weg -   afbraak van het hoofdhuis c.a. -   verkaveling van de voortuin 7
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Seijst 2004. - Dl.34 HISTORISCHE RAAMWERKEN ALS DRAGERS VAN DE BOUWGESCHIEDENIS VAN ZEIST - H. DEKKER -   de noodzaak om buiten de huidigebebouwde kommen op termijn plek tevinden voor zo'n 2000 woningen. -   het onzalige idee om de UtrechtseHeuvelrug van Huizen tot Rhenen totbiotoop te maken van het edelhert. 10, 11,12,13 Zet waardevollestructuren op de kaart Wil je op die nieuwe ontwikkelingenvoorsorteren, dan blijkt nu meer danooit de noodzaak van een systematischebeschrijving van de Cultuur HistorischeHoofdstructuur van het grondgebiedvan Zeist en dat van de aangrenzendegemeenten. De processen uit het ver-leden, als ook de zich aankondigendenieuwe ontwikkelingen maken het nodigde historic letterlijk op de kaart te zetten.Het operationeel maken van een betrek-kelijk nieuwe discipline als de historischegeografie zal helpen een brug te slaantussen inventarisatie(de kernactiviteitvan de van de Poll Stichting) en de teverwachten interventies (plannen en pro- cessen). De chs provincie Utrecht draagtbouwstenen aan.14 Periodiek systeem' alsredengevende beschrij-ving van

structuren Door de voor elk van voor de geschie-denis van Zeist kenmerkende 'perioden'stelselmatig de belangrijkste nederzet-tingsvormende 'systemen ' te 'kaarteren'is op eenvoudige wtjze een redengevendebeschrijving te verkrijgen van de in deaanhef genoemde waardevolle structu-ren. Dit 'kaarteren' is het scharnierpunttussen waarnemen en waarderen enerzijdsen waarschuwen, waarmerken, bewarenen waarmaken anderzijds; het kaarterenslaat de brug tussen inventarisatie eninterventies. 1S Ir. H. Dekker b.i., (1942), Wijkhi) Duurstede, was van 1980 tot2003 iverkzaam bij de gemeenteZeist onder andere ais hoofd Stede-bouw D.O.W., respectievelijk hoofdRiiimtelijke Ordering. Hier volgt pend te zijn . De gevolgen zijn meestaldraconischer wanneer er planmatigeopzet aan ten grondslag ligt. De lokaleoverheid zelf heeft zich, wat dat aan-gaat, niet onbetuigd gelaten, getuige deontwikkelingen ter weerszijden van deSlotlaan en die langs de Utrechtseweg endeels langs de Driebergseweg. 8,9,,° Drie ontwikkelingen:transformatie gok- instel-lingen, huizen en herten In de nabije en verdere toekomstzullen er een drietal

ontwikkelingen zijnte signaleren, die de draagktacht van devijf beeldbepalende raamwerken danig opde proef zullen stellen. Die drie ontwik-kelingen zijn: - de transformatie van de Gestichten,Oorden en Kampementen (de zgn.GOK-instellingen) , met name aande oostkant van de gemeente, nu devliegbasis lijkt te worden ontman-teld, de gestichten in razend temposocialiseren en de {herstellings- enconferentie) oorden commercialiseren. 2^




