






Oud-Utrecht 2001. - Dl.74 &quot;'&quot; ?'*?' ' '^l^ ife^ , %s.}li^w«*^^-\ -. - , .j -'^V^^p^-* ? - ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^HJHK' \ vormden feitelijk een tussen-stap. Het betrof een overgangs-fase naar toepassing van hetconcept van de autosnelweg,een wegtype dat alleen voor ge-motoriseerd verkeer bestemdwas en elke bebouwde kommeed.9 De strijd rond de moder-nisering van de Biltse-, Zeister enUtrechtseweg heeft enerzijds dekenmerken van een kinderziektedie eigen is aan het geschikt ma-ken van het bestaande wegen-net voor het snel toenemendeautomobielverkeer. Anderzijds ishij ook een illustratie van de 'dis-cussie zonder eind' over wegen-aanleg in het landschappelijkwaardevolle suburbane gebiedvan de Utrechtse Heuvelrug. Detegenwoordige controversenover een verbreding van de Lage-weg en een hernieuwd voorstelvoor een Zeister rondweg bewij-zen dat die discussie nog steedsniet afgesloten is. Deze luchtfoto Uit laten horen.' Na een opsommingi9J7tooH(de(!rtH- van de pogingen om met de mi-kgvandegemo- nister te overleggen, verzuchtte(krniseerdeRijks- de burgemeester: 'Ik vraag me af,weg25 buiten de wat een gemeentebestuur in Ne-bebouwde kom derland toch moet doen om doorvanDeBihom. een minister omtrent zijne vitalenc veertig meter belangen gehoord te

worden. Ikbrede weg was ben ervan overtuigd, dat aan eenaanzienlijk breder         verzoek van Papoea's tot den Gou- Ja» (/e oorspron- verneur Generaal meer aandachtkelijke verbinding. ZOU gewijd worden dan aan hetUnksboven zien onze.'^ TuyII van Serooskerkenwenognetde vroeg het Eerste Kamerlid bij deweertoren van het minister aan te dringen met ZeistKNMI, rechtsbo- te overleggen over een door hetven de dorpskern gemeentebestuur uitgewerkt al-vanDeBilt. tematief. In augustus 1928 vondFoto: Het Utrechts daadwerkelijk een gesprek plaatsArchief tussen het Zeister gemeentebe-stuur, de verantwoordelijke inge-nieurs van Rijkswaterstaat en deminister van Waterstaat. Het doorde burgemeester aangekondigdealternatief bleek een verhardingen verbreding van de parallel aande Dorpsstraten gelegen Lageweg(op dat moment nog een zand-pad) te zijn. Rijkswaterstaat en deminister wilden zich niet bindenaan dit alternatief, maar schorttenwel de plannen op voor de wegvoor het Slot langs.Bij de verdere uitwerking van demodernisering van Rijksweg 25schrapte Rijkswaterstaat vervol-gens de omleiding langs het Slot en nam de verbetering van de be-staande straatweg door Zeist, in-clusief de beide Dorpstraten, alsuitgangspunt. Het besluit uit 1931om een nieuwe verbinding

voorsnelverkeer Utrecht - Driebergen -Arnhem - Duitse grens via Bunnikaan te leggen, zorgde voor defini-tief schrappen van de geplandeverbinding voor Het Slot langs endeed de urgentie van verbredingvan de Dorpsstraten verdwijnen.In 1967 werd als 'tijdelijke' oplos-sing (die anno 2001 nog steedsvan kracht is) eenrichtingverkeerin de Dorpsstraten ingevoerd ende Lageweg geschikt gemaaktvoor uit de richting van Utrechtkomend verkeer. De Zeister lobby was succesvollerdan die van De Bilt. Bij deze plaatslegde Rijkswaterstaat vanaf 1936wel een omleiding buiten dedorpskern aan. De rijksdienstvoorzag Utrecht in dezelfde perio-de van een rondweg die op hetkruispunt met Rijksweg 25 zelfsmet een ongelijkvloerse rotonde,de Berekuil, werd toegerust. Discussie zonder eind De omleidingen buiten de be-bouwde kom om voor het door-gaand gemotoriseerd verkeer zo-als Rijkswaterstaat die in de ja-ren twintig plande en in de jarendertig en veertig aanlegde. Noten 1.   Schrijven van het gemeentebestuur vanUtrecht aan de minister van Waterstaat,6 augustus 1912 (Het Utrechts Archief(HUA) toegangsnr. 248, doos 398) 2.   Bijlage 1 bij schrijven van de hoofdin-genieur-directeur van Rijkswaterstaatin de 6e directie, 7 januari 1913 (HUA,toegangsnr. 248, doos 298) 3.   Ibidem 4.   Het

rijkswegenplan voor Zeist en zijnebeoordeling in de Nederlandsche pers,z.j.,z.p., 11. 5.   Verslag van de Jaarlijkse AlgemeeneVergadering der vereeniging Het Ne-derlandsch Wegencongres, 30 decem-ber 1930,14. 6.   Schrijven van B. en W. aan de raad, 5 juli1927. (Archief Gemeente Zeist (AGZ),1.811.111.4(Rijkswegenl927B1965)) 7.   Rapport VW Zeist, zj. z.p. (AGZ,1.811.111.4(Rijkswegen 1927 B 1965)) 8.   Schrijven van mr. C.J. Tuyl van Seroos-kerken aan mr. De Gijzelaar, 30 juni1928 (AGZ, 1.811.111.4 (Rijkswegen1927B1965)) 9.   Voor de totstandkoming van dit wegty-pe zie Hans Buiter en Kees Volkers,Oudenrijn. De geschiedenis van een ver-keersknooppunt. (Utrecht, 1996). Oud-Utrecht vereniging oktober 2001


