
Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1971 December. - Dl.1 4 - 9 - Het kruispunt tussen Zeist en De Bilt. Er zijn in Nederland vele kruispunten, dikwijls uitge-groeid tot verkeerspleinen. Sommige van deze kruis-punten zijn zomaar uit de grond gestampt ten behoe-ve van de moderne verkeer seisen, dus zonder enigehistorische betekenis. Voor ons - als historisch ge-interesseerden- zijn die moderne knooppunten natuur-lijk ook gemakkelijk, nriaar onze belangstelling kunnenzij toch moeilijk opwekken. Hoe anders is dat met hetkruispunt van wegen tussen Zeist en De Bilt! Reedsvele eeuwen zijn daar allerlei verbindingen samenge-komen, die zich concentreerden in de naam De Clompof het Clompje, oudtijds een herberg, waar de reizi-gers afstapten, later boerderij en tenslotte ten offergevallen aan het moderne verkeer. Immers, in 1969kwam het boerderijtje vlakbij de geplande verkeers-weg te liggen, die bij Berkenhoven

de Utrechtsewegondergronds snijdt en het werd daarom afgebroken. Debewoonster is nu ingetrokken bij haar zoon op de boer-derij De Eyck. Het daarnaast gelegen landhuis van dienaam werd kort na, de oorlog afgebroken. Hoge bomenduiden de plaats nog aan waar het stond. Uit door mijgeraadpleegde stukken heb ik de indruk gekregen, dathet terrein van het huidige landgoed Vollenhoven vroegerook De Clomp werd genoemd en was verdeeld in het&quot;eer ste en tweede klompjesvak&quot;. Dit is af te leiden uithet aantal hectaren dat wordt vermeld. Het gesloopteboerderijtje is uiteraard de laatste versie van een eeu-wenoud begrip. De herberg zal wel meermalen ver-bouwd zijn of vervangen en ik heb reden aan te nemen,dat de oorspronkelijke herberg wat meer naar het w^es-ten stond. De situatie van het kruispunt is immers in de loop dertijden gewijzigd en het is misschien goed een en anderuit de duisternis &quot;op te trekken&quot;

en wel juist nu, omdatde grote verkeersweg onder de Utrechtseweg door ende aanleg van de woonwijk Vollenhcwen ertoe bijdragenveel verwarring te stichten als het erop aan komt deoorspronkelijke toestand te reconstrueren.



Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1971 December. - Dl.1 4 - 10 - Er hebben zich sinds 1790 bij het kruispunt drie ver-anderingen voorgedaan. Het Clompje is iets naar hetoosten verplaatst, de oude Amersfoortse Bergweg isals openbare weg verdwenen, en eveneens is verdwe-nen de &quot;knik&quot; in de Utrechtseweg ter hoogte van Ber-kenhoven en de Blauwe Schorteldoek.Sinds mensen-heugenis loopt de weg naar Utrecht bijBerkenhoven volkomen recht om eerst verderop eenbocht te vertonen bij Beerschoten. Op de kaarten vanDe Roy (omstreeks 1690) en het Campement van Zeist(1787) is deze knik echter duidelijk waarneembaar.Hij begint bij Berkenhoven en eindigt ter hoogte vanDe Clomp om. dan weer de oorspronkelijke richting tehernemen en de oude Amersfoortse Bergweg te ont-moeten. Ik ben in het bezit van een kaartkopie uit hetAlgemeen Rijksarchief die van omstreeks 1790 moetdateren en

waarop reeds de nieuwe weg naar Amers-foort staat aangegeven, tezam.en met deknik en de oudeverbinding. Kort daarop moet de kriik zijn verdwenenen zal de oude Am.ersfoort se Bergweg aan het openbaarverkeer zijn onttrokken. Deze: wegloopt thans door hetnog bestaande gedeelte van het landgoed Vollenhovenen is - gedeeltelijk omgeven door de oude bomen -nog duidelijk waar te nemen. De verbinding blijft nogjuist buiten het bouwplan-VoDertoven on. buigt wat lateriets naar het noorden, om dan te eindigen bij het snij-punt van de Panweg en de huidige wegnaar Amersfoort.Zoals u wellicht bekend zal zijn, is het landgoed Vol-lenhoven ten oosten van de Utrechtseweg gedeeltelijkin stand gebleven» De huidige weg naar Amersfoortloopt langs de noordzijde van het landgoed, terwijl dewoonwijk Vollenhoven wordt aangelegd in wat vroegerhet zuidelijke gedeelte van het landgoed was. Op hetterrein van het bouwplan is nog steeds waar

te nemenhet begin van de zogenaamde &quot;Woudweg&quot;, een eeuwen-oude verbinding tussen Utrecht en Woudenberg, recht-streeks, dus niet via het vroegere dorp Zeist.Deze woudweg splitste zich vroeger van de Utrechtse-weg af ten zuiden van het Clompje, zoals de Amers -foortse Bergweg dat deed ten noorden van deze her-



Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1971 December. - Dl.1 4 - 11 - berg. Kort daarop kwam de aftakking naar Zeist, Datwas de Oudarnhemseweg, die onlangs is verhard, hetSanatorium passeert en zichin Zeist voortzet, aanvan-kelijk met denamen Eerste en Tweede Hogeweg en tenslotte Arnhemse Bovenweg. Deze verbinding is, zoalsDs. P. Kuyper in zijn belangwekkende artikelen reedsheeft uiteengezet, ook zeer oud, omdat zij over hogeregronden liep en daarom de voorkeur verdiende bovenzuidelijker gelegen verbindingen over drassig terrein.De loop van de Woudweg is op het gebied van het bouw^-plan Vollenhoven nog na te gaan. Het stroompje er-langs wordt aan het einde gesneden door de nieuw^-aan-gelegde Laan van VoUenhoveo Het tracee van de Woud-weg komt uit op de Panweg ter hoogte van de Telle-genlaan. Ik heb snel nog enkele foto's van die situatiegem:aakt. Men is nu, twee w^eken later,

aan het kap-pen. Alles gaat tegenwoordig zo snel, dat men het fo-tografisch nagenoeg niet meer kan bijhouden!De Woudweg heeft nog verdere restanten in de vormvan de Oude Woudenbergse Zandweg ten oosten van deGerofabriek en in de brede bosweg, die thans nog looptlangs de &quot;oude&quot; Krakeling en het Witte Huis om dankort voor de uitspanning &quot;De Pyramide&quot; af te buigennaarde nieuwe Woudenbergseweg, die kort na 1849 isontstaan (op de veldminuut uit dat jaar komt hij nogniet voor ....). De Woudweg zal waarschijnlijk zijndoorgegaan in de richting van Henschoten, dat reedsin de vroege Middeleeuwen wordt vermeld en slechtsvijfmaal van bezitter moet zijn verwisseld.De &quot;oude Krakeling&quot; is in de loop van de negentiendeeeuw (de topografische kaarten bewijzen dit) verdwe-nen, ofschoon de plaats nog nauwkeurig is aan te wij-zen. Het was in de Franse tijd bakkerij en slagerij vanhet bezettingsleger.

In die tijd heette dit punt al Krake-ling, op dezelfde kaart van het kamp Austerlitz waaropWallenburg staat aangegeven als Damblai. Mijn vrouwwees mij op het feit, dat de krakeling een symbool isvan de bakker skunst en de naam aldus zal zijn ontstaan.Het Witte Huis is er nog steeds en dient de bosbouw^-kundige ambtenaar tot woning.








