






Seijst 1989. - Dl.19 Tekening van het huis met wachtkamer, buffet, enz., dat J. van denBrink bij Het Rond had willen bouwen. Ontwerp van oktober 1906.





Seijst 1989. - Dl.19 oooz ir w 2 o Ontwerp van het wachtlokaal dat burgemeester en wethouders van Zeisthadden willen plaatsen aan de Donkerelaan en waarin de drie betrok-ken partijen financieel voor een derde hadden moeten deelnemen. &:







Seijst 1989. - Dl.19 zigers op het tramweggedeelte Willem Barentszstraat(Utrecht) - Van Reenenweg (Zeist) alleen aan de voorlo-pig door witte banden om de palen van de bovenleidingaangegeven plaatsen. De bestaande halteplaatsen inUtrecht en Zeist bleven gehandhaafd. Na verloop vantijd verschenen er haltepalen met bordjes. Toen men voor Centraal Nederland een jaar of zes ge-leden ergens in de omgeving van Amerongen of Leersumeen gat aan het graven was om een nieuwe bushalte teplaatsen, stootten de werklui op iets hards. Omdat zegeen zin hadden om er naast opnieuw te beginnen, beslo-ten ze de steen, dachten ze, naar boven te halen. Grootwas de verrassing toen ze een O.S.M.-tramhaltebord naarboven haalden, kennelijk indertijd in de grond gestoptom het zware ding niet te hoeven vervoeren. Keurig ge-schilderd staat het nu in het kantoor van Centraal Ne-derland in Rhenen. Vanaf 1920/21 stonden de reizigers

op Het Rond inweer en wind op hun tram te wachten en vooral omdatdaar het overstappunt was tussen de twee tramlijnen,was dat niet erg gunstig. Meestal liet de aansluiting te wensen over. Wie metde tram uit Utrecht aankwam, zag dan in de 2e Dorps-straat de tram richting Rhenen net van Het Rond ver-trekken. Het beste kon men dan blijven zitten tot hetstation Zeist en daar in een gereed-staande volgendetram stappen om niet buiten te hoeven staan. Het probleem was bij de gemeente en de O.S.M., laterde N.B.M., bekend, want reeds meermalen had de gemeentegewezen op de wenselijkheid bij het gemeentehuis eengebouwtje te plaatsen, waar de passagiers beschuttingzouden kunnen vinden tegen weer en wind, gedurende detijd dat ze wachten moesten op het verkeersmiddel (dusniet expliciet de tram) dat hen vervoeren zou. Burge-meester en wethouders van Zeist wendden zich in 1927 of1928 weer tot de directeur van de

N.B.M. (NederlandscheBuurtspoorweg Maatschappij, opvolger van de O.S.M.) methet verzoek te overwegen of die maatschappij op eigenkosten over zou willen gaan tot het plaatsen van eenwachtlokaal vlakbij de ingang van het Walkartpark. Hetontwerp moest zich aanpassen aan de omgeving.













Seijst 1989. - Dl.19 steen is gelegd door Dirk van Barneveld, oud 7 jaar. 7Nov. 1931&quot;. En met die eerste steen wordt de gedenk-steen bedoeld, die werd ingemetseld toen het gebouwtjeer al hoog en breed stond. Met ingang van 1 januari 1929 had de N.B.M., naast degewone trams, versnelde trams ingesteld, die niet stop-ten aan de halten tussen de Museumbrug in Utrecht en deSanatoriumlaan te Zeist. Dit genoemde traject legden zenon-stop af. Vanaf 15 mei 1935 werd de gehele tram-dienst versneld en de speciale versnelde trams vervie-len toen. Vele duizenden vonden er beschutting tegen de guur-heid van ons klimaat. Telkens wanneer de tram gierenden schommelend tot stilstand kwam voor het &quot;glazen pa-leisje&quot; stroomden de wachtenden uit het huisje en toentenslotte de tram in 1949 werd vervangen door bussen,bleef het huisje onberoerd. In maart 1946 werd er geklaagd over het feit dat hetwachthuis je er zo

verveloos bij stond en dat al hetglas er uit lag, zodat het als schuilgelegenheid nietveel waarde meer had. Er werd dan ook gevraagd of ergeen plaatmateriaal zoals eternit zou kunnen wordenaangebracht zo lang er geen toewijzing voor glas zoukomen. In 1949 ging het eigendom van het huisje over opde N.B.M., op wiens naam de vergunning dan ook werdovergeschreven. In datzelfde jaar, op 2 mei, reed delaatste tram van Utrecht naar Zeist. Op 14 december 1951 werd aangekondigd dat het wacht-lokaal in 1952 ongeveer 80 meter zou worden verplaatstin de richting van Utrecht. In december 1951/januari1952 veranderde er inderdaad het een en ander. Devluchtheuvel, waaraan de halte was gelegen werd ver-plaatst in de richting Utrecht. Er werd dan ook gemop-perd over het feit dat het wachthuisje toen zo ver vande halte af was komen te staan. De N.B.M, had ook ontdekt dat de plaats niet juistmeer was en er werd door werklieden

een put gegraven endaarin een nieuwe fundering gemetseld. Na enkele wekenwas deze fundering opeens weer verdwenen; het huisjebleef staan. Rijkswaterstaat maakte namelijk bezwaren. H IJ



Seijst 1989. - Dl.19 omdat er een rijwielpad zou worden aangelegd over degrond, waarop het huisje zou worden gebouwd. Onderhan-delingen tussen Rijkswaterstaat en de eigenaresse vandeze grond, de familie De Pesters, leidden ertoe dat deN.B.M, de beschikking kreeg over een strook grond omeen nieuw wachthuis je te bouwen. Het oude huisje ver-dween toen. Het huisje aan de Donkerelaan stond er nog steeds enop 7 mei 1954 schreef de directeur van gemeentewerkeneen brief aan burgemeester en wethouders dat de plaatsvan de bushalte voor het gemeentehuis gewijzigd was inde richting van de Hogeweg, waardoor het wachtlokaalveel van zijn betekenis verloren had. De ruimte voorhet gemeentehuis moest parkeerterrein worden, zodat hetwachtlokaal daar moest verdwijnen. Hij stelde voor datburgemeester en wethouders aan de N.B.M, zouden medede-len dat in verband met de verbetering van de Donkere-laan binnen

afzienbare tijd het wachthulsje verwijderdzou moeten worden en dit in overleg met de directeurvan gemeentewerken zou moeten geschieden. In februari 1955 werd geschreven dat de werkzaamhedentot verbetering van de Slotlaan en Donkerelaan op14 maart zouden aanvangen en dat voor die datum hethuisje weg moest zijn. Aldus geschiedde. A. Steenmeijer Bronnen - G.A.Z.: Inventaris van het archief der gemeenteZeist, 1906-1945, nos 2003 en 2004 - De Zeister Tram; Uitg. Pirola, Schoorl - Trams langs de Utrechtse Heuvelrug; Uitg. Pirola,Schoorl - Utrecht in Woord en Beeld, jrg 1929 en 1931 16



Seijst 1989. - Dl.19 De tram uit Rhenen stopt bij het wachthuisje aan de Donkerelaan In 1946 (Coll. Centraal Nederland, Rhenen).                                            '~ Merkwaardige zaken, mij bekend De eerste Nobelprijs voor natuurkunde werd in 1902aan twee Nederlanders, H.A. Lorentz en P. Zeeman toege-kend voor hun onderzoekingen op het terrein der spec-traal-analyse. Eigenlijk de eerste schreden op het ter-rein van het tegenwoordige zo belangrijke fundamenteleonderzoek van de materie. In 1904 verzocht Prof. Zeeman mijn vader, de gemeen-tearchitect J, Meerdink, een in Bosch en Duin te bouwenvilla voor hem te ontwerpen. Deze villa, gelegen aan deMesdaglaan 3, kwam in 1905 gereed en de familie Zeemanplacht er de zomer door te brengen. Zeeman was hoogleraar te Amsterdam, waar hij zijneigen laboratorium kreeg (thans het bekende Zeeman-la-boratorium) . Sommige proeven dienden in een kelder. ifj


