


Seijst 1992. - Dl.22 werd de ridderhofstad Kersbergen hiervan uitgezonderd. Volgens de overlevering zou Kersbergen vanouds een jachthuis vande Utrechtse bisschoppen zijn geweest. De eerste vermelding komtmen tegen in een akte van 11 april 1370 als 'ver Ysegaerts berghe'.Het goed wordt pas Kersbergen genoemd in 1418 wanneer BartoutLoef van den Gheyne het goed in eigendom overdraagt aan Johanvan Renesse van Rijnauwen. Door huwelijk van Meiria van Renessemet Dirk van Zuylen van Harmeien kwam het in 1498 aan de VanZuylens. Vanaf 1592 waren achtereenvolgens eigenaar de famihesVan Baexen, Borre van Amerongen, Sloet tot Warmelo, J. vanKreel, B. van Lockhorst, jonkheer J.E. Huydecoper, J. baron Taetsvan Amerongen van Woudenberg, A.E. van Hengst, J. van Eik, nazijn dood in 1878 zijn weduwe C.LF. Alewijn, in 1885 mevrouwS.C.A.W. van Dielen, gehuwd met M. Crommelin, en na haar doodin 1919 haar

kinderen. Op 18 november 1927 verkochten HenriettaWillemina Crommelin en Claude Crommelin, ook wel genaamdCrommelin van de Lathmer, de buitenplaats Kersbergen, waartoeook het Koeland gelegen aan de Waterigeweg en de BUtse en 2!^is-ter Grift behoorde, voor 340.000 gulden aan de N.V. Park Kersber-gen. Het goed had toen een oppervlakte van bijna 22 hectaren. J. vanEik had tussen 1854 en 1871 de omvang van Kersbergen door aan-koop van gronden, die bij een vorige verkoop afgescheiden waren,vergroot van ruim 6 ha tot meer dan 21 ha. Circa 1850 kan men Kersbergen zelfs een landgoed noemen. Hetgoed werd begrensd door de Waterigeweg, de Utrechtseweg, deKroostweg (tot aan wasserij Van Melsen, nummer 35), vanaf datpunt een scheidingssloot die op de Biltse en Zeister Grift uitmond-de, en de laatstgenoemde watergang. De buitenplaats Nijenheimvormde in 1850 de eerste afscheiding. Na de dood van haar moeder

kreeg Henrietta Willemina Crommelinhet levenslange vruchtgebruik van Kersbergen. Zij bleef er echterniet wonen. Van 1924 tot 1926 was het huis verhuurd aan M. On- 78





Seijst 1992. - Dl.22 Kersbergen. L.P. Semirier, 1734 (Rijksarchief in Utrecht) Kersbergen. J.A. Knip, circa 1825 (Gemeentearchief Zeist) 80











Seijst 1992. - Dl.22 Kaart van de buitenplaats Kersbergen. Gemeentewerken Zeist, 1927 (Van de Poll-Stichting)







Seijst 1992. - Dl.22 februari 1927 om wijziging van het uitbreidingsplan van 1909.Trouwens in de veilingcatalogus uit 1854 wordt al geattendeerd opde gunstige liggmg van de gronden van de buitenplaats Kersbergenaan de Utrechtseweg voor het bouwen van herenhuizen. De gemeen-teraad besloot op 18 augustus 1927 tot de gevraagde vnjziging. Inoverleg met de gemeente-architect was een plan ontworpen voor deaanleg van wegen, hetgeen in het belang was van een stelselmatigebebouwing. De gemeenteraad bepaalde tevens dat op een aangewe-zen terrein een plein aangelegd moest worden, het huidige Kersber-genplein, en dat in het nieuwe villapark niet meer dan twee huizenaaneengebouwd mochten worden en niet drie zoals de exploitantendat graag wilden hebben. In de wijziging van het uitbreidingsplan was ook opgenomen de ver-plaatsing van de losplaatsen aan de Waterigeweg naar het westelijkdeel van de buitenplaats. Scheepvaart

op de Biltse en Zeister Grift Het is tegenwoordig moeilijk voor te stellen, maar Z«ist kende vroe-ger scheepvaart, zij het wel dat de betekenis ervan niet groot was.De waterweg waarvan gebruik werd gemaakt, was de Biltse en Zeis-ter Grift, gegraven tussen 1638 en 1642. De heer van Zeist was eigenaeir van het beurtveer. De woning vande beurtschipper lag aan de Waterigeweg aan het eind van deSchipperssloot, een zijtak van de Grift. Vanuit Zeist werd er heellang een geregelde dienst op Utrecht en Amsterdam onderhouden,het laatst door de firma Wed. C. Ekdom en Zonen. Ook andereexpediteurs maakten voor het vervoer gebruik van de Grift en deSchipperssloot, zoals J.F.T. Mirandolle, J.F.C.A. Verlinden, deZeister Pakschuitdienst 'De Volharding', Scheepvaart MaatschappijTrajectiun, de N.V. Utrechtsche Beurtschuit en het UtrechtscheSchietschuitenveer. Het betrof alleen vervoer van goederen, brand-stoffen en bouwmaterialen. Het aantal

vaartuigen dat in Zeistthuishoorde bleef in de loop der jaren redeHjk constant en bedroegm 1891 12 en in 1929 15. m





Seijst 1992. - Dl.22 De Schipperssloot, 1940 (particuliere collectie)





Seijst 1992. - Dl.22 recht om door het schuitehuis te varen voor het lossen van goede-ren. Reeds jaren werd er geklaagd over de onooglijke aanblik en gevaar-lijke toestand van de Waterigeweg tussen de Dorpsstraat en deGriffensteijnsebrug bij de loswallen. De loswallen werden vaak alsopslagplaats gebruikt. Het kwam voor dat het vuilnis, mest, bagger,stenen, pannen en andere goederen op de in die tijd nog smalleWaterigeweg werden geplaatst, inclusief de karren, die 's nachtsvaak bleven staan. De toestand moest dringend verbeterd worden.Gedeputeerde Staten noemden het een 2Leist onwaardige toestand.Reden voor het gemeentebestuur om in overleg te treden met deN.V. Park Kersbergen over de verplaatsing van de loswallen, toendeze de buitenplaats Kersbergen in exploitatie wilde brengen. Ver-betering van de Waterigeweg, een smalle grindweg, zou immers ookin het belang zijn van de exploitatie van het terrein, omdat depercelen

langs de Waterigeweg in waarde zouden stijgen. Met devorige eigenaren van Kersbergen was herhafddelijk onderhandeldover aankoop van een stuk grond langs de Grift, doch zonder suc-ces. Bij raadsbesluit van 18 augustus 1927 werd besloten tot aan-koop van bijna 2 hectaren grond van de buitenplaats Kersbergenvoor de aanleg van een haven met loswallen. Per 1 februari 1930werd de gemeentelijke losplaats opgeheven. De gemeente wilde na-dat de Nieuwe Haven in gebruik was genomen, de Schippersslootdempen. Door lozing van rioolwater op de Grift raakte de Slotvij-ver, maar vooral de Schipperssloot, vervuild. Omdat de firma Ek-dom gebruik bleef maken van de haar in eigendom toebehorendeloswallen, kon dit plan niet worden uitgevoerd. Verbetering Rijksweg Utrecht - de Grebbe (Arnhem') Nadat het gemeentebestuur overeenstemming had bereikt met deN.V. Park Kersbergen over wijziging van het uitbreidingsplan, hetverplaatsen van

de loswallen aan de Waterigeweg en het aanleggenvan een haventerrein op Kersbergen, dreigde toch nog een kink inde kabel te komen. De minister van verkeer en waterstaat kwam 92









Seijst 1992. - Dl.22 De Nieuwe Haven gezien van de Griffensteijnselaan, circa 1950 (Gemeentearchief Zeist)






