
Seijst 1993 . - Dl. 23 DE PAALTJES VAN DE LAAN VAN BEEK EN ROYEN Op foto's uit het begin van deze eeuw kunnen wij zien, dat deLaan van Beek en Royen bij de toegangen was eifgezet met hardste-nen palen en uitsluitend bestemd was voor voetgangers.Voor een goed begrip zij vermeld, dat deze palen geplaatst warenvoor de hoofdweg en niet voor de parallelweg, waaraan de huizenzijn gelegen. Deze parallelweg was al in 1883 verhard.Wanneer werden die palen geplaatst en wanneer zijn ze verdwenen?Deze vragen waren aanleiding tot dit artikel. De Laan van Beek en Royen werd in het begin van de 18e eeuwaangelegd. Het was in oorsprong niets anders dan een zichtas ophet huis Beek en Royen. Stichter van Beek en Royen was HendrikVerbeek, burgemeester van Utrecht en lid van het regentenpatri-ciaat. Vanaf 1730 breidde hij zijn bezittingen uit, voornamelijk terweerszijden van die zichtlaan. In 1771 besloeg het landgoed ruim300

ha. Het werd toen opgemeten door landmeter H. van Cooten,die een fraaie overzichtskaeirt vervaardigde, waarop lanen, bomen enkommen zijn aangegeven. De kaart is zelfs met enkele waterverf-schilderingen versierd. De Van de Poll-Stichting is in het bezit vandeze fraaie kaart, die hierbij is afgebeeld. Daaruit blijkt, dat deLaan van Beek en Royen oorspronkelijk doorliep tot aan het huidi-ge kruispimt Woudenbergseweg/Krakelingweg. Voor verkeer naar hethuis was deze gezichtslaan uiteraard niet nodig. Voor dat doel waser de Dorpsstraat. Uit die tijd stammen de paaltjes dan ook niet.De verkeersfunctie van de Laan van Beek en Royen werd actueelbij de aanleg van de Woudenbergseweg in 1830 en bij de afisluitingvan de zogenaamde Kippenlaan (de brede beukenlaan op het land-goed Hoog Beek en Royen tussen de Driebergseweg en de Arn-hemse Bovenweg). Op 21 juli 1825 kocht de Amsterdamse notabele Albert Voomberghaan de

Driebergseweg twee percelen grond, waarop hij naai eenontwerp van J.P. 2k)cher in 1826/1827 een eenvoudig herenhuis lietbouwen, dat hij Hoog Beek en Royen noemde. Het huis is lateraanmerkelijk uitgebreid onder andere door de Utrechtse architect



Seijst 1993 . - Dl. 23 to Kaart van Beek en Royen. H. van Cooten, 1771 (Van de Poll-Stichting)







Seijst 1993 . - Dl. 23 t/l Laan van Beek en Royen gezien van de Dorpsstraat, circa 1900 (Gemeentearchief Zeist)









Seijst 1993 . - Dl. 23 Laan van Beek en Royen gezien vanaf de Dorpsstraat. Rechts het park van Hoog Beek en Royen, circa 1900(Gemeentearchief Zeist)






