
Seijst 2002 . - Dl.32 ZEISTER TRAMRAILS ALS DATERINGS-INSTRUMENT - JANHEIN HEIMEL Zeistet Tramrails alsdaterings-instrument Er zijn duizenden verschil-lende prentbriefkaarten vanZeist verschenen. Alleen al inhet archief van het ZeisterHistorisch Genootschap - vande Pollstichting zijn ruim 1700kaarten opgenomen. JANHEIN HEIMEL Vaak is het interessant om deansichtkaart of een anderefoto te kunnen dateren.Dat kan op vele manieren. Huizen,personen en situaties geven vaak alveel duidelijkheid. Maar ook straat-lantaarns, tramwagons en derge-lijke zijn vaak gebonden aan een Donkerelaan. Na 1909, voor 1925 (enkel spoor met derde spoorstaaf en pas-seerstuk).                                                                                                            FOTO COLLECTIE 2HG



Seijst 2002 . - Dl.32 ZEISTER TRAMRAILS ALS DATERiNGS-INSTRUMENT - JANHEiN HEIMEL Oude Kerl< na 1908, voor 1950(tweebaans, bovenieiding) Het rond, voor 1908. Geen bovenleiding. COLLECTIE JAN HEIN HEIMEL COLLECTIE JAN HEIN HEIMEL bepaalde periode. Een specifiekemogelijkheid geeft de aanwezigheidvan tramrails; in de periode1879-1955 hebben er een aantalherkenbare veranderingen plaatsge-vonden, op pagina 7 wordt hiervaneen overzicht gegeven. Er waren 2 tramlijnen: Utrecht -Zeist (NBM/STM/NCS) die via de Utrechtseweg en de Ie Dorpsstraattot aan het Rond ging; later verderop de Slotlaan en uiteindelijk totaan het oude spoorstation aan heteinde van de Slotlaan. Deze tram-lijn was uitgevoerd met zo genaamdenormaalspoor (l,435m breed). De andere tramlijn liep in eersteinstantie van het Rond tot aan Driebergen (OSM/STM/NBM). Later was deze lijn onderdeel vande route Amersfoort-Arnhem. Dezetram reed op smalspoor (l,067mbreed). Op de Donkere laan enSlotlaan waar beide trams liepengaf dit verschil in breedte een pro-bleem. In eerste instantie werd ditopgelost door het plaatsen van een





Seijst 2002 . - Dl.32 ZEIST-WEST APART - W. DE JONG o o derde spoorstaaf (zie pag. 5). In depraktijk bleek dit een slechte oplos-sing vanwege de ongelijke slijtageen verzakking van de gemeenschap-pelijke staaf ten opzichte van detwee andere. Uiteindelijk wordt gekozen vooreen smalspoor dat binnen het nor-maalspoor ligt. Curieus is de prent-briefkaart waarop bij de Oude kerkeveneens drie spoorstaven te zienzijn (pag. 6, rechter foto); dit blijktechter een technische voorzieningte zijn welke alleen in de bocht isaangebracht om te voorkomen datde tram de rails verlaat. De overigeafbeeldingen zijn willekeurig geko-zen situaties.Publicaties over de Zeistertram: 'De Zeister tram' en'Trams langs de UtreclitseHeuvelrug', uitgeverij Pirolate SchoorI, 1982 respect.1983. In beide boeken iseen literatuurlijst aanwe-zig- Boven: Driebergseweg. Na 1910, voor 1950 (twee baans, met bovenleiding).Onder: Slotlaan 1955: Sloop tramrails.                                  collectie jan hein heimel




