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Ten geleide 
Het is niet moeilijk te achterhalen, welke plaatsnamen in een 

bepaalde gemeente voorkomen. De meeste plattegronden hebben wel een 
register, en sinds het verschijnen van het Postcodeboek bezitten wij zelfs een 
bijna complete en geregeld bijgewerkte lijst van straat- en wegnamen in heel 
Nederland. Alleen de weinige straten die geen enkel postadres tellen (zoals de 
Wellingtonweg in Austerlitz) zijn daar uiteraard niet vermeld. 

Veel moeilijker dan het verzamelen van de namen is het onderzoek 
naar hun betekenis en naar de motieven van de naamgevende instantie. 
Hiervoor bestaat binnen de wetenschap van de naamkunde zelfs een apart 
specialisme met een uitgebreide literatuur: de hodonymie of naamkunde der 
straten en wegen. Toch zijn er nog betrekkelijk weinig gemeenten die een 
eigen straatnamenboek met historische verklaringen bezitten. Sinds 1978, in 
welk jaar de oorspronkelijke versie van dit boek verscheen, hoort Zeist daar 
ook~. . 

Het werk dat de heer L. Visser heeft samengesteld - na jarenlange 
volhardende verzamelarbeid en veelzijdig speurwerk - was zelfs een novum in 
zijn soort: bij alle straatnamen die officieel zijn vastgesteld, is de exacte datum 
van de naamgeving vermeld, en bij veel andere een zo dicht mogelijke 
benadering van dat tijdstip. Ook een groot aantal niet meer in gebruik zijnde 
namen is opgespoord en behandeld. Door deze gegevens kan de lezer zich een 
beeld vormen van de wisselende modeverschijnselen in de naamgeving. Een 
beeld, dat extra scherp en authentiek naar voren komt door een aantal 
bijgevoegde discussies in de Zeister gemeenteraad. 

De thans verschijnende heruitgave heeft nog zeer aan waarde gewon
nen, doordat de heer Visser niet heeft volstaan met het up-to-date brengen van 
zijn tekst, maar een aantal algemene beschouwingen en veel nieuwe gegevens 
over afzonderlijke namen heeft toegevoegd. Ook is het geheel verrijkt met 
soms moeizaam opgespoorde portretten van personen, wier nagedachtenis 
mede in onze straatnaamgeving voortleeft. Het illustratiemateriaal is sterk 
uitgebreid, en de afgedrukte nieuwe kaarten der wijken verhogen de gebruiks
waarde. 

Door de behandeling in historisch perspectief vormen de namen van 
onze straten en wegen een waardevol archief voor de sociale, politieke en 
culturele geschiedenis van Nederland en van Zeist in het bijzonder. Overal 
groeit het besef van de betekenis van het overgeleverde namenlandschap als 
één der componenten van ons leefmilieu. Het straatnamenboek van Zeist 
heeft dan ook zijn weg gevonden naar de ingezetenen van Zeist en vele andere 
geïnteresseerden. Daarmee is de belangstelling geenszins weggeëbd; een 
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herziene en vermeerderde uitgave is noodzakelijk geworden. Daarbij past een 
drievoudige gelukwens. Eén voor de heer Visser, die door de goede ontvangst 
van zijn werk werd aangemoedigd, veel tijd, zorg en deskundigheid te beste
den aan de herziene druk. De tweede geldt de Van de Poll-Stichting, die 
destijds het initiatief tot publikatie nam en ook nu haar actieve belangstelling 
toont. Mijn derde gelukwens gaat uit naar Uitgeverij Kerckebosch, die de 
tweede, men mag wel zeggen geheel herschapen versie van dit belangwek
kende werk in haar fonds heeft opgenomen. 
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1 mei 1988 
Prof. dl. J. A. Huisman 

Voorzitter van de Commissie van Advies 
voor de vaststelling van 
Nederlandse Aardrijkskundige namen 



Woord vooraf 
Tien jaar na het verschijnen van de eerste uitgave van 'De straatna

men van Zeist' is nu een aangevuld en geheel herziene publikatie voorbereid. 
Deze uitgave is opgenomen in de reeks 'Zeist, groei en bouw'. 

Wat is er ten opzichte van de eerste uitgave zoal aangevuld en 
herzien? In de eerste plaats zijn enkele onjuistheden rechtgezet en zijn alle 
straatnamen verwerkt die in de periode van augustus 1978 tot 4 juli 1988 door 
de gemeenteraad zijn vastgesteld. 

Achter in het boek zijn achtentwintig plattegronden van Zeist afge
drukt, waarin vrijwel alle straten zijn terug te vinden. Bij elke straatnaam is 
het nummer van de betreffende kaart of kaarten vermeld, of de ligging van de 
weg aangegeven. Het boek heeft hierdoor behalve een naslagfunctie ook een 
wegwijsfunctie. gekregen. De verdwenen straatnamen zijn herkenbaar aan een 
lichtgrijs vlak. 

Het aantal afbeeldingen is meer dan verviervoudigd. Bij de straat
naamverklaringen zijn zoveel mogelijk foto's afgedrukt van Zeistenaren naar 
wie een straat is genoemd. Hetzelfde is gebeurd met de vele buitenplaatsen en 
huizen die door de straatnaamgeving werden vereeuwigd. 

Inleidende hoofdstukken geven informatie over de geschiedenis van 
de straatnaamgeving in Zeist, over de ontwikkeling van de aanleg van straten 
tot de bouw van woonwijken en over de redenen om wegen met 'straat' of 
'laan' aan te duiden. De illustraties zijn voor een groot deel afkomstig uit 
particuliere verzamelingen. Ik dank allen, die fotomateriaal beschikbaar heb
ben gesteld. De heer W. Vlietstra en de heer G. H. M. Koppens van de 
afdeling stedebouw van de dienst Openbare Werken van de gemeente Zeist 
dank ik voor hun daadwerkelijke hulp bij het verzamelen en vervaardigen van 
foto- en kaartmateriaal. De heren prof. dr. J. A. Huisman en R. P. M. Rhoen, 
gemeente-archivaris van Zeist, dank ik voor hun waardevolle adviezen bij de 
voorbereiding van deze heruitgave. 

L. Visser 
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De geschiedenis van 
de straatnaamgeving 

in Zeist 
Straatnaamgeving is mogelijk niet zo oud als de wereld, maar in elk 

geval wel zo oud als onze jaartelling. We vinden daarvan een voorbeeld in de 
Bijbel. In het boek Handelingen der Apostelen hoofdstuk 9:11 lezen we, dat 
de discipel Ananias in Damascus naar de straat de Rechte moest gaan om daar 
Saulus de handen op te leggen, opdat hij weer kon zien. Toch kunnen we strikt 
genomen in dit geval niet spreken van straatnaamgeving, wanneer we daaron
der verstaan de huidige methode, waarbij de gemeentelijke overheid aan 
nieuwe straten namen geeft. 
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Straatnamen werden vroeger niet gegeven, maar onstonden als van
zelf. Aan officiële naamgeving bestond toen ook geen behoefte. Men legde in 
onze middeleeuwse nederzettingen geen straten aan volgens een vooraf opge
steld plan. De straten ontstonden min of meer toevallig met eerst een huis hier 
en dan een huis daar, waaruit dan een soort straat ontstond. Doordat de bouw 
van die huizen en de ligging vaak weinig regelmatig was kwam het voor, dat 
latere straten bestonden uit delen met verschillende namen. Op deze wijze 
onstonden namen als 'Achter Sint Pieter' in Utrecht. In Zeist werden in de 
vorige eeuw nog huizen aangeduid als 'Achter de Kerk', 'Achter Schaerweide', 
'Achter het Broederplein' en 'Achter de tuintjes'. 

Ook hier hebben we strikt genomen nog niet te maken met straatna
men, omdat we er nog niet de soortnaam in vinden voor het begrip dat we 
tegenwoordig straat noemen. Dit woord, van het latijnse 'via strata' afgeleid, 
betekent letterlijk 'bestrate of verharde weg'. Daarnaast staat het begrip 
'steeg', dat etymologisch samenhangt met stijgen en dus oorspronkelijk 'stij
gende weg' betekent. In Zeist was dit duidelijk het geval bij de wegen die van 
de Driebergseweg in de richting van de Arnhemse Bovenweg 'stegen', zoals de 
Molensteeg, de Heerewegensteeg (Heideweg) en de Odijkersteeg (Breullaan). 

Evenals dit het geval was in Damascus, werden in Zeist ook straatna
men ontleend aan de vorm. Zo heette de huidige Wilhelminalaan vóór 1895 
'Grote Cirkellaan'. En sinds 1956 hebben we de officiële aanduiding 'Het 
Rond' voor de ronding, aangebracht bij de parkaanleg van Het Slot. In 1932 
hadden we bijna een Krommelaan in Zeist gehad. Het voorstel van burge
meester en wethouders kon evenwel geen genade vinden bij de gemeenteraad 
en dank zij het in dat jaar gevierde vijftigjarig jubileum van het Koninklijke 
Zeister Harmonie Gezelschap werd het toen de Harmonielaan. 

N aast de vorm heeft ook de ligging en de gesteldheid of een andere 
opvallende eigenschap - nieuwheid, donkerheid of winderigheid- dikwijls 
aanleiding gegeven tot typerende benamingen. Zo hebben we in Zeist verdwe
nen namen als Donkerelaan en Windsteeg en bestaande namen als Hogeweg, 
Lageweg, Waterigeweg en Noordweg. 

De groep straatnamen die van huisnamen is afgeleid, is betrekkelijk 
jong en in Zeist vrij groot. Alleen in de omgeving van de Utrechtseweg kennen 
we de Kersbergenlaan, Nieuweroordweg, Oirschotlaan, Brinkweg, Laan van 
Eikenstein, Schaerweijdelaan, Bloemenheuvellaan, Steniaweg en Lommer
lust. 

De grootste categorie vinden we onder de straatnamen die genoemd 
zijn naar personen uit het heden of verleden, die men op deze wijze wil eren. 
In het verleden bestond die behoefte minder dan nu en deze reden voor 
naamgeving kwam dan ook vrijwel niet voor. Wanneer straatnamen naar 
personen zijn genoemd, was dat zonder de bijgedachte hen daardoor in enig 
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opzicht te eren. Alleen het feit dat Busbroek, Ravenhorst, Van Maurik of 
Montauban in die straat of steeg woonden, was aanleiding hun naam daaraan 
te verbinden. 

Een elders veel voorkomende groep namen, die we in Zeist vrijwel 
niet aantreffen, is die van straten, wier naam herinnert aan beroepen, ambten 
of bedrijven die in die straten werden uitgeoefend. We hadden, hier de 
Azijnsteeg, de Klompenmakerssteeg en de Lombardsteeg. We hebben al jaren 
de Krullelaan, die ons herinnert aan de kuiperij van Christoff Timmerman, en 
sinds kort heeft Zeist een Kwekerijweg. 

In de loop der tijden zijn in Zeist veel straten van een naam voorzien 
zonder dat de overheid er aan te pas kwam. Toen omsteeks 1880 werd 
begonnen met de bebouwing van het vroegere Sterrebos en het Antonpark, 
het Lapèrepark en hët Zeisterpark ontstonden, werd dat anders. In de 
raadsvergadering van 29 mei 1883 werd namelijk door de heer C. Gulden
steeden Egeling voorgesteld om bij uitbreiding der gemeente, inzonderheid in 
het park van de heer C. W. Anton, waar verschillende wegen waren aange
legd, van gemeentewege de benaming der wegen te regelen en deze met 
bordjes op de hoeken aan te wijzen. Hierdoor zou worden voorkomen dat het 
publiek daaraan willekeurige namen zou geven, zoals bij voorbeeld de Mieren
heuvel. Door de heer Anton werd hierop medegedeeld dat voor verschillende 
wegen reeds namen bestemd waren, zoals Weeshuislaan, Torenlaan, Bosch
laan en Middellaan, terwijl beide eerstgenoemde lanen deze benaming reeds 
vroeger hadden. De voorzitter antwoordde hierop, dat hem voor een dorp als 
Zeist een maatregel als deze niet nodig voorkwam. Hij beloofde het voorstel 
desondanks in de vergadering van burgemeester en wethouders aan de orde te 
stellen en er dan later op terug te komen. In de raadsvergadering van 26 juni 
1883 deed hij dat met de mededeling, dat er geen zodanig voorstel aan de raad 
zou worden gedaan om eerder door hem genoemde redenen en omdat de 
gemeente geen eigenares was van de wegen in het Antonpark. Daarmee was 
de officiële straatnaamgeving voorlopig van de baan, evenals het aanbrengen 
van bordjes op de hoeken van de wegen. 

Hoewel de gemeenteraad eerder wel besluiten had genomen waarin 
de namen van de wegen in Zeist waren genoemd, zoals de diverse leggers der 
wegen en het reglement op de politie der wegen en wateren, moeten we het 
begin van de officiële straatnaamgeving in Zeist toch dateren op 24 april 1895. 
Toen werd de verordening vastgesteld tot verdeling van de gemeente Zeist in 
wijken, met vermelding van de omtrek en van de straten, wegen, pleinen en 
stegen daarin gelegen. Alle namen daarvan werden stuk voor stuk voorgelezen 
en door de raad goedgekeurd. Op die datum werd het verzoek van de heer 
Guldensteeden Egeling toch nog gehonoreerd. De namen Antonlaan en 
Middellaan werden voor het eerst officieel vastgesteld. Ook de Wilhelmina
laan en de Huydecoperweg kregen toen hun officiële naam. 
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in die buurt geen roos te bekennen was. Voor het in het leven roepen van een 
zeeheldenwijk was, aldus de voorzitter, hier op de hoge zandgrond, nog 
minder plaats. Het werd dus Steniaweg, Walkartweg en Scheeperslaan. 

Toen nog geen half jaar later, op 5 april 1906, aan vier wegen in de 
nabijheid van de Driestlaan namen moesten worden gegeven, zal het aantal 
rozen in die omgeving zeker niet zijn toegenomen. Toch kozen burgemeester 
en wethouders toen voor een bloemenwijk. De raad was het daar geheel mee 
eens en zo kregen we de Rozenstraat, Leliestraat, Tulpstraat en Dahliastraat. 
De Driestlaan moest nog tot 1928 wachten voor daar aan de - naar men 
meende - meer passende naam Hortensialaan werd gegeven. 

In hetzelfde jaar werd Zeist verrijkt met een schilderswijk. Op 27 
augustus 1906 kregen we in Huis ter Heide de Van Ostadelaan, de Potterlaan, 
de Rembrandtlaan en de Ruysdaellaan. Later aangelegde wegen, zoals de Van 
der Helstlaan, de Frans van Mierislaan en de Jan Steenlaan werden op 17 
december 1925 met naam en al overgenomen van de heer J. Blooker. 

Het idee van de heer Van Romondt Vis om bij benoeming van straten 
naar een vast stelsel te werk te gaan was d1,ls inmiddels overgenomen. Bij de 
naamgeving van wegen in het Patijnpark is dat overigens niet helemaal gelukt. 
Op 18 november 1920 was de 'hoofdverkeersweg in het z.g. Patijnbos, vanaf 
de Panweg in westelijke richting lopende' Burgemeester Patijnlaan genoemd. 
Toen in 1922 een aantal nieuwe wegen werden aangelegd schreven burgemees
ter en wethouders in hun voorstel van 1 november 1922 onder meer aan de 
gemeenteraad: 'Wij zouden het eigenaardig vinden aan de overige wegen in 
deze omgeving de namen te verbinden van mannen, die zich gedurende 
korteren of langeren tijd aan het openbare leven in deze gemeente gegeven 
hebben, waarbij wij in de eerste plaats denken aan tie personen, die gedurende 
vele jaren met de heer Patijn het dagelijks bestuur dezer gemeente hebben 
uitgemaakt. Wij bedoelen hier de heeren C. Guldensteeden Egeling, die van 
21 maart 1894 tot 2 november 1915 wethouder was, H. M. van der Mersch, 
wethouder van 6 september 1881 tot 2 augustus 1884 en van 5 september 1899 
tot 7 september 1909 en J. M. van der Heijden, secretaris dezer gemeente van 
3 mei 1888 tot 9 januari 1913. Voorts zouden wij een weg willen noemen naar 
de heer Jhr. F. H. van de Poll, lid van den raad van 1862 tot f876'. 
De raad ging na enig tegenstribbelen met het voorstel akkoord. Het criterium 
van kortere of langere tijd samenwerken met burgemeester Patijn was niet 
voor alle raadsleden een juiste maatstaf voor straatnaamgeving. De overige 
wegen in het Patijnpark kregen met uitzondering van de ds. Nahuyslaan 
namen van dichters. 

Het uitgangspunt bleef, dat de benoeming van wegen in één wijk 
gebeurde met namen uit één categorie, teneinde de straatnamen een richting
wijzende functie te geven. Zo kregen de nieuwe lanen in de wijken Hoge 
DennenlKerckebosch namen van leden van het Huis van Oranje en ontleende 
de wegen in het Schaerweijderpark hun namen, in de omgeving van het sedert 
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Nadat de raad had besloten tot het geven van namen aan de wegen in 
Zeist ging ook de tweede wens van de heer Guldensteeden Egeling in 
vervulling. Op 13 juni 1895 besloten burgemeester en wethouders tot aan
schaffing van 63 blauw geëmailleerde straatnaambordjes bij de firma Braat te 
Zeist voor de som van f 153,- en van 24 geschilderde zinken bordjes bij J. 
van Ginkei te Zeist, met plaatsing voor de som van f 75,-. Het in 1895 
aangebrachte blauwe bordje 'Zusterplein' is bij de vervanging door de huidige 
groene straatnaambordjes blijkbaar over het hoofd gezien. Het prijkt nog 
steeds aan de zijgevel van het pand Zusterplein 26. 

Na enkele incidentele besluiten tot het geven van namen aan wegen 
in het Wilhelminapark kwam in de raadsvergadering van 29 maart 1901 het 
voorstel van burgemeester en wethouders aan de orde tot het geven van 
namen aan de nieuw aangelegde wegen in het Lapèrepark. Heel Nederland 
was toen in de ban van de tweede Zuidafrikaanse vrijheidsoorlog (1899-1902); 
het lag voor de hand dat de naam Lapèrepark werd gewijzigd in Transvaalpark 
en de daarin gelegen wegen namen kregen van helden uit die oorlog. Burge
meester en wethouders stelden voor aan de wegen in het park de volgende 
namen te geven: Gasweg, Torenlaan, Costerlaan, Krugerlaan, Steynlaan, De 
Wetlaan, Bothalaan, Cronjélaan en Joubertlaan. Het raadslid Ederveen zei, 
dat als men de naam van het Lapèrepark wilde wijzigen in Transvaalpark, dat 
dan ook het verlengde van de Torenlaan, dat binnen het park valt, naar een 
van de Transvaalhelden moest worden genoemd. Hetzelfde gold voor de 
Gasweg. De voorzitter was het daar wel mee eens en schudde staande de 
vergadering zomaar twee nieuwe namen uit zijn mouwen wel de Kreutsinger
laan en de Herzoglaan. Het aldus gewijzigde voorstel werd zonder hoofdelijke 
stemming aangenomen. Later bleek, dat de beslissing toch wel wat overhaast 
was genomen. De Kreutsingerlaan werd later van de juiste schrijfwijze 'Krit
zingerlaan' voorzien en de naam Herzoglaan verviel, omdat het logischer was 
de Gasweg, het verlengde van de Steynlaan, ook Steynlaan te noemen. 

Op 20 oktober 1905 moest de gemeenteraad zich weer buigen over 
een voorstel van burgemeester en wethouders tot het geven van namen aan 
wegen. Het ging om de nieuwe weg tussen de Utrechtseweg en de Oude 
Amhemseweg, de nieuwe weg tussen de Montaubanstraat en de Kerkweg en 
de nieuwe weg in het Transvaalpark. Voorgesteld werden respectievelijk de 
namen Steniaweg, Walkartweg en Scheeperslaan. 

Het raadslid mr. C. C. W. van Romondt Vis stelde bij die gelegen
heid voor om 'bij naamgeving van wegen naar een vast stelsel te werk te gaan 
en de namen voor wegen in een bepaald deel der gemeente te ontlenen aan 
bloemen, in een ander deel aan zeehelden enz., opdat de vreemdeling, als hij 
de naam van de straat hoort, direct weet in welke buurt die gelegen is'. De 
voorzitter kwam hem enigszins tegemoet door te zeggen, dat burgemeester en 
wethouders overwogen hadden om in plaats van Steniaweg voor te stellen 
Rozenstraat. Ze hadden dat denkbeeld evenwel spoedig laten varen, omdat er 
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kort geopende Christelijk Lyceum, aan beroemde Griekse wijsgeren. Het lag 
voor de hand, dat de wegen in de parken Kersbergen en Griffensteijn namen 
kregen die verband houden met vroegere ridderhofsteden zoals Het Slot Zeist 
en Kersbergen. Ook de namen Balilaan, Javalaan en Sumatralaan, gegeven in 
de bezettingstijd, op 24 oktober 1941, zijn verklaarbaar. Juist in die tijd was er 
behoefte de herinnering aan de toen overzeese gebiedsdelen levend te houden. 

In de bezettingdtijd is er nog één besluit genomen, dat hier na volgt 
en voor zich zelf spreekt. 
'De Burgemeester der gemeente Zeist, waarnemende de taak van den Ge
meenteraad; 
Overwegende, dat op grond van de desbetreffende besluiten van den Commis
saris-Generaal voor Bestuur en Justitie onverwijld andere namen moeten 
worden gegeven aan de lanen en pleinen in deze gemeente welke werden 
genoemd naar nog levende leden van het Koningshuis; 
Gezien het ambtstbericht van den heer Commissaris der Provincie, blijkens 
hètwelk deze accoord gaat met de voorgestelde nieuwe namen; 
Gelet op het bepaalde in art. 167 der gemeentewet en op de Achtste Verorde
ning van den Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandsche gebied betref
fende bijzondere maatregelen op administratiefrechtelijk gebied van 11 
Augustus 1941; 
Besluit: Ie. in te trekken het Raadsbesluit van 30 Maart 1939 tot het geven 
van den naam 'Prinses Beatrixlaan' aan een op het voormalig landgoed Pavia 
aan te leggen nieuwen weg; 
2e. aan na te noemen wegen en plein de daarachter geplaatste nieuwe namen 
te geven: 
a. Wilhelminalaan: 'Stadhouderslaan'; 
b. Julianalaan: 'Siberiëweg'; 
c. Julianaplein: 'Prederik Hendrikplein' . 
Zeist, den 11 Maart 1942'. 

De Burgemeester voornoemd, 

w.g. Visser 

Het is begrijpelijk, dat dit besluit op 7 mei 1945, de dag van de 
bevrijding van Zeist, door burgemeester en wethouders werd ingetrokken. De 
vreugde om wegen weer te mogen vernoemen naar leden van het Koninklijk 
Huis werkte daarna nog even door. Op 13 augustus 1945 vroeg het bestuur van 
de belangenvereniging 'Hoge Dennen 't Kerckebosch' aan het gemeentebe
stuur de namen van enkele wegen te wijzigen, namelijk 1. het Kerckeboschpad 
en Tussen de Dennen in Prins Bernhardlaan, 2. Dopheidelaan in Prinses 
Irenelaan en 3. Hoog Kanje in Prinses Margrietlaan. Op 9 oktober 1945 
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Het naambord Wilhelminalaan wordt in eer hersteld, Gemeente-archief Zeist. 

besloot het college van burgemeester en wethouders tot de gevraagde naams
wijziging. 

Op 5 oktober 1946 schreven burgemeester en wethouders aan de 
inmiddels gekozen nieuwe gemeenteraad , dat aanvankelijk ènkele bewoners 
van de Prinses Margrietlaan (vroeger Hoog Kanje) maar later àlle bewoners 
bezwaren hadden ingebracht tegen de naamswijziging, zowel op practische als 
op historische gronden. B urgemeester en wethouders hadden begrip voor de 
stemming, welke er na de bevrijding alom heerste, waarbij men op alle 
mogelijke wijzen uiting wilde geven aan koningsgezinde gevoelens. Zij moes
ten evenwel achteraf toegeven , dat voor het veranderen van typerende namen 
toch eigenlijk geen dri ngende motieven hadden bestaan. Daarom stelden zij 
voor de naamswijziging ongedaan te maken , waartoe de raad op 21 oktober 
1946 besloot. 

Nog geen twee weken later klommen de bewoners van de Prins 
Bernhardlaan in de pen. Op 1 november 1946 schreven zij de gemeenteraad, 
dat de naamswijziging van Tussen de Dennen ook hen destijds had verrast. 
Ook zij wilden graag dat het besluit van 9 oktober 1945 met betrekking tot de 
naam Prins Bernhardlaan werd ingetrokken . A ls motief voerden zij aan , dat 
de raad destijds de namen had gegeven op grond' van historische overwegin-
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gen. Burgemeester en wethouders bestreden dit en schreven, dat jhr.mr. 
F. van de Poll, voorzitter van de toenmalige boscommissie, had verklaard, dat 
de namen aan de natuur waren ontleend en geen verband hielden met de 
historie van Zeist. Zij adviseerden afwijzend op het verzoek. De raad koos de 
middenweg en besloot op 28 januari 1947 de naam Prins Bernhardlaan in te 
trekken voor wat betreft de weg Tussen de Dennen. 

Een poging van burgemeester en wethouders om de naam Kercke
boschpad alsnog terug te krijgen, mislukte op 2 januari 1956, toen voorgesteld 
werd de huidige Dijnselburgerlaan Prins Bernhardlaan te noemen. Toen 
daarvoor geen meerderheid te vinden was beloofde de voorzitter dat het 
college van burgemeester en wethouders zou overwegen aan het langs de Prins 
Bernhardlaan gelegen rijwielpad de naam Kerckebospad te geven. Het is tot 
nogtoe bij overwegen gebleven en daarom hierbij ter nadere overweging 
aanbevolen. 

Na de bevrijding werden nieuwe namen van dichters aan de straatna
men van Zeist toegevoegd. Op 3 augustus 1948 stemde de gemeenteraad in 
met een voorstel om drie nieuwe wegen op het terrein nabij de Pompweg de 
namen Mr. H. Marsmanstraat, Johan de Meesterstraat en Melis Stokestraat te 
geven. De raad stemde daarmee ook in met de mededeling van burgemeester 
en wethouders, dat de naam Pompweg, ontleend en herinnerend aan de pomp, 
welke destijds op de hoek van de Oude Arnhemsweg tegenover de uitmonding 
van de Pompweg stond, 'geen enkele historische betekenis' had. Een conclusie 
die op zijn minst aanvechtbaar is. 

In dezelfde vergadering werd met de naam 'Thorbeckelaan' de eerste 
stap gezet voor een zogenaamd Staatsliedenkwartier. Op 18 maart 1951 
werden de overige 21 geprojecteerde wegen van namen van staatslieden 
voorzien. In dezelfde vergadering werd aan het flatgebouw nabij de Prins 
Hendriklaan de straatnaam 'Wilhelminaparkflat' gegeven. 

Op 21 oktober 1952, 3 februari 1964 en 6 september 1965 werden 
namen gegeven aan wegen in de zogenaamde Verzetswijk, waarin wegen zijn 
vernoemd naar personen die belangrijk werk deden in het Verzet in de jaren 
1940-1945. Het bestuur van de afdeling Zeist van de Nationale Federatieve 
Raad van het Voormalig Verzet Nederland heeft daartoe steeds van advies 
gediend. Bij de beschrijving van de namen der Zeister verzetslieden bleek dat 
van een aantal personen vrijwel geen gegevens bekend zijn. Zelfs hun naaste 
familieleden waren vaak niet op de hoogte van hun activiteiten, terwijl 
degenen die met hen samenwerkten, ook vaak oorlogsslachtoffer zijn gewor
den. Zonder op enigerlei wijze tekort te willen doen aan het werk van deze 
plaatsgenoten die voor vuurpelotons of in concentratiekampen zijn omgeko
men, zijn in overleg met leden van het voormalige verzet uitsluitend hun 
persoonlijke gegevens vermeld. De artikelen over de Zeister verzetslieden, 
welke in de loop der tijden in de plaatselijke kranten zijn verschenen, zijn 
uiteraard voor belangstellenden bij het gemeente-archief van Zeist ter inzage. 
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Dankzij veler hulp kon in deze uitgave van alle Zeister verzetslieden een foto 
worden afgedrukt. 

Op 31 mei 1954 besloot de gemeenteraad tot het geven van namen 
aan wegen in het Valckenbosch. Behalve de Van Tetslaan, genoemd naar de 
bouwer en bewoner van huize 't Valckenbosch, tevens raadslid en wethouder 
van Zeist, werden nog enkele edelachtbare heren vernoemd. De Burg. Van 
Holthelaan en de Burg. van Tuyll-Iaan naar burgemeesters van Zeist, de Dr. 
s'Jacoblaan naar de commissaris van de koningin in de provincie Utrecht, 
bewoner van het landgoed Dijnselburg. Op 12 september 1983 werd een 
nieuwe weg in het Valckenbosch genoemd naar burgemeester mr. A. P. 
Korthals Altes. 

Na de bouw van de flats Zeist-Oost in het Kerckebosch kon de 
belofte, gedaan bij de intrekking van de naam Prinses Margrietlaan, worden 
ingelost, namelijk dat er bij het geven van namen aan nieuwe lanen aandacht 
zou worden geschonken aan de leden van het Koninklijk Huis. Behalve met de 
Prinses Margrietlaan en de Prinses Marijkelaan werd Zeist verrijkt met de 
Anna Paulownalaan en de Sophialaan. 

Het Montessorilyceum was de inspiratiebron voor de naamgeving van 
wegen in Vollenhove. Dat blijkt uit de naam Montessorilaan en de namen van 
andere lanen, die ontleend zijn aan grote nederlandse en buitenlandse peda
gogen. 

Bij de naamgeving van wegen in Zeist-West heeft de gemeenteraad 
een nieuw systeem van straat- en perceelsaanduiding toegepast. Hierbij zijn 
aan de wegen geen namen gegeven, maar werd voor een heel gebied een 
wijknaam vastgesteld. Als adressering wordt de wijknaam gevolgd door een 
uit vier cijfers bestaand straat- en huisnummer. Aan de gebieden van de eerste 
tot en met de vierde bouwfase van het plan Zeist-West zijn in de jaren 1971 tot 
en met 1978 respectievelijk de namen Nijenheim, Couwenhoven, Brugakker 
en Crosestein gegeven, terwijl het centrumgebied de naam De Clomp kreeg. 
Op 2 oktober 1978 is, overeenkomstig de wijknaamgeving in Zeist-West aan 
het gebied gelegen aan de Dreef, hoek Oude Arnhemseweg, de naam 
'Warande' gegeven. Ook daarbij is besloten, dat de naam tevens zal dienen als 
straatnaam voor de binnen dat gebied geprojecteerde interne ontsluitings
wegen. 

Voor het gebied van het voormalige zwembad Mooi Zeist werd 
aanvankelijk ook een wijknaam vastgesteld en wel de naam 'Hoefakker' . De 
raadscommissie voor planologie en grondzaken adviseerde echter af te stappen 
van de in Zeist-West gevolgde methode, gezien de minder positieve ervaringen 
met deze manier van huisnummering. Burgemeester en wethouders namen het 
advies over en stelden de raad voor aan elke hoofdweg in het gebied een naam 
van een bekende componist te verbinden. Op 2 september 1986 besloot de 
gemeenteraad aan de respectievelijke wegen de namen Bachlaan, Beethoven
laan, Chopinlaan, Lisztplein, Mozartlaan, Schubertlaan en Strausslaan te 
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geven. Omdat uit de stukken niet blijkt welke Bach en welke Strauss wordt 
bedoeld, heb ik gemeend in de geest van de raad te handelen door aan te 
nemen, dat de meest bekende Bach, namelijk Johan Sebastiaan en de meest 
bekend Strauss, namelijk Johan zal zijn bedoeld. 

De gemeenteraad besloot twee maal wijken straatnamen te geven, 
waarop inmiddels is teruggekomen. De gemeenteraad besloot drie maal een 
flatgebouw een straatnaam te geven en wel Wilhelminaparkflat, Oranjehof en 
Vliegdennen. Het motief hiertoe was in beide gevallen de mogelijkheid om te 
voorkomen dat een groot aantal woningen zou moeten worden vernummerd. 
Uit het raadsvoorstel van 24 augustus 1984 m.b.t. de Oranjehof blijkt (geluk
kig), dat burgemeester en wethouders steeds niet erg ingenomen waren met 
deze oplossing. Ze schrijven onder meer: 'Als enige mogelijkheid blijft in feite 
slechts over het geven van een eigen naam aan het complex, welke naam als 
straatnaam bij de toekomstige adressering dienst doet. Daartoe moet naar 
onze mening slechts bij hoge uitzondering en bij voorkeur alleen bij gebouwen 
met enige allure, welke zich (enigszins) onderscheiden van hun directe omge
ving, worden overgegaan, zoals hier het geval is'. Op 4 juli 1988 besloot de 
raad op grond van dezelfde overwegingen aan een complex woningen op de 
hoek van de Dolderseweg en de Fornheselaan de straatnaam "Vliegdennen" te 
geven. Hoewel er in het raadsvoorstel verwezen wordt naar de naamgeving 
van de Oranjehof, wordt niet meer gerept van de hoge uitzondering. Wanneer 
bij een volgende naamgeving verwezen wordt naar de naam 'Vliegdennen' is 
het gevaar groot dat nooit meer wordt gedacht aan de principiële opstelling 
van burgemeester en wethouders van 24 augustus 1984. Daarom is het 
misschien nuttig hier nog eens de aandacht te vestigen op het feit, dat het 
geven van straatnamen aan gebouwen niet normaal is. 

Het geheel overziende kan worden geconcludeerd, dat - zeker de 
laatste jaren - bij het geven van namen aan wegen de nodige zorgvuldigheid is 
betracht. Zo is m.i. terecht niet ingegaan op een verzoek van het Algemeen 
Nederlands Jeugdverbond van 1 maart 1978 om de naam Krugerlaan te 
wijzigen in Steve Bikolaan. Het is in een bepaalde situatie verleidelijk straat
namen te wijzigen, wanneer de politieke opvattingen veranderen, maar toch 
moeten we pleiten voor het onaangetast laten van namen die in het verleden 
met een bepaalde bedoeling zijn gegeven. 

In de inleiding van de eerste uitgave van 'De straatnamen van Zeist' 
heb ik enkele regels geciteerd uit een artikel in het maandblad Oud-Utrecht 
van juni 1957 van de toenmalige redacteur, de heer H. de Jong. Ook hier wil ik 
deze regels aanhalen: 'Te weinig schijnen de instanties die over de naamgeving 
van straten gaan, in te zien dat straatnamen de historie levend houden. Indien 
wij onze zin kregen, dan zouden de straatnamen, die in verband staan met de 
plaatselijke geschiedenis, regelrecht onder een instelling als Monumentenzorg 
vallen. Er zou dan geen enkele wijziging mogelijk zijn, tenzij daarvoor 
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goedkeuring was verkregen. Want de onbeschermde positie van de straatna
men heeft haar in de laatste halve eeuw al onnoemelijke schade berokkend'. 

Ik ben het daar nog steeds mee eens. De ondertitel van dit boek blijft 
dan ook luiden: 'OOK STRAATNAMEN ZIJN MONUMENTEN'. 
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Van wegen naar 
wijken 

Het eerste officiële wegenplan van Zeist dateert van 17 november 
1823. Toen stelde de gemeenteraad op verzoek van de gedeputeerde staten 
van U trecht het Reglement op de politie der wegen en wateren in de gemeente 
Zeist vast. Drie jaar later , op 4 januari 1826, werd het volgende reglement 
vastgesteld , dat in druk verscheen en maar op enkele punten van het eers te 
afweek. 

B
URGEMEESTER EN ASSESSOREN der Gemeente van 

ZEYST brengen bij dezen ter kennisfe van de Ingezere. 
nen, het door den Gemeente·Raad, op den 4dcn Januarij 
182 6. vasrgefielde, en door de \Vel Edele Groot Achtbare 

Heeren Gedeputeerde Staten der Provincie Utrecht, bij befluit 
van 2bsten dierzelfde maand, goedgekeurde 

21 



REGLEMENT 
o p. DEP 0 L I TIE DER 

VVEGENENVVATEREN 
IN DE GEMEENTE 

z E y s T. 

Art. J. 

De Gemeente. Wegen en Wateren zijn de volgende: 
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1°. De Woudenbergfche Weg, loopende van den Grooten Weg NQ. 6. 
over de Hofstede De Blaauwe Schorteldoek, door d.e Palementier
fche Vakken, langs het Dijfelbosch , tusfchen de Bosfchen van 
Scharweijde eu Zandbergen, op den Krakeling tOt op den provin
cialen Weg La. D. 

2°. De Weg van Zeijst op het Huis ter Heijdcn, beginnende aan den 
Grooten Weg N". 6, tusfchen het goed van Hendrik Hoornenburg 
en dat van Vrouwe de Weduwe Hogguer, - over den Muscovi
terfchen Heuvel, door de bosfchen van Scharweijde, over de ge
meene Schapendrift, door het Dijfelbosch , - over de landen van 
de hofstede Dijfelenberg, door de bosfchen van het Huis ter Heij
den tot op den Amersfoortfchen Straatweg, zijnde de Groote Weg 
N°. 9. 

3°. De nieuw aangelegde 'iV eg op Soest, loopende van den Amersfoort
ü:hen Straatweg, tusfehen de buitengoederen Beukbergen en Ster
renberg , over de Gemeene Heide tOt op de grenzen van Soest. 

4°. De weg op den Dolder , - van den Amersfoortfchen Straatweg 
tusfchen Zandbergen en het Huis ter Heijden en Zandbergen en 
Beukbergen , - door de landen van den Heer J. van Nes, over de 
Gemeene Heide, vervolgens weder over de groilden van genoemden 
Heer Van Nes tot aan den provincialen weg V. E., bij den Dolder. 



5". De oude Arnhemfche Vi eg, beginn~nde op de hofstede De Blaauwe 
Schorteldoek en houdende deszelfs gewonen loop tot aan de gren
zen van Driebergen. 

6". De weg, van den Driebergfchen Straatweg (groote weg Nn.6.) tus
fchen Heerewegcn en het lVIolenbosch op Aufterlitz. 

7°. De Steeg tusfchen den Korenmolen en het Molenbosch , uitkomende 
op den ouden Arnhemfehen weg. 

0' u • De Steeg of Dooden weg tusfehen het Kerkhnf en het buitengoed 
Veelzigt, en langs hetzelve buitengoed en h'~ land van Vrouwe 
de \Yeduwe Johannes v:mLaer tot op den ouden Arnhemfchell weg. 

De zoogenaamde van Mauriksfl:eeg, loopende van de Dorpsftraat 
tLlslèhen de huizen van de \Veduwe Dlanken en Zoon en Johannes 
Michiel Metzger, langs de woningen genaamd het Buurtje, en uit
komende op den weg, vermeld onder NO.. 8. 

De weg, loopende van het Adelijk Slot van Zeijst, dwars over de 
Dorpsftraat door de groote voorlaan van Zeijst (zoogenaamde don
kere laan) en het Zeijsterbosch op de Krakeling, het fpoor van 
Verbeek of Torenweg naar Amersfoort, alsmede uit het Zeijster
bosch naar het Buis ter Heijden op den provincialen weg L". D. en 
tusfchen Zandbergen en Heibergen op den Amersfoortfchen Straatweg. 

11°. De Odijkerfteeg, van de Odijkerbrug en over het bruggetje der 
Driebergermeer (beide uit den KrOlTImei1-Rijn) over den Straatweg 
tot in de heide over Aufterlitz. 

120. De Stoetwegenfche dijk of de Bunfingfteeg op den Tiendweg van 
Zomerdijk. 

1 ",,0 
.> • De Steeg op de Ridderhofstad Blikkenburg , - van den Drieberg

fehen Straatweg, tusfchen de Buitenplaatfen Schoonoord en Klein
Schooi1oord, langs Zomerdijk, op den Grooten Weg achter het 
Boseh van Zeijst. 

De weg, beginnende aan den Ouden Arnhemfchen weg, door de zoo
genaamde Kippenlaan ,loopende tusfchen Beek- en Roijen en het 
goed van den I-leer Albert Voombergh, dwars over den Drieberg
{ehen Straatweg· - vervolgens tuslehen Beek- en Roijen en het goed 
van Vrouwe dl! \Vell. )acob van Laer, over de brug der Evange
liiche llroedcrgenH:ente tot op den weg onder N°. 10 vermeld. 

IS0. De weg naar Bunnik, genaamd ,te'. Waterige weg, beginnende aan 
de Dorpsitra:1t, vóór het Logement Het Hoff van Holland. en 
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loop ende voorts langs het ilosch van Zc.:ijst op den Hoef. de Gierige 
Laan, over dell grouten Kleiweg naar dell Nieuwcnhoff. 

160. De weg van den Hoef, zijnde de Tiendweg langs Wulperhorst , 
Stoetwegen en Zomerdijk OOt de Odijker!l:eeg. . 

'170. De Koppeldijk over de Koppelbrug tot·op den Lagen weg. 

ISO. De Lage'weg, van denTolboo,n~. van Zeijst, langs de Kleine Koppel, 
hce Vinkelaag , de hofsecde ZIJdewegen en de Doodenlaan op den 
Stnt:1eweg bij de hofstl!de De Blaauwe Schorteldoek. 

19°. De Kroostweg, van den Lagenweg bij den Kleinen Koppel, op den 
Straatweg bij de hofstede De BIaauwe Schorteldoek. 

!lOo. De weg tusfchen Scharweijde en Konijnenberg, op en, over de Scha
pl!ndrift. tus[ehen de bosfehcn van den Dijfel- en Zandbergen tot 
op den weg ondl!r N". 10. om[chreven. 

~1°. De weg, beginnende aan den Lagen weg, langs het Eiken Boschje, 
genaamd Het Stuifnestje , over den Utrechtfchen Straatweg. tus
fehen de buitellplaatfen Zandenhoeff en Ma Retraite, op de Scha
pendrift, uitkomende op de wegen onder No,~. en N°. 20. vermeld. 

!l2!l. De Steeg tus[chen Ma Retraite en de landen in den Eng, uitko
mende op den ouden Arnhemfehen weg. 

~3°. De Tolakker op Oostbroek. 

~4°. De Kleiweg, van de Vinkebuurt over het Zeijster Oever op 
Rijnauwen. 

25°. De Bisfchopswetering. 

26°. De Hakswetering. 

Art. 2. 

Alle de in het vorige Artikel vermelde Wegen en Wateren, zullen twee
maal 'sjaars , in het bekwaam!l:e {;lizoen, door het Gemeente - Be!l:uur 
worden ge[chouwen, ten zij 'er wegens tijdsom!l:al1digheden meerdere 
Schouwen noodzakelijk mogtel1 worden geoordeeld. 

Art. 3. 

De Schouwdageri zullen tell{en reize zes dagen te voren door afkondi
ging en aanplakking van biljetten worden bekend gemaakt. 
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Art. 4 • 

..Ieder zal verpligt zijn, op den dag der Scho~.we den aan- en afgang 
ZIjner Slagen op voorz. Wegen en Wateren aamewIJzen, met een ladijk in 
de hand. 

Art. 5. 

De wegpligtigen zullen gehouden zijn hunne Slagen te herftellen en het 
laagfte naar adv@nant van het hoogfte van de Weg te maken, zoo als zulks 
behooren zal. Zij zullen de Wagen[poren toeftooten , de heulen, gaten 
en flenken effenen, flechten en ophoogen; de overhangende takken der 
Boomen en Wallen, langs voorz. Wegen ftaande, afhouwen, ter hoogte 
van vier Nederland[che Ellen, en dezelve van boven inkorten, ingeval 
zij over de Wegen hangen. - Voorts tegen den Schouwdag langs hunne 
Slagen op behoorlijke afstanden groene zooden te leggen. 

Art. 6. 

De Wegen zullen niet met aarde van dezelve 'Vegen mogen worden 
gemaakt, maar met goed droog Zand of Aarde, van de naast gelegene 
Landen of van . elders' aantevoeren, moeten worden aangevuld en opge
llOOgd, zoodanig ,. dat de rug des wegs rond en gelijk ligt, en het 
water behoorlijk kan afzakken. 

Art. 7. 

I-Iet zal niet geöorloofd zijn op of langs de 'Vegen eenige Aarde uit
tegraven, plaggen te maaijen of zooelen te Heken. 

Art. 8. 

Alle brandnetels, distclen en ruigt, op de \Vegen, mitsgaders op de 
kanten en glooijingen der Slooten ftaande, zullen tegen de Schouwdagen 
moeten worden afgemaaid; terwijl de flooten of gruppds behoorlijk zullen 
moeten worden opgehaald en [choongemaakt, ten einde den afloop van 
her Water te bevorderen. - En zal de uitgewerkte aarde op den kant 
worden geworpen, en. gedroogd zijnde, over den \Veg worden geftrooid, 
om dien gelijk te makl'l1. 

Art. g. 
De Wegen zullen zeven ellen en drie en vijftig duimen breed moeten 

wezen, zoo dat twee geladene Hooiwagens elkander gevoegelijk kunnen 
wijken, ten minften d:l<lr, wam' dit noodig zal zijn; zullende die wegen, 
welke de noodige breedte niet hebben, zoodanig door de eigenaars moeten 
worden verbreed, als het Plaat[elijk Beftuur dienftig zaloordeden. Van 
deze bepaling is echter uitgezonderd de weg van het Slot tot aan de 
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Dorpsfrraat (zijnde een .~edeelte van den Weg N°. 10.) welke de tegen
woordige breedte zal bh]ven behouden. 

tHár waar de weg met het land gemeen is, zal dezelve met eene Sloot 
of Gru'ppel, naar plaatCelijke gelegeIlhei~ , van het land worden afge
fcheiden. 

Art. 10. 

Niemand zal de voorz. Wegen mogen verleggen of veranderen; of 
dezelve door betimmering, Tuinen of Staketten, Houtmijten, Modder of 
l\lestpluizen beletten, belemmeren of onbruikbaar maken, of wel eenig
zins derzelver beftemming verminderen. 

Art. 11. 

Men zal niet vermogen eenige Puin,' Vuilnis of dergÇ!lijke te werpen 
op de Gemeentewegen, of op de Wallen en Grasperken ~ tei" zijde 'van ge. 
zoogenaamde Donkerelaan gçlegen, het welk bij dezen uitdrukkelijk wordt 
verboden. 

Art. I~. 

Niemand zal op de Gemeentewegen eenig Hout, Aarde. Puin, l\1est, 
Vuilnis of andere Goederen mogen hebben liggen, dan alleen op den' 
kant, en wel zoodanig , dat daar door nimmer eenig nadeel aan- of belem
mering van den weg ontfta, en ook nimmer langer dan veertien d.lgen, 
ten zij bij belloten water of onbruikbaarheid der wegen. 

Art. 13. 

Omtrent den watel'igen \Veg, hiel'voren onder N°. '15. omfehreven 
worden nog de volgende bijzondere bepalingen vastgefteld: ' 

I''. 
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De huurders der 10splaatCcn, langs dien weg gelegen, zullen dezelve 
alleen voor los- en niet voor leg- of verzamelplaatfen van Steen 
Hout, Puin, enz., of tot eenig .mder einde hoe ook genaamd: 
mogen gebruiken. 

leder huurder zal verpligt zijn. zijne gehuurde plaats door een 
f1:aketfel van den weg afcezonderen, en wel altoos binnen de be
paalde breedte van den weg (te weten: zeven ellen en drie en vijftig 
duim) ten einde voortekomen , dat dezelve daaraan niet hinderlijk 
kan zijn. 

Hij zal gehouden zijn hetzelve door een' boom afcefluiten, en nim
mer op dien weg eenige goederen, op die 10spiaatCen gelost, mogen 

laden, losfen of verwerken, maar dl! \Vagel1~, karren of andere 
voertuigen, door die te opene boamen trekken, en dus op de 
10spiaatCen zelve laden of ontladen. 



4". Eindelijk zal ieder huurder verpligt wezen, de geloste voorwerpen 
met den meesten fpoed, en wel uiterlijk binnen den tijd van veertien 
dagen, op voorz. wijze te vervoeren, zonder dat het aan del;zelvln 
zal geöorloofd zijn, eenige houtmijten of andere opéénfiapding 
te maken, of op die losplaatfen hout of andere voorwerpen te doen 
of te laten verwerken, terwijl alle bagger en mestfpecie, als ter 
ontciering des wegs verfirekkende, dadelijk zal moeten worden 
vervoerd. 

Zijnde voorts ook alle de overige bepalingen van dit Reglement, voor 
ZOO verre zij met dit artikel niee firijden, op dezen weg toepasrelijk. 

Art 14. 

De weteringen zullen behoorlijk gefneden zijn; - de wedden gerepa
reerd, het kruid opgehaald, - de kanten op geglooid en behoorlijk gela
dijkt en de overhangende boomen opgeruimd. 

Art. 15. 

Ieder zal verpligt zijn op den aan- en afgang van zijn Slag eene behoor
lijke paal te fiellen. 

Art. J6. 

De eigenaars van ieder Slag zullen gehouden zijn over de dwarschOI'oten 
en op lage plaaefen eene fuffiçante breede plank en brug te leggen, om 
op de fchouwdagen daarover tc kunnen gaan en rijden. 

Art. 17. 

Iedere overtreding van een der hier bovenfiaande artikelen zal worden 
geftraft met eene boete van niet minder dan één gulden, en niet hooger 
dan acht gulden, door den Eigenaar vim het Slag of de overtreders te 
verbeuren; terwijl het Slag, ingeval bij cene Nafchouw het verzuim of 
gebrek niet herfteld mogt wezen, door het Gemeente - Beftuur ten kosten 
van den nalatigen publiek zal worden aanbefteed en in order gebragt. 

Aldus "lJstgeflelti tioor het Plaatfelijk Befluur "011 Zeijst, den 4den 

januarij 1826. 
De Burgemeester voornoemd, 

(ge/eekend) VAN BERN, 

Ter Ordonnantie van·,denzelve, 

(ge/eekend) A. VER DON K, Mz. 
Secrllaris. 

27 



Er was toen nog geen sprake van een indeling van Zeist in wijken en 
er bestond toen ook geen behoefte aan een dergelijke wijkindeling. Na de 
invoering van het bevolkingsregister in 1850 werd dat anders. Bij raadsbesluit 
van 4 september 1851 werd de gemeente Zeist als volgt ingedeeld in acht 
wijken: 

'WIJK A. De dorpstraat van af den tolboom tot aan den molen van 
Blank, met in begrip van het Kasteel, de Broeder en Zusterpleinen en het 
zoogenaamde buurtje; aannemende als grenzen de weg langs den molen, de 
Blikkenburgersteeg achter het Kasteel naar den Waterige weg tot aan de 
Zeijster Vaart. 

WIJK B. Cattenbroek met in begrip van de Vinkebuurt en Rijnsoe
ver , aannemende als grenzen de Bunniksche weg, de Zeijster Grift tot aan de 
grenzen van Bunnik en De Bilt. 

WIJK C. De Kroost en de Brink, aannemende als grenzen de Zeijster 
Grift en de Straatweg van Utrecht op Zeijst. 

WIJK D. De Huizen achter Scharweide, de Stroobuurt, het Vak, het 
hof van Brussel, Dijnselburg, de Heuvel, de hooge weg, aannemende als 
grenzen de weg van Utrecht naar Zeijst, de Woudenbergsche Straatweg en de 
weg van Utrecht op Amersfoort. 

WIJK E. De huizen langs den hoogen weg, Nooitgedacht enz., als 
grenzen aannemende de Woudenbergsche Straatweg en de weg langs de molen 
van Blank. 

WIJK F. De dolder, het huis ter Heide, de Soesterberg, de beide 
Krakelingen en de Zwitsersche Kade. 

WIJK G. Stoetwegen en de Breul tusschen den weg langs de molen, 
de Blikkenburgersteeg, den Bunniksche weg en de grenzen van Driebergen. 

WIJK H. Het Kamp van Austerlitz.' 

Er vallen in deze wijkindeling enkele zaken op. Er is maar sprake van 
één Dorpsstraat, die loopt vanaf de tolboom aan de Utrechtseweg ter hoogte 
van de Van Reenenweg tot aan de molen van Blank aan de Driebergseweg, 
hoek Molenweg. Het Vak en het Hof van Brussel waren twee woonwijkjes ter 
hoogte van het begin van de Dijnselweg. De woningen aan de Amersfoortse
weg in de buurtschap Huis ter Heide werden in die tijd, en nog geruime tijd 
later, aangeduid als Soesterberg, terwijl het toch ging om huizen op Zeister 
grondgebied. De beide Krakelingen waren nog intact, één aan de Oude 
Woudenbergse Zandweg en één aan de huidige Krakelingweg. 

Aan het eind van de vorige eeuw ontstond aan beide zijden van de 
Slotlaan de eerste wijkbebouwing. Het Antonpark (eerder Slotlaanpark 
genoemd), het Lapèrepark (later Transvaalpark) en het Zeister Park (later 
Wilhelminapark) worden met name genoemd in de wijkindeling van 24 april 
1895, die hierna is afgedrukt. 
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Verordening tot verdeeling der 
gemeente Zeist in wijken; 

met vermelding van den omtrek 
van elke wijk en van de straten, 
wegen, pleinen en stegen daarin 
gelege'n. 

ART.1. 

De gemeente Zeist wordt verdeeld in 12 wijken. 
Elke wijk wordt door een der eerste letters van 
het alphabet onderbcheiden. 

ART. 2. 

Wijk A omvat: 

Utrechtsche weg, van de grens der gemeente 
tot de Hervormde Kerk. 

Brinkweg, van den Utrechtschen weg tot den 
Kroostweg bij »de Brink". 

Oude Arnhemsche weg, van den ouden Wou
denbergschen Zandweg tot de Montaubanstraat. 

Schapendrift, van den Utrechtschen weg bij Ma 
Retraite tot den Ouden Arnhemschen weg. 

Schaerweidelaan, van den Utrechtschen weg tot 
den tol op den Bergweg. 

Dwarsweg, verbindingsweg van de Schaerweide
laan en den van Reenen weg. 

Van Reenenweg, van den Utrechtschen weg tot 
den Bergweg (bij de begraafplaats). 

Montaubanstraat, van den Utrechtschen weg tot 
den Eersten Hoogeweg. 

Wijk Bomvat: 
Eerste Dorpstraat, van de Hervormde kerk tot 

het Rond. 
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Tweede Dorpstraat, van het Rond tot den Drie
bergschen weg. 

Donkere Laan, van het Rond tot den Hoog6weg. 
Eerste Hoogeweg, van de Montaubanstraat tot 

de Donkere laan. 
Tweede Hoogeweg, van de Donkere laan tot de 

laan van Beek en Royen. 
Kerkwe~, van de Maurikstraat tot den Eersten 

Hoogeweg. 
Maurikstraat, van de Eerste Dorpstraat tot den 

Utrechtschen weg. 
Jufferstraat, van de Donkere laan tot de laan 

van Beek en Royen. 
Nooitgedacht, van de Jufferstraat tot den Tweeden 

Hoogeweg. 
Hartesteeg, van de Tweede Dorpstraat tot de 

Jufferstraat. 
Laan van Bf\ek en Royen, van de Tweede Dorp

straat tot den Woudenbergschen weg. 
Siberiëweg, (gedeeltelijk) van de Laan van Beek 

en Royen tot dpn Moltmweg. 
Driebergsche weg, (gedeeltelijk) van de Tweede 

Dorpstraat (bij (len Lageweg) tot den Molenweg. 
Molenweg, van den Dl'iebergschen weg tot den 

Siberiëweg. 

Wij k C omvat: 

Driebergsche weg, (l'ervolg) van den Molecweg 
tot de grens van Driebergen. 

Siberië weg, (vervolg) van den Molenweg tot de 
grens van Driebergen. 

Siberië, n.n den Siberiëweg naar 't bosch. 
Heideweg, van den Driebergschen weO' (langs 

Hgerenwegen) over den Siberië weg tot ;re grens 
van Driebergen. 

Breullaan, van den Driebergschen weg (langs de 
BreuI) tot de grens van Driebergen. 

Wijk Domvat: 
Blikkenburgerlaan, van den Driebergschen weg 

tot de Koelaan. 



Tiendweg, van de Bunsinp;laan tot de Koelaan. 
Bunsinglaan, van den Driebergschen weg tot den 

Tiendweg. 
Laan van Rij nwij k: van den Driebergschen weg 

naar Rijnwijk. 
Odijker weg, van den Driebergschen weg tot de 

Odijker brug over den Krommen Rijn. 
Weteringweg, van den Oelijker weg tot de grens 

van Werkhoven. 

Wgk E omvat: 
Lageweg, van den Driebergschen weg (bij Kos-

mos) tot den Waterigen weg. 
Nassaulaan, van het Rond tot het Slot. 
Broederplein, annde Nassaulaan. 
Zusterplein, aan de NassauJaan. 
ZinzendorfIerlaan, van den Karpervijver tot den 

Waterigen weg (voor 't Slot). 
Karpervijver, van den Lageweg tot de Brouwerij. 
Brouwerij, aan het einde van den Karpervijver 
'Waterige weg, van de Eerste Dorpstraat tot de 

Koelaan. . 

Wijk Fomvat: 
Iepenlaan, van den Utrechtsehen weg tot den 

Kroostweg. 
Kroostweg, van- en tot den Utrechtsehen weg 

(bij de Blauweschorteldoek). 
Noordweg, van den Kroostweg tot de grens. 
Koppelweg, van den Utrechtsehen weg tot de 

Koppelbrug. 
Koppeldijk, van den Waterigeweg tot de Kop

pelbrug. 

Wijk Gomvat: 

Voorheuvel, van den Hoogeweg tot den Bergweg 
(b\i de Jagerlaan). 

Aehterheuvel, van den Hoo~eweg tot de Jagerlaan. 
Lom bardsteeg, van den v oor- tot den Achter

heuvel. 
Bergweg, (gedep.ltelijk) van den Voorheuvel en 

de Jagerlaan tot den tol. . 
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Driestlaan, van den Ouden Arnhemschen weg tot 
den Bergweg. 

Pomp weg, van den Ouden Arnhemschen weg 
(doodloopende ). 

Weeshuislaan, van de Slotlaan tot de Brand
sloot. 

Torenlaan, van de Weeshuislaan langs de 
Brandsloot tot de gasfabriek. 

Antonlaan, van de Weeshuislaan tot de 
Jagerlaan. 

Jagerlaan, van de Slotlaan tot den Voor
heuvel. 

Middellaan, van de Slotlaan tot de Torenlaan. 
Gasweg, van de Slotlaan tot de Torenlaan 

(bij de gasfabriek). 

Laperepark, tusschen de Torenlaan, Jagerlaan en 
Bergweg. 

Wijk Homvat: 

Slotlaan, (gedeeltel\ik) van de Donkerelaan bij den 
Hoogeweg tot Klein Schaerweide. 

Huydecoperweg, van de Slotlaan en het 
begin van den Woudenbergschen weg tot den 
Wouclenbergschen weg bij de Krullelaan. 

Wilhelminalaan, van de Slotlaan(de groote 
cirk(~lweg) tot den Huydecoperweg. 

Span·enlaan, van den Huydecoperweg tot de 
Wilhelminalaan (bij de Slotlaan ). 

Bnschlaan, van den Huydecoperwegtot de 
Wilhelminalaan (rechte weg naar 't bosch). 

N 
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K )'ullelaan, van den 2den Hoogeweg over den 

W(llldenbergschen weg tot de Wilhelminalaan. 
liet mooie hlantje, van clen 'Woudenbergschen 

weg tot den Ouden \Voudenbergschen Zandweg. 
\\r oudenbergsche weg (gedeeltelij Jo.), van de 

Slot laan tot den tol. 

Wijk I omvat: 
vVoudenbergsche weg (vervolg), van den tol tot 

de grens van Wouden berg. 
A usterlitzsche weg, van den Wouflenbergschen 

weg door Austerlitz tot de grens van Driebergen. 



Zwitsersche kade, van den Woudenbergschen weg 
(bij London) richting Zeister bosch. 

Maarnsche weg, van Jen Austerlitzschen weg 
tot de grens van Driebergen. 

Traaiweg, van de grens van Woudenberg naar 
die van Driebergen over den Au~terlitzschen weg 

Koepelweg, van den Traaiweg tot de grens van 
Maarn. 

Schoolweg, van de school naar den Wouden
beruschen weg. 

Waterlooweg, van den Austerht:zschen weg naar 
de grens van Driebergen. 

Paralelweg, van den Waterlooweg naar de grens 
van Driebergen. 

Oude Postweg (gedeeltelijk), van den Austerlitz
schen weu tot de grens van Woudenberg. 

Zandpad, van den Woudenbergschen weg tot den 
Postweg. 

Wijk Komvat: 

Bergweg, (vervolg) van den tol tot den Amers
foortsehen weg (bij 't Huis ter Heide.) 

Dijnselweg, zandweg van den Bergweg (bij den tol) 
tot den Bergweg (bij 't Huis ter Heide). 

Panweg, zandweg van den Bergweg tot dAn 
AmersfoortlSchen weg. 

Kampweg, van den Bergweg naar 't Kamp. 
Slotlaan (vervolg), van Klein Schaerweide tot den 

Kampweg. 
Ericaweg, van den Ouden Woudenbergschen 

Zand weg tot den Amersfoortsehen weg. 
Oude Woudenbergsche Zandweg, van den 

Utrechtsehen weg tot den Ouden Postweg (bij 
Woudenberg.) 

Krakelingweg, van den Ouden Woudenbergschen 
Zandweg tot de Nieuwe Krakeling. 

Oude Postweg (vervolg), van de grens van W ou-
den berg tot die van Soest. 

't Kamp, aan het einde van den Kampweg. 
Wallenburg, oostelijk van den Ouden Postweg. 
Amersfoortsche weg, van de grens van de Bilt 

naar die van Soest (Soesterberg.) 
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Wijk Lomvat: 

Verlengde Bergweg, van den Amersfoortsehen 
weg (bij 't Huis ter Heide) naar den Dolderschen 
weg. 

Ooldersche weg, van den Amersfoortsehen weg 
naar den Soestdijkerweg. 

Soestdijkerweg (Dolder bij de Vuursche), van de 
grens van de Bilt tot die van Baarn. 

Maartensdijkerweg (Dolder bij de Vuursche), 
van den Soestdijkerweg tot de grens van de Bilt. 

Wij k Momvat: 
Koelaan, van den Waterigeweg en Blikkenbm

gerlaan tot de grens van Bunnik. 
Lagegrond, tusschen den Koppeldijk en Bunnik. 
Kouwenhovensche laan, van den Koppeldijk naar 

Bunnik. 
Rijnsoever, aan den Krommen Rijn bij Bunnik. 
Vinkebuurt, bij Bunnik. 
Tolakkerlaan, van de grens van Bunnik tot die 

van de Bilt. 

Na 1900 zien we het Transvaalpark tot ontwikkeling komen. De in 
het begin van deze eeuw opgerichte woningbouwverenigingen zijn bijzonder 
actief met de bouw van nieuwe volkswoningen, maar toch is dat alles slechts 
het begin van de grote groei van Zeist. Die vindt plaats tussen 1920 en 1940. In 
die jaren schieten de villaparken als paddestoelen de grond uit. De Gids van 
Zeist en de Stichtse Lustwarande van Jan W. Kraal uit 1933 geeft een opsom
ming van al die villaparken. Uit de verschillende omschrijvingen een korte 
samenvatting: 

Het Schaerweijder Bosch en villapark (Lyceumkwartier) 
Door de hoge eisen die de directie aan de bouwers stelde, ontstond er een 
landschappelijke bebouwing. Daardoor konden er bijzonder fraaie wegen 
worden aangelegd, zoals de Boulevard, de Fransen van de Puttelaan en de 
Lindenlaan. 
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Burgemeester Patijnlaan, Part. collectie Zeist. 

Het Patijnpark 
In 1925 , toen behoefte ontstond aan kleine middenstandswoningen , werd door 
de gemeente het zogenaamde Patijnpark in exploitatie gebracht dat , begrensd 
door de Schaerweijdelaan , Panweg , Sanatorium en Oude Arnhemseweg, in 
korte tijd volgebouwd was. 

Het Kerckebosch 
Van de Slotlaan , met de Woudenbergseweg en 't Kerckebosch door 't Zeister 
bos komen we midden in het sinds 1928 door de ge~eente geëxploiteerde 
Kerckebosch , voorheen grotendeels woeste grond aan de r.k. kerk te Rijsen
burg toebehorend , thans veranderd in een modern villapark waar 't landhuis , 
zowel als de middenstandswoning een plaats heeft . 

De Hooge Dennen 
Aan de Arnhemse Bovenweg, begrensd door het Zeister bos en het villapark ' t 
Kerckebosch , ligt 't villapark 'De Hooge Dennen' te midden van de reine 
boslucht. 
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Park Kersbergen 
Een heel ander villapark vinden we dicht bij Het Rond , de oude kern van 
Zeist. Daar is uit de oude buitenplaats Kersbergen een park geboren, zoals 
men er in Nederland weinig ziet. Bijzonder gewas en prachtige bomen brengen 
er een apart cachet. 

Park Kersbergen in aanbouw, Part. collectie Zeist. 

Park Griffensteijn 
'Tegenover de zijvleugel van het Zeister Slot, in de weiden die zich van de 
Zeister vaart tot de Koppelweg om 't Koeland uitstrekken , ontwikkelt zich dit 
nieuwsté park , waar men de meest moderne opvattingen omtrent tuinsteden
bouw wil toepassen'. Hier eindigt de bloemrijke taal van de 'Grote Gids van 
Kraal'. Na 1945 bouwde Zeist onvermoeid voort. In de jaren vijftig werd het 
park Griffensteijn voltooid met goedkope betonwoningen. 
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De Indische buurt 
Al in 1940 was door de gemeente met de bouw van deze wijk begonnen. Direct 
na 1945 werd de wijk ten noorden van de Bergweg voltooid. 

Mr. H. Marsmanstraat en omgeving 
Ook het terrein aan en nabij de Pompweg (nu Johan de Meesterstraat) werd 
kort na de oorlog benut om de woningnood te helpen lenigen . 

Staatsliedenkwartier 
In het begin van de jaren vijftig werd het Staatsliedenkwartier gebouwd , 
bestaande uit eenvoudige eengezinswoningen, duplexwoningen en drie à vier 
verdiep ingen hoge flats. 

Staatsliedenkwartier, Part. collectie Zeist. 
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Verzetswijk 
De eerste woningen in de Verzetswijk werden kort na die van het Staa tslieden
kwartier gerealiseerd. In de jaren zestig werd de wijk voltooid met een 
winkelcentrum en een kerkelijk centrum. 

Valckenbosch 
In de jaren vijftig is de buitenplaats 't Valckenbosch verkaveld en gevarieerd 
bebouwd met flats , eengezinswoningen en bungalows. 

Vogelwijk 
Ook de in 1956 gebouwde vogelwijk heeft een gevarieerde bebouwing met 
fl ats en eengezinswoningen . 

Patrijzenlaan, Part. collectie Z eist 

Flats Zeist-Oost 
Aan het eind van de jaren vijftig is de eerste grootschalige flatwijk gebouwd 
aan de zuid-oostkant van het Kerckebosch. Weer een poging om de naoor
logse woningnood op te lossen , waarbij getracht werd het bestaande groen 
zoveel mogelijk te sparen. Van de 1265 woningen waren er 706 bestemd voor 
woningwetbouw. 
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Vollenhove 
Toen de flatwijk Zeist-Oost was voltooid , is aan de andere kant van Zeist 
begonnen met een nog grootschaliger bouwplan , dat moest leiden tot de 
definitieve opheffing van de woningnood . Ook hier werd uitgegaan van de 
gedachte zoveel mogelijk bos te sparen. Daarom werd besloten de gehele 
bebouwing op het langgerekte terrein in één zeer hoge en zeer lange bouw
strook samen te vatten. Ook deze ruim 2200 woningen hebben het woonruim
teprobleem niet opgelost. 

De zogenaamde L-flat in Vollenhove mei 728 wooneenheden, Openbare Werk en Zeist. 

Zeist-West 
Dit derde grootschalige plan met flats en eengezinswoningen werd in vier fasen 
uitgevoerd . Op 22 juni 1970 besloot de gemeenteraad tot realisering van de 
wijk Nijenheim , op 17 juni 1972 van het gebied Couwenhoven , op 10 juni 1974 
van de wijk Brugakker en het winkelcentrum De Clomp en op 7 augustus 1978 
van de wijk Crosestein. 
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Flats in Nijenheim, Openbare Werken Zeist. 

De Warande 
In 1978 werd een bouwplan gerealiseerd op een terrein aan de Dreef, hoek 
Oude Arnhemseweg voor éénpersoonshuishoudens, onder andere ten 
behoeve van studentenhuisvesting. 

Mooi Zeist 
Op het terrein van het voormalig zwembad Mooi Zeist is een bouwplan met 
enkele honderden eengezinswoningen in uitvoering . 

Inmiddels is de nieuwbouw in Zeist-Centrum in volle gang. Honderd 
jaar nadat de eerste woningen in het Antonpark werden gebouwd , worden 
tientallen woningen gesloopt om plaats te maken voor de uitvoering van de 
Structuurschets Zeist-Centrum, zoals deze in april 1979 is vastgesteld. De 
Emmastraat is voor een groot deel verdwenen , de Heuveldwarsstraat is ook 
verdwenen in de bebouwing tussen de Voorheuvel en de Emmastraat , en de 
Achterheuvel is weer teruggekeerd in de lijst van straatnamen van Zeist. Ook 
op andere plaatsen in Zeist zijn en worden nieuwe woningen gebouwd . En 
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aangezien de woningnood nog steeds niet is opgeheven, zal dat nog geruime 
tijd doorgaan. 

Wat dat betreft is de verwachting, uitgesproken in de inleiding van de 
eerste uitgave van dit boek niet uitgekomen. Ik schreef daar, dat de dag niet 
ver verwijderd scheen, dat er naast de ruim vierhonderd straatnaamborden 
een bord zou worden geplaatst met het opschrift VOL. 

Nu constateer ik, dat we van wegen kwamen tot wijken en dat we nu 
bij gebrek aan ruimtelijke mogelijkheden weer zullen teruggaan van wijken 
naar wegen. 
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De buurtschappen 
Tot de gemeente Zeist behoren de buurtschappen A usterlitz, Bosch 

en Duin , D en D older en Huis ter H eide. Omdat de straa tnaamgeving ook hier 
vaak historische achtergronden heeft , volgen enige gegevens over de 
geschiedenis van de buurtschappen. 

Austerlitz 
D e buurtschap Austerlitz, aanvankelijk Marmontville geheten , heeft zijn 
ontstaan te danken aan de inrichting van een militair kamp door generaal 
A. F . L. Viesse de Marmont in juni 1804. 
H et kamp was gevestigd op de plaa ts van het tegenwoordige Austerlitz en 

Van de Poll-Stichting Z eist. 
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strekte zich uit van het Noordhout tot aan de Verlengde Odijkersteeg, een 
afstand van 21fz km over een breedte van 500 m. De grote witte legertent van 
de Marmont stond ongeveer ter plaatse van café Bonaparte tegenover het 
Dorpsplein. De thans nog fraaie Beukenlaan, de Kamperlinie, vormde de 
N.O. begrenzing van het kamp. 

De troepen, één Bataafse en twee Franse divisies, waren overigens 
maar nauwelijks een jaar in het kamp gelegerd. Ze moesten in 1805 deelne
men aan de slag bij Austerlitz in Moravië (Tsjecho-Slowakije). Daarna is er 
nog enige tijd een kleinere legereenheid in het kamp geweest, waarvoor 
inmiddels houten barakken waren gebouwd, maar de grote bloei keerde niet 
terug. 

In 1806 werd het gebied, dat oorspronkelijk tot de jurisdictie van 
Driebergen had behoord, tot stad verheven door Lodewijk Napoleon, die ook 
de naam Austerlitz aan de plaats gaf. In 1811 werd Austerlitz bij keizerlijk 
decreet toegevoegd aan de gemeente Zeist. In 1812 waren er 235 inwoners, ten 
dele oud-soldaten. Het is merkwaardig, dat er geen nazaten van de oorspron
kelijk Franse bewoners meer in Austerlitz wonen. 

De namen Marmontweg, Wellingtonweg en Waterlooweg houden 
nauw verband met de ontstaansgeschiedenis. De namen Barendrechtweg, De 
Beaufortweg, Gramserweg, D. J. van Nieuwenhuizenweg en Pater de Leeuw
weg houden de herinnering levend aan mensen die voor deze buurtschap van 
grote betekenis waren. 

Bosch en Duin 
Uit de Nieuwe kaart voor de kwartieren van Eemland en 't Overkwartier in 't 
Sticht van 1772 blijkt, dat het tegenwoordige Bosch en Duin gelegen was in de 
'Amersvoorder bergen' tussen de Gemeenteweg en de Amersvoorderweg. Tot 
aan het begin van deze eeuw was er inderdaad alleen maar bos en duin. Door 
de aanleg van de lokaalspoorlijn Zeist-Utrecht kwam daar verandering in. De 
directe verbinding met Amsterdam was een belangrijke mogelijkheid om het 
bos- en duingebied te ontsluiten en in exploitatie te nemen. De maatschappij 
'Bosch en Duin N. V. tot exploitatie van onroerende goederen' te Amsterdam 
was die mening kennelijk ook toegedaan. Nadat op 29 januari 1902 de 
maatschappij was opgericht werd op 19 februari 1902 350 hectare grond tussen 
de Amersfoortseweg en de tegenwoordige Paltzerweg tot aan de Dolderseweg 
aangekocht van de bankier Priedrich Kol te Utrecht. Het was het begin van de 
groei van een villawijk, die in 1933 door Jan W. Kraal in de Gids van Zeist en 
de Stichtse Lustwarande als volgt werd beschreven: 

'Voor hen die een home zoeken ver van alle vertier, verscholen achter 
een heuvel, diep in de hei of omringd door woeste boschpartijen waar witte 
duinkoppen bovenuit steken, waar van buurmans erf geen geluid in door
klinkt, vindt in dit sinds den aanleg van de spoorbaan Utrecht-Zeist (1901) 
langzaam groeiend villapark een geschikt terrein. 
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Het is een uitgestrekt oord , dat , van 't station Huis ter Heide af, met den 
Amersfoortsehen weg en 't natuurpark De Pan, ' t Zandbergenpark en de 
Dolderscheweg tot grens , zich tot Bilthoven uitstrekt. De Duinweg en de 
Mesdaglaan leiden van den Amersfoortschen weg er in, de Vossenlaan, de 
Reelaan, de Paltzerweg en de Baarnscheweg geven verbinding met den Dolder
scheweg. De Jozef Israëlslaan, de Populierenlaan en de Dennenweg slingeren 
bevallig door zijn breedte. Groote buitens , aardige cottages en ruime villa 's 
liggen overal. Bij de Utrechtsche Gezondheidskolonie en 't Kinderhuis De 
Schakel , aan de spoorbaan halte Bosch en Duin , waarvan 't aardige stationsge
bouwtje vroeger als kiosk der paardentram in 't Rond te Zeist dienst deed , 
vertakt de Duinweg zich in den Biltscheweg, naar Bilthoven en den Baarnsehe
weg naar den Dolder. De Taveernelaan, waaraan de Tolhuislaan en Reelaan 
zich aansluiten , komt bij de uitspanning Bosch en Duin op de Vossenlaan uit , 
en gaat als aantrekkelijke landweg met rijwielpad langs ' t Zandbergenpark 
naar den Amersfoortschen straatweg naast Hotel Huis ter Heide' . 

Er is inmiddels wel wat veranderd. Het aardige stationnetje is 
gesloopt , evenals het hotel Huis ter Heide. Toch is het oorspronkelijk karakter 
van Bosch en Duin tot nu toe redelijk bewaard gebleven , hoewel het geluid 
van buurmans erf nog wel eens tot Bosch en Duin doorklinkt. De namen 
Duinweg, Spoorlaan , Taveernelaan en Tolhuislaan herinneren duidelijk aan 
de beginperiode van deze buurtschap. 

St:ltion Boseh en Duin. Aankomst .ener Kolonle. 

Station Bosch en Duin, Part. collectie Zeisl. 

44 



Voor andere wegen is aansluiting gezocht bij de schilders namen in 
Huis ter Heide. Latere naamgeving vond plaats naar in bos en duin voorko
mende heesters en struiken, zoals brem, gagel, kamperfoelie en vlier. 

Den Dolder 
Twee gebeurtenissen hebben een duidelijk stempel gezet op de ontwikkeling 
en de straatnaamgeving van Den Dolder , namelijk de vestiging van de 
zeepfabriek van Christoph Pleines in 1902 en de bouw van de Willem Arntsz 
Hoeve in 1911. De bekendheid van de zeepfabriek 'De Duif' was in 1911 voor 
de heer Pleines, die raadslid was, en voor een aantal andere inwoners van Den 
Dolder aanleiding om de directie van de spoorwegen te verzoeken het nieuwe 
station van Den Dolder 'Duivenhorst' te noemen. Nadat hierop afwijzend was 
beschikt waagde de heer Pleines in zijn kwaliteit van lid van de gemeenteraad 
nog een poging om de naam Duivenhorst erdoor te krijgen. Hoe dit met 
7 tegen 6 stemmen net niet doorging leert ons het volgende verslag van de 
raadsvergadering van 13 december 1911. 
'13. Het voorstel van den heer Pleines om aan een gedeelte van den Dolder
sche weg een afzonderlijken naam te geven en dit gedeelte te noemen 
Duivenhorst. 
Dit voorstel, dat met eene memorie van toelichting voor de leden ter lezing 
heeft gelegen, wordt door den Voorzitter voorgelezen. 
Het wordt gesteund door de heeren J. Fakkeldij en S. G. T. Bendien. De 
Voorzitter zegt, dat B. en W. over het voorstel geen gunstig praeadvies 
kunnen uitbrengen. Zij blijven vasthouden aan den ouden naam, dien ieder 
Zeistenaar kent, terwijl de naam Duivenhorst hier nimmer gehoord is. Burge
meester en wethouders hebben dan ook onlangs toen hun advies door den 
Minister werd gevraagd, in overweging gegeven het te openen station aan den 
Doldersche weg te noemen 'Dolder' . 
De heer Pleines hecht niet bepaald aan den naam Duivenhorst, doch acht 
Dolder ongeschikt en ongewenscht, omdat de Dolder de naam is geweest van 
een put, die zich indertijd moet bevonden hebben bij Prins Hendrikoord, doch 
die reeds lang verdwenen is en waarvan bijna niemand weet dat ze bestaan 
heeft en voorts omdat de naam Dolder licht kan worden misbruikt in verband 
met het zich in de nabijheid bevindend krankzinnigengesticht. Spr. vindt eIken 
naam goed, mits het maar niet gaat naar dolle. 
De heer A. E. Stoové merkt op, dat men hier een zelfde geval heeft als 
eenigen tijd geleden met de Schapendrift. Men is toen het bestuur van het 
Sanatorium ter wille geweest en heeft den weg omgedoopt in Sanatoriumlaan. 
Het is Spr. om het even of de door den heer Pleines bedoelde buurtschap 
Dolder heet of Duivenhorst. Spr. heeft nooit geweten dat er een Dolder 
bestond. De heer C. C. W. van Romondt Vis is het eens met de heer Pleines 
en wil in geen geval den naam Dolder. Hij voelt er het meest voor B. en W. uit 
te noodigen eens eenige namen bij elkaar te zoeken. 
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Het voorstel van den heer Pleines wordt daarna in stemming gebracht en 
verworpen met 7 tegen 6 stemmen. Voor het voorstel hebben gestemd de 
heeren jhr. L. M. Schuurbeque Boeije, A. G. van Melsen, J. Fakkeldij, 
L. Adriaanse, A. E. Stoové en Chr. Pleines. De Voorzitter stelt thans, namens 
B. en W., voor, aan de bedoelde buurtschap den naam Dolder te geven. De 
heer Van Melsen wenscht, nu het voorstel van den heer Pleines is verworpen, 
liever den naam Dolderscheweg te behouden. 
Op verzoek van den voorzitter deelt de secretaris mede, dat eenigen tijd 
geleden door den minister in handen van B. en W. om advies werd gesteld een 
verzoek van den heer Pleines om, bij de aanstaande vervanging der halte 
Dolderscheweg door een station, aan dat station den naám Duivenhorst te 
geven. B. en W. hebben toen afwijzend geadviseerd en in overweging gegeven 
het station te noemen 'de Dolder' . De heer Pleines is daarna bij den secretaris 
gekomen en heeft gevraagd of B. en W. niet op hun advies zouden kunnen 
terugkomen, waarop Spr. heeft geantwoord, dat zij dit ongevraagd niet 
konden doen, maar dat, zoo de Raad aan de bedoelde buurtschap een anderen 
naam gaf, B. en W. dit aan den minister zouden kunnen mededeelen, die 
dienzelfden naam dan ook wel aan het station en aan het te stichten postkan
toor zou geven. 
De heer Bendien zou aan de bedoelde buurtschap den naam van Soesterdal 
willen geven, omdat zij ligt tusschen Soesterberg en Soestdijk. 
De voorzitter meent, dat die naam nog tot meer verwarring aanleiding zou 
geven. Het voorstel van B. en W. wordt daarna in stemming gebracht en 
verworpen met 8 tegen 4 stemmen. 
Voor het voorstel hebben gestemd de heeren J. Blooker, C. Guldensteeden 
Egeling, A. G. van Melsen en W. H. J. Blankenhagen. 
De heer Stoové stelt voor aan de buurtschap den naam Dennenhorst te geven. 
Dit voorstel wordt gesteund door de heeren Boeije en Adriaanse. 
De heer Vis verklaart meer te gevoelen voor den naam Dennenburg. 
De heer Blooker zegt dat er heel wat ligt in een naam en acht het daarom niet 
geraden een naam te geven, die maar zo eens eventjes wordt opgeworpen. 
De Raad heeft de namen Dolder en Duivenhorst niet gewild, terwijl er voor 
Dennenhorst niet veel motief is daar er ter plaatse meer huizen dan dennen 
zijn en daarom zou Spr. het beter vinden, dat aan B. en W. werd overgelaten 
een naam te bedenken, bij voorkeur een die niet te lang is, met het oog ook op 
telegrammen. 
De heer Stoové kan zich hiermede niet vereenigen. B. en W. zitten nu 
eenmaal in den put 'Dolder' en komen daar niet meer uit. 
De heer Schutz wil met het oog op de spoorwegdienstregelingen den naam 
Doldersche weg behouden. 
De heer Pleines zegt, dat de spoorwegdirecties gaarne een anderen naam aan 
het station willen geven. Het voorstel van den heer Stoové wordt daarna in 
stemming gebracht en verworpen met 8 tegen 5 stemmen. Voor het voorstel 
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Station Den Dolder, Openbare Werk en Z eist. 

hebben gestemd de heeren C. C. W. van Romondt Vis , L. Adriaanse. A. E. 
Stoové, Chr. Pleines en L. M. Schuurbeque Boeije. ' 

Tot zover het raadsverslag van 13 december 1911. In de raadsverga
dering van 1 februari 1912 is de zaak nog een keer aan de orde geweest. 
De heer Plein es stelde voor om op het besluit van de vorige vergadering terug 
te komen en de buurtschap alsnog Duivenhorst te noemen. Het mocht niet 
baten. De heer Blooker citeerde uit een oud boekje waaruit o.m. bleek, dat 
Den Dolder reeds bestond toen graaf Willem van Nassau op 22 januari 1672 
uitgestrekte gronden aankocht , welke o .a. grensden aan Den Dolder , terwijl 
Den Dolder ook een der grenzen was van het gebied binnen hetwelk de heer 
van Odijk zijn 'gerechtigheid ' uitoefende . 
Het aantal voorstemmers was inmiddels gereduceerd tot 4 en zodoende bleef 
het Den Dolder tot de dag van vandaag. En mijns inziens terecht. 

Op 27 november 1920 is de naam van de heer Pleines verbonden aan 
de straat waaraan een aantal huizen van de woningbouwvereniging 'Duiven
dorp ' werden gebouwd. 

Het belang van de Willem Arntszhoeve voor Den Dolder blijkt wel 
uit het feit , dat behalve de Willem Arntszlaan nog negen stra ten zijn vernoemd 
naar personen di e zich verdienstelijk hebben gemaakt op het gebied van de 
geestelijke volksgezondheid. 
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Huis ter Heide 
Het ontstaan van de buurtschap Huis ter Heide houdt nauw verband met de 
aanleg van de Amersfoortseweg in de jaren 1652/1653. Een der eerste huizen 
die langs die weg gebouwd werden , was namelijk de herberg "t Huijs ter 
Heijden' , waar blijkens de notulen van de participanten van deze weg op 20 
augustus 1655 vergaderd werd en waaraan de buurtschap haar naam dankt. In 
dezelfde periode werden ook de landhuizen Zandbergen en Beukbergen 
gebouwd. Later verrezen er diverse kleinere woningen. Het hotel Huis ter 
Heide werd in 1971 gesloopt. Het zeventiende-eeuwse Beukbergen werd in 
1910 vervangen door het huidige herenhuis. Voor de verdere ontwikkeling van 
Huis ter Heide was de aanleg van de lokaalspoorlijn Utrecht-Zeist van grote 
betekenis. Toen in 1901 de trein ging rijden werd er bij de Amersfoortseweg 
een voor die tijd modern station gebouwd, dat eveneens de naam Huis ter 
Heide kreeg. 

STRTION. HUIS TER HEIDE. 

Slalion Huis Ier H eide, ParI. collectie. 

Daarna begon de buurtschap zich pas goed te ontwikkelen. Aan die ontwikke
ling heeft ook cacaofabrikant Johannes Blooker veel bijgedragen. Toen hij in 
1897 eigenaar werd van Zandbergen bestond de noordelijke helft van het 
landgoed nog ten dele uit heide en verwaarloosd bos. In opdracht van Blooker 
liet de bekende tuinarchitect H. Copijn een vijver graven , twee stukken 
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Blookerpark H uis ter Heide, Openbare WerkelI Zeist. 

wei land aanleggen , het voorterre in ve rn ieuwen, heuvels maken met boom
groepen. Er werden wegen aangelegd, die in 1906 hun officiële namen kregen , 
zoals de Potterlaan en de Rembrandtl aan en het Zandbergenpark was gereed. 
Wat aanvankelij k Zandbergenpark werd genoemd kreeg in 1925 - toen het 
aan de gemeente werd geschonken - de naam Blookerpark. 

D e Gids van Zeist en de Stichtse Lustwarande van Jan W. Kraal 
(1933) geeft van het Zandbergenpark de volgende beschrijving: 'D e prachtige 
overplaats van ouds van Zandbergen heeft een heel ander aspect (dan het 
natuurpark De Pan). In plaats van door woeste gronden, leidt hi er de 
Ruysdaellaan en Rembrandtlaa n door statig geboomte om de weide en vijver , 
waar een hoge sparrenlaa n een verte schenkt. Lanen met namen der schilders 
Potter, Van Ostade en Jan Steen, verdelen heel intiem en verrassen dit kleine 
deftige park , dat al met mooie landhuizen en villa's volgebouwd was in de tijd 
toen 't verkeer geen brede wegen nodig had. 
D e aanleg van de buitenplaats Rodichem is er opva llend '. 
De Beukbergenlaan, de Ericaweg en de Za ndbergenlaan herinneren aan de in 
deze buurtschap gebouwde landhuizen. 
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Wegen, straten en 
lanen in Zeist 

De titel van dit boek luidt: 'De straatnamen van Zeist'. Toch vinden 
we onder de 420 beschreven namen van bestaande wegen, straten, lanen enz. 
maar 14 'echte' straten. Het zijn de beide Dorpsstraten, de Maurikstraat, de 
Jufferstraat, de Emmastraat, de Emmadwarsstraat, de Montaubanstraat, de 
Dahlia-, Lelie-, Rozen- en Tulpstraat, de mr. H. Marsmanstraat, de Johan de 
Meesterstraat en de Melis Stokestraat. Daarmee hebben we alle straten in 
Zeist gehad. Zeist telt verder 21 pleinen, 68 wegen en 279 lanen. 

Hoe komt het nu, dat Zeist zo rijk gezegend is met lanen, die toch 
niet allemaal voldoen aan de door het Groot Woordenboek der Nederlandse 
Taal van Van Dale gegeven omschrijving, dat ze aan beide zijden met één of 
meer rijen bomen zijn beplant? Denk maar aan de Antonlaan, de Torenlaan of 
de Middellaan. 

Een van de redenen zal ongetwijfeld zijn, dat sinds het eind van de 
vorige eeuw vele wegen in Zeist werden aangelegd in parken. Het begon met 
de bebouwing van het Antonpark, het Transvaalpark en het Wilhelminapark. 
Later volgden het Schaerweijderpark, het Patijnpark, Park Kersbergen en 
Park Griffensteijn. Ook de villaparken in De Hoge Dennen en 't Kerckebosch 
kregen lanen en geen straten of wegen. Verder hebben ook de vele hotels en 
pensions in Zeist hierop invloed gehad. Uit de raadsnotulen blijkt, dat vooral 
pensionhouders hun gasten graag wilden laten weten, dat hun pand aan een 
laan was gelegen. 

Bij de behandeling van een verzoek van enkele bewonders van de 
Steniaweg, om de naam te wijzigen in Stenialaan, zei het raadslid G. H. Fygi, 
dat de ervaring had geleerd, dat vreemdelingen inderdaad de voorkeur geven 
aan het betrekken van een pension in een laan gelegen. Het besluit tot 
wijziging van de naam Herenstraat in Herenlaan had ongetwijfeld ook hier
mee te maken. Tenslotte mag ook gezegd worden, dat Zeist vele fraaie met 
bomen beplante wegen heeft die de naam laan met ere dragen. 

Wat zijn er in Zeist nog meer dan de 382 genoemde wegen, straten, 
lanen en pleinen? Er zijn 12 wijken en wegen met namen van huizen en 
gronden, zoals Brugakker, de Brink, de Brouwerij, Couwenhoven, de Clomp, 
Crosestein, de Gooyertiend, Hoog Kanje, Lommerlust, Nooitgedacht, Nijen
heim en Wallenburg. 
Het feit, dat de Brouwerij nog steeds als straatnaam bestaat en niet door de 
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Openbare Werken Zeist. 

gemeenteraad is ingetrokken zullen we maar beschouwen als een teken van 
hoop , dat de Brouwerij nog eens gerestaureerd za l worden . Dan blijven er nog 
26 straatnamen over met andere aanduidingen dan straat , laan , weg of plein. 

We hebben in het centrum van Zeist, al zien we daar niets meer van , 
drie heuvels en wel de Achterheuvel, de Heuvel en de Voorheuvel. 

Verder telt Zeist drie met hof of hove aangeduide straatnamen en wel 
Oranjehof, Steniahof en Brinkhove. Het appartementencomplex Oranjehof is 
evenals de Wilhelminaparkflat een gebo uw, waarvan de naam tevens als 
officiële straatnaam dienst doet. 

Er zijn twee singels namelijk de Hernhuttersingel en de Jagersingel. 
In tegenstelling tot het verleden telt Zeist nog slechts één steeg en wel 

de Hartesteeg, die overigens m.i .V. 16 maart 1983 gedeeltelijk aan het open
baar verkeer is onttrokken. 

In het lage gedeelte van Zeist vinden we de Lagegrond , de Vinken
buurt , de Zeister Oever en de Koppeldijk. De Boskant en Tussen de Dennen 
horen thuis op de zandgrond. 
De Boulevard , de Dreef, de Promenade en de Warande zij n namen, die iets 
zeggen over de aard van de weg. 

De Karpervijver en Het Rond herinneren aan de parkaanleg door 
Willem Adriaan van Nassa u, Park Rodichem aan de parkaanleg in Huis ter 
Heide . 
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Voor de naam Zwitsersekade in het droge Zeist mag ik verwijzen 
naar de bij deze weg gegeven verklaring. 

In Den Dolder herinneren de namen Schaapskooi en Vliegdennen 
aan hetgeen we daar in het verleden aantroffen. 

Rest nog de recent gegeven naam Hazepad, waarvoor bij de naamge
ving in de gemeenteraad geen nadere toelichting werd gegeven, maar waarvan 
gezegd wordt, dat de naam te maken heeft met de in de nabijheid gelegen 
Jagerlaan. Het lijkt me niet onwaarschijnlijk. 
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Naamsverklaringen 
Prof. Aalberselaan @ 
Op 30 maart 1951 genoemd naar prof. mr. Petrus Josephus Mattheus Aalberse 
(1871-1948) , Nederlands staatsman. Hij was minister van Arbeid (1918-1925) 
en minister van Handel en Nijverheid (1922-1925) . Hij voerde een reeks 
sociale wetten in , onder andere de Arbeidswet van 1919. Hij was lid van de 
Tweede Kamer en werd in 1931 voorzitter van de Rooms-Katholieke Staats
partij. Van 1937-1946 was hij lid van de Raad van State. 

Aalscholverlaan CD CD 
Op 28 april 1986 zijn aan de nieuwe wegen in het bedrijfsterrein Kwikstaart
laan II de namen Pijlstaartlaan , Scholeksterlaan , Lepelaarlaan , Aalscholver
laan en Fuutlaan gegeven. 

Acacialaan @ @ 
Op 10 november 1921 werd de toen reeds als Acacialaan aangeduide weg door 
de N. V. Schaerweijder Bosschen overgedragen aan de gemeente Zeist. 

Achter Broederplein 
,~'iÄ"i,~i:I)i<»>: 

zie Maurikstraat 

Achter de tuintjes zie Karpervijver 

Achterheuvel CD 
Bij de realisering van het bouwplan voor het gebied tussen de Emmastraat , 
Torenlaan en Weeshuislaan is het gedeelte van de Emmastraat tussen de 
Jagerlaan en de Weeshuislaan opgebroken. In verband hiermede is op 
8 november 1982 de naam Emmastraat voor dit gedeelte ingetrokken. Tegelij
kertijd is aan de nieuw aangelegde weg c.q. het wandelpad de naam Achter
heuvel gegeven. Zie voor de geschiedenis van de naamswijziging Achterheuvel 
in Emmastraat aldaar. 

Achterlaan zie Koelaan 

Achter Schaerweijde zie Schaerweijdelaan 
== -
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Achterweg zie Kerkweg 

Alpaccalaan @ 
Op 1 februari 1928 werd de Gerodwarsweg - zo genoemd op 18 november 
1920 - omgedoopt in Alpaccalaan , waardoor de relatie met de Gerofabriek 
toch behouden bleef. Alpacca is namelijk een legering van nikkel , koper en 
zink met een zilveren glans , die moeilijk aantastbaar en goed te polijsten is. 
'Gero-alpacca' was jarenlang een alom bekend Gero-produkt. 

Amersfoortseweg CD CV 0) eB @ 
Genoemd naar de ligging van de weg in de richting van Amersfoort. De 
huidige Amersfoortseweg, aanvankelijk Berchwech genoemd , dateert van 
1652-1653. Voordien was er al eeuwenlang een weg geweest tussen Utrecht en 
Amersfoort , maar deze liep zuidelijker dan het huidige tracé , over Leusden . 
De toeneming van het verkeer was blijkbaar de reden , dat de gedeputeerde 
staten van Utrecht op 12 augustus 1652 besloten de aanleg en beplanting van 
een nieuwe weg tussen Amersfoort en de Arnhemse- (Utrechtse)weg goed te 
keuren. De gronden aan de beide zijden van de weg werden daarop in vakken 

De Amersfoortseweg omslreeks 1930, Pari. collectie. 
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verdeeld, ter breedte van 100 roeden of 376 meter en zich 50 roe diep 
uitstrekkende; werd in zo'n vak een huis voor bewoning gebouwd dan werd de 
perceelsdiepte op 100 roe gebracht. Wie een vak kreeg toegewezen ontving dit 
in volle en vrije eigendom maar daar stond tegenover dat hij moest zorgen 
voor aanleg en onderhoud van 376 meter weglengte. Aan weerszijden moest 
de weg door een wal worden begrensd van voorgeschreven afmetingen en bij 
het eind van elk vak moest de wal worden onderbroken door een pad van ruim 
11 meter breedte. Een aantal van deze paden is nog hier en daar te herkennen, 
bijvoorbeeld de Hobbemalaan, de Prins Alexanderweg, de Panweg en de 
Dolderseweg. 

Gijsbrecht van AmsteUaan ® 
Op 22 juni 1933 genoemd naar Gijsbrecht van Amstel (1252-1303); hij was een 
van de machtigste leenmannen van het Sticht, waarvan hij vrijwel het gehele 
noord-westelijk deel in handen had. Hij stond aan het hoofd van de boerenop
stand van 1274, die in 1275 door Floris V van Holland onderdrukt werd. In 
1285 moest Gijsbrecht een verdrag met deze Hollandse graaf sluiten, waarbij 
hij diens leenman werd. 

Anna Paulownalaan ® 
Op 6 januari 1958 genoemd naar Anna Paulowna (1795-1865), Koningin der 
Nederlanden, Grootvorstin van Rusland, dochter van Paul I, Keizer van 
Rusland en Maria Fedorowna, Prinses van Würtemberg. 
Zij huwde in 1816 met de latere Koning Willem II, bij wiens troonsbestijging 
zij Konningin werd. 

Antonlaan @ 
Genoemd naar Conrad Wilhelm Anton, geboren 2 augustus 1831 te Gnaden
field. Hij was lid van de Evangelische Broedergemeente, van beroep koop
man. Hij vestigde zich op 22 september 1850 in Zeist, komende uit Neuwied. 
De heer Anton was eigenaar van het zogenaamde Antonpark en oprichter van 
de inmiddels gesloopte garen- en bandfabriek aan de Weeshuislaan. Gedu
rende ruim 15 jaar (van 1880-1895) was hij lid van de gemeenteraad. Op 30 
april 1895 ging de toen bijna 64-jarige heer Anton terug naar Neuwied. Zijn 
beroep was intussen in het bevolkingsregister gewijzigd in fabrikant. In de 
Weekbode van 27 april 1895 werd met leedwezen melding gemaakt van het 
vertrek van de heer Anton. De gemeente Zeist werd vergeleken met een groot 
gezin, waarvan een der beste leden het gezin ging verlaten. In de raadsverga
dering van 24 april 1895, waarin de heer Anton afscheid nam als raadslid, 
kreeg de weg, lopende van de Weeshuislaan tot de Jagerlaan, de naam 
Antonlaan. Voorheen heette deze weg Boschlaan. 

55 



De garen- en bandfabriek van C. W. Anton, Part . collectie. 

Ariënslaan @) 
Op 8 mei 1967 genoemd naar mgr. Alphonse Marie Augustinus Joseph Ariëns 
(1860-1928), Nederlands rooms-katholiek priester en sociaal voorman. Hij 
werd vooral door zijn driejarig studieverblijf in Italië geconfronteerd met de 
nood der arbeidende bevolking. Onder meer zijn contact met Don Bosco 
inspireerde hem tot zijn sociale activiteiten. Als kapelaan in Enschede stichtte 
hij in 1889 een r.k. arbeidersorganisatie. Voorts richtte hij het weekblad De 
Katholieke Werknemer op en stichtte te Haaksbergen een coöperatieve tex
tielfabriek , hetgeen op een mislukking uitliep . Hij hield zich onder meer bezig 
met de huisvesting van de arbeiders en met de drankbestrijding. 

Aristoteleslaan @ 
Op 12 januari 1928 genoemd naar Aristoteles (384-322 v. Chr.), Grieks 
wijsgeer en geleerde. Naast Plato de belangrijkste filosoof der oudheid, 
leermeester van Alexander de Grote. Aristoteles is de eerste geweest die het 
gehele weten van zijn tijd in zijn onderwijs en geschriften heeft verwerkt en 
samengevat. De Aristoteleslaan heette van 26 februari 1923 tot 12 januari 1928 
Lawn Tennislaan. 
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Arnhemse Bovenweg @ @ 
De Arnhemse Bovenweg is een gedeelte van de oeroude verbindingsweg van 
Keulen naar Utrecht , die va nouds Heerweg of Bovenweg genoemd werd . In 
het Reglement op de politie der wegen en wateren in de gem eente Zeist van 
4 januari 1826, worden de huidige Oude Arnhemseweg, de Ie en 2e Hogeweg 
en de Arnhemse Bovenweg omschreven als: 'De Oude A rnhemsche Weg, 
beginnende op de hofstede De Blaauwe Schorteldoek en houdende deszelfs 
gewonen loop tot aan de grenzen van Driebergen '. 
In de wijkindeling van 24 april 1895 wordt deze - verschillende wij ken 
doorkruisende - weg in vieren gedeeld en alleen het gedeelte van de Oude 
Woudenbergse Zandweg tot de Montaubanstraat blijft Oude A rnhemseweg 
heten. De officiële aanduiding Ie en 2e Hogeweg ziet het licht. Het gedeelte 
van de Laan van Beek en Royen tot aan de grens van Driebergen krijgt de 
naam Siberiëweg. Op 18 november 1920 is de naam Siberiëweg omgedoopt in 
Arnhemse Bovenweg . 

Willem Arntszlaan @ @ 
Op 19 december 1949 genoemd naar Willem Arntsz , geboren eind 14e eeuw. 
Hij leerde tijdens een pelgrimstocht in Palestina een menslievende behande
ling van geesteszieken kennen, die destijds in het westen allerminst gebruike-

Hel directiegebouw van de Willem Arnlsz Hoeve, daterend van 1912, Part. collectie. 
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lijk was. Bij zijn terugkeer in Utrecht stichtte hij er een tehuis om het lot der 
krankzinnigen te verbeteren, het 'Willem Arntszhuis'. 
Op 20 maart 1911 is het 'Willem Arntszhuis' uitgebreid met de 'Willem 
Arntszhoeve' te Den Dolder. Blijkens de koopakte bestond het terrein uit 
'diverse percelen wei- en bouwland, bosschen, wegen, lanen en heidegronden 
met huis, erf en schuur, afkomstig van het landgoed 'Ewijckshoeve', gelegen in 
de gemeente Zeist enz. ter grootte van 207 ha, 34 a en 94 ca'. 

Austerlitzseweg @ @ 
Genoemd naar de ligging van de weg in de richting van de buurtschap 
Austerlitz. Voordien werd deze weg Kampweg, Kamper(grint)weg en Kamp
spoor genoemd. Austerlitz dankt zijn bestaan aan de drie Franse divisies, die 
in het voorjaar van 1804 op de heide bij Zeist gelegerd waren onder leiding van 
de generaal A. F. L. Viesse de Marmont. 
Het kamp was ongeveer 3 km lang en 1 km breed en strekte zich uit in N.W.
Z.O. richting van het 'Noordhout' langs de Kamperlinie tot op een halve km 
van de oude Odijkersteeg. 
Toen Marmont zag dat de kolonie rond het, ongeveer 20.000 man tellende, 
leger zich uitbreidde, kwam hij op het idee bij het kamp een nieuwe gemeente 
te bouwen. Hij kocht in april 1805 het omliggende land van de toenmalige 
eigenaar P. J. van Oosthuyse - de latere stichter van het dorp Rijsenburg - en 
noemde het nieuwe dorp 'Napoleon'. 
Na de drie-keizersslag op 2 december 1805 werd het dorp herdoopt en 
genoemd naar het Moravische stadje Austerlitz, waar Napoleon de Russische 
en Oostenrijkse legers versloeg, aan welke overwinnig de troepen uit het kamp 
een belangrijk aandeel hadden. De bewoners bleven het dorp evenwel nog 
lange tijd met de, door hen gegeven naam, 'Marmontbergen' noemen. Bij 
koninklijk decreet van 17 augustus 1806, nr. 7, verhief Koning Lodewijk 
Napoleon de plaats Austerlitz tot stad. Bij keizerlijk decreet van 21 oktober 
1811 werd de stad Austerlitz bij het dorp Zeist ingelijfd. Tussen de Odijker
steeg (weg langs het KNVB-centrum) en de Kamperweg (Austerlitzseweg) en 
het loodrecht op de Odijkersteeg staande Moordenaarspad (de eerste weg 
links van het pad langs het KNVB-centrum), lag na 1827 aan de noordweste
lijke uitloper van het kamp een groepje hutten, genaamd Stroo- of Smulle
buurt. 
De dakbedekking van de hutten bestond uit ligstroo, gemengd met de meer 
dan een meter lange bloemstengels van een grassoort die in grote pollen op de 
heide groeide, de 'Smele'. Vandaar de namen Smeele-, of Smeulle-, of 
Smullebuurt - vooral in Zeist gebruikt - en Stroobuurt, waaraan men in 
Driebergen de voorkeur gaf. 
In 1893 werd die buurt op last van de heer J. B. de Beaufort, oud-burgemees
ter van Woudenberg, opgeruimd, omdat zij ongunstig bekend stond. De naam 
Moordenaarspad is daar waarschijnlijk niet vreemd aan. Op de beheerskaart 
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van Staatsbosbeheer, houtvesterij Utrecht, boswachterij Austerlitz, van 1964, 
wordt het Moordenaarspad nog met name genoemd. De Smullebuurt wordt op 
deze kaart aangeduid als 'Strooienbuurt'. 

Baarnseweg CV @ @ 
Op 17 november 1910 is de weg, lopende van de halte Bosch en Duin in 
noordelijke richting en daarna ombuigende naar de Dolderseweg, Baarnseweg 
genoemd. De halte Bosch en Duin lag aan het spoorlijntje Utrecht-Zeist, 
geëxploiteerd door de Nederlandse Centraal Spoorweg Maatschappij, welke 
maatschappij ook de tramlijn Zeist - De Bilt - Utrecht exploiteerde. Daaruit 
kan worden verklaard dat de kiosk, die vroeger dienst deed bij de paardetram 
op Het Rond in Zeist, in 1909 werd overgebracht naar Bosch en Duin en daar 
nog jarenlang dienst deed als stationsgebouw. 

Bachlaan 0) 
Op 2 september 1985 genoemd naar Johann Sebastiaan Bach (1685-1750), 
'vader der Duitse toonkunst'. Bekende werken: Das Wohltemperierte Klavier, 
de zes Brandenburgse concerten, de Mattheus Passion. 

Balilaan @ 
Op 24 oktober 1941 genoemd naar Bali, een der Kleine Sunda eilanden, 
gelegen tussen Java en Lombok. 
De kunst op Bali is een volkskunst en heeft een geheel eigen karakter, dat 
nauw verweven is met de godsdienst (Hindoeïsme). 

Barendrechtweg 
Op 11 april 1983 genoemd naar Maurits Barenrecht (1874-1954), predikant van 
de hervormde gemeente te Austerlitz van 5 maart 1899 tot 13 november 1939. 
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Ds. M. Barendrecht, Pari. collectie 

De Barendrechtweg is een zijweg van de Oude Postweg in de nabijheid van de 
Woudenbergseweg. 

De Beaufortweg @ 
Op 2 augustus 1971 genoemd naar de familie De Beaufort , welke fami lie 
bijzonder veel gedaan heeft in het belang van de buurtschap Austerlitz, onder 
andere door de bouw van de hervormde kerk en pastorie , de oprichting van 
een bewaar- en naaischool en de bouwen uitbreiding van het verenigingsge
bouw. 

Karel J. C. Beekmanlaan @ 
Op 20 oktober 1952 genoemd naar Karel Johannes Cornelis Beckman , gebo
ren 18 april 1888 te Breda , oud-officier K .N.I.L. , wonende Acacialaan 18a te 
Zeist , omgekomen 20 november 1944 te Oraniënburg. 
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K. J. C. 8eckman, Part. collectie Zeist. 

Beethovenlaan CD CD 
Op 22 september 1985 genoemd naar LLldwig van Beethoven (1770-1827), 
Duits componist van Vlaamse herkomst. Grootmeester der instrumentale 
muziek. Componeerde ondermeer 9 symfonieën, 11 ouvertures en 38 pianoso
naten. 

Nicolaas Beetslaan CD 
Op 21 oktober 1926 genoemd naar prof. dr. Nicolaas Beets (1814-1903), 
Nederlands theoloog , dichter en schrijver ; publiceerde in 1830 zijn eerste 
gedicht. Meesterwerk: Camera Obscura (1839) , (onder pseudoniem Hilde
brand) . Hij was hoogleraar in de theologie aan de Rijksuniversiteit te Utrecht. 

Behringstraat zie Karpervijver 

Jacoba van Beierenlaan (j) ® 
Op 22 juni 1933 genoemd naar Jacoba van Beieren (1401-1436). Hertogin van 
Beieren, Gravin van Holland , Zeeland en Henegouwen , volgde in 1417 haar 
vader Willem VI op. Zij huwde achtereenvolgens met Jan van Tours, Jan van 
Brabant , Humphrey van Gloucester en Frank van Borselen. Door haar laatste 
huwelijk verloor zij al haar rechten aan Filips de Goede. 

Benedenweg zie Driebergseweg 
Noordweg 
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Bergweg ® @ @ 
De Bergweg is kennelijk genoemd naar de li gging van de weg in de richting 
van een berg . Welke berg daarmee bedoeld wordt is niet geheel duidelijk. 
Enerzijds wordt Soesterberg op oude kaarten , onder andere op de plattegrond 
van Zeist uit Kuyper's Atlas van 1867 , aangeduid als 'Den Berg'. A nderzijds 
kan worden gedach t aan de Amersfoortse berg. De Amersfoortseweg werd in 
de zeventiende eeuw ook 'Berchwech' genoemd. 
D e Bergweg werd in de vorige eeuw Veenweg en Mac Adamweg genoemd. 

Berkenlaan @ 
D e Berkenlaan werd op 10 november 1921 door de gemeente overgenomen 
van de N. V. Schaerweijder Bosschen . 

Bethaniëlaan en -plein @ 
Genoemd naar het medisch kindertehuis 'Bethanië' , dat in 1873 werd opge
richt en ondergebracht in een gedeelte van het voormalig protestants weeshuis 
aan de Slotlaan . 
Omdat in de daaropvolgende jaren voortdurend aanvragen voor opneming 
van kinderen moesten worden afgewezen , werd in 1882 beslo ten op een 
bosterrein buiten de toenmalige bebouwde kom va n Zeist (het huidige Betha-

Bethanië, Part. coLLectie. 
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niëplein) een nie uw gebouw te stichten, dat plaats bood aan 85 kinde ren. In 
1925 bleek ook deze huisvesting niet meer voldoende ruimte te bieden. De 
gemeente Zeist was inmiddels sterk uitgebreid en in het jaarverslag van de 
Vereniging 'Bethanië ' van 1925 stond onder andere 'bovendien was het station 
vlak tegenover 'Bethanië' gebouwd en van den rook van de locomotieven 
hadden we duchtig last'. 
In 1930 werd besloten het oude pand aan de gemeente te verkopen en iets 
geheel ni euws te stichten, (weer) aan het eind van de bebouwde kom van 
Zeist , namelijk aan de Verlengde Slotlaan . 
De Bethaniëlaan kreeg haar naam op 24 januari 1907, het Bethaniëplein de 
zijne op 22 december 1932. 

Het in 1912 gesloopte Beukbergen, Van de Poll-Stichting. 

Beukbergenlaan en -plein 
De Beukbergenlaan is genoemd naar huize 'Beukbergen' aan de A mersfoort
seweg, dat op de kaart van ir. Bernhard de Roy van 1677 reeds voorkomt. Op 
4 november 1974 is aan de wegen op het ni euwe woonwagencentrum te Huis 
ter Heide de naam Beukbergenplein gegeven. 

Bilderdijklaan eB 
Op 21 oktober 1926 genoemd naar Willem Bilderdijk (1756-1831) , Nederlands 
dichter en geleerde , vurig Oranje-gezind , voorloper van 'Het Nederl ands 
Réveil ' . 
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Biltseweg @ 
Op 17 november 1910 is de weg, lopende van de halte Bosch en Duin bij de 
splitsing Duinweg/Baarnseweg, naar de grens van de gemeente De Bilt , 
Biltseweg genoemd. 

8likkenburg, Part. collectie. 

Blikkenburgerlaan @ @ 
De Blikkenburgerlaan dankt haar naam aan het huis 'Blikkenburg' (eigenlijk 
is de juiste naam 'Bliekenburg') , dat reeds in 1340 in leen blijkt te worden 
gehouden van de Heren van Abcoude. In een akte van 8 oktober 1406 is 
sprake van de 'Bliekenborgher steghe'. (Zi e Bronnen van Z eist, deel I, bladz. 
138). 
In 1527 is 'Bliekenburg' door de Staten van Utrecht als ridderhofstad erkend. 
Het oude huis is reeds lang verdwenen. Thans staat er nog een negentiende 
eeuwse buitenplaats. 
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Bloemenheuvel, Van de Poll-Stichting Zeist. 

Bloemenheuvellaan CD 
Op 13 oktober 1952 genoemd naar de buitenplaats 'Bloemenheuvel' op de 
hoek van de Utrechseweg-Van Reenenweg. 

Jacob Blokhuis, Pari. collectie Z eis/. 
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Jacob Blokhuislaan @ 
Op 20 oktober 1952 genoemd naar Jacob Blokhuis , geboren 21 januari 1891 te 
Noordwijk , majoor bij de genie , wonende Prof. Lorentzlaan 137 te Zeist , 
omgekomen 3 mei 1942 te Oraniënburg. 

Jacobus C. Boogaard, Part. collectie 

Jacobus C. Boogaardlaan @ 
Op 20 oktober 1952 genoemd naar Jacobus Christiaan Boogaard , geboren 23 
mei 1904 te Haarlem , kapitein-vlieger, wonende Lindenlaan 2 te Zeist , omge
komen 3 mei 1942 te Oraniënburg. 

Borneolaan @ @ 
Op 2 september 1947 genoemd naar Borneo (Kalimantan) naar grootte het 
derde eiland ter wereld , groot 746.500 km2

. Voor 4/5 deel is het eiland 
Indonesisch, de rest bestaat uit Brunei, Sarawak en Sabah. 
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Frank van Borselenlaan 0) CD 
Op 22 juni 1933 genoemd naar Frank van Borselen (1395-1471) , Zeeuws 
edelman , behoorde tot de Kabeljauwse Partij. Hij werd in 1425 stadhouder 
van Holland , huwde in 1433 met Jacoba van Beieren en moest daarom het 
stadhouderschap opgeven. Filips van Bourgondië schonk hem toen de titel van 
Graaf van Oostervant. 

Boschlaan 
'è? 

Boskant @ 

zie Antonlaan 
Pal1~+van Wielrechtlaan 

Op 18 november 1920 is de weg, lopende langs de grens tussen het Zeisterbos 
en het toen als bouwterrein te exploiteren gedeelte van het Kerckebosch , 
Boskant genoemd. 

Boslaan @ 
Op 3 september 1901 genoemd naar het in de onmiddellijke nabijheid gelegen 
Zeisterbos , dat in 1913 in openbare veiling door de gemeente Zeist werd 
aangekocht. 

Dr. D. Bosplein @ 
Op 30 maart 1951 genoemd naar dr. Dirk Bos (1862-1916), Nederlands 
staatsman. Hij studeerde wis- en natuurkunde in Groningen, waar hij in 1888 
promoveerde. Hij was leraar in Groningen , directeur van de Nederlandse 
Hypotheekbank te Winschoten en schoolopziener in het arrondissement Win
schoten. Als vrijzinnig democraat was hij van 1901-1916 lid van de Tweede 
Kamer en werd in 1913 , als onderwijsspecialist , voorzitter van de pacifica, 
tiecommissie op het gebied van het lager-onderwijs. Aldus had hij een leidend 
aandeel in de voorbereiding van de in 1917 tot stand gekomen financiële 
gelijkstelling van het openbaar en bijzonder onderwijs . 

Dokter J. C. Boswijklaan @ 
Op 31 maart 1952 genoemd naar Jan Cornelis Boswijk (1894-1947) , die van 
1927-1947 als afdelingsgeneesheer verbonden was aan de 'Willem Arntsz
hoeve' in Den Dolder. Zijn liefde voor de hem toevertrouwde patiënten bleek 
onder meer uit zijn onverschrokken houding bij de gewelddadige wegvoering 
van Joodse patiënten van zijn afdeling op 27 november 1943. Hij werd 
gearresteerd en via Vught overgebracht naar het beruchte concentratiekamp 
Dachat.i in Duitsland , waar hij tot mei 1945 gevangen werd gehouden en 
slechts ternauwernood aan de dood ontkwam. Hij is de zware ontberingen van 
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Leden van de medische staf van de Wi/lem Arntszstichting, begin maart 1943, bij hun 
terugkeer uit Amsterdam, waal' een maand gevangenisstraf was doorgebracht in verband 
met hun weigering gegevens te verstrekken over Joodse patienten. v.l.n.r. mevr. W. A. 
C. van Essen, dr. C. F. Engelhard, J. C. Boswijk en dr. H. van der Hoeven (foto A rchief 
Centraal Bureau WAS, Utrecht). 

het concentratiekamp echter nooit te boven gekomen. Hij overleed plotseling 
op 26 juli 1947. 

Bothadwarslaan zie De la Reylaan 

Bothalaan CV 
Op 29 maart 1901 genoemd naar Louis Botha (1862-1919). Boerengeneraal. 
Eerste minister van de U ni e van Zuid-Afrika (Transvaal , Oranje Vrijstaat , 
Natal en Kaapkolonie). Onder zijn leiding werd tijdens de Eerste Wereldoor
log (1914-1918) in 1915 Duits Zuidwest-Afrika veroverd. 

Boulevard @ @ @ 
De Boulevard heeft wat de naamgeving betreft, een noga l bewogen verleden . 
In de raadsvergadering van 24 januari 1907 werd conform het vo.orstel van 
burgemeester en wethouders besloten 'om den zoogenaamden Boulevard, 
loopende van de Slotlaan naar de Bergweg te noemen Schaerweijderparldaan '. 
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In de raadsvergadering van 20 december 1928 deelde de heer G. H . F ijgi (later 
gespeld Figi) mede , dat de gelijklu idendheid in de benaming van twee wegen , 
namelijk de Schaerweijderparklaan en de Schaerweijdelaan , veel verwarrin
gen en moeite veroorzaakte. H ij stelde voor , eerstgenoemde laan weer als 
vanouds de naam Boulevard te geven , zoals deze in de volksmond trouwens 
nog steeds genoemd werd. 
Burgemeester en wethouders voelden niet voor deze uitheemse naam en 
achtten het juister , dat de hoofdverkeersweg door het Schaerweijder Villapark 
de naam Schaerweijderparklaan zou blijven behouden . De raad dacht er 
anders over en maakte er Boulevard van. Tien jaar later , in de raadsvergade
ringen van 24 februari en 31 maart 1938 , is nog urenlang gediscussieerd over 
het voorstel van het raadslid Scheps om de Franse naam Boulevard te 
veranderen in Dreef. Dit werd onder meer als volgt gemotiveerd: 'Wanneer uit 
Zeist brieven worden gezonden naar bijvoorbeeld Oostende, met als afzendera
dres daarop 'Boulevard te Zeist', dan voelt spreker dat als een aanval in de rug 
op een stamverwant volk met 4 millioen zielen, dat voor het behoud van zijn taal 
strijd voert op leven en dood'. 
Zelfs dit argument mocht niet baten en het voorstel werd verworpen met 13 
tegen 4 stemmen. 

Charlotte de Bourbonlaan @ 
Op 10 december 1931 is deze laan genoemd naar Charlotte de Bourbon (1546-
1582). Zij huwde te Brielle op 12 juli 1575 Prins Wi llem I van Oranje en was 
diens 3e gemalin. Zij bezweek na de verpleging van de Prins na de aanslag van 
Jean Jaureguy. 

Filips van Bourgondiëlaan 0) ® 
Op 12 november 1962 genoemd naar Filips van Bourgondië (1464-1524). Hij 
was een bastaardzoon van Filips de Goede , Hertog van Bourgondië. 
In 1498 benoemde Filips de Schone hem tot admiraal en in 1501 tot Gouver
neur van Gelre . Wegens zijn militaire en diplomatieke gaven benoemde Karel 
V hem 1516 tot Bisschop van Utrecht. 

~v;v," "'" 

Bovenweg zie Arnhemse Bovenweg 
Krakelil1gweg 

Ter Braaklaan CV 
Op 3 februari 1975 genoemd naar Menno ter Braak (1902-1940) , Nederlands 
schrijver, essayist. Een der meest strijdbare geesten der vooroorlogse gene
ratie. 
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Titus Brandsmalaan @) @ 
Op 3 februari 1964 genoemd naar Anne Sjoerd Brandsma (Titus Brandsma), 
geboren 23 februari 1881 te Oegeklooster, Nederlandse karmeliet , hoogleraar 
te Nijmegen , leidende figuur in het verzet tegen de gelijkschakeling van het 
r.k. onderwijs en de r.k. pers. Hij werd op 19 januari 1942 gearresteerd en 
overleed op 26 juli 1942 in Dachau. In 1984 vond zijn zaligverklaring plaats. 

Breesteeg 
" 
zie Koppelweg 

Bremlaan @ 
Op 4 oktober 1971 zijn namen gegeven aan een viertal wegen, welke werden 
aangelegd op het gebied, gelegen tussen te Tolhuislaan, de Paltzerweg en de 
Baarnseweg. Aangezien het betreffende terrein en zijn omgeving zich ken
merkten door bos en duin , zijn aan de ontworpen wegen namen gegeven van 
op dergelijke gronden voorkomende heesters en struiken, zoals brem, gagel , 
kamperfoelie en vlier. 

Breullaan ® 
De Breullaan dankt haar naam aan het huis 'De Breul' , dat reeds in 1413 in 
leen blijkt te worden gehouden van Johan, Heer van Egmond en IJsselstein. 
(Zie Bronnen van Zeist, deel I , bladz. 150). De Breullaan was vroeger een deel 
van de Odijkerweg, die ten noorden van de Arnhemse Bovenweg doorliep tot 
in de heide naar Austerlitz (zie Odijkerweg). De naam breul , briel , bril , bruil , 
duidt op de - vroegere - bodemgesteldheid , namelijk laag , vochtig, waterig , 

De Breul, Pari. coLleClie. 
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moerassig , met gras of houtgewas begroeid land , of: omheind kreupelbos. (Zie 
G. J. Uitman , Wat zeggen onze aardrijkskundige namen?, Assen 1954, bladz. 
79). 

j)~ }3rink • ~eis! 

De Brink, Part. collectie Zeist. 

De Brink ® 
Op 1 oktober 1984 is aan de ontsluitingsweg van het gelijknamige bouwplan de 
naam 'De Brink' gegeven. Zie ook bij Brinkweg. 

Brinkhove CD 
Op 1 oktober 1957 besloten burgemeester en wethouders het in aanbouw 
zijnde bejaardencentrum aan de Utrechtseweg tegenover De Brink , de naam 
Brinkhove te geven. 
Het hoofdgebouwen de 26 daarbij behorende bejaardenwoningen kregen de 
huisnummeraanduiding Brinkhove 1 t/m 27. 

Brinkweg CD 
Hoewel bij het woord brink vaak gedacht wordt aan een met bomen begroeid 
en tot markt dienend dorpsplein , moet het antwoord op de vraag naar de 
betekenis van de Zeister Brink in een andere richting worden gezocht. 
In het oostelijk deel van Utrecht heeft het woord brink of brenk namelijk de 
betekenis van een gedeelte van de almende, de gemenegrond van een marke . 
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In Soest en in Renswoude komen omvangrijke boerenerven voor , die de naam 
Brink dragen . Ook de naam Brinkkanterweg in Woudenberg wijst in die 
richting . De Brink wordt voor het eerst genoemd in een akte van 9 apri l 1409 
(zie Bronnen van Zeist, deel I , bladz. 145). Blijkens een akte van 11 juli 1443 
verpachtte de Bisschop van Utrecht op die datum aan zijn deurwaarder Geryt 
van Zuylen van Blikenborgch zijn hof gelegen aan de Brenck te Zeist voor vijf 
mudden rogge 's jaars (zie Bronnen van Zeist, deel I , bladz. 222). Op deze 
'B isschopshof' , waarvan reeds sprake is in een oorkonde van 22 februari 1308 
(zie Bronnen van Zeist, deel I , bladz. 28) zetelde in de middeleeuwen de 
villicus (een soort rentmeester van de bisschop). Daar was ook het centrum 
van de administratie van en de rechtspraak over de domeingronden , die onder 
deze hof behoorden. 

Broederlaan zie Filosofenlaantje 

Broederplein @ 
Genoemd naar het 'Broederhuis' van de Evangelische Broedergemeente , dat 
in de jaren 1748-1749 gebouwd werd op het oostelijk van de Nassau-Odijklaan 
gelegen plein , hetgeen toen Broedersquare genoemd werd. . 
Het 'Broederhuis' is genummerd Broederplein 39 t/m 54. Hier zetelt sedert 
1973 de Rijksdienst voor de Monumentenzorg. Het Broederplein werd vroe
ger ook Oosterplein genoemd . 

Brouwerij, Part . collectie. 
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Brouwerij @ 
De Brouwerij 'herinnert aan de tijd, dat er in Zeist bier gebrouwen werd. De 
gebouwen van de Brouwerij hebben overigens niet altijd die bestemming 
gehad, want na de voltooiing van het Slot dienden zij als stal en koetsierswo
ning van het Slot. 
De ongehuwde broeders van de Evangelische Broedergemeente, komend uit 
Heerendijk bij IJsselstein, namen eerst hun intrek in 'Veelzigt'. Later vonden 
zij hier onderdak en noemden hun onderkomen toen 'Bethlehem', denkend 
aan de stal van Christus' geboorte. Na de voltooiing van het 'Broederhuis' 
werd de bierbrouwerij opgericht, maar de concurrentie van de meer professio
nele brouwerijen was van dien aard, dat dit Zeister bier zich niet heeft weten te 
handhaven. 

Brugakker CD (0 
Op 10 juni 1974 is aan het gebied van de 3e fase van het plan Zeist-West, de 
naam Brugakker gegeven, met de bepaling dat die naam tevens dient als 
straatnaam voor de binnen dat gebied geprojecteerde wegen (zie ook Nijen
heim). 
Het smalle gebied, dat zich uitstrekt van de Zeisterbrug (waar Koppelweg en 
Koppeldijk in elkaar overgaan) naar de buurtschap De Vinkenbuurt, dichtbij 
de Kromme Rijn en dat midden in het gebied van de 3e fase is gelegen, werd 
vroeger met de naam Brugakker aangeduid. Brughacker wordt reeds genoemd 
op 26 februari 1480 (zie Bronnen van Zeist, deel I, bladz. 324). 

Bunsinglaan @ @) 
De Bunsinglaan is geboemd naar de aan deze weg gelegen eeuwenoude, maar 
verbouwde boerderij 'De Bunsing' (Bunsink). De Bunsinglaan werd ook 
Stoetwegensedijk genoemd. 
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Proefboerderij 'de Bunzing' Bunzing/aan Zeist, FOLO: H. de Vries, A. V. dienst J. V. O. 
Z eist. 

Anna van Burenlaan @ 
Op 10 december 1931 genoemd naar Anna van Buren van Egmond , Gravin 
van Buren (1533-1558), enige dochter van Maximiliaan van Egmond , Graaf 
van Buren en Leerdam. Zij huwde op 8 juli 1551 op het kasteel te Buren Prins 
Willem I van Oranje en was diens eerste gemalin. Zij was de moeder van Filips 
Willem. 

Cornelis M. J. M. Burgerlaan @ 
Op 20 oktober 1952 genoemd naar Cornelis Matheus Johannes Maria Burger, 
geboren 23 april 1920 te Zeist , student , wonende Joost van den Vondellaan 52 
te Zeist , omgekomen 16 februari 1944 te Amsterdam. Aanvankelijk begraven 
op het thans gesloten r. k. kerkhof aan de Utrechtseweg, later overgebracht 
naar de erebegraafplaats te Loenen op de Veluwe. 
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Com.elis M. 1. M. Burger, Part. collectie 

Busbroekersteeg zie Kerkweg 

De Buurt zie Nooitgedacht 

Het Buurtje zie Maurikstraat 

Jacob Catslaan eB 
Op 21 oktober 1926 genoemd naar Jacob Cats (1577-1660) , Nederlands 
staatsman en dichter , was onder andere Raadpensionaris van Holland en 
West-Friesland. Cats is door zijn poëzie een der leidslieden geweest van de 
calvinistische gedachtenwereld ('Vader Cats'). 

Celebeslaan zie Johannes Postlaao 

Choisyweg @ 
Op 2 juni 1921 genoemd naar de buitenplaats 'Choisy', gelegen aan de Slotlaan 
tussen de 2e Hogeweg en de Woudenbergseweg. D e buitenplaats is in 1912 
gesloopt. Alleen de hardstenen palen met de letters 'Choi' en 'sy' zijn nog te 
zien bij de inrit van de woning Woudenbergseweg 2. 
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Huize Choisy, Part . collectie. 

Chopinlaan CD 0) 
Op 2 september 1985 genoemd naar Frédéric François Chopin (1810-1849) , 
Pools-Frans romantisch pianist en componist van - vrijwel uitsluitend - piano
muziek. Tot zijn beste werken behoren : de etudes, préludes , mazurka 's 
polonaises , sommige walsen en nocturnes. 

Churchill-Iaan @ 
Op 6 september 1965 genoemd naar Sir Winston Leonard Spencer Churchill 
(1874-1965) , Engels politicus , historicus en schrijver. Hij werd als premier van 
Groot Brittanië (sedert mei 1940) de bezielende leider der geallieerden tijdens 
de Tweede Wereldoorlog (met StaJin en Roosevelt). Na de verk iezingsneder
laag der conservatieven in 1945 leidde hij tot 1951 d~ oppositie ; van 1951-1955 
was hij wederom premier. Hij schreef onder andere memoires over de Tweede 
Wereldoorlog en ontving de Nobelprijs letterkunde in 1953. 

De Clomp (j) 
Op 29 juli 1974 is aan het , door de Griftlaan , de Weteringlaan en de Grift 
omgeven, centrumgebied van het plan Zeist-West de naam De Clomp gegeven 
met de bepaling dat die naam tevens dient als straatnaam voor de binnen dat 
gebied geprojecteerde wegen (zie ook Nijenheim). 
Blijkens het raadsvoorstel van 19 juli 1974 is het centrumgebied genoemd naar 
de in 1971 afgebroken herberg 'De Clomp' aan de Koppeldijk. Behalve deze 
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Het Klompje, Part. collectie. 

herberg werd de gehele buurt rondom de sluis aan de Zeister Vaart , Het 
Klompje genoemd. De naam wordt al in 1529 vermeld (zie Bronnen. van Zeist, 
deel II bladz. 11). 

Louise de Colignyplein @ 
Op 10 december 1931 genoemd naar Louise de Coligny (1555-1620). Zij 
huwde in Antwerpen 12 april 1583 Prins Willem I van Oranje en was diens 
vierde gemalin. Zij was de moeder van Frederik Hendrik. 

Dr. H. Colijnlaan @) 
Op 30 maart 1951 genoemd naar dr. Hendrikus Colijn (1869-1944) , Neder
lands staatsman. In 1909 werd hij lid van de Tweede Kamer , 1911-1913 
minister van Oorlog. In 1922 volgde hij dr. A. Kuyper op als leider van de 
Anti -Revolutionaire Partij. In 1923 werd hij minster van Financiën. Minister
President 1925-1926 en 1933-1939. Hij trad speciaal op als bezuinigingsminis
ter. Zijn 'aanpassi ngspoliti ek' vond voora l van de linkerzijde felle bestrijding. 
In 1941 werd hij door de Duitsers geïnterneerd en is op 18 september 1944 te 
Ilmenau overleden. 
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Comeninslaan CD 
Op 8 mei 1967 genoemd naar Johann Amos Comenius (1592-1670), Tsjechisch 
pedagoog, voortgekomen uit de Boheems-Moravische Broedergemeente. In 
1657 vestigde hij zich in Amsterdam. Hij stierf in Naarden waar hij ook 
begraven is. Zijn pedagogiek is van een milde goedheid; zijn onderwijssysteem 
op het aanschouwelijke gericht. Hoofdwerk: Didactica magna (grote didac
tiek). 

Cort van der Lindenlaan @ 
Op 30 maart 1951 genoemd naar mr. Pieter Wilhelm Adriaan Cort van der 
Linden (1846-1935), Nederlands liberaal staatsman. Hoogleraar in het straf
recht 1881-1896. Minister van Justitie 1897-1901. 1913-1918 Minister-President 
van een extra-parlementair kabinet dat ons land door de oorlogsjaren 1914-
1918 hielp en in 1917 een grondwetsherziening tot stand bracht, waarbij 
algemeen kiesrecht en financiële gelijkstelling van het openbaar en bijzonder 
onderwijs werd verwezenlijkt. 

Da Costalaan CV 
Op 29 mei 1935 genoemd naar Isaäc da Costa (1798-1860), Nederlands 
schrijver en dichter. Onder invloed van Bilderdijk werd hij een der grote 
voorvechters van het zogenaamde 'Réveil'. 

Costerlaan CV 
Op 29 maart 1901 genoemd naar dr. Hermanus Jacob Coster (1865-1899). 
Deze vestigde zich na zijn promotie als advocaat in Zuid-Afrika en werd in 
1895 staatsprocureur van de republiek Zuid-Afrika. Toen in 1899 de oorlog 
tegen Engeland uitbrak nam hij dienst in het Boerenleger . Hij sneuvelde op 30 
oktober van dat jaar bij Elandslaagte. Op 6 december 1967 werd te zijner 
gedachtenis op de oude begraafplaats te Pretoria een monument onthuld. 

Couwenhoven (2) @ 
Op 17 juli 1972 is aan het gebied van de 2e fase van het plan Zeist-West de 
naam Couwenhoven gegeven, met de bepaling dat die naam tevens zal dienen 
als straatnaam voor de binnen dat gebied geprojecteerde wegen (zie ook 
Nijenheim). In de nabijheid van dit gebied was vroeger de hofstede 'Couwen
hoven' gevestigd (zie ook Kouwenhovenselaan). De naam komt al in 1469 
voor (zie Bronnen van Zeist, deel I, bladz. 279). 

Cronjélaan @ 
Op 29 maart 1901 genoemd naar Pieter Arnoldus Cronjé (1835-1911). Boeren
generaal. Hij versloeg in december 1899 de Engelsen bij Modderrivier en bij 
Magersfontein, maar op 27 februari 1900 moest hij voor het Engelse leger 
onder lord Roberts bij Paardenberg capituleren. Als krijgsgevangene werd hij 
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naar Sint Helena gevoerd, vanwaar hij In 1903 naar zijn vaderland terug
keerde. 

Crosestein CD ® 
Op 7 augustus 1978 is aan het gebied van de 4e fase van het plan Zeist-West de 
naam Crosestein gegeven, naar de gelijknamige hoeve, die tevens een minia
tuur-ambachtsheerlijkheid is geweest van nog geen 22 ha. 

Dahliastraat CV 
Op 5 april 1906 besloot de gemeenteraad aan vier nieuwe wegen in de 
nabijheid van de Driestlaan (Hortensialaan) bloemennamen te geven, t.w. 
Dahliastraat, Leliestraat, Rozenstraat en Tulpstraat. 

Daltonlaan CD 
Op 8 mei 1967 genoemd naar het Dalton-onderwijs, dat omstreeks 1920 in de 
Verenigde Staten is ontwikkeld door Helen Parkhurst in het plaatsje Dalton 
(Massachusetts) . 
Het Dalton-onderwijs wordt gekenmerkt door de vrijheid die aan de leerlin
gen wordt gegeven, door het stimuleren van de samenwerking tussen hen 
onderling en door individualisering en differentiëring van het onderwijs. 

Dalweg @> @ 
Bij schrijven van 18 juli 1910 deelde de N. V. Schaerweijder Bosschen aan 
burgemeester en wethouders van Zeist mede, dat vanaf die datum voor het 
openbaar verkeer was opengesteld: 'De Dalweg, lopende van de Schaerweijder
parklaan (Boulevard) naar de Bergweg'. 
De naam Dalweg houdt verband met de ligging van deze weg ten opzichte van 
de Bergweg. De Dalweg werd eigendom van de gemeente, ingevolge raadsbe
sluit van 10 november 1921. 

Dassenlaar, @ 
Op de tussen de Paduaweg en Paltzerweg gelegen terreinen zijn op 5 januari 
1959 aan een viertal aan te leggen wegen namen gegeven, welke ontleend zijn 
aan op· bosgrond levende dieren, te weten de das, de eekhoorn, de hermelijn 
en de marter. 

Dennenweg 0) 0 
Op 27 augustus 1906 genoemd naar de dennebomen, welke in dit gebied in 
ruime mate aanwezig waren en nog zijn. 

Dolderseweg 0 @ @ 
De Dolderseweg, lopende vanaf de Amersfoortseweg tot de Soestdijkerweg, is 
als verlenging van een der paden uit 1653 in 1860 aangelegd door een 
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commissie van administratie, onder voorzitterschap van mr. W. D. F. Schas, 
burgemeester van Zeist. 
Zoals gebruikelijk, werd bij de vergunning voor de aanleg van deze 'Kunst
weg' tevens toestemming verleend voor het heffen van tolgelden. De tol stond 
ongeveer ter hoogte van hotel 'Hiensch' en werd gedurende vele jaren bediend 
door Andreas Fox, naar wie ook een straat in Den Dolder is genoemd. Op 11 
oktober 1904 besloot de gemeenteraad het beheer en het onderhoud van de 
Dolderseweg met ingang van 1 januari 1905 over te nemen. Het besluit om de 
tolheffing te handhaven werd op 26 oktober 1904 ongedaan gemaakt, toen de 
gemeenteraad overeenkomstig het voorstel van het raadslid J. Blooker besloot 
de tol met ingang van 1 januari 1905 af te schaffen. 
Over de naam Den Dolder schrijft de heer G. J. Uitman in het boek Wat 
zeggen onze aardrijkskundige namen?, Assen, 1954, pagina 48, het volgende: 
'Den Dolder-Dolder ontstond uit Dolre, Dulre-kan samenhangen met de bena
mingen Dollart en Dullaert, inhammen in zee in Groningen en Zeeland. Uit 
1524 dateert een Dollaert bij het kasteel Duurstede. Het oudfries kent dollert, in 
de betekenis van groot gat in de grond, kom, laagte, poel. 
Dit woord ontstond uit dole, dol = del, gracht, poel. Al bestaat in de tegenwoor
dige buurtschap bij Zeist geen poel meer, drassig terrein kan aanwezig zijn 
geweest op of nabij het buiten van deze naam. Dat een naam, die feitelijk niet 
meer van toepassing is, toch blijft bestaan, is heel gewoon bij geografische 
benamingen. Zo komt in West-Vlaanderen Dullaert veelvuldig voor als bena
ming van een hofstede of stuk land, in een paar gevallen inderdaad als de 
benaming van een voormalige poel (Beekman-Moerman) '. 
Een gracht of sloot, de 'Dolte' geheten, vindt men zowel in Workum als in 
Oppenhuizen (Fr.). 

Van Doornlaantje @ 
Op 1 oktober 1984 werd de naam Van Doornweg ingetrokken, omdat deze 
weg tengevolge van een reconstructie van wegen in het centrum werd 
opgeschoven naar het verlengde van de Antonlaan. Daardoor onstond één 
rechte weg, waaraan de naam Antonlaan is gegeven. 
De in het verlengde van de Krugerlaan aangelegde wandelstraat gelegen nabij 
de voormalige Van Doornweg kreeg de naam Van Doornlaantje. De Van 
Doornweg was op 12 november 1896 genoemd naar Gijsbertus van Doorn 
(1828-1903), ter gelegenheid van zijn veertigjarig jubileum als gemeenteop
zichter. 
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Onder zijn leiding werden de meeste wegen in het centrum van Zeist verhard. 
Hij was van 1865 - 1903 tevens opzichter in dienst van de commissie van 
administratie over de Macadamweg van Zeist naar Huis ter Heide (de huidige 
Montaubanstraat , Voorheuvel , Bergweg en Prins Alexanderweg). 

Van Doornweg zie Van Doornlaantje 

Dopheidelaan zie Prinses Irenelaan 

Dorpsplein @ 
Op 10 april 1972 heeft de gemeenteraad , op verzoek van het bestuur van de 
Vereniging 'Austerlitz Belang', aan het gedeelte van de Schoolweg dat"om de 
dorpspomp ligt , de naam Dorpsplein gegeven, omdat deze benaming in de 
volksmond reeds voor deze plaats werd gebruikt. 

Dorpsplein A usterlitz, Openbare Werk.en Z eis!. 

Ie en 2e Dorpsstraat @ 
De Dorpsstraat (in de Verordening to l verdeling der gemeente Z eist in wijken 
van 24 april 1895 voor het eerst officieel aangeduid als Ie en 2e Dorpsstraat) , is 
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Dorpstraat, Zeist 

Dorpsstraat Zeist , Part. colLectie. 

één der oudste wegen van Zeist. Uit diverse stukken blijkt dat de Dorpsstraat 
in de middeleeuwen reeds bestraat was. 
In een in het Latijn gestelde oorkonde van 27 mei 1368 is sprake van de 'Strata 
de Z eyst' en in een andere oorkonde van 7 oktober 1403 van 'den goede, 
gheheten Zeysterstrate' (Zie Bronnen van Zeist, deel I , resp. bladz. 60 en 131). 
Uit de wijkindeling van 4 september 1851 blijkt , dat de Dorpsstraat toen liep 
vanaf de tolboom van de Utrechtseweg ter hoogte van de Van Reenenweg tot 
de molen van Blank aan de Driebergseweg , hoek Molenweg. 
In de middeleeuwen werd de hele weg van Zeist naar Driebergen (de huidige 
Dorpsstraten , de Driebergseweg en de Hoofdstraat in Driebergen) zowel 
Zeysterstraat als Hoenderstraat genoemd. 1 

In een verkoopakte van 6 augustus 1879, verleden voor notaris A . Vosmaer 
wordt gesproken van de 2e Dorpsstraat of Voorstraat. 
Op een in 1959 van een der bewoners van de 2e Dorpsstraat ontvangen 
verzoek om de zijns inziens denigrerende naam Dorpsstraat te wijzigen in 
bijvoorbeeld Utrechtsestraat , hebben burgemeester en wethouders afwijzend 
beschikt en bleef deze vertrouwde naam voor onze 'stad in het bos ' behouden . 

I C. Dekker, H et Kromme Rijngebied in de Middeleeuwen (bladz. 471). 
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De Dreef CD CD 0 @ 
Op 8 mei 1967 heeft de hoofdverbindingsweg door de wijk Vollenhove de 
naam Dreef gekregen. 

Driebergseweg @ @) 
De Driebergseweg, voorheen ook Benedenweg genoemd, was de oude kerk
weg voor de in Driebergen en Rijsenburg wonende parochianen, die tot na de 
reformatie tot het Kerspel Zeist behoorden. 
Dat de Driebergseweg ook Kerkweg genoemd werd moge blijken uit de 
volgende verklaringen, die tijdens een rechtskwestie over de vraag of de 
(Arnhemse) Bovenweg dan wel de (Driebergse ) Benedenweg vanouds de 
Heerweg was, werden afgelegd. 
Op 18 december 1566 verklaarde Pauwel Peterss, oud 76 jaar (en op 25 
februari 1567 bevestigde Andries Adriaensz, oud 74 jaar), dat het hun bekend 
was dat zij altijd gehoord hadden, 'Dat den Heerwech tusschen Wytrecht en de 
Reenen boven aen den berch heenen ghaet (Dus dat de Heerweg de hoger 
gelegen Arnhemse Bovenweg was; V.) ende den benedenwech van ouden 
heercomen ende oock noch altijt die Kerckwech gheheten is' (Zie Bronnen van 
Zeist, deel 11, bladz. 130-133). 
Overigens is deze weg, evenals de Utrechtseweg, eeuwenlang een secundaire 
zandweg geweest, die pas in het begin van de 1ge eeuw bestraat is. 
In de raadsvergadering van 29 oktober 1896 wordt gevraagd om de Stations- of 
Driebergseweg naar het station beter te verlichten nu er aan die weg meer en 
meer woningen komen te staan. 

Duinweg CD @ 
Op 27 augustus 1906 genoemd naar de gesteldheid van het omliggende terrein. 

Johannes van Duurenlaan @ 
Op 3 oktober 1956 genoemd naar Johannes van Duuren (1804-1873). Hij was 
aanvankelijk ambtenaar bij de stedelijke belastingen te Nijmegen en werd 
vervolgens benoemd tot 'opzichter in het Cellenbroederenhuis' aldaar. Samen 
met zijn vrouw, Maria van Vulpen, ging hij ertoe over, de cellen waarin de 
geesteszieken soms jaren waren opgesloten, te openen en de patiënten vrije 
beweging in de open lucht toe te staan, hen met veel geduld aan goede 
gewoonten te wennen en hen aan het werk te zetten. 
Wat het 24-tal patiënten, mannen en vrouwen, in korte tijd onder Van 
Duuren's leiding van dat sombere gesticht je wist te maken,grenst aan het 
wonderbaarlijke. Door zijn grote menslievendheid is hij een zegen geweest 
voor de ongelukkige bewoners van het gesticht en heeft hij een belangrijk 
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aandeel gehad in de omwenteling welke nadien in de verpleging van geestes
zieken heeft plaatsgevonden. 
Zijn naam en die van zijn vrouw, die hem een krachtige steun is geweest , zijn 
gebeiteld in het gedenkteken dat in 1949 is onthuld ter gelegenheid van het 
lOO-jarig bestaan van het provinciaal ziekenhuis nabij Santpoort. 

Dwarsweg CV 
AI in de vorige eeuw genoemd naar de ligging van de weg ten opzichte van de 
Van Reenenweg. 

Dijnselburgerlaan @ @ 
Op 6 februari 1956 is deze - achter het openbaar slachthuis en de Gerofabriek 
aangelegde - weg Dijnselburgerlaan genoemd omdat daar vroeger de oude 
oprijlaan van het landgoed 'Dijnselburg' li ep. 

Dijnselbul'g, Van de Poll-Stichtillg Z eis/. 

Dijnselweg @ 
Genoemd naar het landgoed 'Dijnselburg' te Huis ter Heide. Op 2 april 1277 
wordt het toenmalige 'Dinslo ' genoemd in een oorkonde , waarbij de bisschop 
van Utrecht , Jan I van Nassa u, zijn maarschalk Sweder gelast om de priorin en 
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het Vrouwenklooster van Oostbroek te beschermen in het ongestoord bezit 
van de tienden van 9 hoeven lands behQrenden tot het goed 'Dinslo in 't 
Rintvelt', die hij terwille van zij n zieleheil en dat van zijn voorgangers aan haar ': 
heeft geschonken (rint is het middel-nederlandse woord voor rund). Zie 
Bronnen. van Zeist, deel I, bladz. 23 en 24. In later tijd werd 'Dinslo ' blijkbaar 
ook 'Dinslaeken' genoemd. In de Leidse dissertatie van prof. dr. W. van 
Iterson (1897-1973) De historische ontwikkeling van de rechten op den grond 
in de provincie Utrecht, deel lI , vindt men een reproduktie van een kaartje uit 
het jaar 1594, waarop terzijde van de weg van Utrecht naar Amersfoort , aan 
de ene kant het 'Panhuis' (de 'Pan ') en aan de andere kant 'Dinslaeken ' staat 
aangegeven. Daar aan deze bosweg enige grafheuvels zijn gelegen en de naam 
'Dinslo' of 'Dingsloe' kan wijzen op een oude ding- of rechtplaats, is deze weg 
stellig zeer oud. De Dijnselweg werd in 1853 Grafweg genoemd. Aan het eind 
van de vorige eeuw werden de woningen aan het begin van de Dijnselweg 
aangeduid met 'Het Hof van Brussel' , naar de toenmalige bewoner van wijk 
D 224, Jan van Brussel (1851-1920). 

Leendert Edelmanlaan @ 
Op 20 oktober 1952 genoemd naar Leendert Edelman , geboren 24 januari 
1906 te Bodegraven , rijwiel-en motorhandelaar , wonende Slotlaan 79 te Zeist , 
omgekomen 4 mei 1945 te Ludwigslust. 

L eenden Ede/lI1all, Part . collectie. 

Eekhoornlaan @ @ 
Op de tussen de Paduaweg en de Paltzerweg gelegen terreinen zijn op 
5 januari 1959 aan een viertal aan te leggen wegen nam en gegeven , welke zijn 
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ontleend aan op bosgrond levende dieren, te weten de das, de eekhoorn, de 
hermelijn en de marter. 

Egelinglaan ® @) 
Op 19 december 1922 genoemd naar Cornelis Guldensteeden Egeling (1847-
1915), apotheker, die van 21 maart 1894 tot 2 november 1915 wethouder van 
Zeist was. 

C. Guldensteeden Egeling, 
Gemeente-archief Zeist. 

Eikenlaan @) 
In het voorstel van burgemeester en wethouders van 7 mei 1924, tot het 
kosteloos overnemen van een strook grond en het aanleggen van een weg 
daarover, voor rekening van de N. V. Schaerweijder Bosschen, staat met 
betrekking tot de naamgeving: 'In deze omgeving werden verschillende wegen 
genoemd naar de boomen, waarmede zij beplant werden, zoals Acacialaan, 
Berkenlaan, Lindenlaan. Wijl het in ons voornemen ligt dezen weg met Ameri
kaansche eiken te beplanten zou men hem gevoegelijk Eikenlaan kunnen 
noemen'. De gemeenteraad besloot op 22 mei 1924 conform dit voorstel. 

Elandlaan 
Op 1 september 1986 is aan de ontsluitingsweg van het bedrijfsterrein aan de 
Hertenlaan, gelet op de straatnaamgeving in de omgeving , de naam Elandlaan 
gegeven. 

Embranchementsweg 
In de Verordening tot verdeling der gemeente Zeist in wijken van 24 april 1895 , 
wordt de Embranchementsweg omschreven als Maartensdijkerweg, lopende 
van de Soestdijkerweg tot de grens van De Bilt. 
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In de loop der jaren is de Franse naam van deze reeds in 1839 aangelegde 
verbindingsweg (embrancher = verbinden met, aansluiten) tussen Den Dolder 
en Maartensdijk (mede gelegen in de gemeente de Bilt , Maartensdijk en 
Baarn) in gebruik genomen. 

Emmadwarsstraat eB @ 
Op 6 november 1978 is op verzoek van de justitiële autoriteiten aan de 
expeditieweg achter het warenhuis van Vroom en Dreesmann, de naam 
Emmadwarsstraat gegeven. Zie ook bij Emmastraat. 

Emmaplein 
Plein tussen de Torenlaan en de Emmastraat, dat tijdelijk in gebmik was als 
marktterrein. De naam is op 8 november 1982 ingetrokken in verband met 
aldaar geprojecteerde nieuwbouw. 

Emmastraat eB 
Op 7 oktober 1898 genoemd naar Adelheid Emma Wilhelmina Theresia , 
Prinses van Wal deck en Pyrmont , geboren Arolsen 2 augustus 1858, overleden 
's-Gravenhage 20 maart 1934, dochter van George Victor Vorst van Waldeck 
en Pyrmont en Helena Wilhelmina Henriette Pauline Marianne Prinses van 
Nassau. Zij huwde Arolsen 7 januari 1879 Willem lIl , Koning der Nederlan
den (geboren Brussel 19 februari 1817 , overleden Het Loo 23 november 1890). 
Vanaf haar huwelijk was zij Koningin der Nederlanden , van 1890-1898 Ko
ningin-Regentes . 
De Emmastraat heette voordien Achterheuvel. In de raadsvergadering van 
7 oktober 1898 werd het verzoek van de bewoners van de Achterheuvel 
behandeld om die naam te veranderen in Lapèrestraat , omdat eerstgenoemde 
naam buiten de gemeente niet zo'n beste klank had . De voorzitter was het 
hiermee wel eens , maar zei dat burgemeester en wethouders niet erg veel 
voelden voor een Lapèrestraat , Met het oog op de plaatsgehad hebbende 
kroningsfeesten had het college de Achterheuvel liever Oranjestraat willen 
noemen. Dat ging echter niet door , omdat een deputatie van bewoners van de 
Achterheuvel bezwaar was komen maken tegen deze naam. Zowel in Utrecht 
als in Amsterdam stond de Oranjestraat niet zo erg goed bekend en daardoor 
zouden ze naar hun mening van de regen in de drup komen. Zij herhaalden 
hun verzoek om de Achterheuvel te noemen naar één der eerste bewoners of 
eigenaren der gronden (o.a. Lapère) of naar de in 1898 afgetreden Koningin 
Emma. 
Nadat de gemeenteraad zich nog verdiept had in de vraag of de naam 
Voorheuvel wel kon blijven voortbestaan zonder een Achterheuvel, besloot de 
raad met 10 stemmen voor en 1 tegen , de Achterheuvel voortaan Emmastraat 
te noemen . 
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Het gedeelte van de Emmastraat tussen Weeshuislaan en Jagerlaan kort voor de sloop, 
Part. collectie. 

Bij de realisering van het bouwplan voor het gebied tussen de Emmastraat, de 
Torenlaan en de Weeshuislaan is het gedeelte van de Emmastraat tussen de 
Jagerlaan en de Weeshuislaan opgebroken. In verband hiermede is op 
8 november 1982 de naam voor dit gedeelte ingetrokken . 

Dr. Engelhardlaan @ 
Op 3 oktober 1955 genoemd naar dr. Christiaan Frederik Engelhard , van 1926-
1952 geneesheer-directeur van de 'Willem Arntszhoeve' te Den Dolder. 
(Zie voor afbeelding bij dokter.J. C. Boswijklaan) . 

Enghweg laantje langs 'Eikenstein' 

Ericaweg @ 
Genoemd naar de aan deze weg gelegen villa 'Erica ' . De E ricaweg is evenals 
de aan de overzijde van de Amersfoortseweg gelegen Dolderseweg herken
baar als pad van 11 meter breedte tussen de verschillende vakken (zie 
Amersfoortseweg) . Voor 1911 waren de woningen aan de Ericaweg genum-
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merd aan de Amersfoortseweg. De Ericaweg werd voorheen ook aangeduid 
als Sandbergen Allee. 

Ernst Casimirlaan CD @ 
Op 10 december 1931 genoemd naar Ernst Casimir (1573-1632), Graaf van 
Nassau Dietz, stadhouder van Friesland (1620-1632) tevens van Groningen en 
Drente (1625-1632). Nam deel aan vele veldtochten van Prins Maurits: trok in 
1632 met Frederik Hendrik langs de Maas en sneuvelde voor Roermond. 

Fazantenlaan en -plein eB 
Op 9 juni 1956 besloot de gemeenteraad de wegen in het bestemmings plan 
Kroostweg namen te geven van verschillende hoendersoorten t.W. Fazanten
laan en -plein, Korhoenlaan, Kwartellaan en Patrijzenlaan. 

Filosofenlaantje ® @ 
Het Filosofenlaantje loopt van de Hernhuttersingel naar de Blikkenburger~ 
laan, tussen de sportvelden door en herinnert aan de mediterende en filosofe
rende leden van de Evangelische Broedergemeente. 
Het Filosofenlaantje werd eerder Broederlaan genoemd. In de wegenlegger 
van 13 april 1898 heet het Filosofenlaantje 'Tielsche allee'. 

Fornheselaan @ 
Op 4 oktober 1971 genoemd naar het in vroeger tijden tussen de Amersfoort
seweg en Den Dolder gelegen woud, dat al in 707 met de naam Fornhese werd 
aangeduid. 

Andreas Foxlaan @ 
Op 4 oktober 1971 genoemd naar Andreas Fox (1842-1932), tolgaarder en 
overwegwachter in Den Dolder. Na de bouw van het tolhuis aan de Dolderse
weg (door timmerman R. van Esch uit Vuursche voor f 885,-) werd de 
moeder van Andreas Fox tolgaardster. In de aanbevelingsbrief van 29 januari 
1862 van domminee F. L. Rutgers te Soesterberg, staat onder meer te lezen: 
'Haar oudste zoon (ongeveer 19 jaar) is dan nog wat dichter bij zijn werk: hij is 
arbeider bij mevrouw Steengracht, waar hij vast daggeld verdient. Zijzelve is 
altijd gewend om geïsoleerd te wonen, de laatste 20 jaar op Kampoord en 
vroeger daar in de buurt, toen haar vader tolgaarder was aan den tol op de 
Waterheuvel. En bovendien heeft zij kinderen in huis, die dan ook desgevorderd 
op de tol kunnen passen'. Zij heeft deze functie maar enkele jaren vervuld, 
want in oktober 1864 vertrok zij weer naar Soest. 
Op 15 september 1864 werd in de aandeelhoudersvergadering van de Dolder
seweg ter vervulling van de vacature van tolgaarder, ontstaan door het vertrek 
van 'vrouw Fox' haar zoon Andreas benoemd, 'zullende voor weekhuur vanhet 
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Andreas Fox, Part. col/ec/ie. 
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tolhuis betalen 50 cents en daartegenover genieten een traclemenl voor de 
waarneming van de tol 50 cents per week'. 
Andreas had intussen in 1863 , toen de Nederlandsche Centraal Spoorweg
maatschappij de lijn Utrecht-Amersfoort in gebruik nam , de functie van 
baanwachter gekregen. In 1895 is deze functie gewijzigd in overwegwachter. 
In dat jaar werd namelijk de 'stopplaats Dolderscheweg' ingesteld , omdat men 
toen begon met de aanleg van de spoorwegaftakking naar Baarn , welke in 1898 
voltooid werd . De 'stopplaats Dolderscheweg' promoveerde op 1 mei 1912 tot 
een echte 'spoorweghalte Den Dolder' . 

Fransen van de Puttelaan @ 
Op 6 januari 1921 genoemd naar Isaac Dignus Fransen van de Putte (1822-
1902). Hij trad in 1838 in dienst van de koopvaardij , werd in 1849 administra-

J. D . Fransen van de Pulte op de slOep vall hel builen Schaerweijde, Top. (il Ias R . A. 
Utrecht nr. 1817-1. 
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teur van de suikerfabriek 'Pantji' op Java, daarna tabaksplanter op Oost-Java. 
Hij keerde in 1859 terug naar Nederland en werd in 1862 tweede kamerlid 
voor Rotterdam. Van 1863-1866 en van 1872-1873 was hij minister van 
koloniën. 
Fransen van de Putte kocht op 15 maart 1880 tien percelen aan de Utrechtse
weg, waaronder het 'Schaerweyde-complex'. Hij kocht verder op uitgebreide 
schaal gronden ten noorden van de Oude Arnhemseweg - Hogeweg - Arn
hemse Bovenweg. Zo bijvoorbeeld in 1888 een stuk ongebruikt gasfabriekster
rein van ca 100 ha van de gemeente voor f 7.000,-. In 1894 drie percelen voor 
f 19.000,- en daarna nog twee percelen voor f 4.125,-. Dit alles was het 
begin van de N. V. Schaerweijder Bosschen, te midden waarvan de Fransen 
van de Puttelaan is aangelegd. 

Frederik Hendriklaan @ ® 
Op 10 december 1931 genoemd naar Frederik Hendrik (1584-1647), Prins van 
Oranje, zoon van Willem van Oranje en Louise de Coligny. Hij nam deel aan 
de slag bij Nieuwpoort. Hij huwde te 's-Gravenhage op 4 april 1625 Amalia 
van Solms. Groot veldheer, muntte uit door belegeringskunst (Stededwinger). 

Jan Willem Frisolaan @ ® 
Op 10 december 1931 genoemd naar Johan (Jan) Willem Friso (1687-1711), 
Prins van Oranje, Graaf van Dietz, erf-stadhouder van Friesland, stadhouder 
van Groningen. Hij onderscheidde zich in de Spaanse Successieoorlog. Ver
dronken in het Hollandsch Diep. 

Fröbellaan CD 
Op 8 mei 1967 genoemd naar Friedrich Wilhelm August Fröbel (1782-1852), 
kleuterpedagoog, stichter van de eerste 'Kindergarten'. Hoofdwerk: Die Men
schenerziehung. 

Fuutlaan CD 
Op 28 april 1986 zijn aan de nieuwe wegen in het bedrijfsterrein Kwikstaart
laan II de namen Pijlstaartlaan, Scholeksterlaan, Lepelaarlaan, Aalscholver
laan en Fuutlaan gegeven. 

Gagellaan @ 
Op 4 oktober 1971 zijn namen gegeven aan een viertal wegen, welke werden 
aangelegd op het gebied, gelegen tussen de Tolhuislaan, de Paltzerweg en de 
Baarnseweg. Aangezien dit terrein en zijn omgeving zich kenmerkten door 
bos en duin, zijn aan de ontworpen wegen namen gegeven van op dergelijke 
gronden voorkomende heesters en struiken, zoals brem, gagel, kamperfoelie 
en vlier. 
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Gasweg zie Steynlaan 

Geiserlaan @ 
Op 3 februari 1975 genoemd naar het op 27 mei 1972 in gebruik genomen 
overdekte zwembad 'De Geiser' . 

Gekkewegje 
Uit een transportakte van 10 oktober 1808 , gepasseerd voor notaris M. 
Croes te Utrecht blijkt, dat Maria Henriëtta Croes-de Groot voor f 200,
aan Pieter Gerard Croes 18 morgen bos en heide heeft verkocht , gemerkt 
ms. 43 en 62, gelegen onder Zeist, grenzend noordwaarts aan de Moerbes
senberg, oostwaarts het Gekkewegje, zuidwaarts de Amersfoortseweg en 
westwaarts het bos van Stenenberg en de Krakeling. 

De GénestetIaan eB 
Op 21 oktober 1926 genoemd naar Petrus Augustus de Génestet (1829-1861), 
Nederlands dichter en predikant, zeer geliefd in zijn tijd , schreef eenvoudige, 
zoetvloeiende , weemoedige poëzie. Hoofdwerken: Eerste gedichten, Fantasia, 
St. Nicolaasavand, L eekedichtjes en vooral Laatste der Eerste. 

Gerbrandylaan @ 
Op 6 september 1965 genoemd naar mr. Pieter Sjoerds Gerbrandy (1885-
1961), Nederlands staatsman , 1930-1939 hoogleraar aan de Vrije Universiteit 
te Amsterdam in handels- , proces- en internationaal recht. Hij ging in 1940 

:met de overige leden der Nederlandse regering naar Londen. Hij was van 
·1939-1942 minister van Justitie, van 1942-1945 minister van algemene oorlogs
voering van het Koninkrijk en van 1940-1945 tevens minster-president van de 
'Nederlandse regering in ballingschap , in welke functie hij gedurende de 
bezetting nationale bekendheid verwierf. Van 1948-1959 was hij lid van de 
Tweede Kamer voor de Anti-Revolutionaire Partij. 

Gerodwarsweg zie Alpaccalaan 

Gerolaan @ 
Op 18 november 1920 heeft de in dat jaar door de woningbouwvereniging 
'Gerodorp ' aangelegde weg de voor de hand liggende naam Gerolaan ge
kregen. 
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=0'. 

Geroplein 
Ter gelegenheid van het SO-jarig jubileum van de N. V. Gerofabriek, 
besloot de gemeenteraad op 12 november 1962 aan het zich in de onmiddel
lijke nabijheid van de Gerofabriek bevindende kruispunt, dat tot een plein 
was uitgebreid, de naam Geroplein te verbinden. 

; Aangezien na de reconstructie van het kruispunt van een plein geen sprake 
meer is , besloot de gemeenteraad op 7 februari 1977 de naam Geroplein in 
te trekken. 

Gerofabriek , Pari. collectie. 

Guido Gezellelaan CD 
Op 28 april 1986 genoemd naar Guido Gezelle (1830-1899) , Vlaams priester 
dichter van vooral natuur-en religieuze gedichten in een sterk Westvlaams 
getin te taal. Belangrijkste werken Kerkhofblommen, Gedichten , Gezangen en 
Gebeden , Tijdkrans en Rijmsnoer. 

Gierigelaan 
Laan langs 'Wulperborst' aan de Tiendweg 
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Vincent van Goghlaan CD 
Op 23 december 1955 genoemd naar Vincent van Gogh (1853-1890), Neder
lands schilder, voorloper van het expressionisme; schilderde figuur, landschap, 
stilleven, portret. Bekende werken: De aardappeleters, Zonnebloem en Brug te 
Arles. Schilderde diverse zelfportretten. 

Gooyertiend CD 
Op 1 april 1985 genoemd naar het gebied nabij de Kroostweg, dat vroeger 
bekend stond als het tiendblok 'Gooyertiend'. 
Ook bekend als Goortiend. 

Graaf Adolflaan @ 
Op 6 januari 1958 genoemd naar Adolf, Graaf van Nassau (1540-1568), 
jongere broer van Prins Willem I van Oranje. Hij sneuvelde op 23 mei 1568 bij 
Heiligerlee. 

Graaf Janlaan @ @ 
Op 22 juni 1933 genoemd naar Jan, Graaf van Nassau, Katzenelnbogen en 
Dietz, bijgenaamd: de Oude (1535-1606), broer van Prins Willem I van 
Oranje. In juni 1578 werd hij stadhouder van Gelderland en Zutphen. Op 23 
januari 1579 bracht hij de Unie van Utrecht tot stand. Hij is de stamvader van 
het Nederlandse koninklijk Huis. 

Graaf Lodewijklaan @ @ 
Op 6 januari 1958 genoemd naar Lodewijk, Graaf van Nassau (1538-1574), 
broer van Prins Willem I van Oranje. Hij was een der voornaamste initia
tiefnemers van het Verbond der Edelen. Streed tegen de Koning van Spanje. 
Hij is op 14 april 1574, tegelijk met zijn broer Hendrik, gesneuveld in de slag 
op de Mookerheide. 

Gramserweg @ 
Op 29 oktober 1925 besloot de gemeenteraad de naam Vinkenbuurt te 
veranderen in Gramserweg, teneinde verwarring te voorkomen met de Vin
kenbuurt, gelegen nabij Rijnsoever (zie ook Vinkenbuurt). 
De weg is genoemd naar Izaak Johannes Gramser (1816-1891), hoofd van de 
openbare lagere (eenmans) school te Austerlitz van 1844-1881. Uit de alge
mene tabel van het onderwijzend personeel voor het lager onderwijs in de 
gemeente Zeist blijkt, dat meester Gramser in januari 1858 op de dagschool les 
gaf aan 42 jongens en 45 meisjes, op de avondschool aan 24 jongens en 18 

95 



meisjes en op de dag- en avondschool aan 6 jongens en 5 meisjes. Eerst op 
4 februari 1879 kreeg meester Gramser er een hulponderwijzer bij en gezien 
zijn 63-jarige leeftijd zal dit zeker geen luxe zijn geweest. De Gramserweg 
werd vroeger Koningsweg genoemd 

Grensweg 
Op 11 januari 1982 is aan het op Zeister grondgebied gelegen en aan 
Staatsbosbeheer toebehorende weggedeelte tussen de A usterlitzseweg en de 
gemeentegrens met Driebergen-Rijsenburg de naam Grensweg gegeven. 

Griffensteijnselaan en -plein CD 0) CD @ 
De naam Griffensteijn wijst op een huis aan een vaart of een grift en doet 
uiteraard onmiddellijk denken aan de (Bi ltse en) Zeister Grift , die midden 
door Griffensteijn loopt. Er lag een oude boerderij 'Griffensteijn ' (gesloopt in 
1934) aan de Waterigeweg. 
Het is niet zeker wanneer deze Grift is aangelegd. Ze loopt ten dele door een 
oude Rijn-bedding. De meest gangbare opvatting is, dat zij dateert uit de 17e 
eeuw. Het Aardrijkskundig Woordenboek der Nederlanden van Va n der Aa , 
van omstreeks 1840 , vermeldt hi erover , dat de regering van de stad Utrecht op 

Boerderij Griff ensteijn, Part. col/ec/ie. 
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4 augustus 1624 toestemming gaf om de Grift te verbreden, waaruit opgemaakt 
kan worden dat ze tevoren al bestond en vermoedelijk al veel vroeger is 
aangelegd. 
De Griffensteijnselaan ontving haar naam op 12 januari 1928. Het Griffen
steijnseplein op 22 juni 1933. 

Griftlaan (j) CD 
Op 10 april 1972 genoemd naar de Zeister Grift (zie Griffensteijnselaan). 

Groen van Prinstererlaan @ 
Op 30 maart 1951 genoemd naar mr. Guillaume Groen van Prinsterer (1801-
1876), Nederlands staatsman (en historicus) van 1829-1836, secretaris van 
Koning Willem I in 1840; 1849-1857 en 1862-1865 lid van de Tweede Kamer. 
Hij was grondlegger van de Anti-Revolutionaire Partij. Hij kwam op voor de 
Nederlandse christelijke traditie (vandaar Christelijk Historisch) en verde
digde zijn beginselen in tal van geschriften, onder andere Handboek der 
Geschiedenis van het Vaderland en Ongeloof en Revolutie. 

Groeneweg 
Verbindingsweg van Zeist naar Bunnik vóór de aanleg van de Koelaan 
omstreeks 1680 

Grote Cirkellaan zie Wilhehninalaan 

Grote Rond zie Verlengde Slatlaan 

Gruttolaan CD 
Op 9 juni 1956 besloot de gemeenteraad de wegen in het bestemmingsplan 
Noordweg namen te geven van weide- en watervogels , t.w. Gruttolaan, 
Kievitlaan , Meerkoetlaan, Reigerlaan , Roerdomplaan en Sniplaan. 

Gunninglaan CD 
Op 8 mei 1967 genoemd naar prof. dr. Johannes Hermanus Gunning (1859-
1951). Nederlands pedagoog , classicus. Hij werd in 1923 te Utrecht buitenge
woon hoogleraar in de pedagogiek en was een der baanbrekers van de 
lyceumgedachte. 

Halfacht'§~laantje zie Panweg 

Walraven van Hall-laan @ 
Op 3 februari 1964 genoemd maar Walraven van Hall , geboren 10 februari 
1906 te Amsterdam ; richtte het Nationaal Steunfonds op, dat klandestien geld 
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bijeen bracht voor ondersteuning van de betrekkingen van de zeevarenden, de 
stakende spoorwegarbeiders en voor diverse andere illegale doeleinden. Hij 
was ook verder een leidende figuur in het landelijk verzet en werd op 12 april 
1945 te Bloemendaal (Overveen) gefusilleerd. 

Jacob Jan Hamelinklaan @) 
Op 6 september 1965 genoemd naar Jacob Jan Hamelink, geboren 24 juli 1903 
te Kruiningen. Hij was in de centrale werkplaats der Nederlandse Spoorwegen 
als lasser werkzaam en wekte reeds zeer vroeg op tot staking als protest tegen 
de Duitse bezetters. Hij nam in 1941 ontslag en wijdde zich geheel aan 
verzetswerk, vooral hulp aan Joden. Tijdens een bespreking van verdere 
plannen met zijn medewerkers deed de politie van Rotterdam een inval, 
waarbij Hamelink in een vuurgevecht sneuvelde op 18 oktober 1942. 

Handelsweg @ 
Op 1 februari 1988 is de weg, welke het industrieterrein tussen de Boulevard 
en de Amersfoortseweg ontsluit en in de onmiddelijke nabijheid ligt van het 
Handelscentrum, Handelsweg genoemd. 

Harmonielaan ® 
In de raadsvergadering van 1 september 1932 was het voorstel van burgemees
ter en wethouders aan de orde om de nieuw aan te leggen weg over de 
overplaats van 'Ma Retraite', de naam Krommelaan te geven. 
Hoewel niet ontkend kon worden dat de laan inderdaad krom was, bleek het 
raadslid H. W. Buijs er niet erg gelukkig mee te zijn. Hij voelde meer voor de 
naam Veldhuisenlaan (de vroegere naam van 'Veldheim') of Harmonielaan, 
dit laatste in verband met het in dat jaar gevierde 50-jarig jubileum van het 
Koninklijk Zeister Harmonie Gezelschap. 
De voorzitter vond het laatste denkbeeld zeer sympathiek en zei dat burge
meester en wethouders het graag wilden overnemen. Ook de raad was het 
daarmee eens en besloot overeenkomstig het gewijzigde voorstel. 

Hartesteeg @ 
De Hartesteeg is vermoedelijk genoemd naar de vroegere bewoner Gerrit ter 
Hart (1770-1856). 
Op 16 maart 1983 is het aan de 2e Dorpsstraat gelegen gedeelte aan het 
openbaar verkeer onttrokken. 
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De Hanesleeg, hoek Juffers/raal, Openbare Werken Zeisl . 
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Hazepad ® 
Op 2 mei 1983 is aan de expeditieweg bestemd voor de bevoorrading van de 
winkels aan de Voorheuvel de naam Hazepad gegeven. De naam houdt 
mogelijk verband met de in de nabijheid gelegen Jagerlaan. 

Heideweg @) 
De Heideweg herinnert aan de tijd, toen Zeist nog geen 'stad in het bos', maar 
een dorp op de hei was. In het Reglement op de politie der wegen en wateren in 
de gemeente Zeist van 4 januari 1826, wordt de Heideweg omschreven als: 'De 
weg van den Driebergschen Straatweg (Grooteweg No. 6) tusschen Heerewegen 
en het Molenbosch op Austerlitz'. 
De Heideweg werd toen ook aangeduid met de naam Heerewegensteeg. 

Van der Helstlaan @ 
Genoemd naar Bartholomeus van der Helst (1613-1670), Nederlands portret
schilder van onder andere regentenstukken en familiegroepen. Van hem is de 
beroemde Schuttersmaaltijd van 1648 ter viering van de vrede van Munster. 
De Van der Helstlaan, de Frans van Mierislaan en de Jan Steenlaan zijn op 17 
december 1925 door de gemeente Zeist overgenomen van de heer J. Blooker. 
De namen van deze wegen zijn nooit officieel vastgesteld. 

Herenlaan @ @ 
Op 23 november 1905 schreven de heren C. A. Stoové, A. E. Stoové en P. A. 
Stoové, allen wonende te Zeist, aan de gemeenteraad dat zij door aankoop 
eigenaar geworden waren van het 'zoogenaamde Kampje, gelegen tussen de 
Donkerelaan, Nooitgedacht, Jufferstraat en 2e Hogeweg'. 
Omdat zij het terrein wensten te bestemmen voor bouwterrein, hadden zij een 
weg ontworpen, lopende over dat terrein en verbindende de Jufferstraat met 
het noordelijk gedeelte van Nooitgedacht, welke weg zij in eigendom wilden 
overdragen aan de gemeente Zeist. 
De weg werd op 27 december 1905 door de gemeente overgenomen en op 
5 april 1906 was na de inmiddels plaatsgehad hebbende verbinding met de 
Jufferstraat een passende naam gevonden, de Heerenstraat. Op 30 oktober 
1924 is de Heerenstraat op verzoek van de toenmalige bewoners omgedoopt in 
Heerenlaan. 
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Hezer Enghweg @ @ 
Op 5 januari 1959 is de nieuw aangelegde weg tussen de Pad ua weg en de 
Paltzerweg genoemd naar een ongeveer ten noorden van het station Den 
Dolder, langs de spoorlijn Utrecht-Amersfoort gelegen perceel grond, dat in 
het verleden bekend stond onder de naam Hezer Engh. Op het terrein van de 
Willem Arntsz-stichting bestaan nog enkele kleine wallen, die de grens van de 
betreffende percelen zouden hebben uitgemaakt. Ook de naam van de aan de 
Dolderseweg gelegen villa 'De Engh' is aan dit perceel ontleend. De naam 
Hezer duidt op eikenhakhout, terwijl eng(h) bouwlanden of es betekent. 

Hindelaan @) 
Op 28 februari 1929 werd de nieuw aangelegde zijweg van de Hertenlaan 
Hindelaan genoemd. 

Hobbemalaan CV @ 
Op 6 januari 1969 genoemd naar Meindert Hobbema (1638-1709), Nederlands 
landschapsschilder met een voorliefde voor enigszins romantische duin-, bos
en rivierlandschappen, o.a. Het Laantje van Middelharnis (1689). 
Voordien heette deze verbindingsweg tussen de Amersfoortseweg en de 
Taveernelaan Verlengde Bergweg. Nadat het gedeelte van de Bergweg, tussen 
de Gerofabriek en de Amersfoortseweg in 1915 was gewijzigd in Prins Alexan
derweg, was de naam Verlengde Bergweg in de loop der jaren in onbruik 
geraakt. Velen spraken van het Zwarte Pad, het Zandpad of de Vossenlaan. 
Besloten werd een naam te geven, welke aansloot bij de schilderswijk in Huis 
ter Heide. In plaats van Verlengde Bergweg werd ook vaak gesproken van de 
Ravenhorstsesteeg, naar de familie Ravenhorst, die het hotel op de hoek van 
de Amersfoortseweg en de Verlengde Bergweg exploiteerde. 

Dr. Vau der Hoevenlaan @ @) 
Op 9 juli 1956 genoemd naar prof. dr. Henri van der Hoeven (1879-1955). Hij 
werd te 's-Gravenhage geboren, studeerde te Leiden in de geneeskunde en 
voelde zich reeds jong tot de psychiatrie aangetrokken. Hij begon zijn 
psychiatrische loopbaan als geneesheer in Maasoord te Poortugaal. Tijdens de 
Eerste Wereldoorlog is hij werkzaam geweest als militair psychiater te Middel
burg; van 1918-1947 was hij geneesheer der Willem Arntszstichting te Utrecht. 
Het werk dat Van der Hoevens naam als wetenschappelijk psychiater voor
goed heeft gevestigd, is getiteld: Psychiatrie voor juristen. 
Het is de bewogenheid met de lijdende mens, die hem in Nederland tot een der 
grootste voorvechters heeft gemaakt voor een beter begrijpen van de delin
quent. Vandaar ook dat de eerste kliniek in Nederland voor de behandeling 
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van geestelijk gestoorde delinquenten de naam Van der Hoevenkliniek heeft 
gekregen. 
(Zie voor afbeelding bij dokter 1. C. Boswijklaan). 

i".Hof v:n Brussel z:ie Dijnselweg 

Van Hogendorplaan @ 
Op 30 maart 1951 genoemd naar mr. Gijsbert Karel Graaf van Hogendorp 
(1762-1834) , Nederlands staatsman , pensionaris van Rotterdam 1787-1795. Hij 
vormde met mr. A. F. J. A. Graaf van der Duyn van Maasdam en Leopold 
Graaf van Limburg Stirum het driemanschap dat de opstand tegen Napoleon 
in 1813 leidde. Hij mocht van Koning Willem I het jaartal 1813 in zijn wapen 
voeren. Hij was minister van Buitenlandse Zaken en voorzitter van de 
grondwetscommissie en van 1814-1816 vice-president van de Raad van State. 
Hij trad af wegens een conflict met Koning Willem 1. Van 1814-1825 lid van de 
Tweede Kamer. Bepleitte in 1830-1831 de ministeriële verantwoordelijkheid. 

Ie en 2e Hogeweg CV @ 
De Hogeweg (in de Verordening tot verdeling der gemeente Zeist in wijken van 
24 april 1895 voor het eerste officieel aangeduid als 1e en 2e Hogeweg), is een 
betrekkelijk nieuwe naam voor een gedeelte van een oeroude weg , namelijk 
de Heerweg of (Arnhemse) Bovenweg. (Zie ook Arnhemse Bovenweg). 
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Burg. Van Holthelaan @ 
Op 31 mei 1954 genoemd naar jhr. dr. Marie Louis van Holthe tot Echten 
(1896-1970), die burgemeester van Zeist was van 15 augustus 1934 tot 1 augus
tus 1939. 

Homeruslaan @ @ 
Op 12 januari 1928 genoemd naar Homerus, Grieks dichter, over wie bijna 
niets bekend is, doch aan wie een omvangrijk episch werk van onvergankelijke 
schoonheid wordt toegeschreven: de Ilias en de Odyssee, onderwerpen uit de 
Trojaanse sagenkring behandelend. 
Hij zou in de ge eeuw voor Christus geleefd hebben. 

P. C. Hooftlaan CD 
Op 29 mei 1935 genoemd naar Pieter Corneliszoon Hooft (1581-1647), Neder
lands dichter en historicus, eerste koopman, studeerde rechten, werd Drost 
van Muiden en Baljuw van Gooiland. 
Als ambtswoning betrok hij het 'Muiderslot' , maar 's winters verbleef hij 
veelal in Amsterdam. Vooral na 1630 verzamelde hij op het 'Muiderslot' de 
meest bekende schrijvers, kunstenaars en geleerden om zich heen en oefende 
daardoor grote invloed uit op de ontwikkeling der Nederlandse taal en 
letterkunde ('De Muiderkring'). Op latere leeftijd wijdde hij zich aan de 
geschiedschrijving met als belangrijke werken: Hendrik de Grote (1626) en De 
Nederlandsche Historiën (1628-1638), dat de periode 1555-1587 bestrijkt. 

Hoog Kanje @ @ 
De naam Hoog Kanje is op 18 november 1920 door de gemeenteraad officieel 
vastgesteld. Voordien stond deze naam op de boswachterswoning (het zoge
naamde 'Witte Huisje'), aan de toen reeds als zodaning aangeduide weg. Het 
huis werd in 1959 gesloopt en stond ongeveer op de plaats van de huidige 
rooms-katholieke kerk 'Christus' Verrijzenis'. 
De naam Hoog Kanje wordt het eerst vermeld in een transportakte van 22 
april 1784 (zie Rijksarchief Utrecht, Rechterlijke Archieven Stoetwegen, nr. 
1264). 
Het in deze akte genoemde goed was gelegen tussen de Driebergseweg en de 
Arnhemse Bovenweg en werd in het noordwesten begrensd door Heerewegen 
en in het zuidoosten door de Breul. 
De naam Hoog Kanje heeft vermoedelijk een Franse oorsprong. Voor de 
betekenis kan worden gedacht aan de bekende Franse familienaam Du Cange, 
alsmede aan de in Zuid-Frankrijk gelegen stad Cagnes. Deze stad bestaat uit 
twee duidelijk te onderscheiden delen, te weten Haute-Cagnes en Basse
Cagnes. In de gemeente Maarn komen de woningen 'Laag-Kanje' en 'Zonne
Kanje' voor. 
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Hoog Kanje, Part. collectie. 

Hortensialaan CV 
Hoewel de in de omgeving van de Hortensialaan liggende wegen al sedert 1906 
gesierd waren met bloemennamen , duurde he t nog tot 22 november 1928 voor 
de gemeenteraad besloot aan de toenmalige Driestlaan een bloemennaam te 
geven. 
Dit gebeurde naar aanleiding van een verzoek van de heer J. B leijerveld en 
een aanta l andere bewoners van de Driestlaan. Burgemeester en wethouders 
bleken hier niet veel voor te voelen , gezien de volgende passage uit het 
desbetreffende raadsvoorstel : 
'Wat nu eerstgenoemd verzoek betreft; wordt als motief voor de naamsverande
ring genoemd, dat nu de Driestlaan weldra geheel gebouwd zal zijn, de laatste 
herinnering aan de voormalige 'Driest' zou zijn verdwenen. Wij weten niet in 
hoeverre de opvatting juist is, dat deze zoogenaamde 'D riest' in vroeger jaren 
zoo zou zijn geheeten, omdat het een schraal stuk land was, dat wel met den 
naam driesdI of dries wordt aangeduid'. Doch, aannemende, dat dit inderdaad 
de oorsprong is van den naam Driest, dan gelooven wij toch niet, dat iemand in 

1 Dit is juist: dries , drees , treesch enz. betekenden oorspronkelij k braak li ggend land en 
later onvruchtbare woeste grond. Ten oosten van Oud-Zandbergen (nu bos) komt op 
oude kaarten ook de naam 'D ri est' voor. 
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dezen Lijd bij hel hooren van den naam Driesllaan aan een minderwaardig stuk 
grond zou denken. 
Deze weg is nu eenmaal in Z eist als Driestlaan bekend en wij zien geen enkele 
reden om dezen zeer goed klinkenden naam nu te gaan wijzigen in den 
uitheemsehen naam van Hortensialaan '. 
Het voorstel kon geen genade vinden bij de raad. Het werd met 10 stemmen 
tegen en 4 stemmen voor verworpen , waarna overeenkomstig het verzoek van 
de heer Bleijerveld en anderen tot naamswijziging werd besloten. 

Huis ter Heideweg @ 
Op 6 september 1976 is aan de nieuwe verbindingsweg tussen Zeist en Huis ter 
Heide de naam Huis ter Heideweg gegeven. De buurtschap Huis ter Heide 
dankt haar naam aan de omstreeks 1654 aan de Amersfoortseweg gebouwde 
herberg 'Het Huis ter Heide ', Het hotel is gesloopt in 1971. 

Hotel Huis ter H eide, Pari. collectie. 

Huydecoperstraat zie Montaubanstraat 

Huydecoperweg @ 
Op 24 april 1895 genoemd naar jhr. Willem Karel Huydecoper (1830-1882), 
burgemeester van Zeist van 10 augustus 1863 tot 27 juli 1882. 
Burgemeester Huydecoper was tijdens zijn ambtsperiode tevens gemeente
raadslid. 
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Jhr. W. K. Huydecoper} 
Gemeente-archief Z eist. 

Constantijn Huygenslaan ® 
Op 21 oktober 1926 genoemd naar Constantijn Huygens (1596-1687) , Neder
lands dichter , diplomaat en componist , secretaris van Frederik Hendrik , 
Willem II en Willem IIl. Belangrijke werken: Scheepspraet (1625) en Trijntje 
Cornelis (1653). Composities: airs voor luit , klavecimbel en gamba. 

Idenburglaan @ 
Op 30 maart 1951 genoemd naar Alexander Willem Frederik Idenburg (1861-
1935) , Nederlands staatsman , anti -revolutionair ; 1902-1905 , 1908-1909, 1918-
1919 minister van Koloniën. 1905-1908 Gouverneur van Suriname en 1909-
1916 Gouverneur-Generaal van Nederlands Oost-Indië. Van 1920-1924 lid van 
de Eerste Kamer en sedert 1924 Staatsraad. In 1923 werd hij minister van 
Staat. 

Iepenlaan 
Verbindingsweg van de Utrechtseweg naar de Kroostweg nabij de huidige 
Oirschotlaan . 
Op de legger der wegen van 1855 komt deze weg voor onder volgnr. 12 als: 
'De weg loop ende uit den Kroostweg naar den Utrechtsen Straatweg nabij 
den dikken boom'. In de wegenlegge,. van 1898 heet deze weg 'Iepenlaan'. 
Later werd de weg naar de bewoners van de huizen 'Nuova' en 'Oirschot' 
Pesterslaantje genoemd. 
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Jozef Israëlslaan CD 
Op 28 februari 1929 genoemd naar Jozef Israëls (1824-1911) , Nederlands 
schilder en etser, groot bewonderaar van Rembrandt , een der leidende figuren 
van de Haagse School. 
Bekende werken: De dag van het afscheid, Langs het kerkhof, Een zoon van 
het Oude Volk. 
De Jozef Israëlslaan heette eerder Kastanjelaan , in verband met de bij de 
aan leg van deze weg geplante kastanjebomen. Toen in 1929 alle kastanje
bomen waren verdwenen omdat ze daar blijkbaar niet wilden groeien , besloot 
de raad deze zijweg van de Mesdaglaan ook naar een bekend Nederlands 
schilder te noemen. 

Dr. s'Jacoblaan @ @ 
Op 31 mei 1954 genoemd naar dr. H erman Theodoor s'Jacob (1869-1950) , 
wethouder van Ze ist van 4 september 1923 tot 13 maart 1924. Commissaris der 
Koningin in de provincie Utrecht van 1 mei 1924 tot 1 maart 1934. Hij woonde 
op het landgoed 'Dijnselburg' . 

dr. H. Th. s'Jacob, 
foto Universiteitsmuseum Utrecht. 
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Jagerlaan ® @ 
De Jagerlaan is genoemd naar het aan de Slotlaan gelegen café 'Het Jagertje ' , 
later verbouwd tot hotel 'Parkoord ' . 
Het 'Jagertj e' werd in 1883 gebouwd en jarenlang geëxploiteerd door Justus 
Hendrikus de Geest , zoon van Arie de Geest , boswachter en bewoner van bet 
'Jagersbuis' in het Zeisterbos. 
Het gedeelte van de Jagerlaan tussen Voorbeuvel en Emmastraat werd aan bet 
eind van de vorige eeuw Brouwerijweg genoemd naar de bierbrouwerij , die 
daar destijds gevestigd was. 

Hotel Parkoord, voorheen het Jagertje, Part. collectie. 

Jagersingel @ @ 
Op 18 november 1920 genoemd naar het in bet Zeisterbos gelegen 'Jagers
huis ', dat in de 1ge eeuw werd gebouwd. 
Ter onderscheiding van het in 1883 aan de Slotlaan gebouwde café 'Het 
Jagertje ', dat door een zoon van de boswachter en bewoner van bet 'Jagers
huis ' werd geëxploiteerd , werd het 'Jagershuis ' in het eind van de vorige eeuw 
'Het oude Jagertje' genoemd. 
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Het Jagershuis, Part. collectie. 

Javalaan @) @ 
Op 24 oktober 1941 genoemd naar Java , een der Grote Sunda eilanden (groot 
132. 174 km2 , inclusief Madura) in de Republiek Indonesia. De bevolking 
bestaat in het westen uit Sundanezen , in het midden en oosten uit Javanen en 
op Madura uit Mad urezen. 
Belangrijke havens: Tandjung-periuk , Surabaja en Tjirebon. 

Jordanlaan CD 
Op 16 april 1973 genoemd naar Herman Julius Jordan (1903-1971) , oprichter 
en van 1946-1968 rector van het H. J. Jordanlyceum te Zeist, voorzitter van de 
Nederlandse Montessori-vereniging. 

Joubertlaan ® 
Op 29 maart 1901 genoemd naar Pieter Jacobus Joubert (1831-1900). Boeren
generaal, bijgenaamd 'Slim-Piet' . 
Hij was aanvankelijk veehandelaar en is in de vrijheidsoorlog opgeklommen 
tot commandant-generaal. Hij behaalde bij de rivier de Tugela een overwi n
ning op de Engelsen, die onder leiding stonden van generaal R. Buller. 

Jufferstraat @ 
Genoemd naar het Frans-Zwitserse kindermeisje van de fami lie Huydecoper , 
juffer Denise Lijnos, die op 8 november 1844 trouwde met Adriaan de Meijere 
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jr. Blijkens de huwelijksakte was hij van beroep 'privaat onderwijzer, zoon 
van de dorpsschoolmeester Adriaan de Meijere. 
Het jonge echtpaar woonde in het eerste huis aan het toenmalige smalle 
zandpad tussen de Donkerelaan en de steeg van Beek en Royen. Na verloop 
van tijd werden er meer huizen gebouwd en ontstond de naam Jufferstraat. De 
Jufferstraat werd in de tweede helft van de vorige eeuw ook Windsteeg 
genoemd. 

Julianalaan en -plein @ 
Op 30 april 1925 genoemd naar Juliana Louise Emma Marie Wilhelmina (30 
april 1909), Prinses van Oranje Nassau, Hertogin van Mecklenburg, enige 
dochter van Koningin Wilhelmina en Prins Hendrik der Nederlanden. Prinses 
Juliana is op 7 januari 1937 te 's-Gravenhage gehuwd met Prins Bernhard 
Leopold Frederik Everhard Julius Coert Karel Godfried Pieter, Prins van 
Lippe Biesterveld. Zij was van 1948-1980 Koningin der Nederlanden. De 
Julianalaan heette sedert 18 november 1920 Siberiëweg en daarvóór Siberië. 
De naam werd gewijzigd in Julianalaan op verzoek van enkele bewoners van 
de Siberiëweg. 
Zij schreven: 'dat zij de naam van het doorgetrokken gedeelte van den Sibe
riëweg tot Tusschen de Dennen niet bijzonder gelukkig gekozen achten; dat toch 
de naam Siberië wijst op een zeer afgelegen gedeelte, wat voorheen dan ook wel 
het geval was met dit gedeelte van Zeist; dat echter thans deze isolatie binnen 
afzienbare tijd opgeheven wordt door de exploitatie van het villapark 'Kercke
bosch'; dat huns inziens het verkopen en of verhuren der gebouwde en nog te 
bouwen villa's parallel loopt met de benaming der wegen, waaraan ze liggen 
(wat wel de belangrijkste reden zal zijn geweest, V.). Reden, waarom zij 
verzoeken de naam te wijzigen in lulianalaan'. 
De gemeenteraad voldeed op de verjaardag van Prinses Juliana aan het 
verzoek en hiermede was weer een in de volksmond ontstane naam verdwe
nen. Toen op last van de Duitse bezetter op 11 maart 1942 onverwijld andere 
namen moesten worden gegeven aan de lanen en pleinen, welke werden 
genoemd naar nog levende leden van het Koninklijk Huis, kreeg de Juliana
laan haar oude naam Siberiëweg weer terug. 
Het Julianaplein werd omgedoopt in Frederik Hendrikplein. Deze maatrege
len werden ongedaan gemaakt op 7 mei 1945. 

Arnold van de Kamplaan @ 
Op 20 oktober 1952 genoemd naar Arnold van de Kamp, geboren 15 septem
ber 1921 te Utrecht, bloemist, wonende Driebergseweg 20h te Zeist, omgeko
men 16 april 1945 te Utrecht. 
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A rnold van de Kamp , Part. collectie 

Kampdwarsweg 
In 1957 is door de gemeente Soest een weg aangelegd ten behoeve van de zich 
binnen de gemeente Zeist bevindende rioolwaterzuiveringsinstallatie der 
gemeente Soest. Aangezien de betreffende weg een zijweg is van de aldaar 
sedert jaren bestaande Kampweg en tevens dicht bij de in de gemeente Soest 
gelegen weg van dezelfde naam ligt , welke beide wegen naar het 'Kamp van 
Zeist' leiden , besloot de gemeenteraad op 7 juli 1958 hi eraan de naam 
Kampdwarsweg te geven . 

Kamperfoelielaan @ 
Op 4 oktober 1971 zijn namen gegeven aan een viertal wegen , welke werden 
aangelegd op het gebied , gelegen tussen de Tolhuislaan , de Paltzerweg en de 
Baarnseweg. Aangezien het betreffende terrein en zijn omgeving zich ken
merkten door bos en duin , zijn aan de ontworpen wegen namen gegeven van 
op dergelijke gronden voorkomende heesters en struiken , zoals brem, gagel, 
kamperfoelie en vlier. 

Kamper(grint)weg zie Austerlitzseweg 

Kampspoor zie Austerli tzseweg 
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Kampweg 

Kampweg 

zie Austerlitzseweg 
Verlengde Slotlaan 

Genoemd naar het 'Kamp van Zeist', bij ouderen en oud-militairen beter 
bekend als 'De Kamp van Zeist', gelegen op de uitgestrekte heidevelden 
tussen Zeist , Woudenberg en Soest. Op het kamp was een soldatenlied 
gecomponeerd , dat landelijk bekendheid verwierf en als volgt luidde: 

'Geen cent meer in je zak, geen knoop meer aan je broek, 
Dat zal zo heel lang niet meer duuuren. 
Strijdt broeders tot het laatste 
Want we gaan naar De Kamp van Zeist, faldera. 
Strijdt broeders tot het laatste, 
Want we gaan naar De Kamp van Z eist'. 

Het hier bedoelde kamp , dat voor oefeningen van de genie en verder voor de 
meest uiteenlopende militaire bestemmingen gebru ikt werd , is overigens niet 
het eerste militaire kamp van Zeist. 
Van de Franse zonnekoning Lodewijk XIV wordt verteld dat hij in 1672 de 
gehele heide achter Zeist door zijn leger liet bezetten. 

Het Kamp van Zeist, Part. collectie. 
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Vervolgens werden in 1787 planRen ontworpen om in Zeist een 'geretran
cheerd kamp voor troepen' te grondvesten. In dat zelfde jaar vestigde zich op 
de legerplaats bij Zeist, toen gelegen ter hoogte van het huidige Christelijk 
Sanatorium, een steeds groeiende legermacht, die aanvankelijk 3.000 à 4.000 
man sterk was, maar later verdubbeld bleek te zijn. De belangstelling uit 
naburige plaatsen en zelfs uit andere provincies voor de aanwezigheid van de 
verzamelde krijgsmacht was zo groot, dat op de Domtoren te Utrecht een 
telescoop werd geplaatst waardoor belangstellenden de Zeister manoeuvres 
konden volgen. l 

Het volgende kamp dateerde uit 1804, toen de Franse generaal Marmont zijn 
troepen uit het overvolle Utrecht overbracht naar de Zeister heide, ten 
noorden van Driebergen (zie Austerlitzseweg). De Kampweg ligt aan de grens 
van Zeist bij de bebouwing van Soesterberg. 

Karpervijver @ 
De naam Karpervijver herinnert aan de glorietijd van het Slot toen ter plaatse 
karpers werden gekweekt en waarover de rijke Hagenaar Coenraet Droste 
(1642-1734), die meermalen op het Slot logeerde, onder meer dichtte: 

'De boomgaerts syn vol fruyt, het bosch vol sparreboomen, 
De grachten geven visch, soo blank als uyt de stroomen. 
Indien men daar nu by het pragtig woonhuys doet, 
Bekent men dat het is een vorstelyk stuk goet'. 

In het adresboek van Utrecht, De Bilt en Zeist, jaargang 1889-1890, uitgege
ven door de Stoom-, Boek- en Steendrukkerij 'de Industrie' te Utrecht, 
worden de woningen aan de Karpervijver aangeduid met 'Achter de tuintjes'. 
In de gids voor Zeist (c. Avis Jz Zeist) uit 1896 wordt gesproken van de 
Karpervijver, voorheen ook Behringstraat en Ambachtstraat (Ambachter
buurt) genaamd. 

1 A. J. van der Aa, Aardrijkskundig Woordenboek der Nederlanden, XIII, Gorinchem 
1851, blz. 171 en I, Gorinchem 1839, blz. 588. 
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Albert C. Kerkhofflaan @ 
Op 20 oktober 1952 genoemd naar Albert Cornelis Kerkhoff, geboren 30 
oktober 1907 te 's-Gravenhage , radio-telegrafist, wonende Julianalaan 70 te 
Zeist , omgekomen 5 september 1944 te Vught. 

A /b ert C. Kerkhoff; 
Gemeente-archief Zeist 

Kerkweg @ @ 
De Kerkweg, lopende van de Maurikstraat naar de I e Hogeweg, wordt in het 
Reglement op de politie der wegen en wateren in de gemeente Zeist, vastgesteld 
4 januari 1826, aangeduid als 'de Steeg of Dooden weg tussen het Kerkhof en het 
buitengoed Vee/zigt en langs hetzelve buitengoed en het land van Vrouwe de 
Weduwe Johannes van Laer tot op den ouden Arnhemsehen weg'. 
Het achter de kerk omlopende gedeelte van de Maurikstraat werd toen 
blijkbaar ook tot de Kerksteeg gerekend. Op 15 april 1875 besloot de 
gemeenteraad de Kerksteeg (toen Kerkpad genoemd) te verbreden tot 5 meter 
en er de bestemming rijweg aan te geven , waaruit kan worden afgeleid, dat het 
voordien slechts een voetpad was . 
De weg dateert van omstreeks 1820 en verving een andere, er mee evenwijdig 
lopende steeg. De Kerkweg werd voorheen ook Busbroekersteeg genoemd . 
In een verkoopakte van 16 november 1874, verleden voor notari s A. Vosmaer 
wordt de Kerkweg Dooden-of Achterweg genoemd. 
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De Romaanse kerk gezien vanuit het Noord- Westen, Van de Poll-Stichting Z eist. 

Kersbergenlaan en -plein ® 
Op 12 januari 1928 genoemd naàr het huis 'Kersbergen ' (Carsbergen) , dat 
vóór 1392 in leen gehouden werd van de Heren van Abcoude. 
Tussen 1392 en 1418 is het omgezet in een vrij goed, hetgeen blijkt uit het feit 
dat in 1418 de vrije eigendom ervan werd overgedragen voor het gewone 
gerecht en niet voor het leengerecht. 
'Kersbergen ' werd in 1538 door de Staten van Utrecht als ridderhofstad 
erkend. Het in 1854 door mr. Josua van Eik gebouwde vierkante landhuis , dat 
het oude 'Kersbergen' verving, werd in 1934 afgebroken. Het gebied van de 
oude buitenplaats werd in 1927 door de N. V. Park Kersbergen als bouwterrein 
in exploitatie gebracht. 
Het poortje van 'Kersbergen ' uit 1633 staat thans aan de Utrechtseweg nabij 
'Ma Retraite '. 
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Kersbergen Anno 1690, Part. collectie. 

Kievitlaan CD 
Op 9 juni 1956 besloot de gemeenteraad de wegen in het bestemmingsplan 
Noordweg namen te geven van weide- en watervogels, Lw. Gruttolaan, 
Kievitlaan, Meerkoetlaan, Reigerlaan, Roerdomplaan en Sniplaan . 

·'':;7''0> <= 

Kippenlaan 
",Brede beukenlaan van bet landgoed 'Hoog Beek en Royen', evenwijdig 
lop~nq. aan de Laan van Beek en Royen, tussen de Driebergseweg en de 
Arnhemse Bovenweg 

Klompenmakerssteeg zie Schaerweijdelaan 

Koelaan @ 
De Koelaan , ook Koeiesteeg en Koesteeg genoemd, dateert uit omstreeks 
1680, de tijd dat de gezichtslanen van het Slot werden aangelegd. Daarom 
werd de Koelaan ook wel aangeduid als Achterlaan, in tegenstelling tot de 
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Voorlaan (Slotlaan) . Wanneer we aannemen dat bij de Koesteeg, Blikkenbur
gersteeg , Molensteeg en Bunsingsteeg sprake is van wegen die van laag naar 
hoog liepen , is de bewering , dat vroeger bij hoge waterstand in het lage gebied 
van Zeist de koeien naar de weilanden achter het Slot werden gedreven niet 
onwaarschijnlijk . In de raadsnotulen van 21 oktober en van 4 november 1909 
wordt de Koelaan aangeduid met 'Bunnikseweg' . 

Koepellaan CD 
Op 16 april 1973 genoemd naar een terrei n gelegen ten noordoosten van het 
Christelijk Sanatorium , waarop een koepel gebouwd was. Deze koepel stond 
langs het fietspad op de hoek van de Oude Woudenbergse Zandweg en de 
Oude Arnhemseweg en is later overgebracht naar het terrein van het sanato
num. 

Koepelweg 
Verbindingsweg van de Traayweg tot de gJ;ens der gemeente Maam in de 
richting van de 'Koepel van Stoop'. 

Komlaantje zie Laantje zonder Eind 

Kohnstammlaan en -plein (0 
Op 8 mei 1967 genoemd naar dr. Philipp Kohnstamm (1875-1951), Nederlands 
pedagoog, natuurkundige en wijsgeer. In 1919 werd hij hoogleraar in de 
pedagogiek te Amsterdam , in 1932 te Utrecht. Kohnstamm deed baanbrekend 
werk op het gebied van de godsdienstwijsbegeerte, opvoedkunde en maat
schappijleer . 

Koningsweg zie Gramserweg 

Koppeldijk en Koppelweg (j) CD 
De Koppeldijk en de Koppelweg zijn oude wegen 111 Zeist met een wat de 
naamgeving betreft nogal bewogen historie. 
Het woord coppel , dat in het middelnederlands meerdere betekenissen had , 
werd onder meer gebruikt in de zin van een stuk grond, dat aan verschillende 
bewoners toebehoort. 
Het etymologisch woordenboek van dr. J. de Vries geeft als betekenis: 
gemeenschappelijke weide. 
'Het is duidelijk , dat 'De Coppel' , waarover al in een oorkonde van 2 oktober 
1347 wordt gesproken (zie Bronnen van Zeist, deel I, bladz. 50) , een dergelijke 
weide voor koeien is geweest. Dit is te meer aannemelijk , omdat de meer 
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noord-oostelijk gelegen gronden heidevelden waren, die zich uitsluitend leen
den voor de schapenteelt.1 
Vanaf de middeleeuwen heeft de weg, lopende vanaf de Waterigeweg tot aan 
de brug over de Grift, Koppeldijk geheten. In een oorkonde van 14 september 
1463 is er al sprake van 'de Coppeldijck' (zie Bronnen van Zeist, deel I, bladz. 
268). Het gedeelte vanaf de brug over de Grift tot aan de Utrechtseweg (de 
tegenwoordige Koppelweg en de Oirschotlaan) heette vanouds Breesteeg. Het 
woord bree duidt hier niet op de breedte van de steeg (oplopende weg), maar 
hangt samen met de terreingesteldheid, die als zodanig in meer streken van ons 
land voorkwam en nog voorkomt. In de nabijheid van de Koppelweg is er nog 
een stuk land dat Het Breegje (dit is de kleine Breede) genoemd wordt. 
Bij raadsbesluit van 28 maart 1929 werden de Koppeldijk en de Koppelweg 
onder één naam gevoegd, namelijk die van Koppelweg, teneinde verwarring te 
voorkomen tussen deze twee op elkaar gelijkende namen. Dit heeft geduurd 
tot 7 december 1953. Toen bleken er moeilijkheden te ontstaan bij het zoeken 
van adressen aan de Koppelweg, die toen liep van de Waterigeweg tot de 
Kroostweg. 
De Koppelweg werd in drie delen gesplitst: het gedeelte van de Waterigeweg 
tot aan het rioolgemaal werd Godfried van Seijstlaan genoemd, het gedeelte 
vanaf het rioolgemaal tot aan de brug over de Grift kreeg zijn oude naam 
Koppeldijk weer terug en het gedeelte vanaf de brug tot aan de Kroostweg 
bleef Koppelweg heten. Een groot gedeelte van de Koppeldijk is verdwenen in 
de bebouwing van het centrumgebied van Zeist-West. 
Alleen het weggedeelte van de Koppelweg tot aan het sluisje is als wandelpad 
bewaard gebleven. 
Aan de Koppelweg vond men voorheen de hofsteden 'Grote Koppel' en 
'Kleine Koppel', De 'Kleine Koppel' heet op latere kaarten 'De Snep'. De 
Koppelweg werd in de vorige eeuw ook Goorsteeg genoemd. 

Korhoenlaan CD 
Op 9 juni 1956 besloot de gemeenteraad de wegen in het bestemmingsplan 
Kroostweg namen te geven van verschillende hoendersoorten t.w. Fazanten
laan en -plein, Korhoenlaan, Kwartellaan en Patrijzenlaan. 

Korte Bergweg @ @ 
Op 29 december 1910 is de weg, lopende langs een gedeelte van de spoorweg 
Utrecht-Zeist en daarna ombuigende naar en uitlopende op de Bergweg (nu 
Prins Alexanderweg) Korte Bergweg genoemd. De spoorlijn is in 1978 opge
broken. 

1 Vergelijk ook de Koppelpoort aan de rand van het oude Amersfoort, de Koppeldijk 
ten zuidoosten van Utrecht (met boerderij 'De Koppel'), de Koppel bij Doesburg, de 
Koppel in de Parochie Jutfaas (ca. 120 ha onder Oud-Wulven), bestemmingsplan de 
Koppel bij Eindhoven enz. 
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Burg. Korthals Alteslaan @ 
Op 12 september 1983 genoemd naar mr. Aleid Pieter Korthals Altes (1905-
1984) , di e burgemeester van Zeist was van 16 september 1947 tot 1 mei 1968. 

mr. A . P. Korthals Altes, 
Gemeente-archief Zeist. 

Kouwenhovenselaan 0) 
De Kouwenhovenselaan is genoemd naar het goed 'Couwenhoven ' , dat in een 
akte van 1 februari 1469 al genoemd wordt (zie Bronnen van Zeist, deel 1, 
bladz. 279) en later onder de naam 'Coudenhoef' en 'Goudenhoef' herhaalde
lijk voorkomt. De Kouwenhovenselaan werd vroeger Baltessteeg genoemd. 

Krakelingweg @ @ 
Genoemd naar de in de eerste helft van de 1ge eeuw nabij het kruispunt 
Woudenbergseweg/Krakelingweg gebouwde boerderij 'De (N ieuwe) Krake
ling'. 'De Oude Krakeling' was in de Franse tijd bakkerij en slagerij van het 
bezettingsleger en lag ongeveer op dezelfde hoogte als 'De Nieuwe Krakeling' 
aan de Oude Woudenbergse Zandweg. Op de kaart van Zeist uit Kuyper's 
Gemeente-atlas van 1867 komen beide 'Krakelingen ' nog voor. De oudste is in 
de loop van de 2e helft van de 1ge eeuw verdwenen. 
In de veilingcatalogus van de 'wijd en zijd vermaarde Zeister Bosschen ' van 
september 1913 wordt de Krakelingweg aangeduid als 'Bovenweg' . 
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De Krakeling, Part. collectie. 

Kritzingerlaan CV @ 
Op 29 maart 1901 genoemd naar Pieter Hendrik Kritzinger (1870-1935). 
Boerengeneraal. Hij verwierf vooral bekendheid door in december 1900 
vanuit Oranje Vrijstaat de Kaapprovincie binnen te vallen , met de bedoeling 
de strijd op vijandelijk gebied over te brengen. Kritzinger werd eind 1901 door 
de Engelsen gevangen genomen en na een internationaal nogal geruchtma
kend proces , in maart 1902 vrijgesproken. 

Kromme-Rijnlaan CD CD 
Op 3 april 1978 genoemd naar de ligging van de weg in de richting van de 
Kromme-Rijn . 

Kromme Slinger 
Laantje paraUel aan de Koelaan tussen de Blikkenburgerlaan en de 
Tiendweg 
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Zeist, Kromme Slinger naar Wu/perhorst, Part. collectie. 

Kroostweg en Kroostweg-Noord 0) CD 
De Kroostweg dankt zijn naam aan het goed 'De Kroost' , dat reeds in een 
oorkonde van 7 november 1259 wordt genoemd (zie Bronnen van Zeist, deel 1, 
bladz. 19). Blijkens deze akte keurt Hendrik , bisschop van Utrecht , de 
verkoop goed van de grove en smalle tienden in Zeisteroever, in Eygen en in 
Crosa (De Kroost) , gelegen in de parochie Zeist , door Gijsbert van Goye , 
ridder , aan de abt en het convent van de Benedictijnerabdij van St. Laurens te 
Oostbroek , welke tienden Gijsbert van Goye in leen hield van de bisschop van 
Utrecht en de Utrechtse kerk. 
Het goed 'De Kroost ' wordt ook aangeduid als 'ter Kroest', 'ter Kroost', 'Crosa ' 
en 'Croest'. 
De toenmalige Crooswegh begon niet bij de Brink , maar bij de Koppelweg of 
Breesteeg en liep vandaar (gelijk nu nog) in noordwestelijke richting naar het 
wegenknooppunt bij de 'Blauwe Schorteldoek ' . 
Op 16 maart 1981 is voor het noordelijk gedeelte van de Kroostweg, dat bij de 
realisering van het bouwplan Crosestein werd onderbroken , de naam Kroost
weg-Noord gegeven. 
Het tracé van de Kroostweg is in Crosestein als fietspad gehandhaafd. 

Krugerlaan eB @ 
Op 29 maart 1901 genoemd naar Stephanus Johannes Paul Kruger (1825-
1904) . Staatsman , president van Transvaal, bijgenaamd 'Oom Paul ' ; 1860 
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commandant, later commandant-generaal, 1880 vice-president, 1883 presi
dent. Hij werd in 1888, 1893 en 1898 als zodanig herkozen. Met Pretorius en 
Joubert voerde hij het opperbevel. (Het driemanschap dat op 13 december 
1880 op de bijeenkomst te Paardenkraal benoemd werd om de zaken van de 
republiek, die men terugwenste, te leiden). Hij was een staatsman van 
overwegende invloed. Eenvoudig, streng calvinist, was hij 'de eerste in vrede, 
de eerste in oorlog, de eerste in het hart zijner natie'. Hij is in Zwitserland als 
balling gestorven. 

Krullelaan @ 
Het in de vorige eeuw als Hertenlaantje aangeduide zandpad werd door 
Christoffel Timmerman, eigenaar van de aldaar gevestigde kuiperij, verhard 
met de uit zijn werkplaats afkomstige krullen. 
Het ligt voor de hand, dat er in de loop der tijden minder herten en meer 
krullen te zien waren, zodat de wijziging van de naam Hertenlaantje in 
Krullelaan evenzeer voor de hand lag. 

Mevr. Kuipers-Rietberglaan ® 
Op 3 februari 1964 genoemd naar mevrouw Helena Theodora Kuipers
Rietberg, geboren 26 mei 1893 te Winterswijk. Als 'tante Riek' was zij de 
centrale figuur van de Landelijke Organisatie voor Hulp aan Onderduikers 
(L. 0.), tot de oprichting waarvan zij in 1942 in nauwe samenwerking met 
ds. F. Slomp het initiatief nam. 
Na haar arrestatie werd zij overgebracht naar het concentratiekamp Ravens
brück, waar zij op 27 december 1944 overleed. 

Dr. A. Kuyperlaan @ 
Op 30 maart 1951 genoemd naar dr. Abraham Kuyper (1837-1920), gerefor
meerd theoloog en staatsman, 1869 predikant te Amsterdam, 1874 en later 
vele malen lid van de Tweede Kamer. 1880 hoogleraar aan de door hem 
gestichte Vrije Universiteit; 1901-1905 Minister-President. 
Leider der Anti-Revolutionaire Partij. Hij speelde een belangrijke rol in de 
schoolstrijd. Zowel op de kerkelijke als op de politieke geschiedenis van zijn 
tijd heeft Kuyper een onuitwisbaar stempel gezet. 

Kwartellaan 0 
Op 9 juni 1956 besloot de gemeenteraad de wegen in het bestemmingsplan 
Kroostweg namen te geven van verschillende hoendersoorten t.w. Fazanten
laan en -plein, Korhoenlaan, Kwartellaan en Patrijzenlaan. 

Kwekerijweg @) 
Op 30 juni 1986 genoemd naar de in de onmiddellijke nabijheid gelegen 

. kwekerij van Abbing b.v. 
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Kwikstaartlaan CD (j) 
Toen in 1971 nabij de Sniplaan , ter ontsluiting van het industrieterrein aldaar 
twee wegen moesten worden aangelegd , is wat de naamgeving betreft aanslui
ting gezocht bij de Vogelwijk. 
In de raadsvergadering van 4 januari 1971 werd de wijk verrijkt met de 
Kwikstaartlaan en de Leeuweriklaan. 

Laan van Beek en Royen @ @ 
De Laan van Beek en Royen is genoemd naar het aan de 2e Dorpsstraat 
gelegen huis 'Beek en Royen'. 
In de 18e eeuw lieten Hendrik Verbeek, burgemeester van Utrecht, en zijn 
echtgenote Clara Justine van Royen het huis bouwen , dat zij naar hun beider 
familienamen 'Beek en Royen ' noemden. 
De Laan van Beek en Royen werd vroeger " Voetenlaan" genoemd naar de 
familie Voet van Winssen , die in het begin van de 1ge eeuw op 'Beek en 
Royen ' woonde. Een naam die lang populair kon blijven omdat men er niet 
mocht rijden . Het gedeelte vanaf de 2e Dorpsstraat tot de Ie Hogeweg was 
namelijk afgezet met hardstenen palen en uitsluitend bestemd voor voetgan
gers . 

Beek en Royen, Van de Poll-Stichting Z eist. 
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Laan van Bergen CD 
Op 22 juni 1933 genoemd naar Wi llem Adriaan van Nassau (1704-1759) , die 
behalve Heer van Zeist , Driebergen , Blikkenburg, Cortgene, Mijlpolder , 
Krabbe en Middelharn is ook Heer van Bergen was en aldaa r woonde. D e 
reden , dat juist de naam Bergen uitgekozen is voor deze laan , houdt vennoe
delijk verband met de aan deze laan evenwijdig lopende laan , die bij hetzelfde 
raadsbesluit de naam Laan van Henegouwen kreeg. De hoofdplaats van de 
Belgische provincie Henegouwen heet ' toevallig' ook Bergen. 

Laan van Cattenbroeck CD @ 
Op 22 juni 1933 genoemd naar de ambachtsheerlijkheid Catten broeck, 225 ha 
groot , waarin in 1748 maar 4 huizen stonden. Reeds in 1361 wordt Catten
broeck genoemd, wanneer het kapittel van St. Pieter 8 morgen land in erfpacht 
geeft aan Otto van Cattenbroeck (z ie Bronnen van Zeist, deel I , bladz. 56). D e 
naam wijst op laaggelegen, drassig broekland en is vermoedelijk ontleend aan 
de grondsoort , aan de moerasklei, welke in West-Utrecht thans nog ' katteklei' 
wordt genoemd. 

' I Reglhuys van Cattenbroeck, gel/aeml de Lindeboom (A nno 1729), Part. collectie. 
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Laan van Dillenburg @ 
Op 22 juni 1933 genoemd naar de stad Di llenburg , waar Prins Willem I van 
Oranje en Prins Maurits op het gel ijknamige slot werden geboren. Het slot 
werd in 1760 door de Fransen verwoest. Op de ruïnes bouwde men van 1872-
1875 de 40-meter hoge Wilhelmsturm met het Oranjemuseum. 

Laan van Eikenstein 0) 
Op 16 april 1973 genoemd naar de aan de Utrechtseweg gelegen rijksinrichting 
voor jongens 'Eikenstein'. 

Zeist. Rijksopvoedingsgesticht 

Rijksopvoedingsgesticht Eikenstein, ParI. collectie. 

Laan van Henegouwen (j) 
Op 22 juni 1933 genoemd naar Margaretha van Henegouwen (ca. 1300-1356). 
Zij huwde in 1324 keizer Lodewijk IV van Beieren , die haar in 1345 beleende 
met Holl and , Zeeland en Henegouwen. Haar zoon Willem V ontketende een 
opvolgingsstrijd, die een standenstrijd werd, namelijk de Hoekse en Kabel 
jauwse Twisten. Margaretha werd in 1354 tot afstand gedwongen. 

Laan van Rijnwijk ® 
Genoemd naar het huis 'Rijnwijk ' in het gerecht van Stoetwegen . Mr. Jacob 
van Asch van Wijck (1585-1645) , kanunnik , scholaster en deken van het 
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kapittel van St. Pieter te Utrecht en president van de Staten van Utrecht , kocht 
van genoemd kapittel een aantal landerijen aan de Kromme Rijn , waar hij het 
buiten 'Rijnwijk' stichtte. In de eerste helft van de achttiende eeuw werd 
'Rijnwijk ' bewoond door Belgische geestelijken van de Cisterciënserorde, 
afkomstig van de beroemde abdij van Orval en daarom Orvalisten genoemd . 
Omdat zij in 1713 de bul Unigenitus tegen de Jansenisten niet wilden accepte
ren zijn zij uit België naar Nederland gevlucht , waar zij eerst op 'Torenvliet ' 
bij Leiden en later op 'Rijnwijk ' onderdak hebben gevonden. Het huis is in de 
zestiger jaren van de vorige eeuw gesloopt. 

Rijnwijk omstreeks 1650, ParI. collectie. 

Laan van Vollenhove 0 (i) 
Op 8 mei 1967 genoemd naar de buitenplaats 'Vollenhove ' in De Bilt, aan de 
Utrechtseweg tegenover het begin van de Amersfoortseweg. De wijk Vollen
hove is gebouwd op het terrein , dat voorheen bij deze buitenplaats hoorde . 
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Vollenhove, Van de Poll-Stichting Zeist. 

Laantje zonder Eind @ @ @ @ 
Het Laantje zonder Eind , dat schijnbaar eindeloos doorliep tot aan de grens 
van Soesterberg, werd vroeger ook wel Torenlaan of Toornlaan genoemd , 
omdat men vandaar uit de toren van Amersfoort (de 'Lange Jan') kon zien. 
Het werd ook aanged uid als Verbeek 's spoor. 
Het gedeelte van het Laantje zonder Eind tussen de Jagersingel en de Oude 
Woudenbergse Zandweg heette blijkens de wegenlegger van 12 januari 1906 
Komlaantje . 

Lagegrond CD 
De naam Lagegrond is een zeer oude naam en wijst erop , dat we deze weg 
moeten zoeken in het lage gedeelte van Zeist. 
Het eerste gedeelte van de Lagegrond is verdwenen in de bebouwing van 
Brugakker. 

Lageweg zie Noordweg 

Lageweg @ 
De naam Lageweg duidt op de ligging van de weg in het lage gedeelte van 
Zeist. Deze eeuwenoude weg was tot het voorjaar van 1968 één van de meest 
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rustige wegen van Zeist, omdat de verbinding met de Waterigeweg bestond uit 
een smal bruggetje (het zogenaamde Leugenbruggetje) dat alleen door voet
gangers of fietsers gebruikt kon worden. In verband met de verkeersopstop
pingen in de beide Dorpsstraten is vanaf 1968 het verkeer van de Utrechtseweg 
in de richting Driebergseweg, via de Lageweg geleid. Het gedeelte van de 
Lageweg tussen de Driebergseweg en de Nassau-Odijklaan werd voor 1895 
'Achter Broederplein' genoemd. 

"'Cr 

Lawntennislaan zie Aristoteleslaan 

Pater de Leeuwweg @ 
Op 1 oktober 1984 genoemd naar de franciscaner pater Willem Johannes de 
Leeuw (1898-1975) , die van 1962 tot 1974 als eerste r.k. pastor in Austerlitz 
werkte en bij de gehele bevolking een zeer gewaardeerde inwoner was. 

Pater W. 1. de L eeuw, Part . collectie. 

Leeuweriklaan CD (2) 
Toen in 1971 nabij de Sniplaan , ter ontsluiting van het industrieterrein aldaar 
twee wegen moesten worden aangelegd , is wat de naamgeving betreft aanslui 
ting gezocht bij de Vogelwijk. 
In de raadsvergadering van 4 januari 1971 werd de wijk verrijkt met de 
Kwikstaartlaan en de Leeuweriklaan. 
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Leliestraat ® 
Op 5 april 1906 zijn aan de nieuw aangelegde wegen in de nabijheid van de 
Driestlaan (Hortensialaan) de namen Dahliastraat, Leliestraat, Rozenstraat en 
Tulpstraat gegeven. Zie ook bij Dahliastraat. 

Jacob van Lenneplaan en -plein ® 
Op 19 november 1914 genoemd naar Jacob van Lennep (1802-1868), Neder
lands dichter en schrijver van voornamelijk historische romans. Hoofdwerken: 
De Roos van Dekama (1836) en De Lotgevallen van Ferdinand Huyck (1840). 

Lepelaarlaan 0 
Op 28 april 1986 zijn aan de nieuwe wegen in het bedrijfsterrein Kwikstaart
laan II de namen Pijlstaartlaan, Scholeksterlaan, Lepelaarlaan, Aalscholver
laan en Fuutlaan gegeven. 

LievendaaUaan @ 
Op 31 maart 1952 genoemd naar de 'Stichting Lievendaal' te Zeist, welke 
stichting op 22 september 1903 is opgericht en ten doel heeft protestantse oude 
en hulpbehoevende personen aan een goedkope woning met een tuin te 
helpen. In de naaste omgeving van de Lievendaallaan staan zestien woningen 
welke door deze stichting zijn gebouwd. Op de plaats waar in 1952 zes blokjes 
van twee woningen zijn gebouwd, stonden vroeger twee blokjes van zes 
woningen. In de volksmond werden deze twaalf huizen 'De Twaalf Apostelen' 
genoemd. 

Jan Ligthartplein CD 
Op 8 mei 1967 genoemd naar Gerard Jan Ligthart (1859-1916), Nederlands 
opvoedkundige. Hij was schoolhoofd in Den Haag. In pedagogisch opzicht gaf 
hij de leerlingen een grote vrijheid en trachtte hen zo zelfstandigheid en 

. verantwoordelijkheid bij te brengen. 
Praktisch heeft hij het onderwijs aan zich verplicht door zijn medewerking aan 
de door H. Scheepstra geschreven boekjes, waarvan Ot en Sien het meest 
bekend werd. 

Lindenlaan @ @ 
De Lindenlaan is op 10 november 1921 overgenomen van de N.V. Schaerweij
der Bosschen en had toen deze naam reeds. 
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Lisztplein CD 
Op 2 september 1985 genoemd naar Fransz Liszt (1811-1886) , Hongaars 
componist, fenomenaal pianovirtuoos. Componeerde o.m. symfonische ge
dichten. 

<, ~.., """W1t!:-::::: =?~t:v' 

Lomblîrdsteeg'>' zie Heuveldwarsstraat 

Lommerlust eI> ® 
Op 18 januari 1934 genoemd naar de gelijknamige buitenplaats aan de 
Utrechtseweg. De naam van het huis is later gewijzigd in 'Livland'. Na de 
restauratie in 1980 heeft het huis de oude naam teruggekregen. 

Lommerlust, Van de Poll-Stichting Zeist. 
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Prof. Lorentzlaan @ @ @ 
Op 26 februari 1928 genoemd naar prof. dr. Hendrik Antoon Lorentz (1853-
1928), Nederlands natuurkundige, grondlegger van de electronentheorie, 
baande de weg voor de relativiteitstheorie. Hij verwierf in 1902 met prof.dr. 
Pieter Zeeman de Nobelprijs. 
De Prof. Lorentzlaan heette voorheen het Mooie Laantje. De motivering voor 
deze naamswijziging blijkt uit onderstaand verslag uit de notulen van de 
gemeenteraad van 26 februari 1928: 
'13. De Voorzitter zegt, dat meermalen tot uiting is gekomen, de wenschelijkheid 
om het Mooie Laantje een andere naam te geven. De naam Mooie Laantje 
klinkt zoo kinderachtig en is weinig passend voor zulk een langen verkeersweg. 
Als laan is deze weg niet eens zoo mooi; de naam stamt uit vroegere tijden, toen 
hier inderdaad een mooi laantje liep, dat echter verdwenen is en plaats heeft 
gemaakt voor een naar de eischen van den tegenwoordigen tijd ingerichten weg. 
Burgemeester en Wethouders stellen thans voor den naam te veranderen in: 
Prof Lorentzlaan, om op deze wijze te huldigen den grooten natuurkundige, 
onlangs overleden, die zulk een buitengewonen reputatie had, niet alleen in 
Nederland, doch in geheel Europa. Het voorstel wordt z.h.s. aangenomen'. 
Het is wat wonderlijk, dat burgemeester mr. C. J. Baron van Tuyll van 
Serooskerken aan het eind van de raadsvergadering de leden min of meer 
overvalt met een mondeling voorstel tot naamswijziging van het Mooie 
Laantje. 
Insiders vertelden sedertdien, dat het op dat moment afwezige raadslid 
mevrouw A. A. van Hoogstraten-Schoch, die aan het Mooie Laantje woonde, 
de geestelijke moeder was van dit verzoek. 

Jan Luykenlaantje ® 
Op 28 september 1937 genoemd naar Jan (ook Joan of Johannes) Luyken 
(1649-1712), Nederlands dichter en etser. Hij voorzag in zijn levensonderhoud 
door het maken van etsen voor bijbels en ter illustratie van zijn eigen werk. 
Daarnaast was Luyken vooral dichter. 
Bekende werken: Het menselyk bedryf(1694), Des Menschen begin, midden en 
einde (1712). 

Lyceumlaan @ 
Op 26 februari 1923 genoemd naar het nabij deze laan gelegen en op 27 april 
1922 in gebruik genomen Christelijk Lyceum. 
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Christelijk Lyceum, Part. collectie 

Henriëtte van Lijndenlaan CD @ 
Bij schrijven van 27 september 1928 verzocht het raadslid dokter 
S. G. T . Bendien , de gemeenteraad één der nieuwe lanen in het park 
'Kersbergen' de naam te geven van Henriëtte van Lynden , ter ere van de 
nagedachtenis van jonkvrouwe Cornelia Henriëtte barones van Lynden , die 
meer dan een halve eeuw voor en onder de bevolking van Zeist op buitenge
wone wijze werkte. Zij woonde in huize 'Veelzigt' aan de Utrechtseweg en 
overleed aldaar op 19 augustus 1928 op 82-jarige leeftijd. 
De gemeenteraad voldeed aan het verzoek op 11 oktober 1928. 
In het raadsbesluit en op de straatnaambordjes staat Henriëtte van Lijnden
laan . De juiste schrijfwijze is: Van Lyndenlaan. 
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Maarnseweg 
De zandweg, lopend van de Oude Postweg (in de richting van'Maarn) tot de 
grens van de gemeente Driebergen-Rijsenburg komt als zodanig voor op de 
wegenlegger van 13 april 1898. 

Mac Adamweg 
Verbindingsweg tussen de Utrechtseweg en de Amersfoortseweg, 
bestaande uit de Montaubanstraat, de Voorheuvel, de Bergweg en de Prins 
Alexanderweg. De naam Mac Adamweg werd in het bijzonder voor de 
Bergweg gebruikt. 

~~TOL·TARllr, 
toegestaan bij Koninklijk Besluit van 13 October 1838, n°.nO; op 

den MAO-ADAMWEG van ZEIST naar het Huis TER HEIDE. 

Voor elk los Paard of Muilezel 
Voor elk los Runderbeest of Ezel 
Voor elk Kalf, Schaap of Varken 
Voor eelle k udde Schapen of Varkens. sterker dan 50 stuks. in eens , 
Voor iederen Bok. Geit of Hond gespannen voor een Rij- of Voertuig 
Voor iederen &.01. gespannen voor een RU- of Voertuig 
Voor elk Paard. Muilezel of R,mderbeest. gespannen voor een Rij- of Voertuig 
Twee of meer Rij- of V oertuigcn aaDééngebonden zijnde, zal voor ieder paar 

wielen bovendien betaald worden, " 
Voor elk Paard,' gespannen voor een beladen Mallejan 
en ledig gaande of terugkomende, voor elk Paard , 

Ooodrukllar JIMk. ft ..... ~ ..... I . W. &TUU, 1.0 z.w. 

Toltarief Mac-A dam weg, Part, collectie, 

Marktplein 

r 0,05 
.. 0,01' 
.. 0,01 
.. 0.50 
" 0,02 
.. 0,05 
.. 0,07' 

.. 0,02" 
.. 0,15 
.. 0,07" 

Plein tussen de Voorheuvel en de Emmastraat waar van 1920 tot 1968 
markt gehouden werd. Het plein heette vroeger 'De Slof'. 
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HET CENTRUM van Zeist is het Marktplein, vroeger met den minder maaien naam 'De 
Slof' aangeduid. Deze plaats onderging den laatsten tijd ingrijpende veranderingen. De 
oude hardsteenen palen, die vroeger om den Wilhelmina-boom stonden, hebben plaats 
gemaakt voor een modern trottoir. Donderdags is 't hier door den marktdag verbazend 
druk, hoewel het op gewone dagen in de winkelstraten, VOOl·heuvel- en Emmastraat, ook 
zeer bedrijvig kan zijn (Utrecht in woord en beeld, 1926), Part. collectie Zeist. 

Marmontweg @ 
Op 29 oktober 1925 genoemd naar de Franse generaal Auguste Frédéric Louis 
Viesse de Marmont, Hertog van Ragusa (1774-1852). 
Generaal Marmont diende reeds onder Bonaparte in Italië en Egypte. In 1804 
en 1805 commandeerde hij de Bataafse troepen die op de hei bij Zeist gelegerd 
waren. Van 1807 tot 1809 verdedigde en bestuurde hij de republiek Ragusa in 
Dalmatië , waaraan hij zijn hertogstitel en die van maarschalk dankte. 
In 1809 werd hij gouverneur van de Illyrische provincies en in 1811 opperbe
velhebber in Portugal. 
Na zich aan Lodewijk XVIII te hebben onderworpen werd hij pair in Frank
rijk . Bij de juli-revolutie (1830) leidde hij de vergeefse tegenactie en vluchtte 
met Karel X naar Engeland (zie ook Austerlitzseweg). 

Mr. H. Marsmanstraat CD 
Op 11 oktober 1948 genoemd naar mr. Hendrik Marsman (1899-1940), Neder
lands dichter en romanschrijver. Hoofdwerken: Paradise Regained (1927) , 
Kort Geding (1931) , Porta Nigra (1934) , Tempel en Kruis (1940). Marsman 

136 



werd geboren in de woning 2e Dorpsstraat 48 te Zeist en woonde van 1905-
1921 in het pand 2e Dorpsstraat 34. In de voorgevel van laatstgenoemde 
woning is een gedenksteen aangebracht. 
Marsman kwam om het leven toen het schip waarop hij na de Duitse inval naar 
Engeland trachtte te gaan , werd getorpedeerd. 

mr. H. Marsman, 
Van de Poll-Stichting Zeist. 

Marterlaan @ 
Op de tussen de Paduaweg en de Paltzerweg gelegen terreinen zIJn op 
5 januari 1959 aan een viertal aan te leggen wegen namen gegeven , welke 
ontleend zijn aan op bosgrond levende dieren , te weten de das , de eekhoorn , 
de hermelijn en de marter. 
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Maurikstraat @ 
Genoemd naar een vroegere bewoner, vermoedelijk bakker Bastiaan van 
Maurik , die daar omstreeks 1754 woonde. In die jaren werd de straat onder 
andere Mauriksgang en Mauriksteeg genoemd. Later , toen de daar gevestigde 
azijnmakerij 'D e Ster' voor de bewoners van Zeist een begrip was geworden, 
werd de Maurikstraat ook Azijnsteeg genoemd. 
In het Reglement op de politie der wegen en wateren in de gemeente Zeist van 
1826 werden de woningen aan het gedeelte van de huidige Maurikstraat , 
grenzende aan het Walkartpark , Het Buurtje genoemd. 
Uit een advertentie in de Weekbode voor Z eist, Driebergen en omstreken van 
19 september 1868 blijkt , dat deze woningen ook werden aangeduid met 
'Achter de Kerk'. 

De Maurikstraat, Part. collectie. 

Jan Meerdinklaan en -plein CD ® 
Op 24 oktober 1929 genoemd naar meesterschilder Johan Meerdink (1835-
1904) , wethouder van Zeist van 9 september 1884 tot 5 september 1899. 
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1. Meerdink, Van de Poll-Stichting Zeist. 

Meerkoetlaan CD CD 
Op 9 juni 1956 besloot de gemeenteraad de wegen in het bestemmingsplan 
Noordweg namen te geven van weide- en watervogels , Lw. Gruttolaan, 
Kievitlaan , Meerkoetlaan, Reigerlaan , Roerdomplaan en Sniplaan. 

Johan de Meesterstraat CD 
Genoemd naar Eliza Johannes de Meester (1860-1931) , Nederlands journalist , 
criticus en romancier , auteur van vele romans. Voornaamste werken: Geertje 
(1905), Carmen (1912) en De zonde in het deftige dorp (1912) , waarin het Zeist 
van omstreeks 1900 wordt behandeld. 
De Johan de Meesterstraat heette vroeger Pompweg. De in de gemeenteraad 
van 3 november 1948 gebruikte motivering tot de naamswijziging luidde als 
volgt: 
'De naam Pomp weg, ontleend en herinnerend aan een pomp, welke zich op de 
Oude Arnhemseweg bevond tegenover de uitmonding daarop van eerstge
noemde weg, heeft overigens geen enkele historische betekenis. 
Uit dit oogpunt bezien heeft het behoud van die naam dus geen waarde. Nu door 
uitvoering van de bebouwingsplannen op bedoeld terrein de toestand ter plaatse 
radicaal wordt gewijzigd, is het onzes inziens juist om aan de weg, welke tot nu 
toe Pomp weg heet, een naam te geven, welke in overeenstemming is met de 
straatnamen in de omgeving. Deze zijn ontleend aan de namen van Nederlandse 
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Johan de Meester, 
Letterkundig museum 's-Gravenhage. 

letterkundigen. Wij menen u daarom te moeten voorstellen meergenoemde 
straatnaam te wijzigen in Joh. de Meesterstraat'. Iedereen was het daar blijk
baar mee eens , want met één enkele hamerslag werd conform besloten. 
Johan de Meester woonde van 4 augustus 1869 tot 7 mei 1875 in Zeist in het 
huis Ie Dorpsstraat 3. 

Van der Merschlaan CD @ 
Op 19 december 1922 genoemd naar Hugo Maurits van der Mersch (1849-
1916) , wethouder van Zeist van 6 september 1881 tot 2 augustus 1884 en van 
5 september 1899 tot 7 september 1909. 
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Mesdaglaan (2) 
Op 28 februari 1929 genoemd naar Hendrik Wi llem Mesdag (1831-1915), 
Nederlands schilder, aquarellist en kunstverzamelaar. Hij behoorde tot de 
Haagse School en schilderde voornamelijk zeegezichten met als bekendste 
werk het zogenaamde Panorama Mesdag. Hij bracht een prachtige verzame
ling schilderijen bijeen , die in het Museum Mesdag te 's-Gravenhage zijn 
ondergebracht. De Mesdaglaan werd vroeger Oranjelaan genoemd . 

Johan C. Meijerlaan @ 
Op 20 oktober 1952 genoemd naar Johan Coenraad Meijer , geboren 5 septem
ber 1919 te Gantoeng (Indonesië) , ade lborst , wonende Boulevard 22 te Zeist , 
omgekomen 11 mei 1942 te E ijsden. 

Johan C. Meijer, Part. collectie Zeist. 

Middellaan @ 
De Middellaan , in de tweede helft van de negentiende eeuw aangelegd in het 
zogenaamde Antonpark , ligt precies midden tussen de Weeshuislaan en de 
Jagerlaan. 
Vóór de officiële vaststelling van deze naam op 24 april 1895 werd deze laan 
ook Middenlaan genoemd . Zie de notulen van de gemeenteraad van 9 februari 
1894. 

Frans van Mierislaan (0 
Genoemd naar Frans van Mieris (de Oude) (1635-1681) , Nederlands schilder 
van fijnzinnige genretaferelen en portretten in de trant van zijn leermeester 
Gerard Dou (zie ook bij Van der Helstlaan). 

141 



Minckelerslaan @ 
De in 1911 door de woningbouwvereniging 'Ambtenaren en werklieden Gasfa
briek' aangelegde Minckelerslaan is genoemd naar Jan Pi eter Minckelers 
(1748-1824) , Nederlands natuurkundige en apotheker. 
Studeerde natuurwetenschappen aan de universiteit te Leuven waar hij in 1771 
werd benoemd tot hoogleraar. Uitvinder van steenkolengas voor luchtballons, 
dat hij als eerste in 1785 gebruikte voor verlichting van zijn collegezaal. 
De Minckelerslaan ligt in de onmiddellijke nabijheid van de in 1888 aan de 
Gasweg (thans Steynlaan) gebouwde en inmiçldels weer gesloopte gasfabriek. 

Molenweg @ 
De Molenweg is genoemd naar de korenmolen 'De Leeuw'l , die tot het 
midden van de vorige eeuw op de hoek van de Driebergseweg/Molenweg 
stond . 
In het Zeisterbos heet de laan , vanaf de zogenaamde Keienbrug tot aan de 
Krakeling vanouds Molenlaan . Mogelijk liep deze laan vroeger aan de andere 

Sparrenheuvel met de molen op de hoek Driebergseweg/Molenweg ca 1829 naar een 
gravure van Mourot, Part. collectie. 

I De naam 'De Leeuw' staat vermeld in het bevolkingsregister van de gemeente Zeist , 
deel I , nr. 2, blz. 108. 
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kant door tot de Molenweg en is het eventuele tracé verdwenen door bebou
wing en straataanleg. 
De Molenweg heette vroeger Molensteeg, omdat de weg omhoog liep van de 
huidige Driebergseweg naar de Arnhemse Bovenweg. 

Montaubanstraat CD eB 
Genoemd naar Johannes Montallban (1782-1876), timmerman, die blijkens 
het register van de burgerlijke stand in 1839 aan de Muscoviterseheuvelsteeg 
woonde. Na verloop van tijd ontstond in de volksmond de wegaanduiding de 
Steeg van Montauban, later de Montaubanstraat. 
In de tachtiger jaren werd de Montaubanstraat omgedoopt in Hllydecoper
straat (naar de in 1882 overleden burgemeester jhr. W. K. Huydecoper). Deze 
naam is blijkbaar nooit ingeburgerd , want op 24 april 1895 werd op voorstel 
van het raadslid H. M. van der Mersch de toenmalige Vijverweg omgedoopt in 
Huydecoperstraat terwijl de voormalige Montaubansteeg voortaan Montau
banstraat ging heten. 
Hierdoor is de naam van de bekwame bouwkundige Johan Montauban , die 
onder andere bij de vernieuwing van de Oude Kerk in de jaren 1841-1843 zo'n 
belangrijke rol heeft vervuld , voor Zeist bewaard gebleven. 

Montessorilaan CD 
Op 8 mei 1967 genoemd naar Maria Montessori (1870-1952), Italiaans peda
goge en arts , beroemd hervormster van opvoeding en onderwijs. Zij leidde 
sedert 1909 in Europa , Amerika en Azië leerkrachten op en woonde de laatste 
vijftien jaren van haar leven in Nederland. De Montessori-methode is geba
seerd op de centrale gedachte dat een kind zichzelf ontwikkelt, mits men zorgt 
voor een milieu dat tot handelen uitnodigt. 

Mooie Laantje zie Prof. Lorentzlaan 

MozartIaan CD 
Op 2 september 1985 genoemd naar Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791). 
Universeel begaafd Oostenrijks componist, prototype van het wonderkind . 
Schreef in een zeer kort leven o .a. 49 symfonieën , ca. 25 pianoconcerten , 
8 vioolconcerten , concerten voor blaasinstrumenten , serenades divertimento, 
12 opera's en veel kerkmuziek. 

Muscoviterschen Heuvel zie Voorheuvel 
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Ds. Nahuyslaan CV 
Op 20 december 1923 genoemd naar ds. Theodoor Hendrik Nahuys (1836-
1915) , die van 20 november 1868 tot 4 juli 1909 nederlands hervormd predi
kant te Zeist was. Hij was een van de oprichters van de Vereniging 'Bethanië', 

. welke het kindertehuis van die naam in 1873 stichtte. 

Ds. Th. H. Nahuys, 
Van de Poll-Stichting Zeist. 

Nassau-Odijklaan @ 
Genoemd naar Willem Adriaan van Nassau , Heer van Cortgene , Odijk en 
Zeist. Vóór 2 januari 1956 heette deze laan de Nassaulaan. In het raadsvoor
stel van 23 december 1955 , waarbij onder meer werd voorgesteld de naam Het 
Rond officieel vast te stellen en de naam Donkerelaan te wijzigen in Slotlaan , 
werd de naainswijziging als volgt gemotiveerd: 
'Tevens menen wij van deze gelegenheid gebruik te moeten maken om u in 
overweging te geven de straatnaam Nassaulaan te wijzigen in Nassau-Odijklaan, 
daar gebleken is, dat de naam van de - van de Zinzendorfferlaan tot de 
Donkerelaan lopende - Nassaulaan verwarring sticht met de in het villapark 
'Kerckebosch ' liggende Oranje Nassaulaan . Bovendien is de naam Nassau
Odijklaan uit historisch oogpunt juister dan de tegenwoordige benaming, aange
zien die naam een betere herinnering zal inhouden aan Willem van Nassau, 
Heer van Odijk enz., die in 1686 "t Huys van Seyste' (huidige Slot) deed 
herrijzen '. 
De evenwijdig aan de Nassau-Odijklaan lopende wandelpaden langs de plei-
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Willem Adriaan van Nassau-Odijk, 
Van de Poll-Stichting Zeist. 

nen worden de Hofse laantjes genoemd. De beide pleinen der Broederge
meente werden in het oude Zeist algemeen Het Hof ('wonen op het Hof') 
genoemd. 
Uit een advertentie in de Weekbode voor Zeist, Driebergen en omstreken van 
11 januari 1873 blij kt, dat de Nassau-Odijklaan toen 'Slotlaan' werd genoemd. 

Nepveulaan @ @ 
Op 21 december 1933 besloot de gemeenteraad de nieuwe weg, lopende van de 
Panweg tot de Oude Woudenbergse Zandweg, Nepveulaan te noemen, omdat 
de naam Nepveu zo nauw betrokken was met de plaats waar deze weg zo u 
komen te liggen. 
De grond, waarop de weg werd aangelegd behoorde namelijk vroeger tot het 
landgoed 'Dijnselburg' , dat na 1792 bijna een eeuw lang werd bewoond door 
de familie Nepvell. 
Bovendien was in 1822 aan de Panweg, ter hoogte van de huidige sporthal, 
door mr. Laurens Johannes Nepveu een fa miliegraf gesticht , waarin tot 1880 
werd begraven . 
In 1928 zijn de grafzerk en de overblijfselen van deze particuliere begraaf
plaats overgebracht naar de A lgemene Begraafplaats aan de Woudenberg
seweg. 
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Nieuwe Dolderseweg @ 
Op 8 mei 1967 heeft de gemeenteraad de nieuwe, buiten de bebouwde kom 
van Den Dolder aangelegde weg, Nieuwe Dolderseweg genoemd. D eze werd 
op 16 juli 1965 , ruim honderd jaar na de gereedkoming van de (oude) 
Dolderseweg (kosten f 13.100,- ) voor het publiek opengesteld. De kosten 
van de nieuwe weg bedroegen f 6.000.000,-. Voor deze prijs werd aangelegd 
een 7 meter brede hoofdrijbaan met een 2.50 meter breed rijwielpad en waar 
nodig parallelwegen met een breedte van 4 meter. D e weg gaat met een tunnel 
onder de spoorlijn Utrecht-Amersfoort door. Ten behoeve van de aan weers
zijden van het nieuwe tracé gelegen gedeelten van de 'Willem Arntszhoeve' en 
het landgoed 'De Engh ', die door de nieuwe weg in twee delen werden 
geknipt , zijn over de weg bruggen gebouwd (zie ook bij de Dolderseweg). 

D. J. van Nieuwenhuizenweg @ 
Op 3 augustus 1959 genoemd naar Dirk Jan van Nieuwenhuizen (1873-1941). 
Van Nieuwenhuizen, van wie gezegd mag worden dat hij zijn leven in dienst 
van de gemeenschap stelde , was van 1913-1939 lid van de gemeenteraad , van 
1935-1939 wethouder en na 1930 nog enige jaren lid van de Provinciale Staten 
van Utrecht. 
Hij was de man die in 1905 de stoot gaf tot de oprichting van het particuliere 
ziekenfo nds 'Draagt elkanders lasten' . Hij was in 1909 de oprichter van het 
fanfarekorps 'Erica ' en in 1935 nam hij het initiatief tot de oprichting van de 
'Floraliavereniging' . Van beide verenigingen was hij vanaf de oprichting tot 
aan zijn dood voorzitter. Te zijner gedachtenis werd een monumentale bank 
geplaatst op het dorpsplein in A usterlitz. 

D. J. van Nieuwenhuizen, Part. collectie. 
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Nieuweroord, Part. collectie. 

Nieuweroordweg CD 
Op 6 november 1978 genoemd naar de buitenplaats 'Nieuweroord ' , later 
Lenteleven geheten , aan de Utrechtseweg. 

Mgr. Nolenslaan @ 
Op 30 maart 1951 genoemd naar mgr.dr. Willem Hubert Nolens (1860-1931) , 
Nederlands r.k. staatsman, priester. In 1896 lid van de Tweede Kamer. Na de 
dood van dr. Schaepman in 1903 werd hij leider van de r.k. Kamerfractie. Hij 
oefende vaak beslissende invloed uit op de Nederlandse politiek. 1909-1918 
hoogleraar in het arbeidsrecht te Amsterdam. 

Nooitgedacht @ @ 
Vermoedelijk genoemd naar een in deze straat gelegen huis 'Nooit Gedacht'. 
Nooitgedacht werd vroeger ook De Buurt genoemd . De naam Nooitgedacht 
komt al in 1851 voor. 

Noordweg CD CD 
De Noordweg wordt voor het eerst genoemd in een charter van 20 juni 1371 
(zie Bronnen van Zeist, deel I, bladz. 67) , waar gesproken wordt over 'de wedt 
die doer Croest (de Kroost) ghaet toten Noerdwech toe'. 
De Noordweg werd vroeger ook Lageweg of Benedenweg genoemd. In het 
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Reglement op de politie der wegen en wateren in de gemeente Zeist van 4 januari 
1826 wordt de Noordweg als volgt omschreven: 
'De Lage weg, van den Tolboom van Zeijst (bij de Brink) langs de Kleine 
Koppel, het Vinkelaag, de hofstede Z ijde wegen en de Doodenlaan op den 
Straatweg bij de hofstede De Blaauwe Schorteldoek'. 

Nijenheim (2) ® 
Op 5 juli 1971 is voor het gebied van de Ie fase van het plan Zeist-West een 
nieuw systeem van straat- en perceelaanduiding toegepast, waarbij aan de 
wegen geen namen gegeven worden , maar voor een heel gebied als adresaan
duiding een wijknaam wordt vastgesteld , gevolgd door een uit vier cij fers 
bestaand straat- en huisnummer. De eerste twee cijfers treden hierbij in de 
plaats van de straatnaam en de laatste twee cijfers vormen het (traditionele) 
huisnummer. 
Aan het voornoemde gebied is de naam Nijenheim gegeven , met de bepaling 
dat die naam tevens dient als straatnaam voor de binnen dat gebied genum
merde wegen. Het gebied is genoemd naar de buitenplaats 'Nijenheim' aan de 
Kroostweg, daterende uit de eerste helft van de 1ge eeuw. 

Nijenheim, Part. collectie. 
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Odijkerweg @ ® 
De Odijkerweg , genoemd naar de ligging van de weg in de richting van Odijk , 
wordt in het Reglement op de politie der wegen en wateren in de gemeente Zeist 
van 4 januari 1826 , omschreven als volgt: 'De Odijkersteeg, van de Odijkerbrug 
en over het bruggetje der Driebergermeer (beide uit den Krommen-Rijn) over 
den straatweg (is Driebergseweg. V.) tot in de heide over A usterütz '. 
Op de voetspoorkaart van de boswachterij Austerlitz van 1967 wordt het pad 
in het verlengde van de Breullaan over Klein Heidestein , Hoog Kanje en langs 
het KNVB-centrum tot aan de Woudenbergseweg nog aangeduid met Odij
kersteeg. 

Oirschot, Gemeente-archief Zeist. 

Oirschotlaan CD 
De Oirschotlaan is op 1 september 1932 genoemd naar de buitenplaats 
'Oirschot ' aan de U trechtseweg. De buitenplaats , gebouwd in 1843, heeft in 
1961 plaats moeten maken voor het gebouw van het Centraal Instituut voor 
Voedingsonderzoek (T.N.O.). 

Johan van Oldenbarneveltlaan CD @ 
Op 30 maart 1951 genoemd naar mr. Johan van Oldenbarneve lt (1547-1619) , 
Nederlands staatsman , sedert 1586 leider van de binnen- en buitenl andse 
politiek der Nederlandse Republiek. Gaf in 1602 de stoot tot oprichting van de 
Oost-Indische Compagnie. Koos in de godsdienststrijd tussen de remonstran-
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ten en de contra-remonstranten de zijde der eersten, hetgeen de geschillen met 
Maurits en de Staten-Generaal verscherpte. 
Hij wees de eis tot het houden van een nationale Synode af en liet de Staten 
van Holland in 1617 de 'Scherpe Resolutie' aannemen, die het militair gezag 
van Maurits aantastte. Hij werd gevangen genomen en na een partijdig proces 
ter dood veroordeeld en onthoofd. 

Oranjehof ® 
Op 3 september 1984 is aan het appartementencomplex op de hoek Juliana
laan/Arnhemse Bovenweg de naam "Oranjehof' gegeven, welke naam tevens 
geldt als straatnaam. 
Bij de naamgeving is gelet op de situering van het complex in de wijk, waarin 
een aantal lanen en pleinen genoemd zijn naar leden van het Huis van Oranje. 

Oranje Nassaulaan en -plein ® @ 
Op 18 november 1920 genoemd naar Oranje Nassau, het Nederlandse 
koningshuis; in mannelijke lijn afstammend van Graaf Jan de Oude (1535-
1606), oudste broer van Prins Willem I van Oranje. Diens nakomeling Willem 
Karel Hendrik Friso werd in 1747 erfelijk stadhouder van alle Nederlandse 
gewesten; zijn kleinzoon Willem I grondvestte in 1814 het Koningshuis. 
De brede Oranje Nassaulaan dankt haar ontstaan niet aan het potlood van een 
architect, maar aan een der rupsenplagen, waardoor het Kerckebosch in de 
jaren 1920 werd geteisterd. Begin 1920 werd een geheel open baan gekapt 
tussen het Zeisterbos en het Kerckebosch om de allesvernielende rupsen een 
halt toe te roepen. Op die open baan werd later de Oranje Nassaulaan 
aangelegd. 

Van Ostadelaan 0 
Op 27 augustus 1906 genoemd naar Adriaen van Ostade (1610-1685), Neder
lands schilder, leerling van Frans Hals. Hij was de meester van de kleine scène 
met boeren, handwerkslieden, muzikanten enz. 

P. J. Oudlaan @) 
Op 7 augustus 1972 genoemd naar mr. Pieter Jacobus Oud (1886-1968), 
Nederlands politicus, oorspronkelijk vrijzinnig democraat, 1933-1937 minister 
van Financiën, 1938-1941 en 1945-1952 burgemeester van Rotterdam. Hij sloot 
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zich na de bevrijding aan bij de Partij van de Arbeid , doch vormde met de 
Partij van de Vrijheid in 1947 de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie 
(V. V.D .). Hij was deskundige op het gebied van het staatsrecht en de 
parlementaire geschiedenis. 

Ö~d~i'~ersfoortse Zandweg zie Paltz'érweg 

Oude Arnhemseweg CD CV 
De Oude Arnhemseweg is het meest westelijke gedeelte van de oeroude 
Heerweg van Utrecht naar Arnhem. Zie Arnhemse Bovenweg. 
Het gedeelte van de Oude Arnhemseweg , vanaf de Voorheuvel tot aan de 
Schaerweijdelaan werd vroeger Stroobuurt - in de wandeling Strooiebuurt 
- genoemd. Zie ook Austerlitzeweg. 

Stroobuurt, Van de Poll-Stichting Zeist. 

Oude Postweg @ 
De Oude Postweg is een der oudste wegen van de buurtschap Austerlitz en 
was een deel van de Oude Postweg van Arnhem naar Amsterdam. 

Oude Woudenbergse Zandweg @ 
De Oude Woudenbergse Zandweg is de oude middeleeuwse verbindingsweg 
met Woudenberg. Op de kaart van B. de Roij van 1677 wordt deze weg 
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aangeduid als 'Den Woudtweg' en op de kaart uit de gemeente-atlas van 
J. Kuyper van 1867 als 'U trechtseweg". Tengevolge van de bebouwing in de 
Verzetswijk en in Vollenhove zijn grote gedeelten van deze oeroude weg aan 
het openbaar verkeer onttrokken. 

Paduaweg @ @ 
De omstreeks 1900 aangelegde Paduaweg is genoemd naar de r.k . reclasse
ringsinrichting, welke destijds aan de Dolderseweg gevestigd was onder de 
naam 'Padua' , De Utrechtse pater Weyers noemde de inrichting naar de 
heilige Antonius van Padua (patroon van verloren zaken) , levende in de 12e en 
13e eeuw. 
Het necrologium van de Nederlandse Dominicaner Provincie vermeldt 
omtrent pater Weyers onder meer het volgende: 
'Pater Albertus Weyers werd geboren 22 februari 1859 te 's-Gravenhage, 
studeerde bij de Jezuïeten te Turnhout en trad op 24 september 1880 te Huissen 
in de Dominicanenorde. Op 15 augustus 1887 werd hij priester gewijd. Achter
eenvolgens was hij werkzaam in verschillende parochies te Rotterdam en 
Amsterdam. In 1892 werd hij benoemd tot kapelaan te Utrecht in de St. 
Dominicuskerk aan de Mariaplaats (kort vóór de laatste wereldoorlog ge
sloopt). 
Met alle kracht wierp hij zich toen in het sociale leven. Hij was de oprichter van 

Huize Padua, Part. collectie. 
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de vereniging 'Recht en plicht' voor spoorwegambtenaren, hij richtte te Utrecht 
een broodbakkerij en een volksbadhuis op en op zijn initiatief kwam bij Baarn 
(Den Dolder , V.) en Bussum een nederzetting tot stand, Padua genaamd, 
waarvan de bewoners zich met heide-ontginning zouden bezighouden. Niet 
minder was zijn ijver en propaganda voor de geheelonthouding. Tijdens de 
werkstakingen bij de Spoorwegen in januari en april 1903 maakte pater Weyers 
zich bijzonder verdienstelijk door de plichtsgetrouwe spoorwegambtenaren aan 
te moedigen en te steunen. Op de hachelijke 6e april toen 's nachts tevoren de 
werkstaking te Amsterdam was afgekondigd, stond hij reeds vóór 5 uur 's mor
gens op het emplacement van het Rijnspoor om de machinisten aan te zetten de 
locomotieven op stoom te brengen en reed zelf per locomotief naar verschillende 
stations om de spoorwegmannen tot werken aan te sporen. Wegens zijn onver
moeid werken, toen de openbare rust werd bedreigd, werd hij op 31 augustus 
1903 benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Pater Weyers stierf op 
7 oktober 1944 te Apeldoorn, waarheen hij als zieke vanuit Huissen in de 
septemberdagen van 1944 (slag bij Arnhem) geëvacueerd was. Hij ligt begraven 
op het kerkhof van het Albertinum te Nijmegen'. 

Padvinderslaantje @ @ 
Op 2 februari 1953 stelden burgemeester en wethouders de raad voor om het 
bos- en rijwielpad, lopende van de Prins Bernhardlaan naar de Oranje 
Nassaulaan, de naam Baden Powellpad te geven. Dit gebeurde overeenkom
stig het verzoek van de verenigingen 'De Nederlandse Padvinders' en 'Het 
Nederlandse Padvinders Gilde', in verband met de aan dit pad gelegen 
padvindershuizen . 
Omdat er door enkele raadsleden bezwaar gemaakt werd tegen deze moeilijk 
uitspreekbare naam werd het voorstel aangehouden. In de daaropvolgende 
vergadering van 2 maart werd de meer voor de hand liggende naam Padvin
derslaantje aan het pad gegeven. 

Paltzerweg ® @) 
Op 28 maart 1929 besloot de gemeenteraad de namen van een aantal wegen, 
die nagenoeg gelijkluidend waren en waardoor bij de postbestelling verwar
ring ontstond, te wijzigen. 
Het betrof onder andere de Amersfoortseweg en de Oude Amersfoortse 
Zandweg. Het in De Bilt gelegen verlengde van deze weg, die van Bilthoven 
over Den Dolder naar het landgoed 'de Paltz' onder Soest voert, heette daar al 
Paltzerweg. In verband hiermede werd besloten de Oude Amersfoortse Zand
weg voortaan ook Paltzerweg te noemen. 

Panweg 0 @ 
De Panweg ontleent zijn naam aan het landgoed 'De Pan', gelegen aan de 
Amersfoortseweg tussen Beerschoten en Bosch en Duin. Het in 'De Pan' 
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gelegen 'Panhuis' komt al voor op de kaa rt van de Leusderberg en omgeving 
uit 1594 (Rijksarchief Utrecht , archief Leusderberg nr . 40). 
Over het ontstaan van de naam 'De Pan' en het 'Panhuis' bestaan de volgende 
verklaringen: 
1. De naam wordt toegeschreven aan de komvormige uitholling in de bodem, 

waarin het water op de oerbank stond en welke destijds gebruikt werd als 
drinkplaats voor de schapen. 

2. Het huis zou al in de 14e eeuw een pannendak hebben gehad , waardoor het 
bijzonder opviel tussen de met riet bedekte huizen. 

3. De naai11 zou betrekking hebben op een aldaar gevestigde brouwerij . 
Panhuis 6etekent dan 'Huis waar de brouwpan staat'. 

Gezien het feit , dat de uitspanning 'De Pan' eeuwenlang een bekende herberg 
was aan de weg tussen Utrecht en Amersfoort , lijkt de laatste verk laring de 
juiste. De Panweg zelf was oorspronkelijk een perceelscheidingspad, aange
legd omstreeks 1653 (zie Amersfoortseweg) . 
De Panweg werd vroeger in de volksmond het 'Halfachtselaantje ' genoemd. 
Ook voor deze naam bestaan verschillende verklaringen : 
1. Ouderen onder ons weten, dat daar een vrouwtje woonde , dat altijd , 

wanneer men haar vroeg hoe laat het was antwoordde: 'Half acht' . 

De Pan, Part . collectie. 
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2. Anderen herinneren zich, dat het stille laantje, dat de scheiding vormde 
tussen Dijnselburg aan de ene zijde en Vollenhove en het Sanatorium aan 
de andere zijde een ontmoetingsplaats was voor verliefde paartjes. Omdat 
de tijd van samenkomst meestal half acht was, zou het laantje haar naam 
daaraan te ·danken hebben. 

3. Wellicht de oudste verklaring is, dat het daar om half acht altijd spookte. 
De aanleiding tot de spookverhalen is mogelijk de aanwezigheid van een 
grafkelder van de familie Nepveu, die daar in de vorige eeuw gebouwd 
werd en waarin tussen 1822 en 1922 negen volwassenen en acht kinderen 
begraven werden. 
Toen in 1928 in verband met de voorgenomen verharding van de Halfachtse 
laan het graf werd geruimd en verplaatst naar de Nieuwe Algemene 
Begraafplaats, stond er in het Nieuws van Zeist van 2 november 1928 een 
verslag, dat als volgt eindigde: 'Vele verhalen omtrent die kelder deden de 
ronde, maar sinds er niet meer begraven werd en ook de familie Nepveu 
van Dijnselburg is vertrokken, hing er een geheimzinnige waas over dit 
kleine plekje grond'. 

4. Een laatste verklaring is, dat de naam zou zijn ontleend aan het feit, dat de 
heer en mevrouw Nepveu, bewoners van Dijnselburg, omstreeks half acht 
op deze laan regelmatig hun avondwandeling maakten. 

Parallelweg 
De Parallelweg is genoemd naar de ligging van de weg evenwijdig aan de Oude 
Postweg. 

Parklaan @ 
De Parklaan is op 3 september 1901 genoemd naar het door 
H. Copijn (tuinarchitect te Groenekan) ontworpen Zeisterpark, dat oorspron
kelijk veel grootser van opzet was dan het thans is uitgevoerd. Ter gelegenheid 
van de inhuldiging van Koningin Wilhelmina is het Zeisterpark in 1898 
omgedoopt in Wilhelminapark. 

Park Rodichem 0 
Op 13 oktober 1952 is aan het terrein van het landgoed 'Rodichem' langs de 
Ruysdaellaan en de Rembrandtlaan, waarop 107 woningen werden gebouwd, 
de naam Park Rodichem gegeven. 
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Villa Rodichem, Van de Poll-Stichting Zeist. 

De naam 'Rodichem' is een samenstelling van 'rode , roding' en 'hem, heim', 
waarbij het eerste deel de naam is voor een in ontginning genomen stuk woeste 
grond en het laatste naamgedeelte wil zeggen 'huis, woning, heem' . 
De bewoner van het landgoed gaf de naam aan het huis, omdat hij tevens 
eigenaar was van gronden nabij Brakel, waarop eertijds een kasteel 'Rodi
chem' heeft gestaan. 

Patrijzenlaan CD 
Op 9 juni 1956 besloot de gemeenteraad de wegen in het bestemmingsplan 
Kroostweg namen te geven van verschillende hoendersoorten t. w. Fazanten
laan en -plein , Korhoenlaan , Kwartellaan en Patrijzenlaan. 

Burgemeester Patijnlaan ® @ 
Op 18 november 1920 genoemd naar mr. Johan Jacob Clotterbooke Patijn van 
Kloetinge (1859-1922) , burgemeester van Zeist van 1 januari 1894 tot 1 mei 
1919 , tevens raadslid van 16 juli 1889 tot 29 mei 1894. 
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mr . .J . .J. Clotterbooke Patijn van Kloetinge, 
Gemeente-archief Z eist. 

m r. M. C. H. Ridder Pauw van Wieldrecht, 
Foto lconographisch Bureau. 

Pauw van Wieldrechtlaan @ @ 
Op 1 september 1925 genoemd naar mr. Matthieu Christiaan Hendrik Ridder 
Pauw van Wieldrecht (1816-1895) , eigenaar van het Zeisterbos. In dit bos was 
al geruime tijd vóór aankoop door de gemeente Zeist vrije wandel ing toege
staan. 
Het gedeelte van de Pauw van Wieldrechtlaan tussen de Stationslaan en de 
Boslaan heette vroeger (voor 1925) Boschlaa n. 
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Platolaan @ @ 
Op 12 januari 1928 genoemd naar Plato (427-347 v. Chr.), Grieks wijsgeer, 
leerling van Socrates, leermeester van Aristoteles. Hij stichtte in 387 een 
filosofenschool te Athene, de 'Academie', en ontwikkelde voornamelijk in 
dialoogvorm zijn leer van de Ideeën (transcendente abstracte categorieën 
achter de werkelijk dingen), de onsterfelijkheid, de eros, de staat. Plato heeft 
een zeer grote invloed op het westerse denken gehad. 

Pleineslaan @ @ 
Op 27 november 1920 genoemd naar Christoph Pleines, geboren 27 mei 1857. 
De heer Pleines vestigde, nadat zijn kleine zeepfabriek aan de Korte Berg
straat in Amersfoort was afgebrand, in 1902 zijn nieuwe zeepfabriek 'De Duif' 
op de terreinen langs de spoorlijn Utrecht-Amersfoort. 
De bouw van de zeepfabriek met woonhuis, een boerderij (de latere boerderij 
'Nieuw- Transvaal'), zes dubbele arbeiderswoningen, alsmede de bouw van 
een kerkzaal en een school, waren van grote betekenis voor de ontwikkeling 
van de buurtschap Den Dolder . 
De produkten van de zeepfabriek waren, onder meer door verschillende 

CHRls'rOPH PLEINES, 
Geb. 27 Mei 1857. 

I Je p.(' .. ~te. die zeep io poedeTvo~m bier.algelUl!en ingang deed \'inden. 
(Uit de 1'1huus-PlelDes·Puzzle). 

Chr. Plein es, Van de Poll-Stichting Zeist. L...-_____________ -' 
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bekroningen op internationale tentoonstellingen, zeer bekend. De bekendheid 
van de zeepfabriek 'De Duif' was voor de bewoners van Den Dol der 
omstreeks 1910 aanleiding de directie van de spoorwegen te verzoeken de 
nieuwe spoorweghalte 'Duivenhorst' te noemen , in plaats van 'Den Dolder' . 
Na afwijzend advies van burgemeester en wethouders werd de 'stopplaats 
Dolderscheweg' op 1 mei 1912 vervangen door de 'halte Den Dolder' . De heer 
Pleines, die van 1911-1918 lid van de gemeenteraad was , verkocht in 1918 de 
fabriek en vestigde zich in Baarn . Op 27 oktober 1920 vertrok hij naar 
Zwitserland en vervolgens naar Liechtenstein , waar hij is overleden. De 
fabrieksgebouwen zijn thans eigendom van de N. V. Papierfabriek 'Van Stra
ten en Boon '. 
Aanvankelijk tot aan het pleintje aangelegd , werd de Pleineslaan later dOOl'ge
trokken naar Bilthoven. 

Van de Poll-laan ® 
Op 19 december 1922 genoemd naar jhr. Fredrik Harman van de Poll (1823-
1909) , lid van de gemeenteraad van 1862 tot 1876. 
De heer Van de Poll , die grote belangstelling had voor de toonkunst , was 
mede-oprichter van de 'Zeister Harmonie ', waarvan hij jarenlang ere-voorzit
ter was. De belangen van de hervormde gemeente van Zeist diende hij ve le 
jaren in zijn functie van president-kerkvoogd. De heer Van de Poll was 42 jaar 
directeur van de verzekeringsmaatschappij 'De Kosmos'. 

jhr. F. H. van de Poll, Van de Poll-Stichting Zeist. 

159 



Populierenlaan CD 
Genoemd naar de bij de aanleg van deze laan geplante populieren. In 1914 is 
door de N.V. Bosch en Duin deze weg voor het publiek opengesteld. Voor 
deze in 1923 door de gemeente Zeist overgenomen weg, is de naam nooit 
office el vastgesteld. 

Johannes Postlaan @ 
Op 3 februari 1964 genoemd naar Johannes Post, geboren 3 oktober 1906 te 
Hoogeveen, landbouwer, leider van de K.P. in de noordelijke provincies; 
verleende hulp aan Joden en andere onderduikers, nam deel aan verschillende 
overvallen en het laatste aan die op het huis van Bewaring in Amsterdam op 14 
juli 1944 (ter bevrijding van een aantal daar gevangen zittende prominente 
figuren in het verzet). Deze aanval mislukte door verraad. Post werd gevangen 
genomen en op 16 juli 1944 te Bloemendaal (Overveen) gefusilleerd. 
Bij raadsbesluit van 8 mei 1967 is aan het tussen de Bergweg en de Johannes 
Postlaan gelegen weggedeelte, voorheen Celebeslaan genoemd, eveneens de 
naam Johannes Postlaan gegeven. 

Potgieterlaan @) 
Genoemd naar Everhardus Johannes Potgieter (1808-1875), Nederlands 
schrijver en dichter; een der oprichters van De Gids (1837). Bekende werken: 
Jan, Jannetje en hun jongste kind (1842), Florence (1865). Zie voor de 
naamgeving ook bij de Jan Pieter Heijelaan. 

Potterlaan ® 
Op 27 augustus 1906 genoemd naar Paulus Potter (1625-1654), Nederlands 
dieren- en landschapsschilder. Bekendste werk: Jonge stier (1647). 

Prins Alexanderweg @ @ 
Op 9 december 1915 is het gedeelte van de Bergweg, vanaf de Gerofabriek tot 
aan de Amersfoortseweg, genoemd naar Willem Alexander Karel Hendrik 
Frederik (1851-1884), Prins der Nederlanden, jongste zoon van Koning Willem 
III en Koningin Sophia; sinds de dood van zijn broer Willem (1879), Prins van 
Oranje. 
De reden tot het geven van deze naam aan dit weggedeelte was de lengte van 
de Bergweg, waarvan het ene gedeelte in de bestelkring van het postkantoor 
Zeist viel en het andere gedeelte in de bestelkring van het hulppostkantoor 
Huis ter Heide. 
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De naam Prins Alexanderweg houdt uiteraard nauw verband met de aan deze 
weg gelegen Prins Alexanderstichting, opgericht in 1884, het jaar van overlij
den van Prins Alexander. 

Prins Bernhardlaan @ 
Op 5 oktober 1945 genoemd naar Bernhard Leopold Frederik Everhard Julius 
Coert Karel Godfried Pieter (29 juni 1911), Prins der Nederlanden, Prins van 
Lippe Biesterveld. Hij huwde op 7 januari 1937 Prinses Juliana. De Prins 
Bernhardlaan heette vroeger Kerckeboschpad. 

Prins Hendriklaan @ 
Genoemd naar Hendrik Wladimir Albrecht Ernst (1876-1934), Prins der 
Nederlanden, Hertog van Mecklenburg-Schwerin, sinds 1901 gemaal van 
Koningin Wilhelmina der Nederlanden. 
Hij had grote belangstelling voor het reddingswezen, was voorzitter van het 
Roode Kruis, en beschermheer der Nederlandse padvindersvereniging. De 
Prins Hendriklaan heette aanvankelijk Boschlaan en werd in de Verordening 
tot verdeling der gemeente Zeist in wijken van 24 april 1895, aangeduid als: 
'Boschlaan van den Huydecoperweg tot de Wilhelminalaan (rechte weg naar 't 
Bosch)'. 
Ter gelegenheid van het huwelijk met Koningin Wilhelmina werd deze hoofd
weg in het Wilhelminapark op 3 september 1901 omgedoopt in Prins Hendrik
laan. 

Prins Mauritslaan @ 
Op 10 december 1931 genoemd naar Maurits, Prins van Oranje (1567-1625), 
zoon van Prins Willem I van Oranje en Anna van Saksen. In 1585 stadhouder, 
kapitein-generaal en admiraal van Holland en Zeeland; in 1590 ook van 
Utrecht, Gelderland en Overijssel. Hij reorganiseerde het leger en veroverde 
een groot aantal steden. Hij versloeg de Spanjaarden bij Turnhout en 
Nieuwpoort. 

Prinses Beatrixlaan @ 
Op 30 maart 1939 genoemd naar Beatrix Wilhelmina Armgard (31 januari 
1938), Prinses der Nederlanden, Prinses van Oranje Nassau. Studeerde rech
ten in Leiden en huwde te Amsterdam op 10 maart 1966 met Claus Felix 
Friederich Leopold Gabriel Archim, Prins der Nederlanden, Jonkheer van 
Amsberg (geboren te Dötzingen über Hitzacker aJd Elbe 6 september 1926). 
Zij is sedert 1980 Koningin der Nederlanden. 
Toen op last van de Duitse bezetter op 11 maart 1942 onverwijld andere 
namen moesten worden gegeven aan de lanen en pleinen, welke werden 
genoemd naar nog nog levende leden van het Koninklijk Huis, werd het 
raadsbesluit van 30 maart 1939 tot het geven van de naam Prinses Beatrixlaan 
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aan de - op het voormalige landgoed 'Pavia' aan te leggen - nieuwe weg 
waaraan nog geen woningen waren gebouwd, ingetrokken. 
Op 7 mei 1945 werd dit besluit ongedaan gemaakt. 

Prinses Irenelaan @ 
Op 5 oktober 1945 genoemd naar Irene Emma Elisabeth (5 augustus 1939), 
Prinses der Nederlanden, Prinses van Oranje Nassau en tweede dochter van 
Koningin Juliana en Prins Bernhard. 
Te Rome is zij op 29 april 1964 gehuwd met Charles Hugues, Prins de Bourbon 
de Parma. 
Het huwelijk is ontbonden op 27 mei 1981 door inschrijving van het echtschei
dingsvonnis van de rechtbank te Utrecht van 26 mei 1981. 
De Prinses Irenelaan heette vroeger Dopheidelaan. 

Prinses Margrietlaan @ @ 
Op 6 januari 1958 genoemd naar Margriet Francisca (19 januari 1943), Prinses 
der Nederlanden, Prinses van Oranje Nassau en derde dochter van Koningin 
Juliana en Prins Bernhard. 
Zij is op 10 januari 1967 gehuwd met mr. Pieter van Vollenhoven. 

Prinses Marijkelaan @ 
Op 6 januari 1958 genoemd naar Maria Christin a (18 februari 1947), Prinses 
der Nederlanden, Prinses van Oranje Nassau en vierde dochter van Koningin 
Juliana en Prins Bernhard. Vroegere roepnaam Marijke, huidige Christina. 
Zij is op 28 juni 1975 gehuwd met Jarge Guillermo. 

Promenade CV @ 
Op 8 november 1982 is het wandelgebied tussen de Emmastraat, Torenlaan en 
Weeshuislaan de naam Promenade gegeven, welke naam 'wandelweg' bete
kent. 
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Puinweg zie Van Reeneoweg 

De Notaris A. VOSMAER Ie Zoi.t, zal op 
Donllel'dag 22 .-lugust/.ts 1878, te 10 uur, 
ten huize van P. BIJLARD, te Zeis t .an den 
Puinweg, Wijk D, ilO. 397 OID contant geld 
verk oopen : 

Een Winkelopstand, 
bestaande uit cen toonbank met koJfiélDolou, bakken, 
doozen, buszen, lrommels, kop~ rcn schalen en bn
IUlis, mate n cn gewichten j 

Grutters- eu Kruideuierswareu, 
diverse Klompen, een partij Spek en circa 

20 liters Jenever . 
Voorts ce-n Îgc 

1Y.leubilaire Goederen. 
waaronder linnenkastje, tafels, stoCI<'ll, klok, petro
leumlampen, fuurnui s, bed, dekens, glas- 8llrdc- blik4 
011 koperwerk j - een houten wees met banken 
en tafel . , een goederenwagen op veêreo IDd 

lo,se kol', een boerenwagen, ecu kruiwagen, 
tc vel,rslaal1de aardappelen eu boon en, ellz. 

Alles daags te voren uitgenoIDm erd te bezichtigen 
vau J 0- 3 uur. 

Willem Pijperlaan en -plein ® 
Op 13 oktober 1952 genoemd naar Willem Frederik Johannes Pijper (1894-
1947) , componist. Polyritmiek , verruiming van de tonali teit en voorkeur voor 
monomotivische werkwijze kenmerken zijn st ijl. Wi llem Pijper woonde vanaf 
zijn geboorte tot augustus 1928 in Zeist in het huis 2e Hogeweg 28C-30 . 

Wil/em Pijper, 
Collectie gemeente-archief Rotterdam. 

163 



Pijlstaartlaan CD 
op 28 april 1986 zijn aan de nieuwe wegen in het bedrijfsterrein Kwikstaart
laan II de namen Pijlstaartlaan, Scholeksterlaan, Lepelaarlaan, Aalscholver
laan en Fuutlaan gegeven. 

Dr. Ramaerlaan @ @ 
Op 6 november 1961 genoemd naar dl'. Johannes Nicolaas Ramaer (1817-
1887). Hij vestigde zich als geneesheer te Rotterdam en werd vervolgens 
benoemd tot geneesheer aan het krankzinnigengesticht te Zutphen en daarna 
tot geneesheer-directeur van een zelfde inrichting te Delft. Na de totstandko
ming van de krankzinnigen wet van 1884 werd hij benoemd tot eerste inspec
teur van het staatstoezicht op krankzinningen en krankzinnigengest ichten. Het 
is zijn bijzondere verdienste dat deze wet krachtig werd gehandhaafd. 
Zeer veel heeft hij bijgedragen tot verbetering in de verzorging van geestes
zieken. Naar hem werd genoemd de 'Ramaerkliniek ' voor geesteszieken van 
de Stichting Rozenburg te Loosduinen. 

, 
Ravenhorstsesteeg zie HobbemaJaan 

. -" 

Reelaan @ 
Op 18 november 1920 is aan deze laan de naam Reelaan gegeven. 

Van Reenenweg CD eB 
Genoemd naar jhr. Fredrik van Reenen (1850-1916) . H ij was directeur van de 
verzekeringsmaatschappij 'De Kosmos ' en eigenaar van de buitenplaatsen 
'Schaerweijde' en 'Welgelegen' aan de Utrech tseweg. Grote gedeelten van de 
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achter deze huizen gelegen gronden zijn in het begin van de 20e eeuw in 
exploitatie gebracht. 
De Van Reenenweg, die langs de oude algemene begraafplaats aan de 
Bergweg loopt, werd op de wegenlegger van 1875 aangeduid als Doodenweg of 
Doodlaan. De Van Reenenweg werd in 1878 Puinweg genoemd. 

Regentesselaan @ 
Op 22 juni 1933 genoemd naar Koningin Adelheid Emma Wilhelmina There
sia, Prinses van Wal deck en Pyrmont (1858-1934), moeder van Koningin 
Wilhelmina. Zij was van 1890-1898 Koningin-Regentes. 

Reigerlaan CD 
Op 9 juni 1956 besloot de gemeenteraad de wegen in het bestemmingsplan 
Noordweg namen te geven van weide- en watervogels, t.W. Gruttolaan, 
Kievitlaan, Meerkoetlaan, Reigerlaan, Roerdomplaan en Sniplaan. 

Rembrandtlaan @ @ 
Op 27 augustus 1906 genoemd naar Rembrandt Harmensz. van Rijn (1606-
1669), Nederlands schilder, graveur en tekenaar, één der grootmeesters van 
's werelds schilderkunst, molenaarszoon uit Leiden. 
Zijn gezamenlijk werk bestaat uit ongeveer 700 schilderijen, 300 etsen en 
1.600 tekeningen. Zijn hoofdthema was de mens, die hij met diep peilend 
inzicht en grote mildheid weergaf. Tot zijn bekendste werken behoren: De 
anatomische les (1632), Het uitrukken der Schutterij, beter bekend als de 
Nachtwacht (1642) en de Staalmeesters (1662). 
Rembrandt was achtereenvolgens gehuwd met Saskia van Uylenburg en 
Hendrickje Stoffels. 

Van Renesselaan ® 
Op 12 januari 1928 genoemd naar de oudst bekende eigenaar en bewoner van 
de ridderhofstad 'Carsbergen', Vincent van Renesse van Everdingen, die in de 
tweede helft van de 15 eeuw hier woonde. 

De la Reylaan @l 
Op 10 mei 1928 genoemd naar Jacobus Herklaas De la Rey (1847-1914). 
Boerengeneraal, bijgenaamd 'Ome Koos'. Een vroom en dapper man met 
grote militaire gaven. Door een ongeval overleed hij in september 1914. 
Voordien heette deze laan Bothadwarslaan. 

Ridderschapslaan 0) ® 
In de raadsvergadering van 22 juni 1933 werd overeenkomstig het voorstel van 
de heer J. H. van Lonkhuijzen besloten, de namen van wegen in het lage 
gedeelte van Griffensteijn - waarvan de Ridderschapslaan er één -is - te 
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ontlenen aan de riddertijd , gelet op de vroegere ridderhofsteden 111 di e 
omgeving . 

Roerdomplaan CD 
Op 9 juni 1956 besloot de gemeenteraad de wegen in het bestemmingsplan 
Noordweg namen te geven van weide- en watervogels, t.w. Gruttolaan , 
Kievitlaan, Meerkoetlaan , Reigerlaan, Roerdomplaan en Sniplaan. 

Het Rond @ 
De naam Het Rond, vroeger Het Rondeel genoemd , is ontstaan bij de aanleg 
van het park van het in 1686 voltooide Slot. Dit oorspronkelijk zuiver ronde 
plein sneed de toen reeds lang bestaande Dorpsstraat in twee stukken. De 
naam Rondeel komt onder andere voor in de verkoopakte van Het Slot c.a. 
dd. 18 december 1745 , waar het land dat bij het Slot behoorde wordt 
omschreven als ... 'Syn begin nemende uyt het Rondeel van. 't dorp Zeist, 
strekkende tot aan de Pyramide bergwaarts op, ten eyn.de hetzelve bosch '. 
Lang voordat generaal Marmont in 1804 zijn manschappen de 'Pyramide van 

Vogelvlucht van de tuinen en sten 'ebossen van hel 5101 Zeist, waarop het Rond duidelijk 
zichtbaar is. Van de Poll-Stichting Zeist . 
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Austerlitz' liet oprichten, bezat Zeist dus al een pyramide. Deze pyramide 
stond blijkbaar ergens aan het einde van de Verlengde Slotlaan, op een plaats, 
die niet nauwkeurig kan worden aangewezen, maar in elk geval daar waar het 
domein van de Heer van Zeist eindigde, waarschijnlijk op de grens met de 
gemeente Soest. 
De officiële naamgeving vond plaats bij raadsbesluit van 2 januari 1956, 
tegelijkertijd met de wijziging van de naam Donkerelaan in Slotlaan en 
Nassaulaan in Nassau-Odijklaan. 

Rooseveltlaan @ 
Op 6 september 1965 genoemd naar Franklin Delano Roosevelt (1882-1945), 
Amerikaans staatsman, van 1932-1945 president van de Verenigde Staten. 
Bestreed de grote economische crisis, geholpen door zijn 'brain trust' van 
experts met de 'New Deal'. Stelde in augustus 1941 met Churchill het Atlantic 
Charter op. 
Na de Japanse aanval op Pearl Harbour wijdde hij zich geheel aan de taak, de 
overwinning der geallieerden te verzekeren. Hij nam onder andere deel aan de 
conferenties te Casablanca (1943), Teheran (1943) en Yalta (1945). 

Rozenstraat ® 
Op 5 april 1906 zijn aan de nieuw aangelegde wegen in de nabijheid van de 
Driestlaan (Hortensialaan) de namen Dahliastraat, Leliestraat, Rozenstraat en 
Tulpstraat gegeven. Zie ook bij Dahliastraat. 

Ruysdaellaan CV @ 
Op 27 augustus 1906 genoemd naar Jacob (van) Ruysdael (1628-1682), na 
Rembrandt de belangrijkste Nederlandse landschapsschilder der Gouden 
Eeuw; ook als graficus van groot belang. Bekend werk: Molen bij Wijk bij 
Duurstede. 

Ruys de Beerenbroucklaan @ 
Op 30 maart 1951 genoemd naar jhr. mr. Charles Joseph Marie Ruys de 
Beerenbrouck (1873-1936), Nederlands r.k. staatsman, lid gemeenteraad 
Maastricht 1899-1918, lid Tweede Kamer 1905. Commissaris der Koningin in 
de provincie Limburg 1918, kort daarop kabinetsformateur. Minister-Presi
dent 1918-1922, 1923-1925, 1929-1933, tevens minister van Binnenlandse 
Zaken en Landbouw. Van 1925-1929 en 1933-1936 lid en voorzitter Tweede 
Kamer der Staten-Generaal. 

Sanatoriumlaan ® ® 
Op 17 november 1910 genoemd naar het aan deze laan gebouwde, en op 7 juli 
1903 door Hare Majesteit de Koningin-Moeder (Koningin Emma) geopende, 
sanatorium voor geestes- en zenuwzieken. 
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Eeuwenlang heette deze weg Schapendrift en herinnerde aan de schapen die in 
grote getale over deze weg naar de heidevelden van Zeist gedreven werden. 
Dat het - overigens wel begrijpelijke - verzoek van het bestuur van het 
sanatorium om de naam te wijzigen niet door iedereen gewaardeerd werd , 
moge blijken uit onderstaand verslag van de raadsvergadering van 18 novem
ber 1910: 
'De Voorzitter stelt aan de orde de wijziging van de naam Schapendrift in 
Sanatoriumlaan. 
Spreker zegt, dat, ofschoon hij persoonlijk aan de oude benaming de voorkeur 
geeft, hij zich tegen dit voorstel niet heeft willen verzetten, daar hij wel iets 
gevoelt voor de bezwaren, die het bestuur van het Chr. Sanatorium in zijn adres, 
waarvan het voorstel een uitvloeisel is, aanvoert, tegen het voortbestaan van den 
naam Schapendrift voor den weg, die naar het Sanatorium leidt. 
De heer Van de Poll hoort met genoegen, dat de Voorzitter zich persoonlijk met 
de voorgestelde naamsverandering niet goed kan vereenigen. Spr. kan dat 
evenmin. Hij heeft in het algemeen niet veel op met verandering van namen van 
wegen en vooral niet met deze. Er ligt in den naam van den weg toch wel iets van 
de historie der plaats en nu ziet hij niet in waarom deze oude naam niet kan 
behouden blijven. Men heeft, volgens Spr., hier in de laatste jaren al te veel 
namen geradbraakt. Gedreven door iets, dat Spr. haast geneigd zou zijn met een 
minder vleiend woord aan te duiden, doch dat hij maar hoogheidsgevoel zal 
noemen, heeft men den naam van steeg, ofschoon dat een goed hollandsch 

Christelijk Sanatorium, Part. collectie. 
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woord is en volstrekt niet altijd duidt op een slop in een stad maar evengoed kan 
gebruikt worden voor aanduiding van een landweg, bijna overal vervangen door 
laan of straat. Nu wil men weer een naam, die herinnert aan een oude omgeving, 
afschaffen en vervangen door Sanatoriumlaan. Spr. vindt het Sanatorium een 
zeer nuttige instelling doch dat is nog geen reden om er een weg naar te noemen. 
Men zou dan wel in haast elke stad een Sanatoriumstraat kunnen hebben. Spr. 
hoopt daarom, dat de Raad niet zal ingaan op het verzoek van die elders 
wonende heeren en den alleszins geëigenden naam van Schapendrift niet zal 
vervangen door het volstrekt niet mooie en onhollandsche Sanatoriumlaan. 
De Voorzitter zegt, dat men aan den naam Schapendrift, in verband met het 
Sanatorium, allerlei uitleggingen kan geven. 
De heer Adriaanse voelt veel voor den historischen zin van den heer Van de 
Poll, die bovendien blijk gaf een juist idee te hebben van den aard van een naam. 
De Voorzitter heeft echter op het bezwaar reeds gedoeld, dat men het zoo zou 
kunnen uitleggen, dat de naam van den weg den aard van het sanatorium 
aanduidt en dit dus een schaapskooi zou zijn. Vooral bij reclames voor het 
Sanatorium maakt het een vreemde indruk, dat het moet worden bereikt langs de 
Schapendrift. 
Wat den naam Sanatorium laan betreft, die heeft, naar Spr. hoorde, al burger
recht verkregen. 
De conducteurs van de tram roepen niet Schapendrift, doch Sanatoriumlaan en 
nu mag men, volgens Spr., wat reeds leeft in het volk toch wel officieel 
vastleggen. 
De heer Van de Poll is het volstrekt niet eens met den vorigen Spr. dat men naar 
den naam van den weg het Sanatorium zou beoordelen. Gaat men dit verzoek 
inwilligen dan heeft men, volgens Spr., allerlei aanvragen om verandering van 
namen van wegen te verwachten. 
De heer Bendien is het hiermede eens. De heer van Melsen wenscht op te 
merken, dat de naam Schapendrift niet zoo heel oud is. Spr. heeft dien naam 
nooit gehoord voordat eenigen tijd geleden die naam op een bordje bij het begin 
van den weg was aangebracht. Vroeger werd deze weg steeds genoemd 'de vier 
zinnen' (naar 4 huizen waar gezinnen woonden, die niet helemaal in de Zeister 
samenleving pasten). 
De Heer Vis gevoelt veel voor hetgeen over en weer is aangevoerd. De naam 
Schapendrift vindt hij echter al heel treurig. Daarom vraagt Spr. of de naam 
lulianalaan hier niet gebruikt kan worden. De Voorzitter meent dit idee geheel te 
moeten verwerpen. Het voorstel om de Schapendrift voortaan te noemen 
Sanatorium laan wordt daarna in stemming gebracht en aangenomen met 7 tegen 
4 stemmen, die van de heeren Van de Poll, Bendien, Schütz en Van den Brink'. 
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De Savornin Lohmanlaan @) 
Op 30 maart 1951 genoemd naar jhr. mr. Alexander Frederik de Savornin 
Lohman (1837-1924), Nederlands staatsman, sloot zich in 1879 aan bij de Anti
Revolutionaire Partij en werd in de Tweede Kamer één van haar voornaamste 
woordvoerders. 1883-1895 hoogleraar aan de Vrije Universiteit te Amster
dam. 1890-1891 minister van Binnenlandse Zaken. Raakte met dr. A. Kuyper 
in conflict en werd leider van de Vrije-Anti-Revolutionaire Partij, in 1908 de 
Christelijk Historische Unie geworden. Voorvechter voor de bijzondere 
school. 

Schaapskooi ~ 
Op 4 juli 1988 is aan de nieuw aangelegde weg op het industrieterrein aan de 
Fornheselaan de naam 'Schaapskooi' gegeven. Omstreeks 1850 was daar een 
schapenhouderij gevestigd. Alexander Numan, hoogleraar veeartsenijkunde 
aan de universiteit te Utrecht, experimenteerde daar teneinde een veredeld 
schapenras te krijgen. 

Dr. Schaepmanlaan CV 
Genoemd naar dr. Hermanus Johannes Aloysius Maria Schaepman (1844-
1903), r.k. priester, Nederlands staatsman en letterkundige. Na zijn studietijd 
te Rome werd hij hoogleraar aan het Groot-Seminarium te Driebergen
Rijsenburg. 1880-1903 lid Tweede Kamer. Hij nam het initiatief tot Stichting 
van een katholieke partij. 
Ter voorkoming van verwarring met de Schaperlaan en de Scheeperslaan werd 
de naam Schaepmanlaan op 7 december 1953 gewijzigd in Dr. Schaepman
laan. Zie ook bij de Jan Pieter Heijelaan. 

Schaerweijdelaan ® CV @) 
Genoemd naar de buitenplaats 'Schaerweijde'. In de eerste druk van 'de 
Straatnamen van Zeist' werd de naam 'Schaerweijde', van de buitenplaats aan 
de Utrechtseweg, tegenover De Brink, in verband gebracht met een gemeen
schappelijke weide, een markeweide, waar de Zeister boeren hun vee konden 
inscharen. Het woord 'Schaerweijde' blijkt echter niet meer te zijn dan een 
verbastering van 'Scherpweide', de naam van een gerecht je, dat in de middel
eeuwen tussen de huidige Blikkenburgerlaan en de Bunsinglaan lag.' 
Het was aan het eind van de achttiende eeuw in bezit van Bernardus Sluyter
man. Toen Sluyterman in 1796 tevens eigenaar werd van de buitenplaats 
'Brinkenberg' , tegenover De Brink, veranderde hij de naam van deze buiten
plaats in 'Schaerweide' . De spelling van dit woord heeft in de loop der jaren 
wel enige wijziging ondergaan. In het raadsbesluit van 4 september 1851 tot 
verdeling der gemeente in wijken is sprake van Scharweide. Op 24 april 1895 

1 C. Dekker, Het Kromme Rijngebied in de middeleeuwen, bladz. 464 
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Schaerweijde, Van de Poll-Stichting Zeist. 

werd de officiële aanduiding Schaerweide en gedurende de laatste vij ft ig jaren 
wordt als officiële aanduiding Schaerweijde gebruikt. 
Feitelijk zou de naam als Schaerweyde moeten worden geschreven , omdat in 
de oudste akten steeds de Y gebrui kt wordt . 
Het eerste gedeelte van de Schaerweijdelaan werd vroeger Achter Schaer
weijde en Klompenmakerssteeg genoemd en voordien de Schapendri ft van De 
Brink. 

Schaerweijderparklaan zie Boulevard 

Hannie Schaftlaan @ 
Op 6 september 1965 genoemd naar Jannetje Johanna Schaft , geboren 16 
september 1920 te Haarlem. Tijdens de Tweede Wereldoorlog was zi j aanvan
kelijk koerierster en nam deel aan wapentransporten en overvallen. Zij werd 
op 21 maart 1945 te Haarlem gearresteerd en op 17 apri l 1945 te Bloemendaal 
gefusilleerd. 
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Schaperlaan ® 
Op 30 maart 1951 genoemd naar Johan Hendrik Andries Schaper (1868-1934), 
Nederlands sociaal-democratisch politicus, 1899-1934 lid Tweede Kamer. Een 
der 'Twaalf Apostelen', die in 1894 de S.D.A.P. oprichtte. Hij behoorde tot 
één der meest op de voorgrond tredende 'reformisten'. Hij hechtte bovenal 
waarde aan goede arbeidswetgeving en ijverde speciaal voor wettelijke beper
king van de arbeidsduur. 

Scheeperslaan CV 
Op 20 oktober 1905 genoemd naar Gideon Scheepers (1878-1902), een van de 
helden uit de tweede Zuidafrikaanse Vrijheidsoorlog (1899-1902). Hij werd 
geboren in Middelburg (Transvaal). Hij was werkzaam als heliografist bij de 
staatsartillerie van de Zuidafrikaanse Republiek (Transvaal). Tijdens 
genoemde oorlog deed hij als verkenner dienst en werd eind 1900 tot comman
dant benoemd. Hij kreeg opdracht om de Kaapkolonie binnen te vallen en de 
Engelse verbindingslinies te ontwrichten. Hij werd ernstig ziek en door de 
Engelsen gevangen genomen. Een Engelse militaire rechtbank legde hem 
overtreding van het krijgsrecht ten laste en veroordeelde hem ter dood op 
beschuldiging van moord. Op 18 januari 1902 werd hij in Graaff Reinet 
gefusilleerd. 

Cornelis Schellingerlaan 0 @ 
Op 22 juni 1933 genoemd naar de Amsterdammer Cornelis Schellinger (1711-
1778), die op 18 december 1745 de vrije en hoge heerlijkheid Zeist en 
Driebergen met alle bezittingen kocht van Willem Adriaan van Nassau, de 
kleinzoon van de stichter van het Slot, met het oogmerk een nederzetting van 
de Evangelische Broedergemeente (Hernhutters) mogelijk te maken. Een 
vrije en hoge heerlijkheid als Zeist had meer mogelijkheden voor een vrije 
godsdienstoefening en bijvoorbeeld een eigen begraafplaats dan IJsselstein 
(Heerendijk), waar de Hernhutters in moeilijkheden waren geraakt. Aanvan
kelijk woonden de Hernhutters in het Slot. Hun kerkzaal was zelfs tot 1768 in 
de noord-westelijke slotvleugel gevestigd. Schellinger stelde de weilanden ter 
linker- en rechterzijde van de oprijlaan ter beschikking voor de bouw van het 
'Broeder- en Zusterhuis' en van particuliere woonhuizen. In 1767 verkocht hij 
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Cornelis Schellinger, 
Van de Poll-Stichting Zeist. 

Zeist aan Maria Agnes Gravin von Zinzendorf und Pottendorf. Zij was de 
dochter van Nikolaus von Zinzendorf und Pottendorf, de stichter van de 
Hernhutter Broedergemeente . 

Jan Scheplaan @ 
Op 20 oktober 1952 genoemd naar Jan Schep, geboren 18 november 1898 te 
Lekkerkerk , ambtenaar ter gemeente-secretarie , wonende Krullelaan 8 te 
Zeist , omgekomen 31 mei 1945 te Bergen-Belsen . 

Jan Schep, Pan. collectie. 
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Dr. D. Schermers, Pari collectie. 

Schermerslaan CV 
Op 3 november 1975 genoemd naar dr. David Schermers (1863-1930) die van 
1907 tot 1925 directeur van het Christelijk Sanatorium is geweest. 

R. J. Schimmelpennincklaan @ 
Op 30 maart 1951 genoemd naar mI'. Rutger Jan Schimmelpenninck (1761-
1825), Nederlands staatsman , advocaat. Patriot, 1796 lid nationale vergade
ring, leider der middenpartij, 'moderaten ' of 'slijmgasten' geheten. 1798-1802 
en 1803-1805 gezant te Parijs en te Londen . 
Hij stond bij Napoleon in hoge gunst , die hem in 1805 tot Raadpensionaris liet 
benoemen. Hij moest in 1806 plaatsmaken voor Koning Lodewijk. Napoleon 
verhief hem in 1810 tot Comte de I'Empire. 

Willem Schmidtlaan @ 
Op 20 oktober 1952 genoemd naar Willem Schmidt , geboren 19 november 
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1921 te Apeldoorn , medisch student , wonende Boulevard 11 te Zeist, omgeko
men op 31 januari 1945 in het tuchthuis Sonnenburg. 

WiLlern Schmidt, Part. collectie. 

Scholeksterlaan CD 
Op 28 april 1986 zijn aan de nieuwe wegen in het bedrijfsterrein Kwikstaart
laan II de namen Pijlstaartlaan, Scholeksterlaan, Lepelaarlaan, Aalscholver
laan en Fuutlaan gegeven . 

Schooldwarsweg @ 
Toen bij de bouw van de woningen aan de A usterlitzseweg in 1925 moeilijkhe
den ontstonden met het bestaande systeem van huisn ummering, waarbij alle 
woningen in de wijk A usterlitz doorlopend genummerd werden, bes loten 
burgemeester en wethouders de gebouwen voortaan te nummeren aan de 
bestaande wegen. Aangezien er drie wegen waren , welke geen officiële naam 
hadden , besloot de gemeenteraad op 29 oktober 1925 deze wegen een naam te 
geven en wel: 
a. School dwarsweg , de weg, lopende van de toenmalige Vinkenbuurt (nu 

Gramserweg) langs de school , evenwijdig met de A usterlitzseweg, tot aan 
de te noemen Weideweg; 
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b. Weideweg, de weg, lopende van de Auster litzseweg in N.O . richting 
evenwijdig aan de Schoolweg; 

c. Marmontweg , de weg, gelegen tussen en evenwijdig lopende aan de Auster
litzseweg en de Waterlooweg. 

Schoolweg @ 
De Schoolweg is genoemd naar de op 1 augustus 1844 in gebruik genomen 
openbare lagere school te Austerlitz. De school is in 1972 afgebroken. 

De openbare lagere school in Austerlitz, Gemeente-archief Zeist. 

Jan Schoutenlaan @ 
Op 7 augustus 1972 genoemd naar Jan (Johannes) Schouten (1883-1963), 
Nederlands anti -revolutionair politicus, 1916-1931 lid gemeenteraad van Rot
terdam (1925-1927 wethouder) , 1917 lid provinciale staten van Zuid-Holland, 
1918 lid Tweede Kamer. In 1942 door de Duitse bezetter gearresteerd , 
vrijgelaten en opnieuw gearresteerd en naar Mauthausen overgebracht. Hij 
heeft een belangrijke rol gespeeld bij de oprichting van Trouw, waarvan hij na 
1945 lange tijd de koers mede bepaalde. Na de oorlog leider van de Anti 
Revolutionaire Partij, 1946-1956 fractievoorzitter, 1956-1958 lid Raad van 
State. 
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Schroeder van der Kolklaan @ 
Op 3 oktober 1955 genoemd naar dr. Jacobus Ludovicus Conradus Schroeder 
van der Kolk (1797-1862). H ij vestigde zich als geneesheer in Hoorn en werd 
vervolgens benoemd tot inwonend ge neesheer van het B uitengasthuis te 
Amsterdam . Vervolgens werd hij hoogleraar in de geneeskunde te Utrecht en 
regent van het 'Willem Arntszhuis' en trok hij te velde tegen de onduldbare 
toestanden in de zogenaamde dolhuizen. 
Door zijn toedoen werden in de Will em Arn tszstichting belangrijke verbete
ringen ingevoerd , zoals arbeid en ontspa nning voor de verpleegden e n afschaf
fing van de kijkdagen , waarop de geesteszieken tentoongesteld , bespot en 
gesard werden. Na de totstandkoming van de eerste krankzinnigenwet in 1841, 
waarop hij belangrijke invloed heeft gehad , werd hij aangesteld als eerste 
inspecteur der gestichten voor krankzinnigen. Door bezoeken aan alle 
bestaande krankzinnigengestichten en 'bewaarinrichti ngen ' stelde hij zich van 
de daar bestaande toestanden op de hoogte, deed verslag aan de overheid en 
trof maatregelen ter verbetering van de verp leging. In juli 1960 - het jaar voor 
de geestelijke volksgezondheid - is in Nederland een postzegel met zijn 
beeltenis uitgegeven . 

Schubertlaan 0) 

dr. 1. L. C. Schroeder van der Kolk, 
Van de Poll-Stichting Z eist 

Op 2 september 1985 genoemd naar Franz Peter Sch ubert (1797-1828) , Oos
tenrijks componist , een der rijkste melodisten van de beginnende romantiek. 
Sch ubert liet 1200 werken na , waaronder 600 liederen (o.a . cyclussen D ie 
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schöne Müllerin en Die Winterreise). Orkestmuziek (o.a . de 'Unvollendete'), 
koor- , piano- en kamermuziek. 

Seufzerallee zie Waterigeweg 

Godfried van SeijstIaan (j) @ 
Op 22 juni 1933 is de weg die geprojecteerd was over het terrein achter het 
Slot, waarop thans de sportvelden zijn aangelegd , genoemd naar Godfried van 
Seijst, die in de twaalfde eeuw op het oude 'Slot van Zeist' zou hebben 
gewoond . Doordat hij behalve bewoner ook eigenaar van Het Slot zou zijn 
geweest , is er niets over vermeld in de leenregisters en ontbreken jammer 
genoeg vrijwel alle gegevens over deze , misschien wel eerste, slotheer van 
Zeist. 
Toen in 1953 behoefte bestond aan een andere naam voor het gedeelte van de 
Koppelweg tussen de Waterigeweg en het rioolgemaal , omdat het zoeken naar 
adressen aan de Koppelweg (die toen liep van de Waterigeweg tot aa n de 
Kroostweg) nogal moeilijkheden opleverde, besloot de gemeenteraad op 
7 december va n dat jaar het besluit van 22 juni 1933 in te trekken en 
eerstgenoemd gedeelte de naam Godfried van Seijstlaan te geven. 

Siberiëweg zie Arnhemse Bovenweg 
Jul:ianalaan 

I>e Slof zie Marktplein 

Sloffenlaantje zie Timmermanlaan 

SlotIaan @ @ 
De Slotlaan is ontstaan omstreeks 1680 bij de aanleg van het tegenwoordige 
Slot met park en bossen . De Slotlaan was de (vóór) gezichtslaan van het Slot 
en wordt in oude stukken ook als Voorlaan aangeduid. 
In het Reglement op de politie der wegen en wateren in de gemeente Zeist van 
4 januari 1826, wordt onder nr. 10 gesproken van 'de weg loopende van het 
Adelijk Slot van Zeijst, dwars over de Dorpsstraat door de groote voorlaan van 
Zeijst (zoogenaamde Donkerelaan). ' 
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SLot Zeist, Archief Openbare Werken Zeist. 

De naam Donkerelaan voor het gedeelte va n de Slotlaan tussen Het Rond en 
de kruising met de Ie en 2e Hogeweg werd bij raadsbesluit van 2 januari 1956 
gewijzigd in Slotlaan. 

Willem F. SmitIaan @> 
Op 20 oktober 1952 genoemd naar Willem Frederik Smit , geboren 28 juni 1920 
te Utrecht , ambtenaar staatsbosbeheer, wonende De Wetlaan 60 te Zeist , 
omgekomen 16 juli 1944 te Bloemendaal (Overveen). 

WiILeJ/1 F. Smit, Part. collectie. 
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Sniplaan CD 
Op 9 juni 1956 besloot de gemeenteraad de wegen in het bestemmingsplan 
Noordweg namen te geven van weide- en watervogels, t.w. Gruttolaan, 
Kievitlaan, Meerkoetlaan, Reigerlaan, Roerdomplaan en Sniplaan . 

. Socrateslaan @ 
Op 12 januari 1928 genoemd naar Socrates (479-399 v. Chr.), Grieks wijsgeer, 
een onverschrokken denker, die geen enkele conventie ontzag die de waarheid 
in de weg stond. Hij was een strijder tegen vooroordelen en zelfingenomen
heid en legde - met Plato en Aristoteles - de grondslagen voor de westerse 
cultuur. 
Zijn leer werd bekend uit de geschriften van zijn leerling Plato, voorts uit die 
van Xenophon, Aristophanes en Aristoteles. Op beschuldiging dat hij niet in 
de staatsgoden geloofde en de jeugd bedierf, werd hij veroordeeld tot het 
drinken van de gifbeker. 

Soestdijkerweg 
Genoemd naar de ligging van de weg vanuit Den Dolder in de richting van 
Soestdijk. 

Amalia van Solmslaan @ @ 
Op 10 december 1931 genoemd naar Amalia, Gravin van Solms-Braunfels 
(1602-1675), Prinses van Oranje. Zij huwde te 's-Gravenhage op 4 april 1625 
met Frederik Hendrik, Prins van Oranje. 

Sophialaan @ 
Op 6 januari 1958 genoemd naar Sophia Frederica Mathilda (1818-1877), 
Koningin der Nederlanden, Prinses van Würtemberg. Zij huwde met haar 
neef, de latere Koning Willem 111. 
Zij maakte het 'Huis ten Bosch' tot een middelpunt van letterkundig leven. 

Spoorlaan CV 
Op 27 augustus 1906 genoemd naar de in de onmiddellijke nabijheid gelegen 
spoorlijn Utrecht-Zeist van de Nederlandse Centraal Spoorweg Maatschappij. 
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Prof. Sproncklaan ® CD 
Op 29 mei 1935 genoemd naar prof. dr. Charles Henri Hubert Spronck (1858-
1932), van 1922-1932 bewoner van de in de onmiddellijke nabijheid gelegen 
buitenplaats 'Schaerweijde' aan de Utrechtseweg. 

Stadhouderslaan 

Prof. dr. eh. H. H. Spronck, 
Foto l conographisch Bureau. 

zie Wilhelrnjnalaan 

Dr. Stärckelaan @ 
Op 9 juli 1956 genoemd naar dr. August Stärcke (1870-1954) , afdelingsgenees
heer van de 'Willem Arntszhoeve ' van 1 november 1909 tot 1 november 1940. 

Stationslaan @ 
Op 3 september 1901 genoemd naar het in dat jaar aan het eind van de 
Slotlaan gebouwde eindstation van de nieuwe spoorlijn der Nederlandse 
Centraal Spoorweg Maatschappij van Utrecht (via De Bilt-station (thans 
Bilthoven), Bosch en Duin en Huis ter Heide naar Zeist). Deze maatschappij 
nam tevens de exploitatie van de tramdienst Utrecht-Zeist over. Het perso
nenvervoer op deze lijn werd op 5 januari 1941 beëindigd ; het goederenver
voer op 28 mei 1972. 
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G. anAMGMA, n~ot~uut~Ut, 
UelllNUf,h")t(,U<Jl1 8)1, }Cio:JI.·, Zci:-,l. 

CENTRAAL-STATION, ZEIST 

CentraaL Station Zeist, Part. coLLectie. 

Stationsplein 
Plein voor het trein- en busstation aan het eind van de Slotlaan 

StationspLein Zeist, Part. coLLectie. 
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Jan Steenlaan CV 
Genoemd naar Jan Steen (1626-1679), Nederlands genreschilder, vooral 
beroemd om zijn levendige binnenhuistaferelen en volksscènes. Bekende 
werken: Zoals de ouden zongen, Bonenfeest, Bruiloft van Kana (zie ook bij 
Van der Helstlaan). 

Steniaweg en -hof CV CV 
De Steniaweg is op 5 september 1905 genoemd naar de gelijknamige buiten
plaats aan de Utrechtseweg. 
Het heeft maar heel weinig gescheeld of de Steniaweg had al een reeks van 
jaren Stenialaan geheten. Dat kwam zo. Op 28 november 1929 behandelde de 
gemeenteraad het verzoek van J. Knoppert en anderen, allen wonende aan de 
Steniaweg om de naam van deze weg te veranderen in Stenialaan. 
Als motief voor de wijziging werd gewezen op het feit, dat de weg inmiddels 
met bomen was beplant en dat de nieuwbouw zeer veel tot de verfraaiïng had 
bijgedragen. 
Burgemeester en wethouders voelden er niets voor. Er zijn wegen met en 
zonder beplanting, terwijl er lanen zijn waar de beplanting ontbreekt, zoals de 
Beukbergenlaan en de lanen in het Antonpark. Ook vindt men zowel wegen 
als lanen met zeer fraaie bebouwing en met lelijke huizen, zoals de Utrechtse
weg en de Pompweg en de Franssen van de Puttelaan en de Beukbergenlaan, 
aldus burgemeester en wethouders. 'Nu in dit geval een gegronde reden 
ontbreekt, stellen wij u voor op het verzoek van J. Knoppert e.a. afwijzend te 
beschikken' luidde het voorstel van burgemeester en wethouders aan de 
gemeenteraad. Laten we eens kijken hoe de verschillende raadsleden er over 
dachten: 

De heer Louwerse merkt op dat hier bij herhaling wordt gesproken 
over namen van straten en wegen. Verandering van namen acht Spr. in het 
algemeen niet wenschelijk. In dit geval is hem echter gebleken, dat de 
pensionhouders inderdaad schade lijden, zoo de straat waaraan zij wonen 
'weg' in plaats van 'laan' heet, hetgeen bij vreemdelingen een minder aanlok
kelijken indruk schijnt te maken. Waar de naam 'Stenia' blijft, beteekent de 
gevraagde verandering eigenlijk weinig, waarom hij den bewoners hun zin 
maar zou willen geven. De naamsverandering van het Mooie Laantje was van 
veel ingrijpender aard, en deze ging er grif door. 

De heer lansen voelt eveneens weinig voor naamsverandering, het
geen zakenmenschen kosten en last geeft. 

De heer Fijgi zegt dat de ervaring heeft geleerd dat door vreemdelin
gen, hoe belachelijk dit ook moge schijnen, inderdaad de voorkeur wordt 
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gegeven aan het betrekken van een pen ion aan een laan gelegen. O m deze 
reden wil hij adressanten ter wille zijn . 

D e heer Geijtenbeek verwacht dat , wordt tot wijziging van deze 
straatnaam besloten , er meerdere verzoeken om wegen in lanen om te doopen 
zullen komen. 

D e heer Van Nieuwenhuizen zegt niet tegen inwilliging van het 
verzoek te zijn als dit inderdaad in het belang is van de betrokken bewoners. 
Overigens wil hij niet nalaten als zijne meening kenbaar te maaken , dat hij de 
menschen , die zoo aan een straatnaam hechten, wel zeer naïef vind t. 

De heer Meeuwenberg meent dat deze straa t voor beplanting eigen
lijk veel te smal is, zoodat de boomen te eeniger tijd wel verwijderd zullen 
moeten worden; het ka rak ter van laan is dan verloren , zoodat men, om 
consequent te blijven , wederom tot naamsverandering zou moeten besluiten . 
Over het voorstel , hierna in stemming gebracht, staken de stemmen. Vóór het 
voorstel hebben gestemd de leden Geij tenbeek, Van den Brink , Balhuizen , 
Beunke, l ansen , Van de Poll en Meeuwenberg . 

Omdat er op 28 november 1929 acht voorstemmers en acht tegenstemmers 
waren moest er in de eerstvolgende vergadering opnieuw worden gestemd. 

Sten ia, Van de Poll-Stichting Zeist. 
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De uitslag was weer acht voor en acht tegen, zodat het voorstel geacht werd te 
zijn verworpen. 
Het raadslid Fijgi zag nog een lichtpunt. Hij vroeg aan de voorzitter of hij nu 
een voorstel mocht indienen om aan het verzoek van de adressanten te 
voldoen en dat werd toegestaan. 
Hoewel hij wist, dat de uitslag weer acht tegen acht zou zijn, bereikte hij, dat 
over het nieuwe voorstel dan nog een keer in de daarop volgende vergadering 
moest worden gestemd. Het werd voor de derde maal acht tegen acht en de 
herstemming was op 6 februari 1930. De gemeenteraad was voltallig, maar het 
mocht niet baten. Het toen aanwezige zeventiende lid was tegen het voorstel 
en zodoende bleef de Steniaweg weg tot op de dag van vandaag. 
De huizen aan de Steniahof zijn in 1961 gebouwd en zowel de bouwwijze als de 
ligging in de onmiddelijke nabijheid van de Steniaweg waren aanleiding 
daaraan op 8 mei 1961 de naam Steniahof te geven. 

Steynlaan CD @ 
Op 29 maart 1901 werd een deel van deze laan genoemd naar mr. Martinus 
Theunis Steyn (1857-1916). President van de Oranje Vrijstaat, advocaat, 
rechter en hoofdrechter. 
In 1907 en in 1908 werden twee andere weggedeelten (onder andere de 
Gasweg en een gedeelte van de Krugerlaan) eveneens tot Steynlaan herdoopt. 

Melis Stokestraat CD 
Op 11 oktober 1948 genoemd naar Melis Stoke, pseudoniem van de letterkun
dige Herman Salomonson, die op 24 maart 1892 te Amsterdam werd geboren. 
Hij werd op 24 oktober 1940 door de bezetter gearresteerd en via Schevenin
gen en Buchenwald naar Mauthausen getransporteerd, waar hij op 7 oktober 
1942 is overleden. 
Melis Stoke is ook de naam van een Nederlandse dichter uit de 13e/14e eeuw, 
bekend door zijn rijmkroniek. 

Van Stolberglaan ® 
Genoemd naar Juliana, Gravin van Stolberg-Wernigerode (1506-1580); huwde 
op 20 december 1531 met Willem de Rijke (de Oude), Graaf van Nassau. 
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Moeder onder andere van Prins Willem I van Oranje , Jan (de Oude) , 
Lodewijk , Adolf en Hendrik, Graven van Nassau. 
De naam van deze laan is nooit officieel vastgesteld. 

Catharinus Stomplaan @ 
Op 20 oktober 1952 genoemd naar Catharinus Stomp, geboren 15 juni 1916 te 
Zeist , behanger en stoffeerder , wonende Herenlaan 32 te Zeist , omgekomen 
22 mei 1945 te Budelsdorf. 

Catharinus Stomp, Part. collectie. 

Arnoldus Stramroodlaan @ 
Op 20 oktober 1952 genoemd naar Arnoldus Stramrood, geboren 27 december 
1918 te Doorn , electriciën , wonende Utrechtseweg 29a te Zeist , omgekomen 
16 juli 1944 te Bloemendaal (Overveen). 

Amoldus Slramrood, Part. colfectie. 
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Strausslaan 0) 
Op 2 september 1985 genoemd naar Johann Strauss (1825-1899) , Oostenrijks 
componist , grootmeester van de Weense wals , o .a. An der schönen blauen 
Donau (1867) en Wiener Blut (1871). Componeerde ook operettes , o.a. Die 
Fledermaus (1874) en Der Zigeunerbaron (1885). 

Stroobuurt zie Oude Arnhemseweg 

Sumatralaan @ 
Op 24 oktober 1941 genoemd naar Sumatra , een der Grote Sunda eilanden, 
groot 471.551 km2

, in de Republiek Indonesia. 
Belangrijke steden: Padang, Palembang en Medan. 

Talrnalaan @ 
Op 30 maart 1951 genoemd naar Aritius Sijbrandus Talma (1864-1916) , 
predikant te Heinenoord (Z.H.) , Vlissingen en Bennebroek . Hij werd in 1901 
kamerlid , was leider van het Christelijk Werkliedenverbond en lid van de 
commissie voor advies van de woningstichting 'Patrimonium'. Hij werd in 1914 
veldprediker en was van 1908-1913 minister van Landbouw, Handel en Nijver
Ileid. Hij ontwierp de wetten der arbeidersbescherming (Arbeidswet 1912, 
Steenhouwerswet , Stucadoorswet) en speciale verzekeringswetgeving. Hij 
bracht de Ziekte-, Invaliditeits- en Ouderdomswet en de Radenwet tot stand. 

Taveernelaan @ 
Op 17 november 1910 genoemd naar de aan het begin van deze laan gelegen 
uitspanning welke voorheen 'Bosch en Duin' heette , thans 'De Hoefslag' . 

De uitspanning Bosch en Duin, voorheen De Taveerne, Part. collectie. 
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Antonius O. H. Tellegenlaan @ 
Op 20 oktober 1952 genoemd naar Antonius Otto Herm anus Tellegen, gebo
ren 25 mei 1907 te Zwolle , directeur van de gemeentelijke geneeskundige- en 
gezondheidsdienst , wonende Hoog Ka nje 9 te Zeist , omgekomen 23 oktober 
1943 te Amsterdam . 

Anlonius o. H. TellegelI , ParI. collectie. 

Tesselschadelaan CV 
Op 29 mei 1935 genoemd naar Maria Tesselschade Visscher (1594-1649) , 
Nederlands dichteres , jongste dochter van Roemer Visscher , door haar vader 
Tesselschade genoemd , naar zijn bij Tessel verloren schip . 
Om haar muzikale talenten en kunstvaardigheid stond zij in hoog aanzien bij 
de leden van de 'Muiderkri ng' . 

Van Tetslaan @ 
Op 31 mei 1954 genoemd naar jhr. Gerard Frederik van Tets van Goidschalx
oord (1875-1968). Raadslid gedurende verschillende perioden tussen 1903 en 
1939, wethouder van 1916-1917. Bouwer en bewoner van huize " t Valcken
bosch' . 
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Thorbeckelaan cv @) 
Op 3 november 1948 genoemd naar mr. Jan Rudolf Thorbecke (1798-1872), 
Nederlands staatsman, de voornaamste figuur van het Nederlandse liberalisme 
in de 1ge eeuw. Hij trad op de voorgrond door zijn Aantekeningen op de 
Grondwet (1839), waarin hij het beleid van Koning Willem I afkeurde. Als 
Tweede Kamerlid diende hij in 1844 met nog 8 anderen het beroemde 
'Voorstel der Negen mannen' in tot herziening van de Grondwet. Hij werd in 
1848 voorzitter der Grondwetscommissie. Was Ie minister van 1849-1853. 
Hij bracht onder andere de Kieswet en de Provinviale wet (1850) alsmede de 
Gemeentewet (1851) tot stand en was van 1862-1866 en van 1871-1872 
opnieuw Ie minister. 

Jan Thijssenlaan @ 
Op 3 februari 1964 genoemd naar Jan Thijssen, geboren 29 december 1908 te 
Bussum, electro-technisch ambtenaar. Hij was aanvankelijk medewerker van 
de O.D., waarvoor hij een radiodienst organiseerde. Richtte in mei 1943 de 
Raad van Verzet op. Als 'lange Jan' was hij de centrale figuur in deze 
overkoepelende organisatie en in een, het gehele land omspannende radio- en 
koeriersdienst. Hij werd op 8 maart 1945 bij de 'Woeste Hoeve' gefusilleerd. 

Tiendweg @ @ 
In een goederenlijst uit 1632 (zie Bronnen van Zeist, deel 11, bladz. 274), wordt 
de Tiendweg 'Stoetweger Thientweg' genoemd, later ook kortweg de 'Stoet
weg' . Stoetwegen was een ambachtsheerlijkheid, groot 346 ha, waarin in 1748 
12 huizen stonden. Het werd in leen gehouden van het Sticht. Het Reglement 
op de politie der wegen en wateren in de gemeente Zeist van 4 januari 1826 
omschrijft de Tiendweg als volgt: 
'De weg van den Hoef, zijnde de Tiendweg, langs de Wulperhorst, Stoetwegen 
en Zomerdijk tot de Odijkersteeg'. 
Het gedeelte van de 'weg van den Hoef', dat liep van het punt waar nu de 
Bunsinglaan begint tot aan de Odijkerweg, is in 1850 door de eigenaar, de heer 
J. Kol, opgebroken. Het gemeentebestuur van Zeist ging hiermede niet 
akkoord en verzocht de heer Kol meergenoemde weg weer in bruikbare staat 
te brengen (raadsbesluit van 2 januari 1851). Hieraan werd door hem geen 
gevolg gegeven. Nu doorsnijdt de spoorlijn dit weggedeelte. De naam 
Tiendweg wijst mogelijk op het bisschoppelijk recht om tienden te heffen. In 
het artikel 'De bovenloop van de Linge, de Leidsche Vliet en Tiendwegen' van 
D. L. de Jong in het tijdschrift Nederlands Aardrijkskundig Genootschap, deel 
61, 1944 nr. 2 (maart), wordt een andere verklaring voor Tiendweg gegeven. 
Tiendweg zou afgeleid zijn van tien, tijen, trekken en eenvoudig betekenen 

189 



trekweg, in latere tijd in Holland meer trekpad of jaagpad genoemd. Op de 
Zeister situatie is deze verklaring mijns inziens niet van toepassing. 
Naast de 'Stoetweger Thientweg' was er vroeger ook een 'Cattenbroecker 
Tiendweg' (zie Bronnen van Zeist, deel I, bladz. 139). 
De Tiendweg werd vroeger ook Hoefschendijk en Zomerdijksche steeg ge
noemd. 

Tilanuslaan @) 
Op 8 mei 1967 genoemd naar Hendrik Willem Tilanus (1884-1966), Neder
lands politicus, 1922-1963 lid Tweede Kamer voor de Christelijk Historische 
Unie, 1939-1958 fractievoorzitter, 1939-1958 voorzitter C.H.U. 

Timmermanlaan ® 
De wijze waarop de naam Timmermanlaan tot stand is gekomen blijkt uit 
onderstaand stukje proza uit de notulen van de gemeenteraad van 17 januari 
1924: 
'De heer Geijtenbeek brengt dank aan B. en W. voor de zoo spoedige indiening 
van deze verbeteringsplannen, waardoor het algemeen belang zal zijn gediend, 
terwijl de verbetering tevens dienstbaar zal kunnen worden gemaakt aan de 
werkverruiming. Spr. kan zich echter niet vereenigen met het voorstel om dezen 
weg den naam te geven van Sloffenlaan. Er zijn natuurlijk legio andere namen te 
bedenken. Spr. zou willen voorstellen den weg te noemen naar de oudste 
inwoonster van Zeist, mej. Timmerman, die bijna 100 jaar is. Deze mejuffrouw 
Timmerman is mede eigenaresse van een gedeelte van den weg en zij heeft zich 
van den beginne af steeds bereid verklaard dat deel aan de gemeente af te staan. 
Spr. meent dat er te meer aanleiding is deze weg Timmermanlaan te noemen, 
omdat hij uitloopt op de Krullelaan en, deze beiden namen goed bij elkaar 
passen. 
De Voorzitter meent dat het in het algemeen wenschelijk is namen, die sedert 
jaren in den volksmond bestonden te behouden. Het publiek zal den weg toch 
nog langen tijd zoo blijven noemen. 
Overigens is het B. en W. onverschillig hoe men dezen weg wil noemem. De 
heer Geijtenbeek zegt dat het door den Voorzitter bedoelde bezwaar in dit geval 
niet bestaat, want de naam Sloffenlaan heeft, voor zoo ver Spr. bekend is, hier 
nimmer bestaan. 
De heer Van de Poll zegt hier al langer te wonen dan de heer Geijtenbeek. Spr. 
heeft echter dezen weg ook nooit Sloffenlaan hooren noemen. Hij vindt dien 
naam leelijk en er is dus z.i. alles voor een anderen naam te kiezen. De heer 
Beunke had al willen vragen om een anderen naam. Nu is de heer Geijtenbeek 
hem voor geweest. Deze wil den weg Timmermanlaan noemen naar een 100-
jarige juffrouwen meende dat die naam goed zou passen bij de Krullelaan. Dit 
is Spr. echter met den heer Geijtenbeek niet eens. Eerst komt de timmerman en 
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daarna komen de krullen, maar niet omgekeerd. De heer Adriaanse zegt gaarne 
te willen onder doen voor den heer Van de Poll wat de kennis betreft van Oud
Zeist. Toen Spr. in 1888 in de buurt van de Krullelaan kwam wonen, heeft hij 
echter al den naam Sloffenlaan hooren bezigen en sedertdien heeft Spr. dien weg 
nooit anders hooren noemen. De heer Geijtenbeek dient een amendement in, 
strekkende om in plaats van Sloffenlaan te lezen Timmermanlaan. Dit amende
ment, in stemming gebracht, wordt aangenomen met 15 tegen 2 stemmen. Tegen 
de leden Beunke en s'Jacob. Het aldus gewijzigde voorstel van B. en W. wordt 
hierna z.h.s. aangenomen'. 

Uit het bevolkingsregister blijkt, dat de hierboven bedoelde juffrouw Timmer
man de weduwe was van Christoffel Timmerman, die destijds de Krullelaan 
verhard heeft met krullen uit zijn aldaar gelegen werkplaats. Haar eigen naam 
was Catarina de Haan, ze was geboren 4 oktober 1826 en woonde Krullelaan 
29. 
De heer Geijtenbeek deed dus onbewust een goede suggestie, want de krullen 
waren er niet eerder dan de timmerman, zoals de heer Beunke veronderstelde. 

Tolakkerlaan 
De Tolakkerlaan herinnert aan één van de vele tollen op de toegangswegen 
naar Zeist. In het Reglement op de politie der wegen en wateren in de gemeente 
Zeist van 4 januari 1826 wordt gesproken over 'De Tolakker op Oostbroek', 
terwijl in de wijkindeling van 24 april 1895 sprake is van 'Tolakker/aan, van de 
grens van Bunnik tot die van De Bilt'. 
(Thans van Rijnsoever in de gemeente Utrecht tot de Bisschopsweg in de 
gemeente De Bilt). 

Tolhuislaan @ 
De naam Tolhuislaan is nooit officieel vastgesteld. Op een kaart van de 
vereniging 'Bosch en Duin' van 1924 is de Tolhuislaan naamloos met een 
stippellijn aangegeven. 
In het Verslag van den Toestand der gemeente Zeist over het jaar 1924, staat 
onder meer: 
'In dit jaar werd de Eikenlaan nieuw aangelegd, alsmede de Tolhuislaan in 
Bosch en Duin'. 
De naam is ontleend aan de omstreeks 1912 naast het huis, hoek Tolhuislaanl 
Taveernelaan geplaatste tol met daarnaast een draaihekje voor het doorlaten 
van voetgangers. De tol werd geplaatst na onenigheid tussen grondexploitan
ten uit Bilthoven en Bosch en Duin. 
De eerste bewoner van dit tolhuis was de heer J. A. B. Hoekjan, die in dienst 
was bij de heer J. F. des Tombe. De familie Des Tombe bewoonde de 
buitenplaats Biltseweg 8 ('De Witte Hei'), sedert 1968 in gebruik bij de 
stichting 'Het Nederlands Bijbelinstituut' onder de naam 'De Nieuwe Koppel'. 
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Tollenslaan cv 
Genoemd naar Hendrik (Henricus) Franciscus Tollens (1780-1856), Neder
lands dichter en koopman in verfstoffen. De meest populaire dichter in de 
eerste helft van de 1ge eeuw. Hij schreef onder andere Wien Neerlands Bloed. 
Zie ook bij Jan Pieter Heijelaan. 

Torenlaan @ 
De Torenlaan liep vóór 1857 van de Ie Hogeweg tot aan de Oude Wouden
bergse Zandweg. Dit blijkt uit een request van 11 september 1857 van mevr. 
J. A. van Bern-van Goor Hinloopen, weduwe van de heer F. N. van Bern. In 
dit request werd bezwaar gemaakt tegen de bouw van het schoollokaal (aan de 
Ie Hogeweg), waardoor de toegang tot de Torenlaan van de dorpszijde was 
weggenomen. Het betrof de voormalige openbare lagere school, later 
ambachtsschool, nu Vroom en Dreesmann. De loop van de Torenlaan in de 
richting van de toren van de Oude Kerk is duidelijk zichtbaar op de 'Carte du 
Camp d'Utrecht' van 1804. 
Gezien vanaf de kruising HogeweglSlotlaan is het de meest links gelegen 
boslaan van de voormalige sterrebossen .. 

Traayweg 
De Traayweg, ook Traay genoemd (lopende van Driebergen tot aan de 
Woudenbergseweg nabij de pyramide van Austerlitz), is een zeer oude weg 
waarvan de naam vermoedelijk ontleend is aan tra of trade, hetgeen in de 
middeleeuwen de betekenis had van: spoor, voetspoor; ook pad, weg en in het 
algemeen plaats waar men treedt of gaat, baan. 

Prof. M. W. F. Treublaan @ 
Op 30 maart 1951 genoemd naar dr. Marie Willem Frederik Treub (1858-
1931), Nederlands staatsman, jurist en econoom; 1913-1914 minister van 
Landbouw, 1914-1916 en 1917-1918 minister van Financiën. Hij bood ·op 
geniale wijze het hoofd aan de ten gevolge van de Eerste Wereldoorlog 
ontstane monetaire moeilijkheden. 

Troelstralaan @ 
Op 30 maart 1951 genoemd naar mr. Pieter Jelles Troelstra (1860-1930), 
Nederlands sociaal-democratisch staatsman, Fries dichter, advocaat. Sloot zich 
in 1890 aan bij de Sociaal-Democratische Bond. Raakte in conflict met 
F. Domela Nieuwenhuis en richtte met 11 anderen in 1894 de Sociaal
Democratische Arbeiders Partij op, waarvan hij de leider werd. 1897-1925 lid 
Tweede Kamer. Hoofdredacteur van Het Volk 1900-1903. Streed vooral voor 
algemeen kiesrecht. 
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Tulpstraat ® 
Op 5 april 1906 zijn aan de nieuw aangelegde wegen in de nabijheid van de 
Driestlaan (Hortensialaan) de namen Dahliastraat, Leliestraat, Rozenstraat en 
Tulpstraat gegeven. Zie ook bij Dahliastraat. 

Tussen de Dennen @ @ 
Op 18 november 1920 is deze voor zich sprekende naam gegeven aan een van 
de eerste wegen welke in het Kerckebosch bebouwd werden. 

Burg. Van Tuyll-iaan @ @ 
Op 31 mei 1954 genoemd naar mr. Cornelis Jan Baron van Tuyll van 
Serooskerken (1869-1945). Burgemeester van Zeist van 28 augustus 1919 tot 
1 juli 1934. 

Mr. C. J. Baron van TuyLl 
van Se roos kerken, 

Gemeente-archief Zeist. '-___ ---"'''''' 

Twaalf Apostelen zie Lievendaallaan 

Utrechtse weg 0) CD 
De Utrechtseweg , genoemd naar de ligging van de weg in de richting van 
Utrecht, heeft eerst in het begin van de negentiende eeuw - na de bouw van de 
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buitenplaatsen - zijn functie van belangrijke verbindingsweg tussen Zeist en 
Utrecht via De Bilt gekregen. 
Eeuwenlang liep de verbinding tussen Zeist en Utrecht namelijk via Bunnik , 
hetzij via de Kroostweg bij de Brink , hetzij via de Bisschopsweg bij het 
wegenknooppunt 'De Blauwe Schorteldoek', op de grens van De Bilt en Zeist. 
In 1808 werd nog gesproken van het goed 'Kersberge n' , gelegen aan de 
Utrechtse Zandweg, maar kort daarop (omstreeks 1811) is de weg van 
bestrating voorzien . In de notulen van de gemeenteraad van 8 mei 1818 is 
sprake van de kerk ('De Oude Kerk ') aan de Nieuwe Straatweg. 

Het Vak 
W00!l.wijkje in het (latere) Sanatoriumbos , ongeveer ter hoogte van de 
huidlge ThorbeckelaaniSchermerslaan. 

Valckenboschlaan @ @ 
Op 31 mei 1954 genoemd naar het landgoed " t VaJckenbosch'. 

Huize 't Valckenbosch, Van de Poll-Stichting Zeist. 

Gerrit Jan van der Veenlaan @ 
Op 6 september 1965 genoemd naar Gerrit Jan van der Veen , geboren 26 
november 1906 te Amsterdam , beeldhouwer. Leidende figuur in het kunste
naarsverzet en in de persoonsbewijzencentrale (P.B.C.). Hij nam onder meer 
deel aan de overval op het bevolkingsregister van Amsterdam op 27 maart 
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1943. Bij de overval op het Huis van Bewaring te Amsterdam op 1 mei 1944 
werd hij zwaar gewond. Korte tijd later volgde zijn arrestatie en op 10 juni 
1944 werd hij te Bloemendaal (Overveen) gefusilleerd. 

Veenweg zie Bergweg 

Veldheimlaan CD 
Op 1 september 1925 genoemd naar de gelij knamige buitenplaats aan de 
Utrechtseweg. 
Het in de eerste helft van de negentiende eeuw gebouwde (oude) 'Veldheim' 
stond aan de Utrechtseweg schuin tegenover 'Ma Retraite', op een terrein ten 
westen van de r.k. kerk. De naam van het oude huis was voordien 'Veld
huizen ' . 
Tegenover het oude huis, dat sedert ca. 1860 eigendom was van de familie 
Patijn , heeft de toenmalige burgemeester van Zeist , mr. J. J. Clotterbooke 
Patijn van Kloetinge door architect J. Stuivinga (de bouwmeester van het in 
1908 voltooide gemeentehuis aan Het Rond) het nieuwe 'Veldheim' laten 
bouwen. 

Zonnehuis Veldheim te Zeist, Part. collectie. 
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Verbeeks Spoor zie Laantje zonder E ind 

Verlengde Bergweg zie Hobbemalaan 

Verlengde SlotIaan @ @ 
De Verlengde Slotlaan zoals we die nu kennen is in het begin van deze eeuw 
ontstaan toen de bebouwing van Zeist zich uitbreidde tot voorbij het station 
aan het eind van de Slotlaan. Voordien was het al enkele eeuwen een pad (zie 
Het Rond) en later De weg naar het Kamp (van Zeist) of kortweg de 
Kampweg. Bij schrijven van 1 juni 1920 bood de N. V. Schaerweijder Bos
schen de gemeente Zeist aan: 
'den door haar bereids aangelegde Verlengde Slottaan, vanaf 'Bethanië' tot aan 
het zoogenaamde Groote Rond'. 
Evenals bij de Dorpsstraat doorsneed hier de Krakelingweg de grote Vóórlaan 
van het Slot, hetgeen door de aanleg van een zogenaamd Rondeel wat minder 
opvallend gemaakt werd. 

ZE I ST 
WeG NAAR liET KAMP 

Verlengde Slotlaan (weg naar hel kamp) , Part. collectie. 
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Jan Vermeerslaan 
In de Utrechtse Courant van 14 augustus 1835 wordt bekend gemaakt, dat 
de Amersfoortseweg tussen de herberg van Smoren burg (de Pan) en het 
Huis ter Heide van 17 tot 30 augustus afgesloten zal zijn en dat de passage 
der rijtuigen tijdelijk zal worden verlegd over de zogenaamde Jan Ver
meerslaan, welke laan op hoogstens 50 ellen afstand van de straatweg in 
gelijke richting met dezelve meeloopt. 
Het gaat hier om de weg, over het landgoed Dijnselburg, evenwijdig aan de 
Amersfoortseweg tussen de Panweg en de Prins Alexanderweg. 

Verzetslaan @ @ 
Op 3 februari 1964 heeft de hoofdweg in de Verzetswijk en uitlopend op het 
Vrijheidsplein deze naam gekregen. 

Vestdijklaan CV 
Op 3 februari 1975 genoemd naar Simon Vestdijk (1898-1971), de meest 
productieve en veelzijdige auteur van Nederland. Schreef gedichten , psycholo
gische en historische romans, kritieken en essays over muziek , literatuur , 
godsdienst en astrologie . 
Bekende werken: Het vijfde zegel (1937) , Pastorale 1943 (1948) , De kellner en 
de levenden (1949) , de Anton Wachter-romans (1948-1960) , De Ziener (1959), 
Een alpenroman (1961), Bericht uit het hiernamaals (1964), Zo de ouden 
zongen (1965). 

Vier Zinnen 
Woonwijkje ter hoogte van het Christelijk Sanatorium 

Vinkenbuurt 
De Vinkenbuurt is een heel oude buurt , die behalve op de grens van de 
gemeente Bunnik ook in Austerlitz voorkwam. Ook in de gemeente Maarn is 
een Vinkenbuurt. Hoewel onze gelijknamige gevleugelde vrinden hier vroeger 
zeker in grote getale aanwezig waren , is het niet uitgesloten , dat hier sprake is 
van vink in de zin van ' turf van minder goede kwaliteit , lichte turf' . Turfsteken 
was in de middeleeuwen hier niet ongewoon en ook de aanduiding 'Het 
Vinkelaag' als onderdeel van een weg in de Kroost duidt in deze richting. De 
Vinkeveense plassen zullen ook ongetwijfeld hun naam aan deze turf te 
danken hebben. 
Ter voorkoming van verwarring met de Vinken buurt onder Bunnik is de 
Austerlitzse Vinken buurt op 29 november 1925 omgedoopt in Gramserweg. 

Vinkenbnurt zie Gran1serweg 
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Roemer Visscherlaan CV 
Op 29 mei 1935 genoemd naar Roemer Visscher (1547-1620), Amsterdams 
koopman en dichter. Hij was met zijn vrienden Coornhert en Spieghellid der 
rederijkerskamer 'In liefde bloeiende'. 
Zijn huis was een centrum voor dichters, schilders en geleerden. 

Dr. de Visserlaan @ 
Op 30 maart 1951 genoemd naar dr. Johannes Theodorus de Visser (1857-
1932), Nederlands theoloog en staatsman. Predikant te Leusden, Almelo, 
Rotterdam en Amsterdam. 1897 lid Tweede Kamer, eerste voorzitter Christe
lijk Historische Unie van 1918-1922 en 1922-1925 minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen (Lager-onderwijswet 1920). 

Vliegdennen @ 
Op 4 juli 1988 is aan het complex woningen op de hoek van de Dolderseweg en 
de Fornheselaan naar de aldaar voorkomende bomen de straatnaam 
'Vliegdennen' gegeven. 

W. H. Vliegenlaan @ 
Op 30 maart 1951 genoemd naar Willem Hubert Vliegen (1862-1947), Neder
lands sociaal-democratisch politicus, richtte als een der 'twaalf Apostelen' in 
1894 de Sociaal-Democratische Arbeiders Partij op. 1906-1926 voorzitter 
S.D.A.P., 1914-1923 wethouder van Amsterdam, 1909-1937 lid Tweede 
Kamer. 

Vlierlaan ® 
Op 4 oktober 1971 zijn namen gegeven aan een viertal wegen, welke werden 
aangelegd op het gebied, gelegen tussen de Tolhuislaan, de Paltzerweg en de 
Baarnseweg. Aangezien het betreffende terrein en zijn omgeving zich ken
merkten door bos en duin, zijn aan de ontworpen wegen namen gegeven van 
op dergelijke gronden voorkomende heesters en struiken, zoals brem, gagel, 
kamperfoelie en vlier. 
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Cornelis Vlotlaan @ 
Op 3 februari 1964 genoemd naar Cornel is Vlot, geboren 29 november 1906 te 
Koudekerke , redacteur Prij sbeheer en Voedselvoorziening, wonende te Zeist , 
Waterigeweg 84 , omgekomen 26 oktober 1944 te Haarlem. 

Cornelis VIOI, Part. collectie. 

Voetenlaan zie Laan van Beek en Royen 

Joost van den Vondellaan CV 
Op 20 december 1923 genoemd naar Joost van den Vondel (1587-1679) , 
Nederlands dichter uit A ntwerpse ouders te Keulen geboren ; grootste drama
ticus en lyricus van de Gouden Eeuw in Nederland. Hij geldt als nationale 
dichter bij uitstek. 
Belangrijke werken: Palamedes (1625), Gijsbreght van Aemstel (1637) , l ep/ua 
(1659), Samson (1660) , Adam in. Ballingschap (1664) en Noach (1667). 

Voorheuvel CV 
De naam Voorheuvel duidt op een heuvel , die in het centrum van Zeist heeft 
gelegen en in de loop der jaren grotendeels afgegraven is . 
In de akte van overdracht door Wi llem Adriaan van Nassau-Odijk van de hoge 
heerlijkheid Zeist en Driebergen en de ridderhofstad Zeist aan Cornelis 
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Schellinger, gedateerd 18 december 1745 en in het Reglement op de politie der 
wegen en wateren in de gemeente Zeist van 4 januari 1826, wordt de Voorheuvel 
aangeduid als de Muscoviterschen Heuvel. 
De naam Muscoviters( chen) Heuvel is vermoedelijk afkomstig van een sol
daat , die diende onder generaal Graaf van Solms , genaamd Nicolaes Moscovi
ter , wiens nakomelingen zich op die heuvel gevestigd hebben. De heuvel lag 
op het kruispunt Voorheuvel , Bergweg, Jagerlaan , waar vroeger de molen 
stond en waar eerder de gerechtsplaats was. 
Op 19 februari 1920 behandelde de raad het verzoek van de buurtvereniging 
'De Voorheuvel ' om de naam van de straat te wijzigen in Voorstraat. 
Burgemeester en wethouders adviseerden afwijzend op het verzoek te 
beschikken. Allereerst uit historisch oogpunt en in de tweede plaats om 
verwarring te voorkomen. 
Het raadslid D. J. van Nieuwenhuizen vroeg wat het motief was om niet tot 
naamswijziging over te gaan en wat de historische reden was , waarop b. en w. 
zich beriepen. 
Hij zei gedacht te hebben , dat de naam Voorheuvel een meer bijzondere 
betekenis had. Z . i. was de naam ontstaan omdat vroeger hier een smalle weg 
liep, die onder een lichte glooiing naar de Bergweg liep. Nu deze smalle weg 
een drukke handelsstraat was geworden , achtte hij het van belang de naam te 
wijzigen in Voorstraat , omdat de naam heuvel meer deed denken aan de oude 
toestand. 
Wethouder L. Adriaanse antwoordde hierop , dat burgemeester en wethouders 
van mening waren , dat namen , die sedert vele jaren gevestigd zijn niet zonder 
bepaald noodzakelijke motieven moeten worden veranderd. Willekeurige 
wijziging van straatnamen zou z.i. slechts verwarring geven. 
De heer Van Nieuwenhuizen was het hiermee eens en de raad besloot 
vervolgens zonder hoofdelijke stemming conform het voorstel van burgemees
ter en wethouders. 

Voorlaan zie Slotlaan 

< ,'XlP='''''X''::':>;''-'''_''''''-'';''''''':';-'~XT'''~-:-'' ~ 

Voor~îto!;!ato 00 zie 2e Dorpsstraat 
::::z_ """"~,,,,,,::i>i,,,,)itm;;::~i::=,:«m;;:::; v>c-.,,,,,,,,,:;·,.,.,=:'fu=,,,,,=,,='.,o. 

Vossenlaan 0) 
De Vossenlaan , zo genoemd bij raadsbesluit van 17 november 1910, is één van 
de oudere wegen in Bosch en Duin , vroeger bekend onder de naam Prince
laan. 

Vossenlaan zie Hobbemalaan 
8t."::,_"t:;m,.«At,.<,,, 
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Vrijheidsplein @) 
Het Vrijheidsplein is het in het centrum van de Verzetswijk gelegen plein. Het 
herinnert aan de op 5 mei 1945 verkregen vrijheid na vijf jaar Duitse bezetting 
en is zo genoemd bij raadsbesluit van 3 februari 1964. 

Maria van Vulpenlaan @ 
Op 3 oktober 1955 genoemd naar Maria van Vulpen, echtgenote van Johannes 
van Duuren (zie Johannes van Duurenlaan). 

Vijverlaan @ 
Nadat het oude Sterrenbos had plaatsgemaakt voor het Wilhelminapark en de 
bestaande kleine kom was uitgegraven tot de huidige vijver in het park , werd 
in de raadsvergadering van 25 januari 1905 besloten de Sparrenlaan om te 
dopen in Vijverlaan. 

Waldeck Pyrmontlaan @ 
Op 22 juni 1933 genoemd naar het vorstendom Wal deck en Pyrmont, het 
stamland van Koningin Emma , dochter van George Victor, Vorst van Waldeck 
en Pyrmont en Helena , Prinses van Nassau. 

Walkartweg ® @ 
Op 20 oktober 1905 genoemd naar de dames H. S. P. J. en M. H. Walkart , 
wonende te Amsterdam, Keizersgracht 435. 
De dames Walkart hadden hun buitenverblijf in Zeist op de hoek van de 2e 

Mevr. M. H. Wa/kart, Gemeente-archief Zeist. 
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Dorpsstraat en de Nassau-Odijklaan (waar thans het postkantoor staat). Zij 
waren bovendien eigenares van de aan de overzijde van de 2e Dorpsstraat 
gelegen grond , alsmede van de zogenaamde Overplaats - het huidige Walk art
park - aan de Donkerelaan . 
Mevr. Marianne Henriëtte Walkart , overleden te Amsterdam op 2 maart 1904, 
legateerde de Overplaats (van het buiten 'Middenhoeve ') aan de gemeente 
Zeist , onder de last , dat het daarop staande bos tot publieke wandelplaats zou 
worden opengesteld. 
Haar zuster mevr . Hendrika Suzanna Petronella Johanna Walkart was op 
6 augustus 1901 te Zeist overleden. 

Wallen burg @ 
Op 7 december 1971 genoemd naar de hofstede 'Wallenburg' , die omstreeks 
1797 door de heide-ontginner van Franse afkomst Jean Maurice Damblé 
(d 'Amblé) (1746-1821) werd gesticht. 
Het landgoed 'Wallen burg' strekte zich aan de zuidkant uit tot de omgeving 
van deze in 1972 aangelegde weg. 
Aanvankelijk heette de hofstede 'Wallen berg' , afgeleid van de zandwallen die 
erf en akkers omgaven en het nabijgelegen Berg , thans Soesterberg. 

Wal/el/burg, Par/. co//euie. 
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Warande CD 
Op 2 oktober 1978 is, aan het gebied gelegen aan de Dreef, hoek Oude 
Arnhemseweg, de naam Warande gegeven. 
Daarbij is, overeenkomstig de wijknaamgeving in Zeist-West, besloten, dat die 
naam tevens zal dienen als straatnaam voor de binnen dat gebied geprojec
teerde ontsluitingswegen. 
De naam is gekozen op grond van het karakteristieke van het terrein, waarvan 
de bestaande houtopstand zoveel mogelijk is gespaard. 

Waterhoenlaan CV 
Op 29 juli 1974 heeft de gemeenteraad aan de tussen de Koppelweg en 
Leeuweriklaan aan te leggen weg in de 3e fase van de woningbouw in Zeist
West de naam Waterhoenlaan gegeven. 

Waterigeweg @ @ 
De Waterigeweg dankt zijn naam aan het drassige gebied, waarin deze oude 
kerkweg gelegen was. 
In een akte van 20 april 1377 wordt deze weg vermeld als 'die Kercwech die van 
Cattenbroeck tot Zeyst ghaet' (zie Bronnen van Zeist, deel I, bladz. 75). 
In 1580 komt de naam Waterigeweg voor het eerst voor (zie Bronnen van 
Zeist, deel II, bladz. 171). Het evenwijdig aan de Waterigeweg lopende 
wandelpad langs de tuinen van het Zusterplein wordt de Thielselaan genoemd, 
naar August Wilhelm Thiel (1783-1861), knopenmaker, lid van de Evangeli
sche Broedergemeente die de bewuste weg - zeer geschikt voor mediteren of 
wandelen - liet aanleggen. 
Het verlengde van het Thielse laantje over de Zinzendorflaan heen (nu park) 
heette vroeger Seufzerallee. 
In het 'Weeknieuws' van de Evangelische Broedergemeente Zeist van 26 juli 
1986 staat daarover het volgende: 
Wist u dat het verlengde van de Thielse laan over de Zinzendorflaan heen, 
vroeger een verwaarloosd stuk oud bos was, dat bij het Slot hoorde en dat het 
zandpad er doorheen de Seufzerallee heette? 
Hier mochten namelijk de uitreizende jonge zendelingen afscheid nemen van 
hun bruid. Dat daarbij zuchten en tranen vielen is te begrijpen, als men 
bedenkt, dat zendeling zijn in die tijd wel heel iets anders was dan nu. Men 
ging zonder salaris, zonder enige garantie, zonder afweer tegen tropische 
ziekten. En men ging voor lange tijd. De bruid werd later achterna gezonden. 
Deze zendelingsbruiden logeerden op de zolderkamer, boven de rechtse stoep 
van het Zusterhuis. Daarom werd deze het 'Brautstübchen' genoemd, een 
naam die nog in zwang bleef toen de zending al lang op andere leest was 
geschoeid. Wijlen de heer H. H. Rapparlié, die mij het bovenstaande toezond, 
voegde daar aan toe: 
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'Ik herinner me, dat deze strook grond tussen de vaart aan de Waterigeweg en 
de Slotvijver ook wel 'Kamtsjatka' werd genoemd , naar het Russische schi erei
land. Het bruggetje aan het ei nd van deze landtong bestond toen nog niet' . 

Waterlooweg @ 
Genoemd naar de gemeente Waterloo in België , waar Napoleon op 18 juni 
1815 verslagen werd door de Engelsen onder Wellington , de Pruisen onder 
Blücher en de Nederlanders onder de Prins van Oranje. 

Van Weerden Poelmanlaan 
Op 7 december 1953 is één der toegangswegen naar de vliegbasis Soesterberg 
genoemd naar Hendrik van Weerden Poelman (1890-1945). Kapiteinvlieger 
Van Weerden Poel man was een zeer bekend figuur in de vliegwereld , onder 
meer wegens zijn deelneming aan de eerste Indië-vlucht. Hij woonde in de 
gemeente Zeist van 1927-1936. 

Weeshuislaan en -plein CD @ 

H. van Weerden Poelman, 
Collectie sectie militaire luchtvaart 
historie koninklijke luchtmacht. 

Op 24 april 1895 genoemd naar het in 1864 door de kerkeraad der hervormde 
gemeente van Zeist aan de Slotlaan gebouwde Protestants Weeshuis. De 
gevelsteen , welke zich in het archief van de Van de Poll-Stichting bevi ndt , heeft 
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Weeshuis, Part. collectie. 

als opschrift: 'Deze steen gesteld door Mevrouw de Wd./F. N. van Bern/geb. 1. 
A. van Goor Hinloopenl18 Juni} 1864'. 
Mevr. Van Bern was de weduwe van de op 16 augustus 1851 overleden 
burgemeester van Zeist , F. N. van Bern. 
Het weeshuis is in november 1958 afgebroken. In de notulen van de gemeente
raad van 9 februari 1894 werd de Weeshuislaan nog Badhuislaan genoemd. De 
met particuliere steun opgerichte 'Zeister bad- en waschinrichting' , gevestigd 
in het thans nog bestaande pand Weeshuislaan 6 t/m 10, bleek onvoldoende 
bestaansmogelijkheden te hebben. Op 28 juli 1892 werd het in hotel 'du Croix' 
publiek verkocht. 
Blijkens een advertentie in de Weekbode van Zeist van 9 juli 1892 bevatte het 
hu is: 'acht badkamers, twee wachtkamers, een keuken, een kelder en twee 
woonvertrekken'. De inventaris bestond uit: 'een stoommachine van vier 
paardenkrachten, drie waterreservoirs en acht badkuipen met toebehoren '. 
Op 6 november 1978 is aan het parkeerterrein achter het warenhuis van 
Vroom en Dreesmann de naam Weeshuisplein gegeven. 

Weideweg @ 
De Weideweg is op 29 oktober 1925 genoemd naar een aan deze weg gelegen 
weiland (zie ook Schooldwarsweg) . De Weideweg werd vroeger Linie ge
noemd. 
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Wellingtonweg @ 
Op 23 augustus 1968 genoemd naar Hertog Arthur Wellesley Wellington 
(1769-1852). Engels veldheer en staatsman. Hij versloeg Napoleon bij Water
loo. Wellington was van 1828-1830 minister-president. 

De Wetlaan CV 
Op 29 maart 1901 genoemd naar Christiaan Rudolf de Wet (1854-1922), 
bijgenaamd 'Oom Chris'. Boerengeneraal, republikeinse volksheld, 1889-1897 
lid van de Volksraad in de Oranje Vrijstaat, 1899 commandant, 1900 hoofd
commandant, 1907 minister van landbouw. 
Hij was trouw, eerlijk, vindingrijk en volhardend en ... de meest geduchte 
leider der Boeren. 

Weteringlaan CD Q) @ 
Op 17 juli 1972 is de hoofdontsluitingsweg door het gebied van de tweede fase 
van het plan Zeist-West, lopende van de Waterigeweg naar de Griftlaan, 
Weteringlaan genoemd, aangezien zich vroeger in Zeist-West een aantal 
weteringen bevond en deze naam bovendien goed past bij de namen Waterige
weg en Griftlaan. Reeds in de middeleeuwen had men hier de Bisschopswete
ring, de Hackwetering en anderen. 

Dr. Wibautlaan @) 
Op 30 maart 1951 genoemd naar dr. Florentius Marinus Wibaut (1859-1936), 
Nederlands sociaal-democratisch politicus; wethouder van Amsterdam van 
1914-1931, met onderbrekingen in 1921, en van 1927-1929. 1922-1936 lid 
Eerste Kamer, 1928 dr. honoris causa in de economische wetenschappen. 

Johannes Wierlaan @ 
Op 3 oktober 1955 genoemd naar Johannes Wier (1515-1588). Hij vestigde 
zich als stadsgeneesheer te Arnhem en werd lijfarts van Hertog Willem IV van 
Gulik. Hij was een vurige bestrijder der heksenprocessen, met de daarmee 
verbonden folteringen. Zo wist hij de Hertog van Gulik te overtuigen van de 
dwaasheid en het verderfelijke der heksenprocessen. In verschillende van zijn 
werken, waaronder het beroemde De Praestigüs Daemonum (over de demo
nenverblinding) bracht hij een overstelpende hoeveelheid materiaal en argu
menten aan, waarmee hij aantoonde dat de zogenaamde heksen doorgaans 
psychisch gestoorde personen waren, wier eigenaardige gedragingen derhalve 
een geheel andere verklaring vroegen dan het volksgeloof daaraan toekende, 
terwijl ook de houding ten opzichte van de zogenaamde heksen ethisch en 
medisch niet verantwoord was. 
Wier was zijn tijd vooruit. Zijn moedige opvattingen vonden veel bestrijding, 
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maar uiteindelijk werd de waarheid erkend . Zijn naam wordt ook wel geschre
ven Weyer. In juli 1960 - het jaar voor de geestelijke volksgezondheid - is in 
Nederland een postzegel met zijn beeltenis uitgegeven . 

Wilhelminalaan @ 
Op 24 april 1895 genoemd naar Hare Majesteit Wilhelmina Helena Paulina 
Maria, Koningin der Nederlanden van 1890 tot 1948, geboren 
's-Gravenhage 31 augustus 1880, overleden Paleis het Loo 28 november 1962 . 
Zij was van 23 november 1890 tot 31 augustus 1898 Koningin onder het 
regentschap van haar moeder, Hare Majesteit de Konjngin Weduwe Adelheid 
Emma Wilhelmina Theresia. 
Op 6 september 1898 werd Koningin Wilhelmina te A msterdam beëdigd en 
ingehuldigd als Koningin der Nederlanden. 
Koningin Wilhelmina huwde te 's-Gravenhage op 7 februari 1901 Zijne 
Koninklijke Hoogheid Hendrik Wladimir Albrecht Ernst , Hertog van Mec
kIenburg, Vorst van Schwerin , enz. (1876-1934). 
Gedurende de bezetting verbleef Koningin Wilhelmina van 1940-1944 in 
Londen en was in die tijd het symbool en het geestelijk centrum van het 
verzet . In 1948 deed Koningin Wilhelmina afstand van de troon ten gunste van 
haar dochter Hare Koninklijke Hoogheid Juliana Prinses der Nederlanden , 
Prinses van Oranje Nassau. Zij schreef een autobiografie Eenzaam maar niet 
alleen (1959). 
De Wilhelminalaan werd vóór 1895 aangeduid als de Grote Cirkellaan. Op 11 
maart 1942 werd op last va n de Duitse bezetter de naam Wilhelminalaan 
gewijzigd in Stadhouderslaan , hetgeen op 7 mei 1945 ongedaan gemaakt werd. 
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Wilhelminaparkflat @ 
Op 19 maart 1951 schreven burgemeester en wethouders het volgende aan de 
gemeenteraad: 
'In het Wilhelminapark wordt een flat gebouwd , waarbij de mogelijkheid tot 
uitbreiding van het aantal woningen aanwezig blijft. 
Teneinde vernummering van percelen , gelegen aan bestaande wegen i .c. de 
Prins Hendriklaan en de Huydecoperweg, thans en - bij eventuele uitbreiding 
- in de toekomst te voorkomen , lijkt het ons om practische redenen gewenst 
U voor te stellen aan het betreffende flatgebouw een naam te geven , welke in 
wezen dezelfde betekenis heeft als een straatnaam. 
Wij geven u in overweging zulks te doen door het daaraan verbinden van de 
naam Wilhelminaparkflat' . 
De gemeenteraad , op 30 maart 1951 in vergadering bijeen , was het daarmee 
geheel eens en zodoende heeft Zeist sindsdien een flat met een straatnaam. 

De flat m et een straatnaambord, Openbare Werken Zeist . 

Windsteeg zie Jufferstraat 
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Wittelaan 
Uit de kaart van de 'Bosschen van Schaerweijde', eigendom van 1. D. 
Fransen van de Putte, van 1897, blijkt, dat de Wittelaan liep van de 
Bergweg ter hoogte van de Joubertlaan, het tracé volgend van de huidige 
Kritzingerlaan tot aan de Oude Woudenbergse Zandweg. 
Op de 'Carte du Camp d'Utrecht' van 1804, is de Wittelaan zichtbaar als 
stippellijn, evenwijdig aan de Torenlaan. 

Johan de Wittlaan @ 
Op 30 maart 1951 genoemd naar Johan de Witt (1625-1672) , Nederlands 
staatsman, advocaat, 1650 Pensionaris van Dordrecht , 1653 Raadpensionaris 
van Holland, leider van de Staatsgezinden , de zogenaamde 'Loevensteinse 
factie ' en tegenstander van het stadhouderlijk gezag van de Oranjes . De 
volksbeweging, die de verheffing van Willem UI tot stadhouder tot gevolg zou 
hebben , richtte zich rechtstreeks tegen hem. Na een bezoek aan zijn (veroor
deelde) broer Cornelis in de Gevangenpoort te 's-Gravenhage , werden beiden 
vermoord. 

Woudenbergseweg @ @ @ @ @ 
De Woudenbergseweg is genoemd naar de ligging van de weg , welke loopt van 
de Stotlaan naar Woudenberg. 
De Woudenbergseweg in zijn tegenwoordige vorm is vermoedelijk een uit de 
napoleontische tijd daterende strategische straatweg, waarbij men , voor het 
stuk vanaf het einde van de Laan van Beek en Royen tot de (nieuwe) 
'Krakeling', gebruik heeft gemaakt van de gezichtslaan tegenover het huis 
'Beek en Royen ' . De weg werd verhard in 1829. 

Woudtweg zie Oude Woudenbergse Zandweg 

Wouter van Wijklaan @ 
Op 20 oktober 1952 genoemd naar Wouter van Wij k, geboren 16 april 1913 te 
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Zeist, opzichter waterleiding, wonende Voorheuvel 38 te Zeist, omgekomen 
5 februari 1945 te Amersfoort . 

Wouter van Wijk, Pari . collectie. 

Zamenhoflaan Q) 
Op 8 mei 1967 genoemd naar dr. Llldwik Lazer Zamenhof (1859-1917), Pools 
taalkundige, arts te Warschau. Hij gaf in 1887 onder het pseudoniem dr . 
Esperanto het ontwerp van een hulptaal uit , die als Esperanto is blijven 
bestaan. 

Zandbergenlaan @ 
Op 12 januari 1987 is het gedeelte van de provinciale weg S6, tussen de 
Boulevard en de Dolderseweg, ZandbergenJaan genoemd . Het is een gemo
derniseerde vers ie van de in deze omgeving voorkomende naam 'Sandbergen 
Allee', genoemd naar het aldaar gelegen landgoed Zandbergen. 
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Zandbergen, ParI . collectie. 

Zandpad 
De onverharde weg van de Woudenbergseweg (langs de sportvelden van de 
KNVB) tot de Oude Postweg wordt op de wegenlegger van 13 april 1898 
aangeduid als 'Het Zandpad' . Zie ook Hobbemalaan. 

Zeisteroever CD 
Op 1 april 1985 besloot de gemeenteraad één van de twee wegen in het 
bouwplan Noordweg, dat begrensd wordt door de Kromme-Rijnlaan en de 
Griffensteijnselaan , waar vroeger diverse Rijnarmen liepen, de naam Zeister
oever te geven. 

Zeisterstraat zie Ie en 2e Dorpsstraat 

Zinzendorflaan CD @ 
Op 12 januari 1928 genoemd naar Nikolaus Ludwig Graf von Zinzendorf und 
Pottendorf (1700-1760) , stichter der Hernhutter Broedergemeente (1727) , 
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aanvankelijk jurist in Dresden, later luthers theoloog. In 1737 tot bisschop 
gewijd. Maakte zendingsreizen in en buiten Europa. 
De laan werd eerst Zinzendorfferlaan genoemd. De naam werd op 8 oktober 
1956 terecht gewijzigd in Zinzendorflaan. 

Zomerdijksche steeg zie Tiendweg 

Zusterplein @ 
Genoemd naar het 'Zusterhuis' van de Evangelische Broedergemeente , dat in 
de jaren 1748-1751 gebouwd is op het westelijk van de Nassau-Odijklaan 
gelegen plein, hetgeen toen Zustersquare genoemd werd. 
Het 'Zusterhuis' is genummerd Zusterplein 22 en 22a. Het Zusterplein werd 
vroeger ook Westerplein genoemd. 

Zwarte pad zie Hobbemalaan 

Zwitsersekade @ 
De Zwitsersekade herinnert aan de vest iging ter plaatse in mei 1817 van een 
aantal Duitse en Zwitserse landverhuizers . Zij hadden met hun laatste bezit de 
passage betaald aan een opli chter , die hen als kapitein van het schip 'Londen' 

London, Part. collectie. 
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naar Amerika zou brengen. Toen zij in Nederland arriveerden bleek de 
pseudo-kapitein met de noorderzon te zijn vertrokken. Dankzij de Neder
landse liefdadigheid kregen zij elk een perceeltje grond van 1.000 m2 toege
wezen. 
De op de hoek van de Woudenbergseweg-Zwitsersekade gebouwde herberg 
kreeg de toepasselijke naam 'London' (nu 'Oud London'). 

Willem de Zwijgerlaan @ 
Op 17 maart 1927 genoemd naar Willem I, de Zwijger (1533-1584), Graaf van 
Nassau, Prins van Oranje. Door zijn krachtige persoonlijkheid en zijn contac
t~n met het Duitse protestantisme werd hij in 1567 de leider van de opstand 
tegen Filips 11. 
Na de verovering van Den Briel kwam hij naar Holland en werd door een 
Statenvergadering in 1572 als stadhouder erkend. Hij werd te Delft vermoord 
door Balthasar Gerards. Om zijn grote verdiensten voor de vestiging van de 
Nederlandse Staat kreeg hij de erenaam 'Vader des Vaderlands'. 
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De heerlijkheid Zeist en Driebergen naar B. de Roij, 1677. 
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Overzicht van de burgemeesters van Zeist sedert 1814 

1. Frans Nicolaas van Bern, geb. Wijk bij Duurstede 1786, overl. Zeist 1851; 
maire van Zeist 1811 (tijdelijk), burgemeester van Zeist van 1814 tot 1850. 

2. Mr. Willem Daniël Frans Schas, geb. Den Haag 1821, overl. Eefde 1897; 
burgemeester van Zeist van 1850-1863. 

3. Jhr. Willem Karel Huydecoper (zoon van jhr. Jan Elias Huydecoper tot 
Maarsseveen, de ambachtsheer van Zeyst), geb. Amsterdam 1830, overl. 
Zeist 1882; burgemeester van Zeist van 1863 tot 1882. 

4. Gerrit Costerman, geb. Rotterdam 1843. overl. Zeist 1894; burgemeester 
van Zeist 1882 tot 1894. 

5. Mr. Johan Jacob Clotterbooke Patijn van Kloetinge, geb. Zeist 1869, 
overl. Zeist 1922; burgemeester van Zeist van 1894 tot 1919. 

6. Mr. Cornelis Jan Baron van Tuyll van Serooskerken, geb. Arnhem 1869, 
overl. Zeist 1945; burgemeester van Zeist van 1919 tot 1934. 

7. Jhr. dr. Marie Louis van Holthe tot Echten, geb. Assen 1896, overl. Lenk 
(Zwitserland) 1970; burgemeester van Zeist van 1934 tot 1939. 

8. Mr. Willem Adriaan Johan Visser, geb. Ubbergen 1904, overl. Den Haag 
1975; burgemeester van Zeist van 1939 tot 1947. 

9. Mr. Aleid Pieter Korthals AltIes, overl. Hilversum 1984, geb. Amsterdam 
1903, burgemeester van Zeist van 1947 tot 1968. 

10. Mr. dr. Andries Antonius Henricus Stolk, geb. Den Haag 1914; burge
meester van Zeist van 1968 tot 1979. 

11. Drs. Hendrikus Johannes Eysink, geb. Groningen 1929; burgemeester van 
Zeist van 1979 tot 1987. 

12. R. G. Boekhoven, geb. Groningen 1940; burgemeester van Zeist sinds 
1987. 
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Deze uitgave is tot stand gekomen op initiatief en met financiële medewerking 
van de Van de Poll-Stichting. 
De stichting heeft ten doel het bevorderen en verbreiden van de kennis 
omtrent de geschiedenis van Zeist en wat daarmee verband houdt, alsmede het 
aankweken van belangstelling daarvoor in ruime kring. 
Het doel wordt onder meer nagestreefd door het verzamelen van platen, 
foto's, boeken en andere voorwerpen die betrekking hebben op de geschiede
nis van Zeist, het exposeren van de gevormde collectie alsmede door het 
uitgeven van geschriften. 
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