GENIET VAN DE CULTUURHISTORIE VAN ZEIST! WANDELEN OF FIETSEN LANGS DE MOOISTE MONUMENTEN.

THORBECKEPARK
Het huidige Thorbeckepark is aan het begin van de 20e eeuw onderdeel van een groot bosgebied. Een deel daarvan hoort bij landgoed Vollenhoven, een ander deel bij het gloednieuwe Christelijk
Sanatorium.
De grens tussen beide gedeeltes wordt gevormd door de Oude
Woudenbergse Zandweg. Het tracé van deze eeuwenoude verbinding is nog steeds herkenbaar in het wandelpad tussen het ﬁetspad
langs De Dreef en de P.J. Oudlaan.

Kaart van de omtrek van Zeist, 1750. Ter hoogte van het
huidige Thorbeckepark is de Oude Woudenbergse Zandweg goed
herkenbaar (Bron: Gemeentearchief Zeist)

Christelijk Sanatorium, ca. 1905 (Bron: Zeister Historisch Genootschap)

In 1939 koopt de gemeente Zeist het noordoostelijke deel van het
Sanatoriumbos dat zich uitstrekt tot de huidige Dr. H. Colijnlaan.
Het bos wordt omgevormd tot een publiek wandelpark, ‘passend
in de omgeving en met behoud van de heuvels en de mooie denneboomen, zoodat de natuur dus zooveel mogelijk ongerept zal worden gehandhaafd en menschenhand derhalve alleen ordenend en verfraaiend
ingrijpen zal.’
Die verfraaiing krijgt vorm met onder meer de aanleg van een grote
vijver, een project voor ca. 25 mannen in het kader van de werkverschafﬁng.
In de loop der jaren wisselt het park van grootte en vorm. Zo
wordt het parkgebied in 1948 verkleind ten behoeve van de aanleg van
het terrein van de huidige BIGA Groep. Na de aanleg van De Dreef in
1967 wordt een driehoekig perceel tussen de Oude Woudenbergse
Zandweg, de P.J. Oudlaan en De Dreef aan het park toegevoegd.
Begin jaren 70 wordt de oostelijke tak van de vijver gedempt.
In die periode wordt ook de speeltuin van het Staatsliedenkwartier
opgeofferd voor de bouw van een woonwijk ten zuidwesten van
de kruising De Dreef-Panweg.
Op 5 januari 2021, ruim 80 jaar na de aanleg, heeft het College van
B&W de naam Thorbeckepark ofﬁcieel vastgesteld.

VAN HARTE WELKOM

Vijver Thorbeckepark, kort na de aanleg
(Bron: Gemeentearchief Zeist)

Zeist, Den Dolder, Bosch en Duin, Huis ter Heide en Austerlitz vormen een prachtige gemeente. De naam Seijst werd al in het jaar 838
voor het eerst genoemd. Inmiddels heeft de gemeente Zeist een
rijke geschiedenis en prachtige monumenten opgebouwd. De erfgoedpartners Zeist werken samen om het verhaal van Zeist onder
de aandacht te brengen. Op www.geheugenvanzeist.nl, de website
over de geschiedenis van Zeist, vindt u foto’s, kranten, prenten, verhalen, interviews, ﬁets-en wandelroutes en alle informatie over de
activiteiten van de erfgoedpartners.

Aanleg van het Staatsliedenkwartier, ca. 1953. Bovenin de foto is de vijver
van het Thorbeckepark herkenbaar.
(Bron: Zeister Historisch Genootschap)

BORDEN MET CULTUURHISTORISCHE INFORMATIE
Dit informatiebord maakt deel uit van een serie borden bij cultuurhistorische bezienswaardigheden in Zeist, Austerlitz, Bosch en
Duin, Huis ter Heide en Den Dolder. De informatie op deze
borden is namens de erfgoedpartners samengesteld door het
Zeister Historisch Genootschap, Stichting het Gilde, Stichting Lokaal
Austerlitz en de gemeente Zeist.

Luchtfoto Staatsliedenkwartier en omgeving, ca. 1956
(Bron: Gemeentearchief Zeist)
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