
Van Tellingen-Pul Stichting faciliteert documentaire 
over tram- en treinverbinding tussen Utrecht en Zeist
De komende maanden worden in de 
StadsPers enkele projecten uitgelicht 
die recent steun ontvingen van de Zeis-
ter fondsen: Van Tellingen-Pul Stichting 
en SOZW Stimuleringsfonds voor Zorg 
en Welzijn in Zeist. Een voorbeeld van fi-
nanciële steun door de Van Tellingen-Pul 
Stichting is de productie van een docu-
mentaire over de tram- en treinverbin-
ding die er ooit was tussen Utrecht en 
Zeist.

De documentaire is de derde in een reeks 
documentaires die de Stichting Het Ro-
zenhuis in de afgelopen jaren heeft uitge-
bracht over het reizen naar Zeist in het ver-

leden: eerder bracht zij een documentaire 
uit over het reizen via het water én over 
Middeleeuwse wegen.

De nieuwe documentaire ‘Bestemming: 
Station Zeist’ gaat over de geschiedenis 
van het reizen per spoor tussen Utrecht via 
Bilthoven naar Zeist.
“De oude treinverbinding spreekt erg tot 
de verbeelding.

Omdat het nog niet zo’n ver verleden is, is 
er veel materiaal, zoals foto’s en films,” ver-
telt Pieter Veraart, die samen met Kees Kort 
de documentaire maakte.
“De kijker beleeft de reis, zoals men vroe-

ger deed. We stappen uit op Bosch en Duin, 
Bilthoven en Huis ter Heide. Het oude stati-
onsgebouwtje in Huis ter Heide is het eni-
ge wat resteert van de oude spoorlijn. Er 
loopt nog een fietspad, met af en toe een 
paaltje van de NS. Maar dan moet je goed 
speuren.”

Het maken van de documentatie bracht 
Pieter veel nieuwe kennis.”Het station in 
Zeist was écht een flink station. Het zat aan 
het einde van de Slotlaan. Daar kwam ook 
de tram uit Utrecht aan en een tram vanuit 
Amersfoort die doorging naar Arnhem. Het 
had een enorm belangrijke functie in dat 
gebied.”

Kees Kort (links) en Pieter Veraart.       foto Mel Boas

De Van Tellingen-Pul Stichting en SOZW 
Stimuleringsfonds voor Zorg en Welzijn 
in Zeist zijn op zoek naar meer projecten 
uit de Zeister samenleving om financieel 
te ondersteunen. Om voor steun in 
aanmerking te komen, moet een 
project draaien op vrijwilligers. Meer 
informatie: www.vantellingen-pul.nl en 
www.sozw-zeist.nl.
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Hij vervolgt:”Zeist was een sterke toeristi-
sche trekpleister vanwege het Zeisterbos. 
Er stonden dranghekken voor de mensen 
die terug naar huis wilden gaan. Daar ston-
den duizenden mensen te wachten op de 
trein en tram. Het was het Zandvoort van 
nu. Het is ontzettend leuk om de geschie-
denis tot leven te brengen. Dat kan alleen 
door de steun van een fonds als de Van Tel-
lingen-Pul Stichting.”


