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Van “Mooie Laantje” tot Prof. Lorentzlaan 

 

 

 

 

Professor Hendrik Antoon Lorentz 

1853-1928 

 

 

Nobelprijs 1902 voor de natuurkunde 
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De bos zijde van onze laan behoorde vroeger tot het Zeisterbos en was onderdeel 

van de erfenis van Douairière Pauw van Wieldrecht. Haar erfenis: de Zeister 

Bosschen (200 ha) en de buitenplaats Pavia kwamen in 1913 bij openbare veiling in 

handen van de gemeente. De grens ligt op de as van de Prof. Lorentzlaan. 

 

 
Het mooie laantje omstreeks 1910 en de Prof. Lorentzlaan aug. 2014 

 

De gemeente wilde een groot deel van het Zeisterbos exploiteren als o.a. 

bouwterrein om de kosten, ruim 400.000 gulden, terug te verdienen, en hoewel dat 

bij raadsbesluit een feit leek, is er onder plaatselijk en landelijk protest een stokje 

voor gestoken: de bebouwing bleef beperkt tot de Krullelaan en voor een deel aan de 

boszijde van het Mooie Laantje vanaf 1919.  

Grote ingrepen zijn daarnaast de aanleg van de Algemene Begraafplaats in 1916 en 

de bouw van het ziekenhuis aan de Prof. Lorentzlaan. 

 

 Naamsverandering 

In 1928, in de raadsvergadering van 26 feb. komt de burgemeester met een 

mondeling voorstel voor naamsverandering van het Mooie Laantje: “de naam Mooie 

Laantje klinkt zoo kinderachtig en is weinig passend voor zulk een langen 

verkeersweg”. 

 B&W stellen voor de naam te veranderen in Prof. Lorentzlaan, om op deze wijze te 

huldigen: “den grooten natuurkundige, onlangs overleden”. 

Insiders vertellen later dat het voorstel afkomstig was van Mevr. Van Hoogstraten, 

zelf woonachtig in het Mooie Laantje (nr. 59 !). Zij was die vergadering afwezig. Het 

voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aangenomen.  
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Het belang van de straat neemt toe. Gemeente Zeist investeert in de openbare 

werken. 

 

Prof. Lorentzlaan verbreed en geasfalteerd in 1938. 

 

I. Het Zeisterbos: invulling 

 

Het bos 

Een flink deel van het Zeisterbos blijft dus wandelbos waar iedere inwoner van Zeist 

kan vertoeven. Van buiten de gemeente trekt het veel dagjesmensen aan. Door de 

ontsluiting van Zeist, de lokaalspoorlijn Utrecht-Zeist in 1901 en de elektrische 

tramlijnen naar Utrecht, Driebergen en Amersfoort, wordt Zeist goed bereikbaar. Het 

beheer komt in handen van Staatsbosbeheer. Naast grove dennen komt er onder 

bewind van tuinarchitect Hendrik Copijn een meer gevarieerde aanplant. 
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Het bisonpark 

Om meer bezoekers naar het bos te trekken legt de gemeente in 1926 een bizonpark 

aan voor bezoekers. Het park bevindt zich tussen de Woudenbergseweg en het 

Laantje zonder eind.  

 

 

Het bisonpark (gemeentelijk object in het kader van de werkverschaffing) 

 

Het Dierenpark 

In 1932 wordt het Zeister Dierenpark geopend bij het Jagershuis.  

 

Dit dierenpark is een particulier initiatief van de pachters van het Jagershuis. Vele 

dieren bevolken de tuin: dwerggeiten, apen, kangoeroes, ‘Maleise’ beren en vele 

vogelsoorten in een vogelhuis. Na WO-II zijn nakomelingen van gedoneerde 

maneschapen als enige over met de  rotspartij.  



5 
 

 
De beren in het verleden en de maneschapen nu. 

 

Het hertenkamp 

De gemeente Zeist bezint zich ook op andere maatregelen om het bos aantrekkelijk 

te houden voor het publiek. Een van de resultaten daarvan is de aanleg van het 

hertenkamp in 1935. De werkzaamheden worden uitgevoerd in het kader van de 

werkverschaffing. 

Met de overdracht aan Het Utrechts Landschap in 1994 treedt een nieuwe fase in 

van beheer en natuurontwikkeling. In lijn met de vanaf 1913 ingezette traditie zorgt 

Het Utrechts Landschap voor een grotere soortenrijkdom. De afgelopen decennia is 

het Zeisterbos uitgegroeid tot een gevarieerd natuurbos dat een waardevolle plaats 

inneemt in de structuur van bossen en landgoederen op de Heuvelrug. 

 

II. Markante bebouwing van de Prof. Lorentzlaan 

 

Boschlust 

Op 30 november 1895 verschijnt de volgende advertentie in de Weekbode voor 

Zeist: 

Geopend:      
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In maart 1902 is Boschlust verbouwd tot een café-restaurant en pension. Na de 

eerste brand in 1911 wordt de zaak weer uitgebreid. Boschlust krijgt meer en meer 

een functie in het culturele leven van Zeist. Er worden regelmatig voorstellingen en 

concerten gegeven. Ook films worden vertoond.  

 
Boschlust, in 1901 al onderdeel van het culturele leven van Zeist 

 
Ligging Boschlust hoek Prof Lorentzlaan en Boslaan 

                                                                                                                    

Grote sterren hebben gespeeld in Boschlust, zowel toneelspelers als cabaretiers. 

In 1948 komt bijvoorbeeld het Amsterdams toneelgezelschap met de Gijsbreght van 

Aemstel, met in de hoofdrol Albert van Dalsum. Wim Sonneveld, Gerard Cox en 

Frans Halsema e.v.a. hebben het Zeister publiek vermaakt. 

In november 1993 legt een hevige tweede brand Boschlust volledig in de as. Even 

later is het nieuwe Figi gebruiksklaar, zodat het culturele leven door kan gaan. 

Op de plaats van Boschlust wordt een nieuwbouwplan gerealiseerd. 

 



7 
 

 
Boschlust: brand in 1993 

 

De MULO 

De MULO (later ULO) is in opdracht van de gemeente Zeist gebouwd in 1917.  

Op de benedenverdieping wordt dan een lagere school gevestigd en boven 

een school voor middelbaar onderwijs. 

 

 
De MULO 

  

 

Het eenvoudige, monumentale pand is ontworpen in een traditionele stijl, een 

verrijking van onze laan.  

Op dit moment is de school in gebruik v oor het speciaal voortgezet onderwijs 

van de Vrije School, de Tobiasschool.  
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De melkfabriek 

In 1942 krijgt de heer Van Amersfoort vergunning voor de bouw van een inrichting 

voor het verwerken van melk en melkproducten. De fabriek loopt van de 

Krullelaan door tot aan de Prof. Lorentzlaan. 

 

  
De melkfabriek (achter zijde aan de Lorentzlaan)+ 

 

Tot 1967 heeft de fabriek gedraaid. De sluiting is een opluchting voor de 

omwonenden: aan het lawaai van het laden en lossen van melkbussen is een 

einde gekomen. 

Ziekenhuis 

Vanwege de groei van Zeist eind 19e eeuw en door de snelle ontwikkelingen van de 

medische wetenschap waarbij men steeds meer mensen kan behandelen ziet men 

zich genoodzaakt een nieuw ziekenhuis te bouwen. Het oude ziekenhuisje aan de 

Krullelaan (1896) barst uit zijn voegen. 

In 1926 wordt het ziekenhuis gebouwd aan de Prof. Lorentzlaan. Architecten zijn de 

gebroeders Stuivinga die ook het gemeentehuis en het Chr. Lyceum bouwen. 

 

 
Ziekenhuis 1927 
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Vanaf de 40 er jaren vinden uitbreidingen en verbouwingen plaats. 

 
Uitbreiding 1963 

 

Het resultaat van de laatste verbouwing zien we nu. Het zusterhuis verdwijnt in 2013. 

  

Ziekenhuis anno 2014 

III. Bronnen: 

Historisch genootschap Zeist: mondelinge informatie en documentatie. 

Mondeling overleg en materiaal: De heer Cor Verboom, oud Gilde-medewerker, Zeist. 

Samengesteld ter gelegenheid van de straat BBQ, 30 aug. 2014; locatie Prof. Lorentzlaan vanaf 

ongeveer de Frans van de Puttelaan en de rotonde.                         Lia van der Put-Los 


