






Tijdschrift van de Historische Vereniging Vleuten-De Meern-Haarzuilens 1989. - Dl.9 749 Boven. Kadastrale kaart van 1832. De gerasterde band geeft aan hoe de spoorbaan het eilandje, waarop eens het Huis te Vleuten stond, rakelings passeerde. Onder. De situatie op de topografische kaart van 1875. Ongeveer in het midden een spoorbrug over een vletsloot. Links daarvan de kruising met de Krochtdijk. eens op die plaatsen waar deze dicht bij de spoorweg komtte liggen; - het vergraven van een deel van de Vleutense wetering aanhet Hof ter Weide en het bouwen van een brug in de nieuweweg als ook in de spoorweg van dezelfde hoogte en wijdteals de thans bestaande; - de directie zal verder alle mogelijke voorzorgen moetennemen om ongelukken te voorkomen door paarden, rij-tuigen en vee bij het passeren van de Vleutense weg; - de scheringen zullen voorzover noodzakelijk aan beidezijden van de weg geplaatst worden. De wegen zullen opdezelfde wijze als de thans bestaande gemaakt en bewerktmoeten worden; - het onderhoud van de overwegen, hekken en scheringenover de breedte van de spoorweg blijft altijd ten lastevan de maatschappij, doch dat van de nieuw gemaakteeinden weg zal, drie jaar na het openstellen voor hetpubliek, weer ten laste van het gemeentebestuur

komen. Hendrik Bernard Nieuwenhuis De twee reeds hierboven genoemde onteigeningswetten komen ter sprake in het rechtsgeding tussen de Commis-saris van de Koning in de Provincie Utrecht en de grond-eigenaar Mr. Hendrik Bernard Nieuwenhuis, wonende teSchonauwen. Deze rechtzaak is uitvoerig beschreven in akte nr. 5,betrekking hebbend op 58 roeden 50 ellen weiland, kad.sectie B nr. 354 en 3 roeden 64 ellen laan als bouwland, kad.sectie B nr. 348 gelegen onder de gemeente Vleuten. Hetproces liep van 8januari 1848 tot het vonnis op 30juni 1852. Voor dit artikel is de onteigening in Vleuten van belang enhet ging hier over de vraag of de verkoper de in zijn landaanwezige af te graven steenaarde nog kon vervoeren. Derechtbank bepaalde dat de gedaagde het recht van tweeoverwegen over de aan te leggen spoorweg zou krijgen.Kosten f 1.000,-, reeds begrepen in de door de N.R.S. tebetalen som van f 5.740,--. Voorts werd de maatschappij verplicht om ten behoevevan het afgraven van steenaarde op het perceel sectie Bnr. 355 en op het gedeelte van het perceel sectie B nr. 354, datdoor de spoorlijn van het overige land zal afgescheidenworden, een bermsloot te graven. Deze sloot zal dan moeten




















