






Tijdschrift van de Historische Vereniging Vleuten-De Meern-Haarzuilens 1998. - Dl.18 17 delijke richting naar de A2, een kruis-punt ontstaan. Het westelijk deel werdin het kader van de ruilverkaveling ver-breed. Het oostelijk deel met de oudewegprofiel en aan beide zijden bomen-rijen werd, nadat in 1988 bij de aanlegvan de wijk Hinderstein-noord een lusin de weg was aangebracht, de SmalleThemaat genoemd. Het westelijk bleefde Thematerweg heten. Bronnen. Rb = Raadsbesluit Vleuten HV = Archief Historische Vereniging RAU = Rijksarchief Utrecht 1.  Rb 24-06-1949 2.  Rb 14-01-1954 3.  Rb 19-02-1954 4.  RAU Do 1647 1756.03.08 5.  RAU Archief van het kapittel van Oud-munster nr 627 6.  Rb 14-10-1949 7.  HV Do 2057 1753.08.15 8.  HV 2GA 884 1448.03.08 9.  HV2GA036 1518.01.08 10.  RAU Do 2055 1715.01.09 11. Rb 14-10-1949 12.  HV2GA017 1448.03.03 13.  HV2GA941 1730.05.10 Boerderij Alendorp aan de Alendorperweg, gebouwd in 1911. gebouwd. Bij de raadsbesluiten van Vleuten is niet te vindenwanneer de naam van de Alendorperweg officieel is vastgesteld. Enghlaan De naam 'engh' betekent bouwland en verwijst naar het gebruikvan het oorspronkelijk gebied. De huidige Enghlaan is een res-tant van de oprijlaan naar de ridderhofstad

Den Engh waarvan deoudste vermelding dateert uit 1259. De naam 'Huys den Engh'komt ook voor op de 'Carte van de Vrijheyd der Stadt Utrecht'uit 1539. Daarop is duidelijk te zien dat er kaarsrechte laan metaan beide zijden bomen liep van de huidige Utrechtseweg naarde ridderhofstad. Op 21 mei 1855 werd de laan door de spoor-baan Utrecht - Gouda doorkruist. Toen in de vijftiger jaren in hetkader van de ruilverkaveling de Hof ter Weydeweg werd aange-legd en de spoorwegovergang in de Enghlaan werd opgeheven,werd alleen het ten noorden van de spoorbaan gelegen deel nogals Enghlaan aangeduid. Het deel ten zuiden van de spoorlijnbehoorde vanaf die tijd tot de Utrechtseweg. Thematerweg en Smalle Themaat De naam Themaat gaat terug tot in de middeleeuwen. Hetgebruik van de grond werd in die tijd als 'maat' aangeduid waar-mee een hooiland werd bedoeld. De oorsprong van de polderThemaat begint in de twaalfde eeuw als de Thematerdijk als ont-ginningsbasis voor het ontsluiten van de landerijen wordt aange-legd. Op een kaart uit 1696 van Bemard de Roy loopt de'Themater Dijck' van ridderhofstad Den Engh naar 't Huys terHaer'. Deze situade is tot 1868 volgens de Gemeente-Atlas vanJ. Kuyper hetzelfde gebleven. In de vijftiger jaren is

in deThematerweg, door de aanleg van de Maarssenseweg in de noor- De Smalle Ihemaat in 1969 met het oude wegprofiel en aanbeide zijden bomenrijen.




