






Tijdschrift van de Historische Vereniging Vleuten-De Meern-Haarzuilens 1998. - Dl.18 95 gekozen is omdat de weg door het polderlandschap liep. Wel wordt de naam in de wegenlegger van 30 augustus1907 genoemd*. Hierin wordt vermeld: 'Polderweg loopendevan den Thematerweg in westelijke richting tot den Rijn- ofHaardijk = grint'. In de wegenlegger van 9 maart 1937 is ver-meld dat de Polderweg voorzien is van beton en asfalt'. Alexandralaan In 1979 werd door de gemeenteraad besloten om achter deOckhuizerweg zes premiekoopwoningen te bouwen omdathet realiseren van twaalf geplande woningwetwoningen niethaalbaar was. Later werden er nog zes woningen gebouwd.Toen de woningen gebouwd waren en de weg was aange-legd, besloot de gemeenteraad op 24 maart 1980 op verzoekvan de inwoners van de kern Haarzuilens, de nieuwe weg deAlexandralaan te noemen. Alexandra is de oudste dochtervan de huidige baron Thierry Frederic Etienne Helin vanZuylen van Nyevelt. Haarlaan Deze laan staat zonder naam al ingetekend op de 'NieuweCaerte van de Provincie Utrecht' van omstreeks 1700. Op dekaart van P. Ketelaar uit 1769 wordt de Haarlaan vermeld en dezeliep van de Haar naar 'Het Zand Pad'. Op de topografische kaartvan 1860 en de Gemeente

Atlas uit 1868 loopt deze laan vanaf Plattegrond van Haarzuilens de tol ten zuiden van het oude dorp Haarzuilens naar de hofstede'Vrede Wel. Op een topografische kaart uit 1885 isde laan ook vermeld terwijl de hofstede toen 'DeWel' werd genoemd. In de wegenlegger van 30 augustus 1907 wordtvermeld: 'Haarlaan loopende van de Zuylenlaan(Bochtdijk) tot aan de Kantonnale weg bij de Wel =grint''&quot;. Op 8 mei 1951 besluit de gemeenteraad vanHaarzuilens om de onderhoudsplicht van deHaarlaan over te nemen van het waterschap'Haarrijn en Portengen'&quot;. Tijdens de ruilverkaveling van 1953 tot 1963 is deHaarlaan aan het verkeer onttrokken en is nog alleende toegangsweg naar de golfbaan. Stalplein en Kasteellaan Het Stalplein en de Kasteellaan stammen uit de vori-ge eeuw toen het kasteel herbouwd werd. Ze bevin-den zich binnen het domein van kasteel de Haar enzijn geen doorgaande wegen. Rondom het Stalpleinzijn nu dienstwoningen, stallen en garages tenbehoeve van het kasteel gebouwd. De Kasteellaanvormt de belangrijkste en kaarsrechte oprit naar hetkasteel vanaf de Thematerweg. De ingang wordtgevormd door een fraai smeedijzeren hekwerk Bronnen: GAV = Gemeentearchief Vleuten-De MeemRb = Raadsbesluit Haarzuilens Foto's = Archief
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