
Tijdschrift van de Historische Vereniging Vleuten-De Meern-Haarzuilens 2003. - Dl.23 36 door J.H.P. Heesters ROND DE VLEUTENSE KERK « Onze straatnamen, oorsprong en betekenis (15) In deze serie zijn bijna alle wijken de revue gepasseerd. De laatste complete wijk is die rond de Vleutense katho-lieke kerk. In principe liep hier in het verleden de voornaamste verbindingsweg van Vleuten naar Utrecht waarvande naam meerdere keren veranderd is. Juist in deze wijk zijn naar belangrijke burgers van de gemeente Vleutenvan de vorige eeuw straatnamen genoemd. jaar 1633 aangegeven. Vanaf 1802 zijn in dearchieven van de Historische Vereniging tal-rijke akten over transport, inventaris, boe-delscheiding en successie te vinden.Duidelijk is ook dat er een link bestaat metde hofstede Alenvelt die eigendom was vande familie van Bijlevelt. BOTTENSTEINWEG Deze weg is genoemd naar kasteel Bottenstein dat langs de VleutenseWetering stond. Deze moet ongeveer op de plaats gestaan hebbenwaar nu het pand Stationsstraat 44-45 is en waar mogelijk nog restan-ten van de fundering te vinden zijn. De stichtingsdatum van het kasteel is niet bekend maar de oudste brondateert uit 1469. In dat jaar beleende Frederik Utenham, die heer vanDen Ham en Bottenstein was, zijn oom

Jan Utenham met het kasteel.In 1832 staat het kasteel nog ingetekend op de kadastrale minuut-kaart. Het is verder niet precies bekend wanneer het kasteel afgebro-ken is, wel dat in 1930 op die plaats, in de huidige Stationsstraat, eenlandhuis is gebouwd. Op 23 maart 1936 is het uitbreidingsplan door degemeenteraad goedgekeurd zoals in de wegenlegger wordt vermeldl.De bestaande weg heette toen 'Weg over Bottenstein' maar een nieu-we weg kon, door de oorlog, niet aangelegd worden. Op 9 september1946 kwam het onderwerp voor een verbindingsweg tussen de Sta-tionsstraat en de toenmalige Utrechtseweg, wat nu de pastoor Ohllaanis, weer aan de orde. Op voorstel van Burgemeester er Wethoudersbesloot de gemeenteraad van Vleuten op 10 oktober 1946 de nieuweweg de naam Bottensteinweg te geven2. Tevens werd besloten de brugover de Vleutense Wetering de Bottensteinbrug te noemen. Op 23december 1965 werd door de gemeenteraad besloten om de weg tot7 meter te verbreden en te voorzien van een gesloten asfaltdekS. Puntenburg vanaf de Pastoor Ohllaan in hetnoorden. Uit 1818 dateert een inventarisatieakte vande Vleutense pastoor Paulus Bijlevelt die erf-genaam was van hofstede Bijlevelt. Op 28december 1818 krijgt hij, als erfgenaam uitde

boedelscheiding van de inventarisatie, 6morgen land op Themaat4. Van 17 januari1821 is een successieakte5 en van 24 juli1826 weer een boedelscheiding6. In alleakten tot 1893 spelen de hofstedenAlenvelt, Hinderstein en Puntenburg een rol.Door de ruilverkaveling, gedurende de jarenvijftig van de vorige eeuw, verliest boerderijPuntenburg zijn agrarische functie. Alhoewelde hoofdvorm intact gebleven is, is dezesindsdien ingrijpend verbouwd.In het gemeentearchief van Vleuten is nietgevonden wanneer de straatnaamPuntenburg door de gemeenteraad is vast-gesteld. Gelet op de oude geschiedenis vandeze weg is het niet uitgesloten dat ditgebeurd is tijdens de vergadering van 14januari 1954 na de samenvoeging van devroegere gemeenten Oudenrijn, Velthuizen,Vleuten en Haarzuilens. Tijdens die vergade-ring zijn alle straatnamen gelegitimeerdwaarbij men toen echter de straten vanVeldhuizen is vergeten. Bottensteinweg vanaf de Stationsstraat in tiet westen. PUNTENBURG Deze doodlopende weg loopt vanaf de Pastoor Ohllaan over deVleutense Wetering naar de boerderij Puntenburg die in het verleden viaeen oprit ook vanaf de Stationsstraat bereikbaar was.De geschiedenisvan deze boerderij gaat terug tot de Middeleeuwen want op de voor-gevel in de richting van de

Vleutense Wetering is met muurankers het



Tijdschrift van de Historische Vereniging Vleuten-De Meern-Haarzuilens 2003. - Dl.23 37 Utrechtseweg Voordat in de jaren dertig het Amsterdam-Rijnkanaal werd gegraven,bestond er een doorgaande weg vanaf de noordwestelijke kant vanUtrecht richting Vleuten. Op de 'Caerte van de Vrijheid der StadtUtrecht' van 1539 staat deze weg al aangegeven en wordt 'DeVleutensche Dijck' genoemd. Tot 1850 worden, tot aan de huidigeHervormde Kerk, de namen 'Vlueterdyck' en 'Den Vleutensen Dijk' opoude kaarten vermeld. Op kaart van J.H. Kips van 1850 blijkt dat deweg vanaf Utrecht tot aan de tol Alenvelt 'Vleutensche Weg' heet envanaf die plaats tot aan de sluis bij 't Hoog 'Achterdijk' wordt genoemd.Nadat in 1855 de spoorlijn Utrecht - Gouda was aangelegd, werdentwee bochten in de weg aan de zuidzijde van de spoorlijn, vanaf boer-derij 'Den Hoet' tot aan het huidige benzinestation en bij Hof ter Weijderechtgetrokken. Ook doorsneed de spoorlijn de weg gelegen tussenHuis Vleuten en de tol Alenvelt. Op 23 juni 1925 besloot de gemeenteraad van Vleuten om het wegge-deelte vanaf de R.K. Kerk, de huidige pastoor Ohllaan, tot aan degemeentegrens bij boerderij Den Hoet 'Utrechtseweg' te noemen?. Hetverlengde hiervan horende bij de gemeente Utrecht kreeg de naam'Verlengde Vleutenseweg'. Als

gevolg van de aanleg van de genoemde spoorlijn werd ook deEnghlaan doorsneden en voorzien van een overgang met klaphekken.Door de ruilverkaveling in de vijftiger jaren werd deze overgang opge-heven en het zuidelijke gedeelte van de Enghlaan aan de Utrechtsewegtoegevoegd. In 193? werd de Utrechtseweg, die tot dan toe een grind-weg was, geasfalteerd. Tijdens de raadsvergadering van 21 december 1971 werd besloten omde Utrechtseweg te reconstruerenS. Dit hield in dat de Utrechtsewegvanaf de spoorwegovergang 'de Tol' tot aan de gemeentegrens metUtrecht nabij boerderij Den Hoet verbreed zou worden. In verband methet toenemende fietsverkeer werd aan beide zijden van de weg eenfietspad van 1 meter breedte aangelegd. De huidige Utrechtsewegloopt vanaf Den Hoet tot aan de spoorwegovergang bij De Tol en gaatvervolgens over in de Hindersteinlaan. Alenveltpark In 1952 kwam een bejaardencentrum met een 25-tal woningen voorouderen gereed. Omdat het complex verschillende toegangswegenvanaf de vroegere Utrechtseweg zou krijgen, kon de huisnummeringdaar niet onder plaatsvinden. Er moest daarom een nieuwe straatnaamkomen. Omdat voor het gebouw een groot grasgazon gepland was, viel Willibrordpad vanuit het westen. tijdens de raadsvergadering de

naam'Willibrordpark'. De achterliggende gedachtewas dat Sint Willibrordus, de grondleggervan Christendom en beschaving in ons landwas. Ook was de gemeente Vleuten en derooms-katholieke kerk al eeuwen onderbescherming van deze heilige geplaatst. Deburgemeester gaf de voorkeur aan de naamAlenveltpark omdat deze bij de bevolkingingeburgerd was maar ook omdat de grondvan het bejaardencentrum behoorde tothuize Alenvelt en gekocht werd van de VanBijleveltstichting. Alenvelt was voorheengelegen in de voormalige buitenplaatsHinderstein en werd in de loop van de 18e en19e eeuw van een hofstede met herenkameromgebouwd tot een apart herenhuis metdaaromheen een bos en tuinen. Dit alles wasvoorheen eigendom van de familie vanBijlevelt. Het pand is in 1976 afgebroken.Met algemene stemmen besloot de gemeen-teraad op 28 december 1950 aan de betrok-ken plaats de naam Alenveltpark te geven9. Willibrordpad Ongetwijfeld vonden enkele raadsleden datSint Willibrordus, die al eeuwen lang debeschermheilige van Vleuten was, op de eenof andere manier in het stratenplan vanVleuten moest worden opgenomen. Dezesituatie deed zich voor toen een wandelpadter hoogte van het Alenveltpark naar despoorwegovergang De Tol werd aangelegd.Dat pad lag tussen de

toenmaligeUtrechtseweg, nu Pastoor Ohllaan, en deVleutense Wetering. Op 28 juli 1961 besloot de gemeenteraaddit wandelpad de naam Willibrordpad tegevenlO. m fff' !» ^^cu&- it. ^ Pastoor Ohllaan Pastoor Ohl is meer dan veertig jaar eenhardwerkende priester van de SintWillibrorduskerk in Vleuten geweest. Naastde geestelijke belangen behartigde hij ook Alenveltpark vanaf de Pastoor Ohllaan in het zuiden








