


Tijdschrift van de Historische Vereniging Vleuten-De Meern-Haarzuilens 1997. - Dl.17 55 TerMey K * De Haar Themaat Schetskaartje van de omgeving van Vleuten en Haarzuilens. Hierop zijn alleen de wegen, watergangen en andere objecten aangegeven,die in dit artikel zijn genoemd. Het kaartje is op dezelfde schaal afgedrukt als de topografische kaart. boom of kwakel werd aangebracht. Op bijgaand topografischkaartje uit 1887 zijn de brug en de voetbrug respectievelijk aan-geduid met de letters Br en Vr (vlonder of draaiplank). De Nieuwe Grift diende er niet alleen voor om van en naarThemaat en Den Eyck te varen, maar ook om de gronden diedaaraan waren gelegen en vaak ernstige wateroverlast ondervon-den, beter te kunnen laten afwateren naar de Vleutensewetering.Waarschijnlijk was het maaiveld in het noordelijke deel van hetVleutense gebied door een sterkere inklinking van de grond lagerkomen te liggen dan dat in het zuidelijke deel.. Over het tijdstip wanneer en de wijze waarop deze vaart werdaangelegd en gefinancierd wordt niets vermeld. Voor het gedeel-te tussen de Vleutensewetering en de Thematerwetering heeftmen ongetwijfeld zoveel mogelijk gebruik gemaakt van eenbestaande kavelsloot; de kavels waren hier namelijk dwars op deVleutensewetering gericht. Het werk

was klaarblijkelijk in hetnajaar van 1612 gereedgekomen, zodat toen een door de Statenbekrachtigde onderhoudsregeling nodig was. De vaart zou in de maanden mei en september van ieder jaarworden geschouwd (geinspecteerd) door de schout met tweeschepenen van Vleuten voor zover het vaarwater in Vleutensgebied lag, en door de schout met twee geburen van Themaatvoor het in Themaat gelegen gedeelte. Dit laatste was de aanThemaat grenzende helft van de Nieuwe Grift. Vermoedelijkwerd de bestaande zuidelijke wegsloot van de Thematerdijk aanbeide zijden, dus aan de wegkant en aan de landkant, verbreed totvaarsloot. Het onderhoud, dat uit het verwijderen van waterplanten en vanruigten langs de kanten, benevens het baggeren van het vaarwa-ter bestond, was goed geregeld. Het gedeelte van deze watergangtussen de Rijn (Vleutensewetering) en de Hogenboom ter lengtevan ongeveer 40 roeden (een roede was 3,76 meter lang) kwamten laste van Huis den Eyck. Of hiertoe ook de bruggen in de wegen het voetpad werden gerekend is niet zeker. Het stuk tussen deHogenboom en de Thematerdijk (nu Thematerweg) moesten metname genoemde particulieren onderhouden; ik zal hieronder debetreffende passage van de schouwbrief volledig overnemen. &quot;Ende sullen de

voorschreven vaertsloot ten euwigen dagenonderhouden ende uuyter schouwe houden die geenen die daeronder sijn resorterende hier nae benoemt, elcx ten roetale nae-volgende. Te weten: De huysinge Den Eyck uuytten Rhijn beginnende tot aen denhogenboom toe, houdende omtrent de lengte van veertich roe-den. Item de hoffstede die bij Bart Jansen jegenwoordich bewoontwordt voorts nedergaende tot de lengte van twijntich roeden.Gerrit Comelis Gerritsen veerthien roeden.Wauter Jansen veerthien roeden.Comelis Willemssn van Cothen twaelff roeden. De Thematerwetering bij de Joostenlaan omstreeks 1960, geziennaar het westen. De bomen rechts op de foto staan in de zuide-lijke berm van de Thematerweg. Links de Joostenlaan. (FotoStichting Bodemkartering Wageningen nr R29-78).



Tijdschrift van de Historische Vereniging Vleuten-De Meern-Haarzuilens 1997. - Dl.17 56 Gerrit Franssn thien roeden. Hendrick Peterssn Stoock twaelff roeden. Geertruyt Peter Comelissn weduwe elff roeden. Jan Willemssn twaelff roeden. Comelis Comelissn den Boer twaelff roeden. Dirck Philipssn twijntich roeden. Comelis Gerritssn van Rewijck twijntich roeden. Alles ten wedersijde ende achtereen nederwaerts volgende. Ende dat van Thematerdijck d' voorschreven vaersloot maecken sall langes denselven Thematerdijck elcx van die van Themaet ende Wielrevelt ter halver waeter voor haere landen ende soe veer (= ver) deselve streckende sijn.&quot; De term &quot;ten euwigen dagen&quot; in de aanhef van dit artikel vande schouwbrief was in dergelijke ordonnanties gebmikelijk enmoest niet letterlijk worden opgevat. Men bedoelde daar alleenmee: zolang de ordonnantie van kracht is. De onderhoudsver-plichting mstte op de met name genoemde gebruikers en hunopvolgers van bepaalde gronden, alsmede op het Huis den Eyck.Deze gebmikers konden zowel eigenaar-gebmiker als pachterzijn. Het hierboven vermelde toponiem Wielrevelt (Wielderveld ofWilderveld) wordt niet meer gebruikt. Men duidde daarmeevroeger het gebied aan dat besloten lag tussen de

tegenwoordigeThematerwetering, Schoolstraat, Vleutensewetering en Eiks-laan^. Daarop zal ik in een ander artikel temgkomen. Voor het gedeelte van de Nieuwe Grift dat langs deThematerdijk was aangelegd en dat nu Thematerwetering heetmoesten degenen zorg dragen van wie de grond aan het watergrensde, dat wil zeggen: aan weerszijden van de Nieuwe Grift.Voor de zuidelijke helft waren dat &quot;die van Wielrevelt&quot;, voor de noordelijke helft waren de belanghebbenden in Themaat onder-houdsplichtig. De kavels in Themaat liepen hier namelijk zuid-waarts door tot aan of tot halverwege het water. Een ander voorschrift dat in de schouwbrief van 1612 wasopgenomen betrof het aanbrengen van zogenaamde hoofden. Ditwaren eenvoudige particuliere bmggen, bestaande uit twee land-hoofden en een los brugdek, die nog steeds in de polders wordengebmikt. Men noemt ze ook wel hoofdeningen. Indien iemandeen dergelijke overgang in het vaarwater wilde maken, diendedeze een doorvaartwijdte te krijgen van acht voeten. De oudeUtrechtse praam had een bovenbreedte van bijna zeven voeten;de schippers konden dus hun vaartuig daar doorheen bomen ofwegen met hun vaarboom. Zoals gezegd, was deze vaargelegenheid niet alleen van belangvoor de boeren van

Themaat, waarvan de boerderijen langs denoordzijde van de Thematerdijk (Thematerweg) stonden, maarook voor het Huis den Eyck, vooral voor het vervoer van turf.Den Eyck was in die tijd het enige kasteel in de omgeving, datniet te water bereikbaar was'*. Later voeren ook vletten door dit vaarwater met ladingen afge-graven klei uit verschillende percelen land in Wielreveld. Deschippers (die de klei zelf afgroeven) voeren deze grondstof voorde steen- en panovens aan de Vecht door de Nieuwe Grift naar deVleutensewetering, het Leiwerk en de Proostwetering richtingZuilen en Maarssen. De Nieuwe Vaart als onderdeel van de vroegere Nieuwe Griftheeft zijn betekenis als vaarwater en voor de waterhuishoudinggeheel verloren. Deze &quot;vaarsloot&quot; is bij de uitbreiding van debebouwing van het dorp Vleuten voor een deel gedempt. &quot;Leegniecoop bij de Haar, 1761&quot;. Penseel, gewassen in grijs door P.J.Liendner (1727-1779). Gezicht vanuit het zuiden. Links deBijleveld met daar overheen een hogeboom of kwakel (hoge voetbrug), rechts de Haarkorenmolen met daarvoor een ophaalbrug over deHeycop. De situatie is thans volledig veranderd, de Bijleveld en de Heycop zijn gedempt, de molen en de huisjes zijn sinds lang afgebro-ken. Deze afbeelding, die in 1985

werd opgenomen in de speciale uitgave &quot;Van Oude Rijn tot Leidse Rijn&quot; van de Historische Vereniging, ishier nogmaals gepubliceerd om te laten zien hoe een eenvoudige hogeboom of kwakel was geconstrueerd in vroegere eeuwen. Deze kwa-kel had een smalle loopplank, maar de twee leuningen stonden schuin naar buiten om meer ruimte te verkrijgen. Evenals de hogeboomin het Haarpad over de Nieuwe Grift werd de kwakel over de Bijleveld in de loop van de tijd vervangen door een draaiplank.



Tijdschrift van de Historische Vereniging Vleuten-De Meern-Haarzuilens 1997. - Dl.17 57 De Thematerwetering werd in ruilverkavelingsverband met hetoog op de zeer ongelijke hoogteligging van afgevlette percelen inhet vroegere Wielreveld verdeeld in enige panden met verschil-lende peilen. Het laagste pand watert nu af op Themaat. De ver-binding met de Vleutensewetering is eveneens gewijzigd; voorhet westelijke deel van de Thematerwetering loopt deze nu langsde Joostenlaan. Noten 1. Rijksarchief Utrecht, Archief van de Staten van Utrecht, Zesderegister van verschillende acten van de Staten en hun gedepu-teerden, Inv.nr 349-7, f. 88 vso. 2.   Zie voor dit oude kerkpad tussen De Haar en Vleuten:J.H.J.Joosten, &quot;Het Haarpad en een opzienbarende vondst&quot;, in dittijdschrift, jrg. 14, nn 4 (1994), p. 88 e.v., alsmede P.F.KleinObbink en J.H.J.Joosten, &quot;Haarpad, verhalen en bewoners&quot;; indit tijdschrift, jrg. 15, nr. 4 (1995), p. 77 e.v.. 3.  D.W.Gravendeel, &quot;De Wiel&quot;; in dit tijdschrift, jrg. 10, nr. 1(1990), p. 813 e.v.. 4.  De naburige kastelen De Haar en Ter Mey bezaten in die tijdeen vaarverbinding met de Heycop via de Haarwetering (langsde Lagehaarsedijk). Het daar lopende gedeelte van de Heycopalsmede de Haarwetering bestaan niet meer. De Nieuwe Vaart

voor dat deze werd gedempt, gezien vanaf devroegere brug in de Dorpsstraat. (Foto K.B.Nanning) Sensationele Romeinse vondsten in De Meern Eindelijk is dan toch die ene weg die naar Rome leidt gevon-den! Bij het graven van proefputjes door Ballast Nedam, opzoek naar geschikt zand voor het bouwrijp maken van hetnieuwbouwplan Veldhuizen, werden de koppen ontdekt vantwee rijen palen. Bij controle en nader onderzoek bleek hetniet minder dan een Romeinse grensweg te zijn. Een en anderkwam tot stand door hechte samenwerking met vrijwilligersvan de Historische Vereniging en de Acheologische Werk-gemeenschap voor Nederland onder leiding van de gemeente-lijke projectarcheoloog Erik Graafstal. Grote opwinding ont-stond toen even later ook nog op de bodem van een naast deweg blootgelegde rivierbedding een Romeins schip werd ont-dekt. De archeologische vrijwilligers Willem van Bemmel(opgegroeid op de nabijgelegen boerderij Nyevelt) en onsbestuurslid Hans Joosten waren bezig in de put de palen van deweg uit te graven. Om het grondwater wat af te laten vloeienwerd er aan de noordzijde van de gevonden weg een putjegemaakt. Het zich met water vullende putje werd zorgvuldigdoor Hans Joosten afgetast, waarbij hij stuitte op verrassendhard aanvoelend hout. Nader

onderzoek bracht een dwarsbalken later een rechtop staande plank aan het licht, dat de boven-rand van een schip bleek te zijn. Onmiddellijk werd contactopgenomen met het Nederlands Instituut voor scheeps- enonderwater Archeologie (NISA), om de vondst te melden.Genoemde instantie bevestigde de dag daarop al datdeze belangrijke ontdekking een Romeins schip betrof. Hetwas dan ook een drukte van belang toen op vrijdag 26 sep- tember j.1 op de &quot;site&quot; cameraploegen, fotografen en verslag-gevers van alle landelijke en regionale media door elkanderkrioelden om niets van het spektakel te missen. &quot;We liebben de weg der wegen, de Romeinse Al, gevonden&quot; ....zo meldde Erili Graafstal op de persconferentie. (Foto: Toon vanWeerdenburg) &quot;Dit overkomt je als archeoloog maar eens in je leven&quot;, zeiErik Graafstal in het N.O.S.-journaal. In zijn toelichting tij-dens de drukbezochte persconferentie had hij het over &quot;de wegder wegen, de Romeinse Al&quot;, die de voornaamste verbindingover land vormde tussen de legerkampen langs de




