
Tijdschrift van de Historische Vereniging Vleuten-De Meern-Haarzuilens 2001. - Dl.21 55 door JA. Storm van LeeuwenDE SCHIPPER WEEGDE MET DE KLOET Het zandpad tussen Utrecht en Harmeien In de zeventiende eeuw waren de wegen in het agrarische deel van het West-Utrechtse platteland zonder uitzon-dering onverharde kleiwegen. De bovenlaag daarvan bestond uit klei of kleiachtige grond. Deze wegen waren in natte perioden slecht of niet berijdbaar en nagenoeg onbegaanbaar. Deze laatste omstan-digheid vormde in een tijd, toen de gewone man en de gewone vrouw zich hoofdzakelijk te voet verplaatsten naaronder andere de markten in de steden en de kerken en scholen in de grotere dorpen, een groot bezwaar. In hetWest-Utrechtse poldergebied deden verschillende polderkaden weliswaar ook dienst als voetpad, maar daaraankleefde hetzelfde bezwaar. Niet alleen de voetgangers - toendertijd 'passanten' genoemd - ondervonden veel last van de slechte wegen, ookde schippers die hun schuiten vanaf de wal aan een lijn voorttrokken of met een kloet (vaarboom) weegden (voort-duwden) hadden het in de herfst en de winter moeilijk. De behoefte aan permanent bruikbare voetverbindingenwerd bij de toenemende welvaart steeds groter. Jaffasluis, boog dan

zuidwaarts langs hetnog steeds Oude Rijn geheten vaarwaternaar de tegenwoordige Leidse Rijn bij Oog inAl en volgde deze via de Stadsdam bij hethuis te Voorn, langs het dorp De Meern enlangs de Heldam naar de brug in Harmelen.(zie afb. 1) De op de bovengrond rustende zandlaagkreeg een bovenbreedte van vijf voet (ca.1,50 m) en een dikte van een halve voet (ca.15 cm). Het zand bestond uit grof rivier-zand, dat in de Lek in kleine schuitjes opge-baggerd en over het water naar het werk ver-voerd werd. In de desbetreffende ordonnantie (voor-schrift tevens machtiging) van de Staten van Aanleg van het zandpad tussen Utrecht en Harmelen In 1604 stelden de Staten van Utrecht tijdens een ingrijpende verbete-ring van de Oude Rijn als vaarweg aan de stad Utrecht voor om op hungezamenlijke kosten een voetzandpad tussen Utrecht en Harmelen aante leggen. Onder Oude Rijn verstond men toendertijd het vaarwater tus-sen de Vleutensewetering en de tegenwoordige Leidse Rijn bij Oog inAl, alsmede de Leidse Rijn tussen Oog in Al en Harmelen. In Harmelenlag de grens tussen de toenmalige provincies Utrecht en Holland. Dezuidelijke oever van de Oude Rijn tussen de brug in Harmelen en deHaanwijkerdam was Utrechts gebied, de noordelijke oever lag inHolland. De

vroedschap van Utrecht kon zich met het voorstel van de Statenverenigen, het zandpad werd nog in hetzelfde jaar aangelegd. Hetbegon in de voorstad Buiten de Catharijnepoort (gewoonlijk afgekorttot Buiten Catharijne) en liep eerst langs de zuidzijde van deVleutensewetering in westelijke richting tot iets voor de latere ?^?&quot;? vaarwale zandpad ^^ brug HH dam Kusendam r sluis bij Jaffa Brug van de Landskroonkamer? |/^ stad utrecht Voorstad Buiten de Catharijnepoort Haanwijkerdam Harmelen&quot; De Meern '^'dse Rijn Stadsdam H^i^ >'*><>&quot;' Nijevelt Oude Rijn, nu Leidse Rijn Wielerbrug storm van Leeuwen 2001 Afb. 1. Het zandpad van 1604 tussen Utrecht en Harmelen. Dit zandpad begon in de voorstad Buiten Catharijne en eindigde bijde brug in Harmelen, waar de provinciale grens toen lag. Het mocht oorspronkelijk alleen te voet worden gebruikt en wasbestemd voor voetgangers en voor schippers die hun schuiten vanaf de wal voorttrokken of voortduwden. Bij de aanleg wasde breedte vijf voet, na 1625 acht voet. De Stadsdam en de Heldam werden respectievelijk in 1640 en 1643 voorzien vanschutsluizen. Mogelijk zijn toen tevens de daarbij gelegen bruggen gebouwd. Voor die tijd gebruikte men waarschijnlijk deWielerbrug ten oosten van de Stadsdam en de

brug van de Landskroonkamer ten oosten van de Heldam om de andere oeverte bereiken. Deze oude toestand is op het kaartje aangegeven.







Tijdschrift van de Historische Vereniging Vleuten-De Meern-Haarzuilens 2001. - Dl.21 58 /Aft), 2. De voorstad Buiten de Catharijnepoort of Buiten Catharijne, gezien vanuit het westen. Gravure van Steven vanLamsweerde (detail) (1657). Op de voorgrond de Vleutenseweg (toen Vleutensedijk, ook wel Stadsdijk geheten) en daarlangs deVleutensewetering. Aan de overzijde van het water het in 1604 aangelegde zandpad tussen Utrecht en Harmeien met knotwilgenlangs de oever. Links de gehavende Doofpoort die vanwege de vele blekerijen in deze omgeving ook wel Bleijkpoort werdgenoemd; dit was een zogenaamde buitenpoort, waarmee men oudtijds de voorstad 's avonds en 's nachts kon afsluiten. Rechtsdaarvan de korenmolen de Kat, ook wel de Achtermolen genoemd. Foto Het Utrechts Archief, Topografische Atlas Ba 50 (A-B). effect.Twee jaren later vaardigden de Statenvan Utrecht een ordonnantie uit, waarin gro-tendeels werd tegemoetgekomen aan debezwaren van de onderhoudsplichtigen. Besluit Het onderhoud van het jaagpad en wat daar-mee samenhing werd in de 19e eeuw 'geruis-loos' overgenomen door het genootschapvan de drie steden. Omdat de exploitatie vanhet jaagpad op den duur geen batig saldomeer opleverde, werd de overeenkomst van1663

tussen de drie steden in 1884 ontbon-den. Dit betekende ook het einde van hetacht voet brede zandpad tussen Utrecht enHarmeien. Alleen de naam van de Zandwegin De Meern herinnert ons nog aan de oudetoestand. Literatuur en bronr)er): J.A. Storm van Leeuwen, 'Utrechtse zandpadenin de zeventiende eeuw, in het bijzonder hetzandpad tussen Utrecht en Harmeien' in:Jaarboek Oud-Utrecht 2000, p. 5 t/m 51. Vandat artikel zijn in de onderhavige bijdrage enigekorte gedeelten van de tekst overgenomen. schap van de drie steden de gronden alleen in gebruik nam, zodat konworden volstaan met het uitkeren van schadevergoedingen. Op aandringen van de steden Leiden en Woerden trok de stadUtrecht de Oude Rijn en het jaagpad vanaf het (toen nog niet gebouw-de) huis Oog in Al door naar het latere Leidseveer. Men behoefde daar-na niet meer te varen via de Vleutensewetering (de zogenaamde OudeLeidsevaart). Het nieuwe stuk vaarwater kreeg de naam NieuweLeidsevaart en heet nu Leidse Rijn. Het jaagpad in het gebied van destad Utrecht is nu de Leidseweg (afb. 2). In de ordonnantie van 1564 was tevens bepaald, dat de vennoot-schap ter bestrijding van de jaarlijkse kosten van de onderneming voorhet gebruik van het jaagpad een tol mocht heffen, padgeld

genoemd.Deze tol kon worden geheven van alle personen, die werden vervoerdin door paarden getrokken vaartuigen. De schippers en schippers-knechten waren daarvan vrijgesteld. De nieuwe situatie bracht geen verandering teweeg in de bestaandeonderhoudsregeling en de schouw van het zandpad. Dit betekende, datde hoefslagplichtige gerechten en enige particulieren het jaagpadmoesten blijven onderhouden. De inwoners van deze gerechten behoef-den geen padgeld te betalen. Zoals gezegd, werd de ordonnantie van 1625 in 1682 herzien, maardeze was grotendeels een herhaling van de oude ordonnantie. Ondanksde daarin opgenomen verbodsbepalingen werd het jaagpad illegaalbereden door geladen wagens bij bevroren vaarwater. Bovendien trap-ten de jaagpaarden de langs de Oude Rijn gelegen kanten van het jaag-pad af en kalfden de oevers af door de golfslag van voorbijvarendeschepen. De kanten en de oevers moesten de gehoefslaagden van hetzandpad onderhouden. In 1775 kwamen de eigenaren en gebruikers van de gronden onderVleuten en De Meern in het kapittelhuis van Oudmunster te Utrecht bij-een om te beraadslagen over te nemen maatregelen, om het misbruikvan het zandpad te voorkomen. Deze protestvergadering sorteerde




