
Oud-Utrecht 2002. - Dl.75 Park Voorn bedreigd in nieuwestedelijice omgeving Ridderhofstad Voorn op een anoniem schilderij uit het midden van de 17e eeuw. Foto: Centraal Museum Utrecht De houw van Leidsche Rijn heeft voor de directe omgeving ingrijpende gevolgen.De verlegging van de A2 en de aanpassing van verkeersknooppunt Hooggelegen be-dreigen een groot deel van het historische Park Voorn en monumentale gehouwenaan de Leidsche Rijn. Er zijn echter alternatieven om zoveel mogelijk van de cul-tuurhistorische waarde van het gebied te behouden. als stichter van de Oudwijker ab-dijkerk wordt vermeld en eenhoeve land schonk aan de Meern,nabij de Rijn. In de 13e eeuw ishet land rond Voorn in eigendomvan het kapittel van Oudmun-ster. Oudmunster bezat erg veelgrond en rechten In de gemeenteVleuten. Tot 1395 werd Voorn (in-clusief acht morgen land) in leengehouden door Cerrit van Voorn.In 1539 werd Voorn toegevoegdaan de lijst van erkende ridder-hofsteden. Vanaf de 14e eeuw heeft er eenhuis of kasteel gestaan. De basisdaarvan werd blootgelegd tij-dens opgravingen in de jaren1952 - 1953. Een gravure uit 1615laat zien hoe het huis er toen uitzag (zie pagina 121). De toenma-lig eigenaar Cornelis van Resandliet dat jaar, zo vertelt de tekst bijde prent, het huis met landerijenen de

'vermaerde Herberghe metden Bomgaert daeraen staendeaen den Voornschen Dam' vei-len. Rond 1635 is het kasteel Wouter de Heus Park Voorn maakt sinds degrenscorrectie van 1995 deel uitvan de gemeente Utrecht. Totdie tijd lag het park in het dorpVleuten-De Meern en daarvoorin het gerecht Vleuten (waarvanhet deel boven de Leidsche Rijn'Aan de Meern' werd genoemd).Park Voorn ligt ten westen (ofliever: op de zuidoever) van deverzandde restgeul van de OudeRijn en direct ten noorden van deLeidsche Rijn. Die gaat in de zuid-oost-punt van het park onder deA2 (Utrecht - Amsterdam) door.Ridderhofstad Voorn is een vande vele ridderhofsteden die ooithet gebied ten westen van Utrecht domineerden. Anderewaren bijvoorbeeld Den Engh,Grauwaart, Den Hoed, Hof terWeijde, Nijeveld, Den Ham, Bot-testein. Ter Mey, Huis te Vleutenen De Haar. De ontstaansge-schiedenis van Voorn is pas van-af de 15e eeuw goed gedocumen-teerd. Hoewel de families VanVoorn en Taetse van Voorn al inde 12e en 13e eeuw voorkomen, iseen band met het huis onzeker.Onbewezen, maar zeer waar-schijnlijk, is dat Willem vanVoorn al in de 12e eeuw een boer-derij had op de plek van de huidi-ge ridderhofstad. Het zou dezeWillem geweest zijn, die in 1173 118 vereniging Oud>Utrecht oktober 2002








