
Tussen Rijn en Lek 1985 2. - Dl.19 2 17 VELDNAMEN IN BUNNIK Schrijver dezes is in februari 1984 afgestudeerdin de sociaal-economische geschiedenis op eendoctoraalscriptie over Bunnik in de periode 1596-1832.Het onderzoek hiervoor heeft o.a. bestaan uit eenreconstructie van de bevolking (1606-1860) en van degrondeigendom (1596-1832). In het eerste gedeelte vandit artikel zal de gevolgde werkwijze aan de ordekomen, in het tweede gedeelte de gevonden veldnamen. Werkwijze Uitgangspunt voor de reconstructie van veldnamenwas de situatie in 1832. In dat jaar trad het kadasterin werking. In de jaren ervoor is heel Nederland op-gemeten en zijn per perceel de eigenaar, het gebruik,de oppervlakte en de waarde aan de hand van de kwali-teit vastgesteld. Hierdoor is een unieke momentopnameontstaan. De kaarten (minuutplans) zijn tegen betalingte raadplegen op het kadaster. De registers

met debeschrijvingen (Oorspronkelijk Aanwijzende Tafelen)zijn meestal in het gemeentearchief aanwezig. Het kadaster werkt met perceelnummers, niet metveldnamen. Vaak echter, zeker rond 1832, werden be-halve het perceelnummer ook de oude namen opgenomen.Veel namen blijken dan al snel. Maar dit is nietvoldoende: niet alle namen komen zo voor en vaakzijn namen gewijzigd. Ze hingen soms samen met debewoner van een huis en zijn dan sterk tijdgebonden.Voor de technische gegevens over het kadaster ver-wijs ik gaarne naar de kadastergids, uitgave Rijks-archiefdienst 1979 door E. Muller, die toevalligook in Bunnik woont. Vanuit 1832 is teruggewerkt. Voor de periode1811-1824 bestond daarbij het probleem dat die pe-riode geen verplichte centrale registratie van trans-















Tussen Rijn en Lek 1985 2. - Dl.19 2 24 Rivier die ooit de noordgrens vanhet Romeinse rijk vormde. Tussen1596 en 1832 lokaal van groot belang.Straat waarlangs zich de oudste be-woning van Bunnik bevond, tussen Dijk2, en Cammingha/de Beesde. Nu: Lang-straat, Kampweg en Camminghalaan.Weg die loopt van de Achterdijk bijOverdam tot Wayen bij de huidigeboerderij Slagmaat.Vormde in 1832 de gemeentegrens metOud-Wulven.Kromme Rijn Verbinding tussen de RijsbruggerWetering en de Zijlgraaf bij de GuldeHoeve.Kromme Rijn Een 14e-eeuwse afwateringssloot tenbehoeve van Vechterbroek. Is nu nogte zien vanaf de Kromme Rijn bij hetGoed ten Rijn, westelijk naast deRhijnauwenselaan; liep vandaar vroegerrechtdoor tot aan de Achterdijk, volgtde Achterdijk tot de Rijsbruggerweg enverdwijnt daar kronkelend ten noordenvan de Achterdijk in de landerijen.Binnenweg. Naam van de Provinciale weg in de18e eeuw.

Idem in de 19e eeuw. Idem tot de verharding midden deze eeuw.Sloot die de grens vormt tussen hethoge land van de Bunnikse eng dat inlange kavels is verdeeld en de lageweilanden van de beesde met grote blok-verkaveling. Kromme RijnLangstraat Marsdijk Noorsloot Oude RijnRietsloot Rijn RijsbruggerWetering Uitweg Utrechtse Wegof Dijk Utrechtse KleiwegUtrechtse GrintwegWoerelsloot



Tussen Rijn en Lek 1985 2. - Dl.19 2 25 Zuidelijke grens van Vechterbroek.Gemeentegrens van Bunnik met Odijk. Zijlgraaf Namen bij kaartje 2 1. Oud. Buitenplaats in Rijnauwen. 2. Nieuw, Idem. 3. Hofstede bij Nieuw Amelisweerd.Kleine Berkhof. Hofstede aan de Oude Mereveldseweg.Later genoemd: de Molenkamp.Hofstede met land op Nieuw Amelis-weerd.De Boey(e) . Perceel met daarin het vroegereRomeinse Castellum Fectio. Knapschinkel. Groep weilanden onder Wiltenburg. Fort Vechten. Boerderij met land tegenover Rijnauwen. Nieuw Amelisweerd. Later ook voor een ander huis gebruikt. Op den Burgh. De boomgaard bij 't Hoogje. De Klomp. Boerderijtje tegenover Overdam.Pad dat begint tegenover de Knap-schinkel en loopt naar de Marsdijk.Boerderij aan de Wayensedijk.Boerderij aan de huidige Konings-laan. Boerderij aan de Mereveldseweg. Totenkele jaren geleden een

gezelligepannekoekenboerderij. Daarna afge-brand en i.v.m. de A27 afgebroken enelders herbouwd.Perceel bij de Vinkebuurt te Vechten. Amelisweerd Berchhoeve't Blauwe HuisBlijendaalde Boeij(e) Boyen op de Burgh Cnapschinkel,Cnapschenkelhet DalFectioGoed ten Rijn Groenewoude Grote Berkhof 't Hofje 't Houte Clompje (of Klompje)'t HoogjeKerkweg KlompKnapschinkel Mereveld Molenkamp
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Tussen Rijn en Lek 1985 2. - Dl.19 2 35 Oude WeePastorie van deR.K. kerk Pellenkamp de Rumpst Rijn en DijkR(h)ijnzicht Schoude rmant e1 Nawee. Stond tegenover de oude R.K. kerkaan de Schoudermantel.Perceel aan de Groeneweg (1) terhoogte van Vrumona.Boerderij met land tegenover hethuidige instructiebad aan de Rump-sterweg. Boerderij naast Bloemerwaard metlanderijen tot aan de Achterdijk.Boerderij aan de Kromme Rijn op dehoek van de huidige Rijnzichtlaan ende Koning Willem Ill-straat. Afgebro-ken in de vijftiger jaren. 1. Huidige benaming van de weg naarOdijk. 2. De keuterboerderij op de grens vanBunnik en Odijk. Vetwei. Boomgaard aan de Rijsbrugger Wetering. Veldjes Boom-gaardVetwei Namen bij kaartje 6 Arrisbrink(oude) Costers-huisEng Gerechtshuister Hulin de Jaagende Kwekerijde Langstraat Perceel tegenover de Molen en ter Hul, Witte Huisjes. Zie

kaartje 3. Zie kaartje 3. Zie kaartje 3. Steeg bij de Langstraat. Perceel bij de Molen. De hoofdstraat van de kom van Bunnik. Hier heeft de oudste bebouwing ge- s t aan. De huidige Molenweg.Boomgaardje in de Molenweg.Bij de N.H. kerk. Molenbuurt, Aan de Molenhet OortjePastorie



Tussen Rijn en Lek 1985 2. - Dl.19 2 36 Pesterslaantje Pelsenakker Rechthuis, gerechtshuisaan den RoosterRijshoffSchoolhet Slotde Smidsede StrijpTientwegTolhuis VarkensboomgaardWitte Huisjes Grotelaan.Zie kaartje 3. Zie kaartje 3. Groep huizen op de Brink. Zie kaartje 3. Stond op de Brink. Zie kaartje 3. Nu: Wapen van Bunnik. Zie kaartje 3. Molenweg. Zie kaartje 3. Boomgaard in de Langstraat. Aan de Kromme Rijn. De huisjes zijn nog geen eeuw wit; daarvoor zijn ze (volgens een schilderij in het gemeentekantoor) bont gekleurd. Men sprak van het 'Oude Costershuis'. Namen die niet precies te plaatsen waren Hierbij zal ik iets meer informatie geven. Misschienis er dan een lezer die mij kan helpen om de naam op dejuiste plaats op een van de kaarten in te vullen. Van 1723 tot 1734 (of later) komt in hetLogiesgeld een zekere Jan Maassense vanden Heuvel voor, afkomstig uit Ewijk, diein 1723

trouwt met Neeltje Huybertsz vanBemmel, de weduwe van Aart van Doorn. In1733 krijgt hij een bewijs van goed gedragom in 1734 te trouwen met Hendrina Janseuit Beuningen. Hij woonde in den Boo(m)-gaart. N.B.: In de 18e eeuw waren er wel50 boomgaarden in Bunnik, zie kaartje 6.Al even hopeloos. Zo woonden HermanAartse van Renes (1725/28), KornelisZweserijn (1751) en Wijnand de Wit(1804) in 't Bosch. In de Boogaard In 't Bosch




