
NAMEN IN DE B U U R T VAN DE „ J O H A N N A P O L D E R ' 

De naam „Johannapolder" is niet de enige niet officiële naam in het 
„naburige oosten" van de stad Utrecht. Dit fraaie landelijke gebied, 
dat thans aan de universiteitswijk en een spinneweb van wegen zal wor
den opgeofferd, heeft altijd de warme belangstelling van de utrechtse 
ingezetenen gehad. Niet ten onrechte, want weinig steden kunnen 
op een zo mooi landschap in de onmiddellijke nabijheid bogen. 

Doordat de forten Blauwkapel, Biltstraat en Vossegat en de lu
netten door „gedekte gemeenschapswegen" verbonden, de bebouwing 
vrijwel onmogelijk maakten, kwam men uit de woonwijken aan de 
oostzijde der stad onmiddellijk in nog vrijwel ongerept landelijk 
gebied, en ontbrak de gebruikelijke overgang met autosloperijen, 
opslagplaatsen en dergelijke ontsierende bedrijven bijna geheel. 

Bijzonder aantrekkelijk en voor vreemden een volslagen verrassing 
vormende, is het beeld, dat zich aan het eind van de Prins Hendrik
laan zo plotseling „heerlijk opendoet". Wande l t men daarvandaan 
verder tot even voorbij het zogenaamde Tolhuis , dan ziet men de 
Kromme Rijn zich kronkelen door een landschap, dat met een 
gunstige belichting steeds weer aan de beste werken van Ruysdael 
doet denken. De daar te bouwen brug en andere werken ten behoeve 
van een nieuwe Rijksweg, zullen deze werkelijkheid tot een sprookje 
maken: „Er was eens. . . . " 

He t is waarlijk geen wonder, dat de vele Utrechters, die zich hier, 
ongestoord door automobielen, zij het geplaagd door brommers, 
wandelende en fietsende vermeien, op mooie dagen groot is. Vele 
malen groter clan het getal der schaarse „ inboorl ingen" als hoedanig 
schrijver dezes, zij het niet als autochthoon, de eer heeft te worden 
beschouwd. 

Het gevolg echter van de bekendheid met deze streek is geweest, 
dat de Utrechtse burgerij, onbekend met de werkelijke namen, aan 
wegen en andere objecten zelf namen is gaan geven, die bij de spraak
makende gemeente ingang vonden. Zelfs verkregen een aantal van 
zulke namen burgerrecht, omdat zij in sommige officiële bescheiden 
werden overgenomen. Dit was vooral het geval in de stukken en zelfs 
de Kamerstukken, die op de annexatie door Utrecht betrekking had
den, tot milde verbazing van de inboorl ingen. Andere diensten, als de 
provinciale en Rijkswaterstaat en de provinciale griffie, hielden wel 
en getrouwelijk aan de werkelijke namen vast. En terecht. 

Well icht is het voor de leden van Oud-Utrecht niet onaardig door 
dit gebied een kleine rondwandel ing te maken en daarbij aandacht te 
schenken aan de nomenclatuur . 

Die wandeling begint dan tegenover „Het Kalfje" (vermoedelijk 
amsterdamse import) aan de Biltse straatweg, waar de Biltse Grift 
wordt overschreden en de Oostbroekselaan begint. Ook toen deze weg 
onder de gemeente Maartensdijk ressorteerde was dit de officiële 
naam. Men komt dan al spoedig langs de „Johannapolder" zijnde de 
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voormalige boerderij bij , ,Het Zwarte Wegje" dat zijn, niet officiële, 
naam ontleent aan de verharding met sintels. Beide namen zijn dus 
„volksnamen" of liever „burgernamen". 

Wie nu menen mocht, da t de Oostbroekselaan naar het landgoed 
„Oostbroek" zou doorlopen, komt bedrogen uit , want al spoedig 
wordt de officiële naam Hoofddijk. Het fort is dan ook bekend als 
„het fort aan de Hoofddijk". De hoeve, ongeveer halverwege dit fort 
en Oostbroek gelegen, welke boerderij eigendom is der gemeente 
Utrecht, draagt, op een fraai bord, dan ook de naam „Hoofddijk". 
Amusant is, dat toen op last van de Duitsers de route naar de forten 
door wegwijzers moest worden aangegeven, een zonder twijfel zeer 
„utrechse" schilder de naam als Hoofdijk spelde. 

Even voorbij het fort loopt de Hoofddijk naar links en om de 
bocht zet zich een smalle en met hakhout omzoomde weg in de oor
spronkelijke richting van de Hoofddijk voort en loopt naar de hoeve 
„De Uithof", die sedert mensenheugenis in pacht was bij leden van 
de familie Van Scherpenzeel. Thans gaan deze gebouwen schuil 
achter nieuwe bouwsels ten dienste van de R.U. De genoemde weg 
heet officieel „Steeg naar de Hoofddijk" doch voert ook de huis-, tuin
en keukennaam „.Laantje van Toon van Scherpenzeel" en kwam, 
mirabile dictu onder deze bijnaam in alle Kamerstukken betreffende 
de annexatie voor! 

De Uithof is gelegen aan de vermaarde Bisschopswetering, die is 
opgenomen in de bui tengracht van het fort bij Rhi jnauwen en daar
na als een rudimenteel bermslootje nog acte de présence poogt te 
geven. Wij zullen het straks weder ontmoeten. He t water van de Bis
schopswetering, thans ressorterende onder het waterschap Zeist, en 
komende van Oostbroek, volgt echter niet meer de oude bedding, 
doch loopt vóór De Uithof fangs, om dwarsvelds in de Zwetsloot langs 
de Militaire weg uit te komen, die het water naar de Kromme Rijn 
afvoert. 

Wij zetten de wandeling voort over de „Zandweg", en komen u i t 
waar de Rijnsoeverseweg overgaat in de rondweg om het fort bij 
Rhijnauwen en dus ook bij de gronden behorende tot de Ridderhof-
stad „Rhijnauwen", door de gemeente Utrecht „het bui tengoed Rhi j 
nauwen" genoemd. De verleiding is groot om even te vermelden, da t 
de toegangsweg van de provinciale weg Utrecht-Bunnik naar Rhi j 
nauwen officieel „Steeg naat Rhi jnauwen" heet, doch steevast L a a n 
van Rhijnauwen wordt genoemd en ter nadere aanduid ing zegt men 
dan: bij „de drie boompjes". In mijn jeugd stonden daar inderdaad 
aan de provinciale weg drie kanjers van bomen, die later werden 
vervangen. 

Wandelen wij nu van de ingang van het genoemde fort naa r 
Utrecht, dan bevinden wij ons op de Vossegatsedijk, die echter bij 
de gemeente Utrecht bekend is als Weg naar Rhi jnauwen en voorheen 
bij de gemeente De Bilt als Weg van Rhijnauwen. 

Na even te zijn doorgelopen ziet men langs de toegang tot de hoeve 
„De Hooge Boomgaard", eigendom der gemeente Utrecht , een smal 
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slootje lopen, dat bermsloot wordt en zich voort/et langs het „Hooge 
Bosch" dat door de utrechtse burgers „Vogelenbos" wordt genoemd. 
Dit bermslootje is het rud iment van de roemruchte Bisschopswetering, 
die nog de grens vormt tussen de gemeenten Zeist, Bunnik, De Bilt en 
Utrecht. Deze „wetering", (waarnaar in de mobilisatie 1939 enige 
officieren zich suf hebben gezocht!) blijft bermsloot aan de noord
zijde van de Vossegatsedijk tot op ongeveer 350 meter ten westen van 
het groepje woonhuizen (gebouwd in de twintiger jaren tussen de 
beide verboden kringen ingevolge de Vestingwet.). Daar bevindt zich 
een duiker met opgemetselde muurtjes. De wetering loopt dan nog 
een korte afstand ten zuiden van de weg als bermsloot door en bereikt 
dan als vrijwel dichtgegroeid slootje langs een drietal knotwilgen de 
Rijn. Het stuk van de weg gelegen ten oosten van de genoemde 
duiker valt dus in de gemeente Bunnik en terecht heeft het gemeente
bestuur, tot verbazing der stadse beschouwers een keurig naambord 
geplaatst met vermelding: Vossegatsedijk (gem. Bunnik) i ) . De hui
zen langs de weg zijn evenwel gelegen in de gemeente Utrecht en 
worden daai aangeduid als Weg naar Rhijnauwen nummers 33-43! 
Zij hebben het voordeel, dat de bewoners niet in de straatbelasting 
kunnen worden aangeslagen. 

Al spoedig nader t men nu de stad Utrecht en begeeft zich over de 
„Inundatiesluis in de Vossegatsedijk", vulgo „Brug van twaalf gaten", 
en via de fortweg van het fort Vossegat naar de Prins Hendr ik laan . 

Voor dit fort in de vorige eeuw werd aangelegd, liep de Vossegatse
dijk rechtuit naar de stad en kwam uit op wat nu de Vossegatselaan 
is. Nadat het fort de weg versperde werd deze er omheen geleid aan 
de noordzijde en beschreef dus bijna driekwart cirkel tot de Vosse
gatselaan. Na de bouw van de Kromhoutkazerne en het doortrekken 
van de Prins Hendr ik laan kon de rondweg aan de westzijde van het 
fort vervallen. De oude eiken, die dat weggedeelte markeerden, zijn 
enkele jaren geleden op drie na, geveld. 
Uit dit verhaal blijkt wel, dat de historicus zich niet behoeft te ver
wonderen als hij bij zijn naspeuringen telkens op andere namen voor 
eenzelfde object stuit, want naamsveranderingen komen tot op de 
huidige dag voor. 

C. D. G. 

!) Om de verwarring niet groter te maken, mag men vergeten, dat dit stuk nog 
bij het Kadaster te Amersfoort (!) bekend staat als: ..Utrechtsche weg"! 

DE C A M E R A OBSCURA IN U I T B E E L D I N G 

Met de herdenking van Nicolaas Beets is het niet vlot gegaan. Wel 
eerden burgemeester en wethouders op de dag van zijn begrafenis, 
17 maart 1903, de overledene door een straat in aanleg op het terrein 
Voorzorg en een gedeelte van het voormalige exercitieveld het 
Sterrenbosch de naam Nicolaas Beetsstraat te geven. Zelfs werd nog 
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