
Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1964 Watermolens aan de Vechtbij Utrecht d'Aaloude Lekstroom, die in heete minne gloeit Tot d'eedle Vechtmaagt, moet, tot vreugt van Zijdebalen, Hier eerst een dierbren tol van stroomkristal betalen. Ja, in dien ijver, eer de minnetoght gelukt. Van Mollems waterradt met smalle schouders drukt En voortprest, doende aldus mijn Davids handel bloeien. Zijn buizen springen en de watervallen vloeien. (Uit: Zijdebalen, hofdicht door Amold Hoogvliet, 1740) Het peil van de Vecht is iets lager dan dat van de Utrechtse stads-grachten, daarom is er tussen beide de schutsluis in de BemuurdeWeerd. De stadsgrachten en de Vecht hebben echter ook verbindingendoor de waterlopen aan oost- en westzijde van de Weerdbuurt. Vande westelijke Weerdsgraeht is thans niet veel meer te vinden, daar hijin 1951 overkluisd werd om plaats te maken voor het begin van debrede verkeersweg Oudenoord. Deze Weerdsgraeht kwam tegenoverde Sint

Jacobsstraat uit de Weerdsingel en voegde zich ter hoogte vanZijdebalen in de Vecht. De daar eertijds ook stromende Schouw-wetering leeft alleen nog maar in een straatnaam voort. Jac. P. Thijssehad in 1914 nog de gelegenheid om door een enigszins vervallenschutting onbescheiden weg te turen in een tuin en daar een kronke-lend waterloopje te zien met een sluisje erin, een valdeurtje dat metkettingen, die over katrollen liepen, kon worden opgehaald. Aan de oostzijde van de Vecht is van de oude waterlopen echternog wel wat te vinden. Langs Keizersgracht en Gruttersdijk is deoostelijke Weerdsgraeht te herkennen, die vroeger echter verder door-liep, zodat ook de Molenwerf er binnen lag. Het verval in dezestroompjes en in het Zwarte Water, overblijfsel van een aloudewaterloop, die onder Bunnik aftakte van de Kromme Rijn, wordt noggeregeld door kleine schutten zoals Thijsse beschreef en zoals er ooknog te zien zijn langs de weg tussen HoUandsche Rading en Groene-kan.





Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1964 lijk loon bedienen. Colomby voldeed niet ten volle aan de verwach-ting en bij de voornaamste lakenfabrikant Simon Elin rijpte het planeen eigen volmolen te bouwen. Het stadsbestuur zag zulks echterongaarne, na alle kosten die het ten gerieve van de fabrikeurs voorde volmolen had gemaakt. Elins klachten bleken intussen niet onge-grond te zijn en op 12 mei 1727 werd hem de oprichting van een eigenvolmolen toegestaan, waarmede hij evenwel niet voor derden zoumogen werken. Simon Elin maakte van de verleende vergunning geengebruik, doch nam van Colomby de huur van diens molen over. In1749 na Simons dood zette zijn zoon Reniees Floris Elin het bedrijfmet de molen voort. Desgevraagd moest hij op de molen ook voorandere fabrikanten vollen. Tegen dat in 1784 het contract met hetstadsbestuur vernieuwd moest worden, vroegen R. F. Elin en zijnbehuwd zoon Pieter Marret de stadsmolen alleen voor eigen gebruikte

mogen huren of toestemming tot het bouwen van een moderneinrichting voor het uitsluitend vollen der weefsels van hun eigenfabriek. Daartegen protesteerden op 6 februari 1783 de directeuren 1. Schut in de Keizersgracht, die even verder onder de Lauwerechtbrug doorstroomt en dan de Vecht bereikt.





Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1964 gekocht onder voorwaarde, dat de molen steeds beschikbaar zoublijven voor de loopmakers, die dit verlangden. In 1745 verviel dezebeperking en kon de oude slijpmolen worden ingericht tot tuinmans-huis van Zijdebalen. Al kort na 1719 was de Westerstroom overbouwdtoen een gebouw niet aan de tuinzijde een viertal halsgevels metmodieus beeldliouwwerk aan de fabriek was toegevoegd. De tweewaterraderen waren geplaatst onder twee bogen. In de nieuwe fabriek 2. Schut, dat de langs de GruUersdijk vloeiende stroom kan afsluiten van deKeizersgracht. Waar de Adelaarstraat de stroom kruist verheft zich sedert 1913de korenmolen Rijn en Zon, die in dat jaar van het Paardenveld daarheenwerd verplaatst.









Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1964 Weerdsgracht nooit cement gemalen zou worden. Op een rouwmolenwerd gerst rouw of grof gemalen ten behoeve van branderijen enbrouwerijen. Of deze Rouwmolen de vroegere stadsvolmolen was ismij niet gebleken. In 1816 werd de zijdefabriek Zijdebalen, die reeds enige jaren zeerachteruitgegaan was, opgeheven. De buitenplaats werd in 1819 ge-sloten. Voor de firma Remees Floris Elin en Compagnie was dat aan- Schut in het Zwarte Water ten oosten van de Merelstraat stroomopwaarts ge-zien. Bij het witte huisje aohter het wiel van het schut komt het Zwarte Watervan rechts als Nieuwe Keizersgracht, terwijl van links uit de richting Blauw-kapel de Zaagmolensloot zich daarbij voegt. Iets verder naar links loopt deDraaiweg, waar in 1783 de volmolen 't Schaap werd gebouwd.










