
Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1989 Verdwenen buitenplaatsen in Vreeland De Nes Wie het boekje &quot;Lustoord tusschen Amstel en Grebbe&quot;' leest en de daarin be-schreven tochten op kaarten en langs de weg volgt wordt allengs nieuwsgierigernaar de vele genoemde buitenplaatsen en wat daar nog van over is.Daarover willen wij u in dit en volgende artikelen wat uit de doeken doen. Om-dat de schrijver van het boekje zeer veel buitenplaatsen noemt moest een keuzeworden gedaan en om maar dicht bij huis te blijven werd Vreeland als begingekozen voor de speurtochten naar verdwenen buitens. De tocht start aan de westelijke Vechtoever bij de grens tussen de vroegere ge-meenten Nigtevecht en Vreeland. Staande bij dit punt met de naamborden Nigtevechtseweg en Vreelandsewegin de rug krijgt men een goed beeld van het bochtige patroon van de rivier deVecht. Van hier naar Vreeland wandelend

komt men daarvan nog meer onderde indruk. Langs deze weg welke in diverse acten achtereenvolgens &quot;gemeenen-weg, heerenweg, kleyweg, wagenweg, reyweg, Vechtdijk, westelijke Vechtdijken thans Nigtevechtseweg&quot; wordt genoemd stonden vroeger achtereenvolgensde buitenplaatsen Wittesteijn, de Nes, Welgelegen en Breevecht. Omdat het on-derzoek naar Wittesteijn nog niet gereed is, wordt begonnen met &quot;De Nes&quot;,thans als naam het best bekend en veel besproken. In Van Dale opgezocht blijktde betekenis ervan te zijn: &quot;landtong aan scherpe bocht van een rivier&quot;. Een toe-passelijke naam dus. Wie de oude kaarten in o.a. het boek &quot;De Vechtstreek&quot;^ beziet, ontdekt dat DeNes eigenlijk oostelijk van de Vecht lag en een deel vormde van de Meeruiter-dijkse of Prutpolder in de gemeente Nederhorst den Berg.Later, omstreeks 1625-1630, is ongeveer op de plaats van een oud voetpad

tussenVreeland en Overmeer in opdracht van de Staten van Utrecht een doorgravinggemaakt om de scheepvaart op de Vecht te bevorderen. Een kilometer noord-waarts werd te zelfder tijd de &quot;Reedervaart&quot; in Nederhorst den Berg gegravenmet hetzelfde doel. Op afb. 1 is de situatie van de Nes en Reevaart weergegeven.Opvallend is, bij vergelijking, de schaalnauwkeurigheid waarmee de kaart uit1619 is getekend. Na het tot standkomen van deze doorgraving, in de acten aangeduid als &quot;nieu-we doorsneijdinghe, Nieuwe Vecht, nauw van de Nes, Nesservaart&quot;, begon hetleven van &quot;De Nes&quot; pas goed. Het was een eiland geworden - en dus ook een zelfstandig poldertje - van ca.14 ha en was alleen toegankelijk via een klapbrug over de Nesservaart. De 23





Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1989 Afb. 1. Deel van topografische kaart omstreeks 1900 (rau, Top. atlas nr. 112,387). 25


























