




Officieel orgaan van de Historische Vereniging Vleuten, De Meern, Haarzuilens 1985. - Dl.5 december 1985 354 De vereenvoudigingen en verbeteringenwaren echter niet alleen van technischeaard, er waren ook maatregelen van be-stuurlijke en administratieve aard no-dig. De begrenzingen en indelingen vande waterschappen moesten telkensworden aangepast aan de gewijzigdeomstandigheden. Deze regelingenmondden in 1980 uit in de oprichtingvan het waterschap Leidse Rijn. De be-grenzing van het gebied daarvan komtgrotendeels overeen met die van destreek, welke in het boek is behandeld.Dat is niet toevallig. Verreweg demeeste van deze gronden hebben sindsde aanleg van de Heycop en de Bijlevelddoorlopend met elkaar te maken gehad.Ik ben blij, dat het bestuur van de Leid-se Rijn daarin aanleiding heeft gevon-den mee te werken aan deze uitgave. U zult wel begrijpen, dat zoveel gebeur-tenissen gedurende zo'n lange periodein het boek niet anders dan vrij opper-vlakkig konden worden beschreven. Ikheb mij soms moeten beperken tot al ofniet technische feiten en jaartallen. Hetverhaal is daardoor, ondanks hetvochtige onderwerp, hier en daar watdroogachtig geworden, om in termenvan de streek te spreken. Gelukkigkonden dankzij het royale formaat enhet grote aantal

bladzijden van dezeuitgave veel afbeeldingen en kaarten De Heldamsluis in de Leidse Rijn ten oosten van Harmelen vormde vroeger de scheiding tussenhet water van deHeycop(rechts van de schutsluis) en dat van de Bijleveld (op de voorgrond). Ge-heel vooraan de houten brug met stenen landhoofden. Links de brug in de Zandweg over deHeycop, waar deze laatste naar het noorden afbuigt. De sluis stond onder normale omstandig-heden open, omdat er na het opruimen van de Stadsdamsluis en het uitdiepen van de Leidse Rijnin 1951/1953 geen peilverschil meer bestond tussen beide boezemwateren. Deze foto werdvanuit het westen gemaakt, twee jaren voordat de sluis, de brug en de woning rechts werdenafgebroken.Foto J. A. Storm van Leeuwen, Utrecht; mei 1958. Het Amsterdam-Rijnkanaal De vierde mijlpaal langs onze weg doorde tijd en de ruimte wordt gevormddoor de aanleg van het Amsterdam -Rijnkanaal in de jaren dertig van dezeeeuw. Het graven van dit belangrijkevaarwater heeft sedert de totstandko-ming van de Heycop en de Bijleveld demeest ingrijpende gevolgen voor ons ge-bied gehad en uiteindelijk geleid tot detegenwoordige waterstaatkundige toe-stand. De provincie Utrecht stelde plannen op,die een verandering van de afwateringenvan de Leidse Rijn, de Heycop en

de Bij-leveld beoogden, terwijl in Vleuten -De Meern, Harmelen en Kockengenruilverkavelingen tot uitvoering kwa-men, die ten dele samenhingen met dieplannen. De Leidse Rijn werd in openverbinding gebracht met het Amster- Gezicht vanuit het oosten op de plaats te Harmelen, waar de Bijleveld (rechts voorlangs de bo-men van de Joncheerelaan stromende) zich afsplitste van de Leidse Rijn (rechts op de voorgronden links verdwijnend tussen de gebouwen). De foto is genomen toen de Bijleveld nog in openverbinding stond met de Leidse Rijn. Aan het eind van de jaren zestig is de bovenmond afgeslotenmet een houten damwand, waarin een afsluitbare opening is gemaakt voor het inlaten van wateruit de Leidse Rijn. Oorspronkelijk maakte de Bijleveld deel uit van de Vleutense Oude Rijn; hetwater stroomde toen naar Harmelen toe, dus in de omgekeerde richting. Links het bewaardgebleven gedeelte van het Leidse Jaagpad achter de huizen van de Dorpsstraat. Op deachtergrond de Bavokerk.Prentbriefkaart collectie C. A. Siegert, Harmelen. dan-Rijnkanaal, waardoor de Heycopen de Bijleveld tot aan Kockengen hunfuncties als afwaterings- en scheep-vaartkanalen verloren. Ook het gebiedvan de Vleutense wetering onderginggrote veranderingen. Daar kwam eennieuw systeem voor de

afwatering en dewatervoorziening met een groot aantalpeilregelende kunstwerken.



Officieel orgaan van de Historische Vereniging Vleuten, De Meern, Haarzuilens 1985. - Dl.5 355 december 1985 Gezicht vanuit het zuidoosten op de Kantonnaleweg tussen de Welbrug en de Kortjakse brug in Haarzuilens. Links de Bijleveld en rechts deHeycop, die gezamenlijk, maar met verschillende peilen, in de richting van Kockengen stroomden. De Kortjakse brug lag over de Bijleveld en istussen de populieren langs de weg nog net te zien. De Kantonnaleweg, indertijd een zandweg, liep in de vorige eeuw van Zuilen door Vleuten en overde Breudijk naar de straatweg bij de Kleinjanbrug (Harmeien).Foto Landinrichtingsdienst, Utrecht; juli 1958. nog op tijd te kunnen completeren. Alledrie de waterschappen gingen tezamenmet Kortrijk, Oudegein, Portengen eneen klein gedeelte van het waterschapKromme Rijn op 1 januari 1980 hetnieuwe waterschap Leidse Rijn vormen.Zo kwamen er drie bijzondere afbeel-dingen in een bijzondere uitgave testaan. Ik dank iedereen, die mij met ge-gevens en illustraties heeft geholpendeze kroniek te schrijven. worden opgenomen. De eerstgenoemdezijn gemaakt van prenten, foto's envoorwerpen uit overheidsarchieven,van de Landinrichtingsdienst, vanmusea, van gemeenten, van waterschap-pen, van particulieren en van mijzelf.Bijna teveel om op te noemen. Voor

hetkaartmateriaal mocht ik in ruime mategebruik maken van exemplaren uit hetarchief van de provinciale griffie. Daar-mee kon ik veel wetenswaardigheden uitde centrale bibliotheek van de provincietoelichten. Hoe je onverwacht aan aardig illustra-tiemateriaal kunt komen, toont het vol-gende voorbeeld. Het boek bevat de af-beeldingen van drie herinneringsbordenvan Delfts blauw, die uit dezelfde tijdstammen, namelijk eind 1979. Hetbestaan ervan was nagenoeg alleen aande bezitters bekend. Het eerste bord, datis vervaardigd ter gelegenheid van deopheffing van het waterschap Heycop,werd al vroeg ter beschikking gestelddoor de heer Voskuilen in Reyerscop.Een half jaar later kwam het tweedetevoorschijn uit een kast van het water-schapshuis in Vleuten. Het herinnertaan de opheffing van het waterschapBijleveld. Op het derde bord is de &quot;* Ir. J. A. Storm van Leeuwen, VanOude Rijn tot Leidse Rijn. Een specialeen gezamenlijke uitgave van de Histori-sche Vereniging Vleuten-De Meern-Haarzuilens en het Waterschap LeidseRijn, 1985. Te bestellen bij mevrouw P. J. de Rooij-Goes, 't Zand 1, 3451 GP Vleuten, tel.03407 - 1483. Prijs f20,-, exclusief ver-zendkosten. Kaartje van het waterschap Leidse Rijn,waarop de ligging en de grens van het water-schap zijn aangegeven. Naar een in 1983

uit-gegeven kaartje bij de toelichting op de aan-slag van de waterschapslasten in 1984. opheffing van het waterschap Vleutensewetering vastgelegd. Daarmee kwam deheer Zwartkruis aandragen om de serie




