






Tijdschrift van de Historische Vereniging Vleuten-De Meern-Haarzuilens 1996. - Dl.16 24 Figuur 1 Kaart van het door de Bijleveld afwateren-de gebied van het voormalige grootwater-schap Bijleveld en de Meemdijk, in 1836getekend door B.G.A. Pabst (RAU, TA nr159). Het noorden is boven. Het gedeeltevan de Bijleveld, dat vroeger bij de Kort-jaksebrug aan het einde van de Breudijkbegon en noordwestwaarts stroomde, isbuiten deze kaart gelaten. De oostelijkegrens werd gevormd door de binnen hetterritoir van het grootwaterschap gelegenMeemdijk tussen De Meem en de noorde-lijke IJsseldijk. De zuidelijke hoofdwater-kering bestond uit de noordelijke IJssel-dijk. In het westen werd het gebied be-grensd door de nog steeds tot het groot-waterschap van Woerden behorende Hol-landse kade, die tussen de noordelijke IJs-seldijk en het noordelijke einde van deBreudijk zigzaggend via de Haanwijker-dam (met sluis) langs Harmeien loopt. Vandaar af volgde de grens de buitenzijde vande Dorveldijk of Dorpeldijk met al zijnkronkelingen om de Harmelerwaard heennaar de Leidsche Rijn bij de Heldam (metsluis) en van dit punt af de Rijksstraatweg(hier Rijndijk geheten) tot aan de Meem-dijk bij De Meem. De oorspronkelijke pol-der Bijleveld is hier gesplitst in Bijlevelden Veldhuizen; Reijerscop is verdeeld inReijerescooper

Indijk en Reijerscoop. DeMiddelmolen heet hier Achtkantemolen,de Haanwijkerdammolen wordt Haanwij-kermolen genoemd. Dit laatste is onjuist:de aangrenzende polder Haanwijk lag wes-telijk van de Hollandse kade en bezat eeneigen windwatermolen (ook op de kaartaangegeven). Het op de kaart getekendegedeelte van de Bijleveld langs de oostzijdevan de Harmelenwaard is van oorsprongeen stukje restwater van de vroeger doorVleuten stromende Rijn geweest. ? ft APAaiT Figuur 1 Figuur 2 Fragment van de topografische kaart,schaal 1: 50.000, uitgave 1949. Het afwate-rende gebied van het voormalige groot wa-terschap Bijleveld en de Meemdijk is hier-op omgrensd door een zwarte stippel lijn.De watergang Bijleveld begon in Harmeienen liep ten westen van de Harmelerwaardnaar het einde van de Breudijk en vandaar af in de richting van Kockengen noord-west waarts. Van het gedeelte vanaf deBreudijk is alleen het eerste stukje op dekaart te zien. Figuur 2






