
Tijdschrift van de Historische Vereniging Vleuten-De Meern-Haarzuilens 1999. - Dl.19 Onze straatnamen, oorsprong en betekenis (4) door J.H.P. Heesters In de elfde eeuw bestonden de gronden ten noorden en ten zuiden van onze gemeente uit een ondoordringbare wil-dernis. Het waren woeste gronden die 'terra inculta' werden genoemd. Door een toename van de bevolking was in de11e en 12e eeuw meer landbouwgrond nodig. Nadat deze gronden in de 12e en 13e eeuw ontgonnen waren, werd hier-op voornamelijk rogge en gerst verbouwd. De polders Haarveld en De Haar In het zuiden van onze huidige gemeente werden vier gebie-den ontgonnen. Dit waren de polders Oudenrijn en Heijcop,Veldhuizen, Bijleveld en Reijerscop. In het noorden bleef tussenhet ontgonnen gebied Maarssenbroek en de al in cultuur gebrach-te gronden van Vleuten en De Haar een smalle strook wildernisover. Vanuit de ontginningsbasis Thematerdijk wordt dit gebiedvanuit het zuiden ontgonnen die de polder Themaat wordtgenoemd. Rond het kasteel De Haar waren er ook nog twee gebiedendie ontgonnen moesten worden. Het zuidwestelijke gebied wordtde polder Haarveld die vanuit de Lagehaarsedijk naar het zuidenwordt ontgonnen. Het andere gebied wordt gedeeltelijk vanuitDe Haar en

gedeeltelijk vanaf de Lagehaarsedijk in noordelijkerichting ontgonnen. Dit ontgonnen gebied wordt de polder DeHaar genoemd. Aan de westkant van polder De Haar behoren hetKortjaksepad en de Breudijk tot de gemeente Harmelen. De ove-rige wegen behoren tot hetgrondgebied van onzegemeente. We beginnendaarom deze aflevering inhet noorden met de Laag-Nieuwkoopsebuurtweg envolgen de polderwegen eerstin noordoostelijke richting.Nummer 2 op de platte-grond was voorheen eenkade, de Westdijk genaamd,waarvan nu alleen nog eenpad over is. De overigenummers van de straten indeze aflevering komen over-een met die op de platte-grond. Laag-Nieuwkoopsebuurtweg Deze weg (1) was deontginningsbasis van de pol-der Laag-Nieuwkoop enwerd de Nieuwkoopsedijk Kaart van de polders A. de Haar B. Haarveld 1. 2.3. Laag-Nleuwkoopse-buurtwegVroegere WestdijkThematerkader 4. 5.6.7.8. Ockhuizerweg Rijndijk Polderweg Lagehaarsedijk Haarlaan 9. Parkweg





Tijdschrift van de Historische Vereniging Vleuten-De Meern-Haarzuilens 1999. - Dl.19 Parkweg Deze weg (9) was oorspronkelijk een oude middeleeuwseinterlokale weg van Vleuten naar Kockengen. Deze liep van hetdorp Vleuten naar hofstede 'De Wel' die in 1627 de'Wellehofstede' werd genoemd. In de 13e eeuw had deze weg denaam 'Wielerveldsedijk' naar de gelijknamige polder. Op de Nieuwe Caerte van de Provincie Utrecht omstreeks1700 staat het 'Padt' ingetekend. In 1769 wordt op de kaart vanP. Ketelaar deze weg 'Het Zand Pad' genoemd. Ter hoogte vande Haarlaan boog deze weg in zuidwestelijke richting af langs deHeijcop. In 1828 ging deze weg deel uit maken van deKantonnale Provinciale weg. Dit is ook vermeld op een kaart vanhet Hoogheemraadschap van de Lange Vliet van 1900. Door de gemeenteraad van Vleuten werd op 23 juni 1925voor de oude zandweg en Kantonnale weg, vanaf de brug bij P.Bos (toen Dorpstraat 1) tot aan de gemeentegrens bij hofstede DeWel, de naam Parkstraat vastgesteld.^ Tijdens de ruilverkaveling in de periode van 1953 tot 1963werd het westelijke deel van de Parkweg naar het noordwestenverlengd naar het nieuwe gedeelte van de Rijndijk. Hierdoorkwam het oude gedeelte, dat voorheen langs de Heijcop liep, tevervallen. Voor dit

nieuwe verlengde gedeelte werd door degemeenteraad op 29 juni 1959 officieel de naam Parkweg vast-gesteld.* De Lagehaarsedijk Bronnen: GAV= Gemeentearchief Vleuten-De Meem HV= Archief Historische Vereniging Vleuten-De Meem- HaarzuilensRb = Raadsbesluit Vleuten-De Meem vermeld: 'Lagehaarsedijk: grint lopende van de Rijn- of Haardijken de Zuijlenlaan in westelijke richting&quot;. Uit de wegenlegger van9 maart 1937 *&quot; blijkt dat deze dijk nog steeds bestaat uit een weg-profiel van grint. Haarlaan De beschrijving van deze laan (8) is te vinden in jaargang 18,nummer 4, pagina 95. Noten: 1.GAV453 2. HV2GC549 13-07-1.^30 3 .GAV 453 4.  Rb 29-06-19.59 5. GAV 4.52 6. GAV 453 7. Rb 23-06-1925 De parkweg rond 1953


