
Tijdschrift van de Historische Vereniging Vleuten-De Meern-Haarzuilens 2000. - Dl.20 56 Onze straatnamen, oorsprong en betekenis (9) door J.H.P. Heesters Bij de wijkindeling van de gemeente Vleuten-De Meern en in ambtelijke stukken kan men de Prinsessenbuurt aantreffen. Hetgaat om vier straten aan de oostzijde van De Meern. In het kader van deze aflevering komen deze straten en het gedeeltevan het dorp aan de orde dat begrensd wordt door de Rijksstraatweg, Meentweg, Prinses Christinalaan, Oranjelaan en deMeerndijk. Rijksstraatweg In de 12e en 13e eeuw lag vanaf de Meemdijk in oostelijkerichting de ontginningsbasis voor de polder Oudenrijn. Dezediende ter ontsluiting van de langs deze basis gelegen boerderij-en. Het westelijk gedeelte vanaf de Meemdijk richting Harmeienwas de noordelijke uitvalbasis voor de polder Veldhuizen'. Dathet ging om een dijk is af te lezen op een oude topografischekaart van 1624 waarop 'Den Dijck van Utrecht naer Hermeien'wordt genoemd. Ook in 1762 is het nog een dijk want er wordtgeschreven over de 'Ouden Rijnsen Dijk' die liep vanaf de'Taatsen Brug tot het gerecht Rosweijde'. De oorspronkelijke hoofdverkeersweg van Utrecht naarLeiden liep vanaf 1604, toen deze in opdracht van de Staten vanUtrecht was aangelegd, over de

huidige Zandweg vanaf hetStadsdam tot aan de Meembrug. Dat veranderde in 1827 toen deoude verkeersweg van de Zandweg verplaatst werd naar de zuid-zijde van de Leidse Rijn. Dit was het gevolg van de grondwetvan 1815 waardoor de koning zeggenschap kreeg over allewegen. Ook kleine wegen kon de koning onderwerpen aan zijnvoorschriften'. Omdat de koning beslist had dat de verbindingsweg naarLeiden naar het zuidelijke deel van de Leidse Rijn verplaatstmoest worden, werd een verharding met straatklinkers aange-bracht. Omdat deze verandering geheel op staatskosten plaats- i *M^ j Rijksstraatweg naar het westen ter hoogte van nummer 84 in1940 vond, is deze weg de Rijksstraatweg genoemd. Nadat op 1 januari 1954 de gemeente Vleuten-De Meern wasgevormd, werden op 14 januari enkele straatnamen in de nieuwegemeente gewijzigd. De gemeenteraad kwam in de weken daarnatot de ontdekking dat men straten in de vroegere gemeenteVeldhuizen, onder anderen vanaf de Meemdijk richting Har-melen, over het hoofd had gezien. Op 19 februari van dat jaar werd alsnog de naam vanhet westelijke gedeelte vande Rijksstraatweg vanaf deMeemdijk vastgesteld'. In 1966 bleek dat ditgedeelte van de Rijks-straatweg levensgevaarlijk 'W^^' -#|fe>-. was voor het

doorgaandeverkeer. Het ge-volg hier-van was dat velen gebruikmaakten van de Zandwegen de Reijers-cop. Omdatdeze wegen niet berekendwa-ren op dit zware enintensieve vervoer werdendeze stuk gereden.Veelvuldig werd dit pro-bleem onder de aandachtgebracht van de rijksover-heid maar er kwamen geenreacties. Het verbeterenvan het westelijke deel vande Rijksstraatweg, zo stel- Het Veldhuizense deel van de Rijksstraatweg naar het westen gezien vanaf de Meernbrug in 1940. de men in Den Haag,












