
Tijdschrift van de Historische Vereniging Vleuten-De Meern-Haarzuilens 2003. - Dl.23 48 door J.H.P. Heesters HISTORISCHE WEGEN IN VLEUTEN Onze straatnamen, oorsprong en betekenis (16) In de meeste afleveringen van deze serie is aandacht besteed aan de oorsprong en betekenis van straatnamen inde verschillende wijken van de voormalige gemeente Vleuten-De Meern. Het gevolg van deze keuze is dat som-mige wegen nog niet aan de orde zijn gekomen. Het gaat dan om straten die niet tot een wijk behoren of in eenbuitengebied liggen. Daarbij komt ook nog dat deze straten van grote historische betekenis zijn. Haarpad Het woord 'Haar' is een veldnaam waarondereen begroeid terrein wordt verstaan. Globaalligt het huidige Haarpad op het hoogste deelvan de noordelijke uitloper van de stroomrugvan de voormalige Oude Rijn. In het verleden was dit pad een verbindingtussen de verschillende ridderhofsteden enin de 11e eeuw een kerkepad van de bewo-ners van De Haar naar de toen rooms-katho-lieke en nu hervormde kerk in Vleuten. Overde aanleg van een doorlopend pad wordt ineen ordonnantie van 1621 vermeld: ' Itemvoorts vant hoff ter Weyde off salt voors.sandpadt geleyten onderhouden wordenover het gemene voetpat naar Vlueten overhet kerckhoff aldaer en voorts

naer de Haertoe'. Hieruit blijkt dat het Haarpad deel ginguit maken van een weg van Utrecht naarKockengen. Tot in onze eeuw zou hetHaarpad een zandpad blijven. Op de kaart van landmeter HendrickVerstraeten van 1624 staat het ' Zandpadtna de Haer' ingetekend. Ook op de NieuweCaerte van de Provincie Utrecht van 1700wordt dit pad nog als 'out Sand Padt' ver-meld. Het is niet duidelijk waarom hier hetwoord 'out' is vermeld. Opvallend is dat hetpad op de kaart van P. Ketelaars van 1769niet meer wordt genoemd en alleen met eenstippellijn is ingetekend. Tot die tijd toewordt steeds over een Zandpadt of SandPadt gesproken. Op een topografische kaartvan 1873 wordt het 'Haarsche pad' vermeld.Ook in de wegenlegger van de gemeenteVleuten van 1854 wordt over het'Haarschepad' gesprokens. |n de wegenleg-ger van de gemeente Vleuten van 29augustus 1908 blijkt dat het 'Haarpad loo-pende van het dorp Vleuten tot aan hetgedeelte van de Eikslaan' nog steeds eenzandweg is*. Over het resterende gedeeltenaar de Haar wordt in de wegenlegger vanHaarzuilens niets meer vermeld omdat datals weg naar het kasteel vervangen wasdoor de Bochtdijk.Eeuwenlang is het Haarpad een smal zand- 't Hoog De naam van deze weg is ontstaan door de hoge ligging van dezebuurtschap op

de stroomrug van de vroegere Oude Rijn. Het was eendeel van de weg van Vleuten richting Harmeien. De naam 't Hoog werd in het begin van de 18e eeuw nog niet gebruikt.In oude akten is alleen over de grond van de heer van Hamme geschre-ven. De naam 't Hoog komt voor het eerst voor op 6 april 1779 bij de'Waarschouwingen van de Wel. Ed. Heeren Watergraaf en HogeHeemraden des Waterschaps van Heijcop, genaamd de Lange Vliet'.In de beginperiode kon men 't Hoog vanuit het noorden bereiken via deHamsteech, de huidige Hamlaan. Na aanleg van de spoorweg in 1856 was deze weg bereikbaar via eenonbewaakte overweg. Tijdens de ruilverkaveling werd in 1959 dezeoverweg opgeheven, 't Hoog is toen via de nieuw aangelegdeVleuterweideweg bereikbaar geworden. Op 29 juli 1957 is de naam 'tHoog officieel door de gemeenteraad vastgesteldi.In de geschiedenis van de gemeente Vleuten neemt deze buurtschapeen bijzondere plaats in. De reden daarvoor is, dat daar in 1714, tij-dens de reformatie, een nieuwe rooms-katholieke kerk is gebouwd. Ineen oude akte van 16 augustus 1719 wordt de bouw vermeld. Daarinstaat vermeld; 'dat den gemelten heer Cornelis van Wijkerslooth metcommunicatie (=overleg) en concurrentie (=met medewerking) van dekerkmeesters in der

tijd in den Jaare 1714, omtrent de Ridder-hoff-Stadt den Hamme en op grond van den heer van Hamme, ten dienstevan de voorschreve gemeijnt gebouwd heeft een kerkhuys'2.Op de kaart van P. Ketelaar van 1769 staat die 'Roomsch kerk' aan de'Roomsen Kerkweg' ingetekend. Ook op de kaart van J.H. Kips uit 1850wordt de 'R.C.kerk' en op de gemeentekaart van J. Kuypers uit 1868de 'R.K. kerk' vermeld. Na de bouw van de nieuwe neogotische kerkaan de huidige pastoor Ohllaan is de kerk op 't Hoog in 1887 afgebro-ken. 't Hoog ca. 1958










