


Tijdschrift van de Historische Vereniging Vleuten-De Meern-Haarzuilens 2003. - Dl.23 A?U Meern besloot het gemeentebestuur op 14 januari 1954 de PrinsesBeatrixlaan in Vleuten te hernoemen in Esdoornlaan'o. Deze naam istoen gekozen omdat langs de weg esdoornbomen zijn geplant. JOHANNITERWEG Hof ter Weijdeweg Deze weg is genoemd naar Hof ter Weijde,een kasteelachtig gebouw zoals dat te zienis op een 18 eeuwse gravure naar een teke-ning van Jan de Beijer uit 1744.De oudste datering van deze hof is van 1310waarbij het gaat om een geschil over eenstuk land bij Woerden tussen de ridders ende gebroeders Van der Mije. De Johannieterswaren toen al beheerders van Hof ter Weijdewat tot het verzorgingsgebied van hetCatharijne Convent in Utrecht behoorde.De boerderij lag aan het zandpad langs deVleutense wetering, waar een brug deingang aan de noordkant was. Later werd deboerderij bereikbaar vanaf de Utrechtsewegen vanaf 1856 via een overweg over despoorbaan. Deze plaats is aangegeven opde Nieuwe Caerte van de Provincie vanUtrecht van Bernard de Roy uit 1696. Hetmoet in die tijd een grote boerderij zijngeweest met 145 morgen = 125 hectaregrond gelegen tussen Den Engh in het wes-ten en De Hoet in het oosten. Een

grootgedeelte hiervan werd gebruikt voor het ver-bouwen van graan en koolzaad voor(lamp)olie. Ook was een gedeelte bestemdvoor de grote veestapel. Esdoornlaan vanaf Alendorperweg (noorden) De Johannieterorde is de oudste geestelijke ridderorde die in het hos-pitaal van Sint Jan in Jeruzalem in 1023 is gesticht. De oprichterswaren kooplieden uit Amaifi die de orde stichtten ten behoeve van pel-grims. Rond 1099 maakte Gerardus als overste van deze orde met zijnbroeders hier een geestelijke orde van. In 1118 kreeg de orde een mili-tair karakter om het christendom tegen de Turken te verdedigen. Doorhet opdringen van de Turken moest deze zetel achtereenvolgens ver-plaatst worden naar Akko, Cyprus, Rhodos en ten slotte naar Malta. In1530 stond keizer Karel V dit eiland in soevereiniteit aan de orde af.Sindsdien spreekt men over de Maltezerridders. In 1758 werden deridders door Napoleon van het eiland verdreven en via Triest komt dehoofdzetel in Rome waar deze nog steeds gevestigd is. In de loop vande eeuwen is de orde ingedeeld in provincies c.q. afdelingen. Tijdensde Reformatie onderging de orde grote veranderingen. Zo ontstaat inhet Duitse Brandenburg een protestantse richting en in Nederland werdin 1909 een Commanderij van de

Johannieterorde op initiatief van prinsHendrik opgericht. Aanvankelijk was dit de Orde van St. Jan, maarwordt sinds 1958 de Johannieterorde in Nederland genoemd. Derooms-katholieke Maltezerorde bestaat in Nederland sinds 1911. Lidvan deze orde zijn mannen die behoren tot een geslacht dat in de man-nelijke lijn afstamt van een stamvader die 150 jaar geleden tot de adelbehoorde. In onze gemeente zijn de vroegere Johannieters ook actief geweestwant zij waren bijv. beheerders van Hof ter Weijde dat tot het verzor-gingsgebied van het Catharijne Convent van Utrecht behoorde. Rond de jaren twintig werd een deel van de huidige weg aangelegd omenkele tuinbouwbedrijven te ontsluiten. Tijdens ruilverkaveling in detweede helft van de vorige eeuw werd de huidige weg aangelegd oplandbouwgrond. Toen de weg een naam moest krijgen, stelde eenraadslid voor om deze naar de Johannieters te vernoemen. Zijn argu-ment hiervoor was dat deze ridders in vroegere jaren hun landbouw-producten van de tuinders hadden betrokken. Zijn voorstel werd doorde gemeenteraad overgenomen en op 17 december 1956 werd denaam Johanniterweg vastgesteld^. Johanniterweg vanaf 't Zand (westen) Tijdens de ruilverkaveling in de tweede helftvan de vorige eeuw is de

huidige Hof terWeijdeweg aangelegd. Aan het oostelijkeinde kreeg deze een verbinding met deUtrechtseweg en het westelijk uiteinde werdaangesloten op de Kantonnale weg bij DeTol. Op 29 juli 1957 is de naam voor deze wegdoor de gemeenteraad vastgesteldi2.





Tijdschrift van de Historische Vereniging Vleuten-De Meern-Haarzuilens 2003. - Dl.23 ^ (>B Na 1939 verdwenen de laatste resten van de buitenplaats die eenbelangrijke rol in het dorpsleven van Oudenrijn heeft vervuld. Niet isgevonden wanneer de naam Tjepmaweg door de gemeenteraad vanVleuten-De Meern is vastgesteld. C.H. Letschertweg Om de Rijksstraatweg te ontlasten en te verbeteren, mede in verbandmet de zeer onveilige situatie voor veel fietsers, is deze weg aange-legd. C.H. Letschert heeft zich, als verantwoordelijk gedeputeerdevoor de wegenzorg, bijzonder voor het tot stand komen van deze wegingezet. Hij heeft het voorstel bij gedeputeerde staten van Utrecht gedaan omde weg te kunnen aanleggen wat uiteindelijk in 1987 gerealiseerd is. In onze provincie is het een goed gebruik om dergelijke belangrijke pro-vinciale ontsluitingswegen een naam te geven. In 1986 deden provin-ciale staten van Utrecht aan het gemeentebestuur van Vleuten - DeMeern het verzoek om de nieuwe weg, de S20, te noemen naar deheer C.H. Letschert die toen oud-lid van Gedeputeerde Staten vanUtrecht was. Overeenkomstig het verzoek werd de naam van de wegvanaf het verkeersplein Hooggelegen in Utrecht tot aan deRijksstraatweg in De Meern, voorgelegd aan de

gemeenteraad. Op 10maart 1987 werd de naam C.H. Letschertweg vastgesteld^^. Tenslotte In 1995 stelde de heer Joost Kits Nieuwenkamp, als lid van de straat-namencommissie van de gemeente Vleuten-De Meern, voor om de oor-sprong en betekenis van de straatnamen van onze gemeente vast teleggen. In overleg met de Historische Vereniging Vleuten, De Meern,Haarzuilens is toen besloten de straten te beschrijven die, na de grens-correctie door de gemeente Utrecht, tot het gebied van Vleuten-DeMeern behoorden. Voorlopig zouden de wijken Het Weer, Nijevelt II enIII buiten beschouwing blijven omdat de namen van de straten in dezewijken niet van historische betekenis zijn. Van de straatnamen in De Tolwaren in het tweede nummer van 1994 al korte omschrijvingen gepu-bliceerd. De namen voor de nieuwe wijk Veldhuizen waren toen nog nietaan de orde. Over de enige historische naam Milan de Visconti isgeschreven in het boekje 'Langs de Oude Rijn' op pagina 87 en later ineen artikel in het derde nummer van 1998 van dit blad. In de loop van deze serie reageerde Klaas B. Nanninga, ook een mede-werker van ons verenigingsblad, over de schrijfwijze van de straatnaamBottensteinweg. Alhoewel deze naam nu in alle publicaties, zelfs vanoverheidswege, en

zelfs van gebouwen zo wordt vermeld is deze bena-ming niet juist. Het moet Bottestein zonder &quot;n&quot; zijn waarover in het eer-ste nummer van ons blad in september 1981 is geschreven. Onder detitel 'Bottestein, een verdwenen ridderhofstad' heeft hij zijn onderzoekgepubliceerd. Jammer genoeg is in de jaren daarna de naamBottenstein ingeslopen. Alhoewel hij op al deze benamingen, ookschriftelijk reageerde, is de juiste naam nooit op de juiste manierweergegeven. Jammer!!!! Om een project van dergelijke omvang te beginnen, was eerst een uit-gebreid literatuuronderzoek nodig. Talrijke boeken waaronder 'Vleuten-De Meern, geschiedenis en bebouwing' zijn doorgnomen en alle rele-vante informatie genoteerd. Ook krantenknipsels bij de HistorischeVereniging en de vele krantenverslagen van de gemeenteraden vanVleuten, Oudenrijn, Veldhuizen en Haarzuilens en ander informatiefmateriaal zijn doorgenomen. Verder ook de oude uitgaven van 'Onze gemeente'. Tot dit onderdeel behoorde ookhet bestuderen van oude kaarten en platte-gronden van 1599 tot 1991. De volgende stap was het archiefonderzoek.In het gemeentearchief van Vleuten-DeMeern zijn alle aanwezige notulen van de viervroegere gemeenten en de aanwezigewegenlegers gelezen. Interessant

was deachtergrondinformatie die vermeld was als-mede de genomen raadsbesluiten. Ook hetarchief van de Historische Vereniging waseen goede informatiebron waaronder degetransscribeerde akten van de collectie vander Poel. Omdat de Historische Verenigingbeschikt over microfilms van de archievenvan de dorpsgerechten in het UtrechtsArchief kon ook daarvan gebruik gemaaktworden. Voor zover nodig is bij oudere bewonersinformatie ingewonnen of zijn de gegevensop juistheid gecontroleerd. Met alle gevonden gegevens konden daar-mee zeventien afleveringen van onze straat-namen, oorsprong en betekenis wordengeschreven waardoor deze voorgoed zijnvastgelegd. Bronnen Hv Archief Historische Vereniging RbVM Raadsbesluit Vleuten-De Meern RbO Raadsbesluit Oudenrijn GaV Gemeentearchief Vleuten 1. Hv 2GA695 2. HV 2GC2327 3. RbV 23-06-1925 4. RbVM 31-01-1958 5. RbV 280 6. GaV 2428 7. RbV 13-04-1939 8. RbO 27-04-1951 9. RbO 12-10-1951 10. RbVM 14-01-1954 11. RbVM 17-12-1956 12. RbVM 29-07-1957 13. RbVM 16-06-1956 14. RbVM 29-07-1957 15, RbVM 10-03-1987




