










Tijdschrift van de Historische Vereniging Vleuten-De Meern-Haarzuilens 1998. - Dl.18 34 De aanleg van de Proostwetering en van de Haarrijn In de 12e eeuw was Themaat niet de enige gereedgekomen ont-ginning in West-Utrecht. In die tijd was vrijwel het gehele veen-gebied in Utrecht en Holland als landbouwgrond in gebruikgenomen. Omdat de neerslag toen niet meer kon worden vastge-houden door de humuslagen van de bij de ontginning gerooidebroekbossen (voornamelijk elzen) en door de daaronder gelegenveenlagen die als sponzen werkten, werd het overtollige water ineen veel kortere tijd dan voorheen op de Oude Rijn geloosd.Langs het benedenstroomse gebied van die rivier, waarvan de aangelegd en de Oude Rijn bij de hofstede De Wel (ten zuidenvan De Haar) afgedamd . Vooral deze laatste maatregel was voorde landbouwgronden in Vleuten en Haarzuilens van grootbelang. Verschillende Utrechtse polders moesten zorgen voor een ande-re lozingsmogelijkheid. Voor de gronden in Vleuten enHaarzuilens kwam alleen de Vecht in aanmerking als buitenwa-ter. De relatief hooggelegen gronden in Vleuten, waartoe ook dievan Wielerveld behoorden, kregen een uitwateringsvliet naar deVecht in de vorm van de (vroegere) Proostwetering. Deze

iswaarschijnlijk in opdracht van de toenmalige proost vanOudmunster aangelegd. De door Vleuten lopende restgeul van de Oude Rijn (de latereVleutense wetering) verbond men - mogelijk in een later stadium- vanaf het Huis te Vleuten met de Proostwetering nabij Den Engdoor middel van het zogenaamde Leiwerk. Hierdoor werd destroomrichting van het af te voeren water in een gedeelte van derestgeul omgekeerd. De naam Leiwerk is helaas vervangen doorde naam Vleutense wetering. Voor de lagere gronden van Haarzuilens legde men de Haarrijnof Buitenrijn aan; deze aan het einde van de Thematerkadebeginnende uitwateringsvliet bestaat nog steeds, maar stroomtniet meer naar de Vecht. Sedert de aanleg van het Amsterdam-Rijnkanaal in de jaren dertig van deze eeuw wordt hetHaarzuilense water daarin geloosd. Om zich aan de veranderende omstandigheden te kunnen aan-passen moesten de lager gelegen gerechten of polders De Haaren Themaat binnen hun grondgebied ingrijpende maatregelentreffen. Dit gold overigens ook voor de aangrenzende polderLaagnieuwkoop. De polder Themaat krijgt zijn uiteindelijke vorm De oorspronkelijke Thematerwetering langs de noordzijde vande Thematerdijk kon na de afdamming van de Oude Rijn bij

DeWel geen dienst meer doen voor de afwatering van de dwarsdaarop staande kavels landbouwgrond. Het is bovendien devraag of deze wetering door het in de loop van de tijd gedaaldemaaiveld nog wel voldoende kon functoneren. De Themaatse grondeigenaren en grondgebruikers veranderdendaarom radicaal de richting van de afwatering van hun landerij-en. Zij groeven (uiteraard op aanwijzing van hun ambachtsheren,deken en kapittel van Oudmunster) een nieuwe wetering langs deachterzijde van hun kavels; deze wetering kreeg later om mij nietbekende redenen de naam Ouwenaar. Deze mondde uit in deHaarrijn. De dwarssloot die bij de ontginning of verkaveling van Themaatten zuiden van de driehoek was gegraven als noordgrens van eenaantal kavels met de standaardlengte bleef gehandhaafd. Echterving deze voortaan het water op uit de zuidelijk daarvan gelegenkavelsloten en werd daarom Dwarswetering of Middelweteringgenoemd. Deze verbond men met de Ouwenaar door middel vaneen verbrede en verdiepte kavelsoot, later Uitschuit geheten.Deze naam is ongetwijfeld een verbastering van hetMiddelnederlandse woord uitschut. Voorzover ik heb kunnennagaan betekende uitschutten het lozen of afvoeren van water. De schuin door

Wielerveld gegraven Sloot van Themaat kon alshulpuitwateringsvliet vervallen. Deze watergang bleef echtergrotendeels bestaan als dwarslopende scheisloot, toenWielerveld in kavels werd verdeeld. Afb.15 Fragment van een landmeterskaartje van de Wellehofstedeten zuiden van het kasteel De Haar, in 1627 getekend door HenryckVerstralen. Het noorden is rechts. De boerderij ligt in een kronkelvan de Heycop. Rechtsboven is de dam getekend, die in of kort na1226 in de Oude Rijn werd aangebracht om de afstroming vanStichts water naar Holland te beperken. Kort daarna werden deHeycop en de Bijleveld aangelegd. Voor beide uitwateringsvlietenmaakte men gebruik van gedeelten van de afgedamde Oude Rijn,voor de Heycop van het bovenstroomse gedeelte en voor de Bijleveldvan het benedenstroomse gedeelte. Deze dam bij De Wel is vanwezenlijk belang geweest voor de geschiedenis van Themaat, omdatna het aanbrengen ervan de afwatering niet meer naar de OudeRijn kon plaats vinden, maar via de Haarrijn naar de Vecht moestworden verlegd. De dam bestaat niet meer, beide stukken van devoormalige Oude Rijn zijn nu weer met elkaar verbonden. Van deHeycop en de Bijleveld zijn de gedeelten tussen deze dam en devroegere

Kockengerhout ten zuiden van het dorp Kockengen thansgedempt. (Rijksarchief Utrecht, Topografische Atlas; Kapittel vanOudmunster, inv. nr.933, kaartboek volgnrs. 42/43). monding bij Katwijk was verzand, trad daardoor steeds meer ern-stige wateroverlast op, met name in Rijnland.In 1226 sloten de Hollandse graaf en de Utrechtse bisschop eenovereenkomst, die voor onze streek verstrekkende gevolgenheeft gehad. Afgesproken werd, dat de hoeveelheid Stichts water,die door de Oude Rijn westwaards werd afgevoerd, aanzienlijkzou worden beperkt. Daartoe werden onder andere de Meemdijk








