
Tijdschrift van de Historische Vereniging Vleuten-De Meern-Haarzuilens 1999. - Dl.19 89 De transformatie (2) van historische dorpen tot modem Leidsche Rijndoor Wouter de Heus In het vorige nummer van ons tijdschrift ben ik kort ingegaan op het wel en wee van onze Ridderhofsteden nu er een nieu-we stad in aanbouw is. In deze aflevering zal ik ingaan op een van de oude linten; De Groenedijk. Veel is er niet bekend over de ontstaansgeschiedenis (of leef-tijd) van De Groenedijk. Het enige artikel dat ooit over deze slin-gerende oase tussen De Meem en Utrecht is geschreven, komtvan de hand van de heer Storm van Leeuwen en is eind tachtigerjaren in drie delen verschenen in ons tijdschrift. De Groenedijk heeft weinig te lijden gehad onder de groot-scheepse ruilverkaveling van de 50-er en 60-er jaren. Dit geldtoverigens voor de hele polder vanaf De Groenedijk naar hetnoorden tot aan de Hof ter Weijdeweg. In 1954 zijn slechts klei-ne aanpassingen gedaan om het vervoer over deze dijk iets aan-genamer te maken. Enkele bochten werden bijgetrokken en hieren daar werden in de bermsloten stuwen en duikers aangebrachtom de waterhuishouding beter te laten verlopen. De belangrijk-ste verandering was het asfalteren van de weg. De naamGroenedijk zou afkomstig zijn van al

het gras dat voordien tus-sen de kiezels groeide. Of dit zo is, durf ik niet met zekerheid testellen, maar mijn overbuurman, die meer dan 60 jaar aan de dijkwoont, bevestigde deze lezing. De grote romantiek van De Groenedijk is zeker gelegen inhet feit dat hij uitkomt op de Castellumlaan (De vroegereWoerdlaan). Goed beschouwd wandel je op dat punt zo de Vicusvan het Romeinse Castellum binnen. Nieuwbouw langs De Groenedijk, nov.1999 Velen hebben        De Groenedijk altijd beschouwdals de Romeinse weg tussen hetMeernse Castellum en hetUtrechtse Castellum dat op hethuidige Domplein was gele-gen. Hiervoor zijn tot op hedenechter nog geen aanwijzingengevonden. Op dit moment zijner vele archeologische opgra-vingen rond De Groenedijk enhet moge duidelijk zijn dat deUtrechtse archeologen de grotewens koesteren om ook opUtrechts grondgebied deRomeinse weg te vinden, tenzuiden of noorden van DeGroenedijk. Zover is het nogniet. Wel komen in zo'n beetjealle site's rond De Groenedijkbehoorlijke hoeveelhedenRomeins aardewerk tevoor-schijn. In bijna alle gevallen zalhet hier gaan om materiaal dat Situatie voorjaar 1998. foto auteur.



Tijdschrift van de Historische Vereniging Vleuten-De Meern-Haarzuilens 1999. - Dl.19 90 Stadsvrijheid Utrecht. Kaart uit 1539 vanVan Schaik. Let op: het noorden is hetwesten! Hoewel van de schaal niets klopt,zijn de wegen goed herkenbaar. Leukdetail: Het nog bestaande weggetje van deVerlengde Vleutenseweg naar de Rau-waart liep ooit door tot De Groenedijk. de bevolking uit de middeleeuwen metkarrenvrachten van het vervallenCastellum haalde om palen te funderen ofanderszins als bouwmateriaal gebruikte. Nogmaals, De Groenedijk laat zichlastig dateren. Het is nog steeds heel welmogelijk dat een gedeelte een Romeinseoorsprong zal blijken te hebben. Het stukvanaf ongeveer het midden (bij de boer-derij van Jan van Schip op nummer 46,straks onderdeel van Het Groene Sticht)richting Utrecht is zeker jonger. Hierloopt De Groenedijk midden in de vroe-gere bedding (de laatste fase) van deOude Rijn. Ook nu weer is het lastig tedateren wanneer de Oude Rijn volledigwas verland. Rond de ridderhofsteden werd de Oude Rijn waar-schijnlijk steeds uitgebaggerd, andere gedeelten moeten al kortna het verdwijnen van de Romeinen zijn dichtgeslibd. Hoe danook. De Groenedijk heeft vele, vele eeuwen de polder ontslotenvoor gebruikers. In 1301 zullen de niet gesneuvelde

soldaten vande wel gesneuvelde Utrechtse Bisschop Willem Berthout vanMechelen er over zijn teruggejaagd naar de stad, na de smadelij-ke verloren slag op de Hoge Woerd. In ordonnanties van 1546en 1581 van de stadhouder van de autonome provincie Utrecht isal sprake van de weg. Dan genoemd als Goudseweg (hoofdwegtussen Utrecht en Gouda) of Achterweg tussen de 'Hoogweert'en de Stadsvrijheid van Utrecht. Op dit moment is De Groenedijk scheidslijn tussen de deel-gebieden Parkwijk (ten noorden van de dijk) en Langerak (tenzuiden van de dijk). Sprak men in 1997 over 'een uitstekendecultuurhistorische fietsroute' en 'natuuriijke, landschappelijke enecologische route die het plan dooraderd' in 1998 wordt het al'scheidend en verbindend element tussen twee plangebieden'.De dijk zal straks door 9 wegen worden gekruist; de zuidelijkestadsas (15.000 - 20.000 voertuigen/etmaal). De HOV-baan en 7wegen met 4000 voertuigen/etmaal. Een in de haast aangesteldeprojectmanager moet nu een restauratieplan voor De Groenedijkopstellen om alle tegenstrijdige functies van de dijk toch harmo-nieus met elkaar te doen samengaan. Handiger was geweest DeGroenedijk integraal onderdeel te laten zijn van de plannen en niet aan te merken alsplangrens. Dat is

weinigrespectvol voor zo'nmajestueuze oude dame!In de vorige afleveringvan dit artikel heb ikreeds aangegeven datmocht u nog plekken vanVleuten-De Meem inhaar oude luister willenbezoeken, u dat betervandaag dan morgendoet. De bouw gaat in ijl-tempo voort. Voor DeGroenedijk bent u reedste laat, maar hopelijk nietvoor de linten rondRidderhofstad Den Engh,waar de volgendeTransformatie over zalhandelen. Identieke plek als Ie foto. Situatie nov.1999 (foto auteur)




