


Tijdschrift van de Historische Vereniging Vleuten-De Meern-Haarzuilens 2000. - Dl.20 53 Kaartje van de polders Themaat, De Haar en Langnieuwkooprondom het dorp Haarzuilens. Het noorden is boven. Toestand1908. Deze drie polders hadden tot omstreeks 1696 elk eenwindwatermolen, die op de Haarrijn uitsloeg. Na die tijd werdde molen van de Haarpolder opgeheven en nam de molen vanLaagnieuwkoop de taak daarvan over. Bij de bouw van hetstoomgemaal aan het einde van de Thematerkade in 1877 wer-den zowel de molen van Themaat als die van Laagnieuwkoopbuiten werking gesteld. Gedeelte van een kaart van de Provinciale Waterstaat vanUtrecht; HUA, Kaarten Provincie Utrecht (80) nr. 363. Fragment van de &quot;Nieuwe caerte van de provincie van Utrecht&quot;van Bernard de Roy. Uitgave ca. 1696. Op dit kaartje staan de windwatermolens van Themaat en vanLaagnieuwkoop ten zuiden van de Haarrijn getekend. De molenvan de polder de Haar ontbreekt. Po/^^&t^en -2i^/^«^ Gedeelte van de kadstrale kaart van de voormalige gemeente Kockengen (sectie B). Afgebeeld is de omgeving van de Krom ten zuidenvan het dorp Kockengen. De gebouwen zijn gearceerd aangegeven. Het noorden is linksboven. Toestand 1946. De kavelgrenzen van de

toenmalige landbouwbedrijven in de polder Kockengen liepen dwars door de Bijleveld en de oosterlijk daarvangelegen smalle strook land. Deze strook is de oorspronkelijke &quot;dijk&quot; of rijweg voorlangs de gebouwen geweest. Tussen deze dijk en deboederijen lag toen de wetering van de polder Kockengen. Bij de aanleg van de Bijleveld kort na 1413 maakte men gebruik van dezepolderwetering. Dit blijkt onder andere uit de Oorspronkelijke Aanwijzende Tafels (O.A.T.) van 1832, die betrekking hadden op dekadestrale minuutplans uit 1820. De afgesneden smalle strookjes land en water behoorden toe aan de eigenaren van de bijbehorendehofsteden. De strook langs de oostzijde van de Bijleveld heeft tot 1702 dienst gedaan als rijweg naar het dorp Kockengen. In dat jaarWerd de kade voorlangs de gebouwen verbreed tot een rijweg of wagenweg. Weg, waterkering en water zijn thans eigendom vangemeente en waterschap.








