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Geschiedenis van de organisatie
Na de Tweede Wereldoorlog werden vanuit Gedeputeerde Staten van Utrecht
verschillende pogingen ondernomen om te komen tot regionalisering van de
werkzaamheden
op
het
gebied
van
openbare
werken
van
kleinere
(plattelands)gemeenten. Een van de regio’s waarbinnen die regionalisering zou moeten
plaatsvinden was de Lopikerwaard. Concreet werd vanuit de provincie gestreefd naar een
gemeenschappelijke technische dienst voor de gemeentes Lopik, Benschop, Hoenkoop en
Polsbroek. De besturen van die gemeentes zagen het nut en de noodzaak hiervan niet in
en slechts onder druk van Gedeputeerde Staten, die dreigden een regeling op te leggen,
werden er vanaf 1950 door de vier gemeentes gesprekken gevoerd om tot een
gezamenlijke technische dienst te komen.
Deze ontwikkelingen leidden er toe, dat bij besluit van Gedeputeerde Staten van Utrecht
van 28 oktober 1952 besloten werd, dat met ingang van 1 april 1953 de
Gemeenschappelijke regeling inzake het bouw- en woningtoezicht en het toezicht op
gemeentewerken in de gemeenten Lopik, Benschop, Polsbroek en Hoenkoop werd
opgericht. De regeling zou voorlopig voor een periode van vijf jaar gelden. Het bestuur
bestond uit de Colleges van Burgemeester en Wethouders van de deelnemende
gemeenten onder voorzitterschap van de burgemeester van Lopik, de centrumgemeente
van de regeling. Het personeel van de regeling bestond uit een kringarchitect (directeur)
en een kringopzichter. De taken van de dienst waren globaal: 1) uitvoering van de
werkzaamheden, verbonden aan de Woningwet en andere volkshuisvestingswetten en de
Hinderwet; 2) toezicht, beheer en onderhoud van gemeentelijke gebouwen, wegen,
bruggen en andere eigendommen; 3) advisering aan de besturen op het gebied van
openbare werken, en 4) voorbereiden, maken van bestekken en aanbesteden van grotere
infrastructurele werken. De werkzaamheden werden verricht vanuit het ‘kringkantoor’, de
woning van de eerste kringarchitect B. Doedens. De kringarchitect moest jaarlijks een
begroting maken van de werken, die in dat jaar gepland waren; de kosten van de dienst
werden omgeslagen naar rato van het aantal gewerkte uren per gemeente. Al binnen twee
jaar besloot de gemeente Lopik uit de regeling te treden, omdat er alleen in die gemeente
al veel te veel werk was voor de twee medewerkers. Gedeputeerde Staten staken hier
echter een stokje voor; Lopik moest aan de regeling blijven deelnemen. Wel werd er in
1956 een derde medewerker bij de regeling aangesteld, waardoor de ‘Kring” beter zijn
taken kon uitvoeren en de deelnemende gemeentebesturen een meer positieve houding
ten opzichte van de dienst kregen. Mede daardoor breidde het aantal personeelsleden
zich uit zeven in 1969. De dienst werkte toen al niet meer vanuit de woning van de
directeur, maar beschikte over twee kamers in het gemeentehuis van Lopik. In 1963 kreeg
de dienst de naam formeel de naam “Technische Dienst voor Lopik, Benschop, Polsbroek
en Hoenkoop”. In 1969 werd een eigen kantoorpand gebouwd aan de Meeuwenlaan in
gebruik genomen.
Door gemeentelijke herindeling werd de gemeente Hoenkoop per 1 mei 1970 bij de
gemeente Oudewater gevoegd. Dit leidde tot uittreding van de, toen voormalige,
gemeente Hoenkoop uit de gemeenschappelijke regeling per 1 januari 1971. Ten gevolge
daarvan werd de gemeenschappelijke regeling in mei 1971 gewijzigd, waarbij Lopik,
Benschop en Polsbroek de oude regeling grotendeels bleven voortzetten vanuit het
kantoor te Lopik. Terzelfdertijd werd een begin gemaakt met de grote
ruilverkavelingsoperatie in de Lopikerwaard; de werkzaamheden aan wegen, bruggen en
watergangen die daarmee gepaard gingen werden voor het merendeel begeleid en
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uitgevoerd door de Ruilverkavelingscommissie. De Technische Dienst had hier slechts
een adviserende rol. Het personeel van de dienst bleef echter verantwoordelijk voor de
gemeentelijke openbare werken, het voorbereiden van bouw- en Hinderwetvergunningen
en het begeleiden van en adviseren in de totstandkoming van bestemmingsplannen en
planologische regelingen.
De Technische Dienst bleef functioneren tot aan de gemeentelijke herindeling, waarbij per
1 januari de gemeentes Lopik, Benschop en Polsbroek werden samengevoegd tot een
nieuwe gemeente Lopik. Bij de opheffing waren er veertien personen werkzaam, die allen
overgingen naar de nieuwe gemeente. Het kantoor aan de Meeuwenlaan werd kantoor
van de afdeling Openbare Werken van de gemeente Lopik.
Directeuren van de Technische Dienst
1953-1960
B. Doedens
1960-1974
J. P. van de Velde
1974-1988
J. Groenendijk
Het archief
De Technische Dienst Lopik-Benschop-Polsbroek en zijn voorganger vormde en beheerde
als zelfstandige organisatie een eigen archief. De dossiers waren geordend volgens de
binnen gemeentes gebruikelijke Basis-archiefcode. Het archief was globaal in drie
hoofdbestanddelen te verdelen. In de eerste plaats was daar het eigen archief van de
dienst en zijn bestuur, waarin notulen, jaarstukken en stukken met betrekking tot
personeel. De tweede groep, verreweg de grootste, bestond uit de series
bouwvergunningen en Hinderwetvergunningen van de afzonderlijke gemeentes; die waren
ondergebracht in het kantoor van de dienst, niet op de secretarieën van Lopik of
Benschop-Polsbroek. Het derde onderdeel bestond uit stukken betreffende het beheer en
de uitvoering van openbare werken in Lopik, Benschop, Polsbroek en, tot 1971,
Hoenkoop. Tot circa 1970 werden alle stukken hierover, zowel die over besluitvorming en
beleid als over de uitvoering van de werken, door de Technische Dienst beheerd; eerst na
1970, toen de dienst een eigen gebouw kreeg, werden de beleidsstukken en stukken
betreffende aanbesteding en financiering ondergebracht in de respectievelijke secretariearchieven; ook adviezen van de directeur van de dienst kwamen in die archieven terecht.
De stukken betreffende de feitelijke uitvoering van werken na 1970, voor zover uitgevoerd
door of in opdracht van de Technische Dienst, bleven berusten in het archief van de
dienst.
Bij de gemeentelijke herindeling van 1970, waarbij de gemeente Hoenkoop opging in de
gemeente Oudewater zijn de bouw- en Hinderwetvergunningen en de dossiers betreffende
openbare werken van Hoenkoop overgedragen naar de gemeente Oudewater. Waar deze
stukken per gemeente waren geordend en opgeborgen kon dit zonder grote problemen
gebeuren. Na de gemeentelijke herindeling van 1989 bleven de series bouw- en
Hinderwetvergunningen van Lopik, Benschop en Polsbroek gescheiden van elkaar. Het
archief van de dienst en de dossiers betreffende de uitvoering van en automatisering over
openbare werken werden met terugwerkende kracht ondergebracht in de respectievelijke
secretarie-archieven van de voormalige gemeentes Lopik, Benschop en Polsbroek.
Hierdoor is een vermenging van archieven ontstaan, die geen recht doet aan de
oorspronkelijke wijze van ordening en archiefvorming. De secretarie-archieven van Lopik,
Benschop en Polsbroek zijn in 2010-2011 geïnventariseerd; hierbij kon vrij eenvoudig
gereconstrueerd worden welke dossiers afkomstig waren uit het archief van de
Technische Dienst. Bij die inventarisatie zijn de archieven van de Technische Dienst weer
afgescheiden van de secretarie-archieven. Het archief van de Technische Dienst zelf was
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opgenomen in het archief van de gemeente Lopik over de periode 1943-1988 en is
daarvan eveneens weer afgescheiden.
Bij de inventarisatie van het archief van de Technische Dienst zijn de aparte series bouwen Hinderwetvergunningen om praktische redenen niet meer naar het dienstarchief
teruggebracht. Deze series zijn afzonderlijk ontsloten en ook als afzonderlijk
archiefbestand van elk der drie gemeentes gedefinieerd. De andere dossiers, afkomstig
van de Technische Dienst, zijn verdeeld in twee hoofdrubrieken: Organisatie en
Taakuitvoering. Laatstgenoemde rubriek is op zijn beurt weer uitgesplitst per gemeente.
In het archief van na circa 1970 is op grote schaal geschoond. Het merendeel van de
stukken zijn dubbelen of afschriften van archiefbescheiden, die in de secretarie-archieven
van Lopik, Benschop en Polsbroek over de periode tot 1988 te vinden zijn. Daarnaast
betreft het stukken betreffende de planning, betalingsbewijzen, offertes waarop niet is
ingegaan en documenten met algemene technische informatie. De vernietiging heeft
plaatsgevonden op basis van de Lijst van voor vernietiging in aanmerking komende
stukken uit gemeentelijke archieven, daterend van na 1850 uit 1983.
Het archief is in 2018 overgebracht naar de archiefbewaarplaats van het Regionaal
Historisch Centrum Rijnstreek en Lopikerwaard, waaraan ook de gemeente Lopik
deelneemt. Het archief is volledig openbaar behoudens beperkingen door de AVG gesteld.
De omvang van het archief beslaat 1,75 strekkende meter; de materiële staat is goed. Het
archief staat bij het RHC bekend onder beheersnummer L095.
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INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE TECHNISCHE DIENST VOOR
LOPIK, BENSCHOP EN POLSBROEK en rechtsvoorganger,
1953-1988 (1990)
STUKKEN VAN ALGEMENE AARD
1-2.

Notulen met agenda’s van de vergaderingen van het bestuur,
1953-1988.
1.
2.

3.

2 omslagen

1953-1970;
1971-1988.

Jaarverslagen,
1953-1956.

1 omslag

STUKKEN BETREFFENDE AFZONDERLIJKE ONDERWERPEN
ORGANISATIE
PERSONEEL
4.

5.

6.

7.

Stukken betreffende de
kringarchitecten/directeuren,
1953-1974.

benoeming

en

het

ontslag

van
1 omslag

Instructies voor de directeur, de opzichter en de opzichter-tekenaar,
1953, met besluiten tot wijziging,
1954-1957.

1 omslag

Verordeningen, vastgesteld door
bezoldiging van het personeel,
1953-1966.

1 omslag

het

bestuur,

betreffende

de

Verordeningen,
vastgesteld door het bestuur, betreffende de
rechtspositieregelingen van het personeel,
1953-1965.

1 omslag

FINANCIËN
8-11.

Begrotingen met stukken betreffende de totstandkoming en vaststelling,
1953-1988.
8.
9.
10.
11.

12-14.

1953-1964;
1965-1973;
1974-1981;
1982-1988.

Jaarrekeningen met stukken betreffende de totstandkoming, vaststelling
en controle,
1953-1988.
12.
13.
14.

4 omslagen

1953-1964;
1965-1976;
1977-1988.

3 pakken
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TAAKUITVOERING
GEMEENTE LOPIK

Aanleg, reconstructie en onderhoud van wegen, fiets- en voetpaden
Algemeen
15.

16.

Verslagen van werkbesprekingen met diverse betrokkenen betreffende
de aanleg van wegen en voetpaden in de Lopikerwaard in het kader
van de Ruilverkaveling,
1985-1986.

1 omslag

Verslagen van overleg met inwoners en organisaties te Cabauw,
1987-1988.

1 omslag

Batuwseweg
17.

18.

Stukken betreffende de voorbereiding van de reconstructie van de
Batuwseweg,
1984-1988.

1 omslag

Stukken betreffende de uitvoering van de reconstructie van de
Batuwseweg,
1988-1989.

1 omslag

Lopikerweg Oost
19.

20.

21.

Stukken betreffende de voorbereiding van fase 1 van de reconstructie
van de Lopikerweg Oost tussen de M.A. Reinaldaweg en het dorp
Lopik,
1980-1988.

1 omslag

Stukken betreffende de voorbereiding en uitvoering van fase 1 van de
reconstructie van de Lopikerweg Oost tussen de M.A. Reinaldaweg en
het dorp Lopik,
1986-1988.

1 omslag

Stukken betreffende de uitvoering van asfalteringwerk in fase 2 van de
reconstructie van de Lopikerweg Oost tuusen de M.A. Reinaldaweg en
de Biezendijk,
1987-1988.

1 omslag

Lopikerweg West
22.

23.

Stukken betreffende de voorbereiding van de reconstructie van de
Lopikerweg West tussen de Damweg en het dorp Lopik,
1980-1988.

1 omslag

Stukken betreffende de voorbereiding en uitvoering van fase 1 van de
reconstructie van de Lopikerweg West tussen de Damweg en het dorp
Lopik,
1987-1988.

1 omslag
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25.

26.
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Stukken betreffende de voorbereiding van de reconstructie van de
Lopikerweg West tussen de Damweg en de grens met Schoonhoven,
1983-1984.

1 omslag

Stukken betreffende de voorbereiding van de reconstructie van de
Lopikerweg West tussen de Damweg en de grens met Schoonhoven,
1985-1988.

1 omslag

Stukken betreffende de uitvoering van de reconstructie van de
Lopikerweg West tussen de Damweg en de grens met Schoonhoven,
1986-1988.

1 omslag

Vogelzangsekade
27.

Stukken betreffende de verbetering van en de aanleg van een fietspad
langs de Vogelzangsekade,
1965-1986.

1 omslag

Wielsekade
28.

Stukken betreffende de voorbereiding van de reconstructie van de
Wielsekade,
1984.

1 omslag

Aanleg en reconstructie van bruggen
29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

Stukken betreffende de aanleg en reconstructie van verschillende
bruggen in de gemeente,
1953-1980.

1 omslag

Stukken betreffende de reconstructie en vernieuwing van het brugdek
van de Fuikebrug,
1956-1972.

1 omslag

Stukken betreffende de aanleg van twee betonbruggen over de
Lopikerwetering ter hoogte van de Churchilllaan en van de Juliana van
Stolberglaan,
1967-1976.

1 omslag

Bestek en tekeningen voor de bouw van vijf betonbruggen over de
Lopikervoorwetering,
1981.

1 omslag

Bestek en tekeningen voor de bouw van een fietsbrug in het Kerkepad
te Cabauw en verbetering van de watergangen ter plaatse,
1984.

1 omslag

Stukken betreffende de bouw van een brug in de Damweg over de
Tweede Wetering,
1985.

1 omslag

Bestek en tekeningen voor de bouw van twee bruggen en twee stuwen
over en bij de Lopikervoorwetering en de Tweede Wetering,
1986.

1 omslag
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Aanleg van riolering
36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

Stukken betreffende de aanleg van riolering op verschillende locaties in
de gemeente,
1954-1960.

1 omslag

Stukken betreffende de reconstructie van en aanleg van riolering langs
een deel van de Rolafweg,
1954-1961.

1 omslag

Stukken betreffende de aanleg van een rioolgemaal met persleiding in
het dorp Lopik,
1954-1960.

1 omslag

Stukken betreffende het opstellen van een rioleringsplan voor de
gemeente,
1975-1989.

1 omslag

Stukken betreffende de aanleg van riolering in de omgeving van de
Fuikebrug te Jaarsveld,
1977-1981.

1 omslag

Stukken betreffende de bouw van drie vacuüm-persstations ten
behoeve van de riolering aan de Lopikerweg West en de Lopikerweg
Oost,
1985-1987.

1 omslag

Stukken betreffende de bouw van twee vacuüm-persstations ten
behoeve van de riolering aan de Graafdijk en de Cabauwsekade,
1985-1987.

1 omslag

Stukken betreffende de aanleg van riolering in Willige Langerak,
1988-1989.

1 omslag

Overige werkzaamheden binnen de gemeente
44.

45.

Stukken betreffende de afbraak of instandhouding van onbewoonbaar
verklaarde woningen in Lopik,
1956.

1 omslag

Stukken betreffende de bouw van een brandweergarage aan de
Wielsekade, 1955-1958, en betreffende de verkoop ervan,
1968.

1 omslag

46.

Stukken betreffende de sanering van panden in het centrum van Lopik,
1964-1978.

47.

Stukken betreffende de bouw en populatie van de voliere aan de
Europasingel,
1966-1974.

1 omslag

Stukken betreffende de demping van sloten met en het storten van
huisvuil op verschillende plaatsen in de gemeente,
1966-1969.

1 omslag

1 omslag

48.
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50.

51.

52.
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Stukken betreffende de aanleg van de algemene begraafplaats aan de
Zuiderparklaan,
1968-1978.

1 omslag

Stukken betreffende de aanleg van beschoeiingen langs de Lopikerweg
Oost en West en de Batuwseweg,
1987-1988.

1 omslag

Stukken betreffende de verbouwing van het gemeentehuis,
1988.

1 omslag

Stukken betreffende de verbetering en aanleg van waterlopen in de
gemeentes Lopik en Benschop,
1983-1986.

1 omslag

GEMEENTE BENSCHOP

Aanleg, reconstructie en onderhoud van wegen, fiets- en voetpaden
53.

54.

55.

56-57.

Stukken betreffende de reconstructie van de Kapitein van Zijll-laan,
1957.

1 omslag

Stukken betreffende de reconstructie van de zuidzijde van het Dorp,
1962-1970.

1 omslag

Stukken betreffende de verlaging van de dorpsbrug, 1955-1956, en
betreffende de aanleg van een toegangsbrug naar het recreatiegebied,
1975.

1 omslag

Stukken betreffende de aanleg van verkeersbelemmerende
voorzieningen en de bestrijding van sluipverkeer in de gemeente,
1977-1986.

2 omslagen

56.
57.
58.

59.

Verslagen en correspondentie, 1977-1986;
Eindrapport en tekeningen, 1986.

Stukken betreffende de reconstructie van het Benedeneind ZZ, 19841988.

1 omslag

Stukken betreffende de reconstructie van de Benschopper Damweg en
Lopiker Damweg,
1988-1989.

1 omslag

Aanleg en reconstructie van bruggen
60.

61.

Stukken betreffende de verlaging van de dorpsbrug, 1955-1956, en
betreffende de aanleg van een toegangsbrug naar het recreatiegebied,
1975.

1 omslag

Stukken betreffende de vernieuwing van de ‘Bolle Brug’ in het dorp,
1976-1977.

1 omslag
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62.
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Stukken betreffende de bouw van zeven betonbruggen over de
Benschopperwetering, waarvan vijf te Benschop en twee te Polsbroek,
1980-1986.

1 omslag

Overige werkzaamheden binnen de gemeente
63.

64.

65.

66.

67.

68.

---.

Stukken betreffende de sanering van panden aan het Dorpsplein in het
centrum van de gemeente,
1963-1979.

1 omslag

Stukken betreffende de plannen tot aanleg van een industrieterrein in
de gemeente,
1965-1977.

1 omslag

Stukken betreffende het opstellen van de exploitatie-opzet voor het
bestemmingsplan West I,
1974-1977.

1 omslag

Stukken betreffende het renoveren en restaureren van de voorgevels
van panden aan het Dorp,
1975-1980.

1 omslag

Stukken betreffende de restauratie van de gemeentetoren aan de
Hervormde Kerk,
1978-1980.

1 omslag

Stukken betreffende de renovatie en het aanleggen van
nutsvoorzieningen ten behoeve van de tennisbanen aan de Koningin
Wilhelminastraat,
1978-1988.

1 omslag

Stukken betreffende de verbetering en aanleg van waterlopen in de
gemeentes Lopik en Benschop,
1983-1986.

1 omslag

NB: Zie invnr. 52.
69.

Tekeningen van de bouw van sporthal De Bosrand,
1985.

1 omslag

GEMEENTE POLSBROEK

70.

71.

72.

Stukken betreffende de vernieuwing van de Snoekenbrug over de
Benschopperwetering,
1953-1956.

1 omslag

Stukken betreffende de
Noordzijdseweg,
1957-1963.

1 omslag

aanleg van een speelterrein aan de

Stukken betreffende de vernieuwing van de Armenbrug over de
Benschopperwetering,
1958-1959.

1 omslag
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73.

74.

75.

---
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Stukken betreffende de reconstructie van de Zuidzijdseweg,
1960.

1 omslag

Stukken betreffende de vervanging van de Magdalenabrug over de
Kerkvliet door een duiker,
1960-1962.

1 omslag

Stukken betreffende de verlening van vergunning of toestemming tot
het dempen van sloten,
1972-1986.

1 omslag

Stukken betreffende de bouw van zeven betonbruggen over de
Benschopperwetering, waarvan vijf te Benschop en twee te Polsbroek,
1980-1986.

1 omslag

NB: Zie invnr. 62.
76.

Stukken betreffende de reconstructie van de Damweg tussen
Polsbroekerdam en Oudewater,
1984-1988.

1 omslag

