INVENTARIS
van het archief van het waterschap

KAMERIK-TEYLINGENS
1731 - 1974
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KAMERIK-TEYLINGENS

INLEIDING

Ligging
Het voormalige waterschap Kamerik-Teylingens was één van de zes waterschappen binnen
de gemeente Kamerik. Het besloeg een oppervlakte van 1046 ha en was daarmee het
grootste waterschap binnen het Groot-Waterschap van Woerden, het overkoepelende orgaan
boven de waterschappen.
Het werd begrensd door de volgende waterschappen/polders1: in het noorden Westveen en
Bijleveld, in het oosten Spengen en Teckop, in het zuiden Groot-Houtdijk en in het westen
Kamerik-Mijzijde en Achttienhoven.
In de lengte werd het geheel doorsneden door de Kamerikse Wetering, die uitmondt in de
Oude Rijn.
Voor een goed begrip dient te worden vermeld dat de Buitenmeent, zoals genoemd in het
Bijzonder Reglement van 1862, de benaming is van de noordelijke teen van de Hollandse
Kade, en wel het gedeelte tussen Oudendam en de Hoek van Spengen. In sommige stukken
wordt de Buitenmeent ook wel Amstelkade of Geerkade genoemd, naar het zijriviertje van
de Amstel, de Geer.
Geschiedenis
Het ontstaan van het waterschap is een gevolg van de vroeg-middeleeuwse ontginningen van
het veengebied, dat op de grens lag van Holland en Utrecht.
In de 10de en de 11de eeuw wilden de leenheren, voor het Stichtse gedeelte de bisschop van
Utrecht, en voor het Hollandse gedeelte de graaf van Holland, hun gebied produktief maken.
Ze gaven daartoe stukken veenmoeras ter ontginning uit aan derden.
Om deze grond in cultuur te kunnen brengen moest men deze moerassen ontwateren.
Hiertoe werden er loodrecht op een bestaande waterloop, of reeds gegraven wetering, in dit
geval de Kamerikse Wetering, die uitmondt in de Oude Rijn, sloten gegraven. Zo verkreeg
het gebied zijn afwatering en perceelsscheidingen.2
Aanvankelijk lagen de veenpolders boven het niveau van de Oude Rijn. Afwatering had dus
op natuurlijke wijze plaats, dat wil zeggen zonder bemaling. Maar door de voortgaande
inklinking van de veenbodem (een gevolg van de ontwatering) kwam het land lager dan de
rivier te liggen. De natuurlijke afwatering op de Oude Rijn stagneerde. Men moest naar
nieuwe methodes zoeken om het overtollige water af te kunnen voeren. De bewoners namen
daarom hun toevlucht tot het bouwen van windwatermolens. Om het overtollige water uit de
polder in de Oude Rijn te kunnen uitmalen, bouwde het waterschap Kamerik-Teylingens aan
de Kamerikse Wetering, dicht bij de Oude Rijn een windmolen. Bovendien moesten er ter
bescherming tegen het binnendringende water kades en dijken worden aangelegd (o.a. de
Buitenmeent- of Amstelkade en de Grechtkade) en een schutsluisje (nabij de molen) ter
bevordering van het verkeer te water.
In 1871 werd de windmolen vervangen door een stoomgemaal.3 Kamerik-Teylingens was
hiermee de eerste polder binnen het Groot-Waterschap van Woerden die op stoombemaling
overging.
Bovendien bouwde men een machinistenwcning en een kolen- en bergloods. De oude
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windmolen werd afgebroken.4
In 1907 kreeg het gemaal een meer uitgebreide functie. Het bestuur van het waterschap sloot
namelijk een bemalingscontract met het waterschap Groot-Houtdijk, zodat het laatstgenoemd
waterschap niet zelf een stoomgemaal hoefde op te richten.5 Dit betekende een ingrijpende
renovatie van het stoomgemaal en het gebouw.
Pas in 1953 werd de stoommachine vervangen door een elektromotor. De oude stoommachine werd echter niet gesloopt om bij eventuele calamiteiten nog dienst te kunnen doen.6
Vanaf eind 1967 is er door het provinciebestuur van Utrecht en Zuid-Holland gewerkt aan
een reorganisatie van de waterschappen binnen het Groot-Waterschap van Woerden. Ook
Kamerik-Teylingens ontkwam niet aan deze waterstaatkundige herindeling. Alle kleine
zelfstandige waterschappen zouden samengevoegd worden binnen een vernieuwd GrootWaterschap van Woerden. Tot dan toe had dit Groot-Waterschap zich vooral bezig gehouden
met het toezicht op de inliggende waterschappen/polders, en met de zorg voor de boezem en
de waterkeringen, doch op 1 januari 1975 nam het alle taken van de inliggende waterschappen over. Hiermee kwam een eind aan het zelfstandig bestaan van het waterschap KamerikTeylingens.
Bestuursinrichting
Op basis van het Algemeen Reglement op de Waterschappen in de provincie Utrecht van
1857 kreeg het waterschap Kamerik-Teylingens bij besluit van Provinciale Staten van
Utrecht van 25 september 1862 een Bijzonder Reglement. In artikel 2 hiervan staat vermeld
dat "het bestuur bestaat uit eenen voorzitter en vier leden, onder den naam van Schout en
Heemraden". Dit was een bevestiging van de reeds bestaande bestuurssamenstelling. Terwijl
in alle Bijzondere Reglementen de naam schout wordt gebezigd, ging men er binnen het
waterschap toe over deze naam te vervangen door voorzitter.
De schout en de heemraden zorgden voor de dagelijkse leiding, en voerden de door het
algemeen bestuur (vergadering van stemgerechtigde ingelanden) genomen besluiten uit.
Het algemeen bestuur beschikte bovendien over de geldmiddelen en moest zodoende zijn
goedkeuring hechten aan zaken waaraan financiële gevolgen voor het waterschap verbonden
waren.
De voorzitter werd benoemd door Gedeputeerde Staten van Utrecht uit een voordracht van
drie personen, die werd opgemaakt door de stemgerechtigde ingelanden. De heemraden
werden gekozen door de stemgerechtigde ingelanden.
Stemgerechtigd was ieder, die eigenaar, erfpachter of vruchtgebruiker was van één of meer
hectaren land of water. Het aantal stemmen dat een gerechtigde mocht uitbrengen varieerde,
naarmate de grootte van zijn bezit, en nam toe bij meerder grondbezit.
De stemgerechtigde ingelanden vergaderden plusminus vijf keer per jaar, al naar gelang de
hoeveelheid belangrijke waterschapszaken die besproken moesten worden.
Zo diende de begroting van het waterschap eerst door de vergadering van de stemgerechtigde ingelanden te worden vastgesteld, alvorens deze ter goedkeuring werd gezonden aan het
Groot-Waterschap van Woerden, die op haar beurt deze weer in afschrift doorstuurde naar
Gedeputeerde Staten.
Bovendien werd er één maal per jaar uit de stemgerechtigde ingelanden een commissie
gevormd, die de rekening moest onderzoeken. Zij bracht dan verslag uit aan de vergadering.
Hierna werd de rekening voorlopig vastgesteld, en door het Groot-Waterschap van Woerden
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definitief vastgesteld.
De voorzitter werd benoemd voor zes jaar. Hij was, met uitzondering van de laatste
zittingsjaren van A. van Loon, tevens secretaris en vooral in de beginjaren ook nog penningmeester van het waterschap. Bovendien vervulde hij deze functies ook nog bij andere
waterschappen.
De heemraden werden eveneens voor zes jaar gekozen. Om de twee jaar trad volgens een
rooster van aftreden, een derde deel af.7
Waterstaatszorg
Vanaf het vroege begin bestond de waterstaatszorg voornamelijk uit het schoonhouden van
de sloten om een snelle en goede afwatering te bevorderen om zodoende te voorkomen dat
het land tijdens hevige regenval kwam blank te staan. Dit onderhoud kwam ten laste van de
eigenaren. Het waterschap hield hier toezicht op door middel van de jaarlijkse schouw.
Naarmate men, door de steeds verdergaande inklinking en daardoor naar verhouding
verhoging van de waterstand, meer en meer gebruik ging maken van bemaling door middel
van molens, breidde deze zorg zich uit met het uitvoeren van onderhoudswerken, zoals het
op hoogte houden van dijken, onderhoud van de molen, en later het gemaal, enz.
De schouwbrieven geven hiervoor duidelijke richtlijnen.8
Met het toenemen van de waterstaatszorg neemt ook het aantal schouwen toe.
In de schouwbrief van 1639 wordt gesproken van drie schouwen per jaar: "vooreerst zullen
er Jaarlijks drie Keur- en Hoogschouwen wezen, te weten Meiavond, St. Jans avond, en
Allerheiligen avond".9
Deze schouwen werden 10 tot 14 dagen van te voren in de kerk aangekondigd.10 De
keurschouw was een voorlopige schouw, bijna altijd zonder, of met een lichte boete
(weetgeld). De nalatigen werden door de bode gesommeerd het werk alsnog uit te voeren.
Enkele weken daarna volgde dan de definitieve schouw, de hoogschouw.
De opbrengst van de opgelegde boetes was voor de helft voor de schout en voor de andere
helft voor de heemraden.
Tot het onderhouden van de hoofdwatergangen en van de hoofdwaterkeringen waren in het
algemeen de ingezetenen verplicht. Daartoe waren deze werken verdeeld in zogenaamde
hoefslagen, aangegeven met paaltjes waarop de nummers stonden van de verhoefslaagden.
Deze nummers correspondeerden met de nummers op de lijsten en staten van de verhoefslaagden." Hieronder viel ook de Meerndijk. Hoewel deze dijk niet gelegen was in het
waterschap zelf, was deze waterkering voor de ingezetenen toch van groot belang: bescherming van het Land van Woerden tegen mogelijke overstromingen vanuit de Lek. Vandaar
dat ingezetenen van het waterschap Kamerik-Teylingens verplicht werden tot het onderhouden van een gedeelte van deze dijk. In tijden van overstromingsgevaar konden ze zelfs door
de Dijkgraaf van het waterschap Bijleveld en de Meerndijk opgeroepen worden om een
gedeelte van de dijk te bewaken, de zogenaamde dijkwachtplicht.12 De verhoefslaagden
moesten zich dan met schop en kar melden bij hun hoefslag voor nadere instructies.
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Kamerik-Teylingens
Aanvankelijk viel het hele Kamerikse gebied, waarvan het waterschap deel uit maakte, onder
de jurisdictie van de koorbisschop van Utrecht. In 1121 werd Kamerik verdeeld: Mijzijde
behoort dan tot het aartsdiakonaat van Sint Marie en Kamerik(-Teylingens) tot Sint Pieter.13
Na de afzwering van Filips II in 1581 werden de Staten van Utrecht de landsheer. Zij gaven
de ambachten in leen uit aan adellijke families. Door dit uitgeven in leen kwam een stukje
overheidsgezag in particuliere handen. Het ambacht werd een ambachtsheerlijkheid en de
leenman werd ambachtsheer. Deze ambachtsheer benoemde onder meer de heemraden.14
In 1714 verkochten de Staten van Utrecht de ambachtsheerlijkheid van Kamerik aan Hendrik
Selkart, voor een bedrag van zestien duizend gulden.15 Later kwam het door een huwelijk
in handen van de familie Van Teylingen. Deze naam is altijd verbonden gebleven aan het
waterschap.
De schrijfwijze van de familienaam (Van Teylingen of Van Teijlingen) is niet helemaal
duidelijk. Gekozen is voor de schrijfwijze zoals die voorkomt in het Bijzonder Reglement
voor het waterschap van 1862.
Archiefvorming en inventarisatie
Het beheer over de archiefbescheiden was in handen van de secretaris. In de beginjaren
bewaarde hij de archiefstukken nog thuis, doch later in een kast op het gemeentehuis te
Kamerik.
De secretaris combineerde zijn functie vaak met andere functies (voorzitter en penningmeester) binnen het waterschap, met bestuursfuncties bij andere waterschappen, zoals voorzitter,
secretaris of penningmeester van Kamerik-Mijzijde en 's-Gravesloot, Groot-Houtdijk, KleinHoutdijk, Zegveld, Zegvelderbroek en van de Gemene Boezem van Zegveld, Zegvelderbroek en Achttienhoven, of met andere functies bij het lokale bestuur (gemeente).
Het is daarom onvermijdelijk dat vermenging van archieven heeft plaatsgevonden.
Op grond van het bestemmingsbeginsel zijn de afgedwaalde archiefbescheiden teruggebracht
naar het archief waartoe ze behoren.
In 1975 werd bij de reorganisatie van de waterschappen het Groot-Waterschap van Woerden
de rechtsopvolger. Op grond van artikel 3 van de archiefwet van 1962 heeft toen een
overdracht van de archiefbescheiden plaatsgevonden.
Dit had tot gevolg dat de rekening over 1974 door het bestuur van het Groot-Waterschap
werd opgemaakt. Vandaar dat de rekeningen maar tot 1973 lopen.
Bij de overbrenging van de archieven van de gemeente Kamerik naar de archiefbewaarplaats
te Woerden in 1989 (i.v.m. de gemeentelijke herindeling) werden archiefbescheiden
aangetroffen behorende bij het archief van het waterschap. Deze zijn toen eveneens
teruggebracht.
De ingekomen stukken waren chronologisch geordend. Daar er goed bruikbare agenda's op
zijn was het niet noodzakelijk ze te herordenen.
Het archief is over de periode na 1855 redelijk compleet. Vanaf dat moment werden de
notulen van de vergaderingen van het bestuur en van het bestuur met de stemgerechtigde
ingelanden bijgehouden.
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Het archief had een omvang van vijf meter. Na inventarisatie is er ongeveer twee meter
vernietigd conform de "Lijst van voor vernietiging in aanmerking komende bescheiden uit de
archieven van de organen van waterschappen dagtekenende van ni. 1850", vastgesteld door
de Ministers van WVC en van Verkeer en Waterstaat d.d. 16 juli 1984.
Het archief is in 1933 al een keer geïnventariseerd door de toenmalige voorzitter van het
waterschap J.J. Talsma.16
De materiële staat van het archief is goed. Helaas is er in een aantal notulenboeken door
kinderen getekend en gekrast. Dit is waarschijnlijk het gevolg van het feit dat de secretaris
het archief, of in ieder geval het notulenboek thuis bewaarde.
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Het bestuur en personeel van het waterschap.
Van links naar rechts: machinist D. van Vliet, J. van Rossum, H. de Jong, opzichter J. van Lokhorst, Th. van der Laan
J.H.M. Berk, voorzitter J'J'. Talsma en gemeenteveldwachter G. vanderVUst.
(fotocollectie streekarchivariaat Rijnstreek)
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BESTUURSLEDEN, SECRETARISSEN EN PENNINGMEESTERS 1863-1974

Voorzitters
1863-1881
1881-1883
1883-1901
1901-1916
1917-1934
1935-1959
1959-1974

A. van Loon
A. Goes (wnd)
J.P. de Koek
W.K.J. de Koek
J.J. Talsma
J. Reijers
A.J. Blok

Secretarissen
1863-1873
1873-1881
1881-1901
1901-1916
1916-1935
1935-1957
1957-1965
1965-1968

A. van Loon
T.J.C. Schorer
J.P. de Koek
W.K.J. de Koek
J.J. Talsma
J. Reijers
M.C. Neuteboom
N.Th. van Leeuwen

Penningmeesters
1863-1873
1873-1881
1881-1901
1901-1948
1948-1953
1953-1967
1967-1968

A. van Loon
T.J.C. Schorer
J.P. de Koek
J. deBruijn
J.E. de Bruijn
J. Kwakkenbos
N.Th. van Leeuwen

Secretaris-penningmeester
1968-1974

D. Postma

Heemraden
1863-1869
1863-1879
1863-1869

G. de Bruijn sr.
C. Nap
C. Verlaan
14
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1863-1893
1869-1888
1869-1891
1879-1888
1888-1917
1891-1925
1893-1901
1893-1915
1901-1929
1915-1926
1917-1924
1924-1964
1925-1934
1926-1955
1929-1935
1934-1945
1935-1946
1945-1965
1946-1959
1955-1973
1960-1974
1964-1974
1965-1974
1973-1974

A. Goes
P. Verlaan
P. Plomp
T. van Oosterom
A. E kei schot
P. Kastelein
T. van Oosterom
L. van Bunschoten
G. Bouwman
D. Blok
J. Goes
H. de Jong
Th. Karsbergen
Th. van der Laan
J.H.M. Berk
J.P. van Rossum
G.M. Janmaat
Th. van Rossum
A.J. Blok
N.G. van Leeuwen
C.J. van Rossum
H.J. de Jong
M. Meijers
W.T. Kempen
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Noten:
1. In Utrecht spreekt men van waterschappen, in Zuid-Holland van polders.
2. Linden, H. van der, De Cope: bijdrage tot de rechtsgeschiedenis van de openlegging der Hollands-Utrechtse laagvlakte (Assen, 1956), p. 20.
3. Inv.nr. 238.
4. Inv.nr. 237.
5. Inv.nr. 189.
6. Inv.nr. 251.
7. Inv.nr. 42.
8. Inv.nr. 167, 168 en 170.
9. Inv.nr. 170, art. 1.
10. Inv.nr. 168, art. 7.
11. Inv.nr. 212-216.
12. Inv.nr. 211.
13. W.R.C. Alkemade, e.a. Terugblik op Kamerik: leven tussen Kruipin en Oudendam
1857-1988 (Woerden, 1992), p. 13.
14. Inv.nr. 39.
15. Rechterlijk archief Kamerik, inv.nr. 982/75.
16. Inv.nr. 156.
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Het in 1871 gebouwde stoomgemaal aan de Kamerikse Wetering,
(fotocollectie streekarchivariaat Rijnstreek)
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INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN HET
WATERSCHAP KAMERIK-TEYLINGENS
1731 - 1974

STUKKEN VAN ALGEMENE AARD
NOTULEN
1-6.

Notulen van de vergaderingen van het bestuur en van het
bestuur met de stemgerechtigde ingelanden, 1855-1974, met
inhoudsopgave, 1858-1912, en rooster van aftreding, 19731974.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

mei
juni
okt.
okt.
mei
juli

1855
1858
1876
1912
1945
1970

-

juni
juni
aug.
okt.
juli
nov.

6 delen

1856;
1876, met inhoudsopgave;
1912, met inhoudsopgave;
1944;
1970;
1974, met rooster van aftreding.

INGEKOMEN EN MINUTEN VAN UITGAANDE STUKKEN
7.

Ingekomen stukken, 1824-1829, 1831 en 1833.

8-32.

Ingekomen en minuten van uitgaande stukken, met per
omslag een agenda, 1842-1900.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

febr. 1842
febr. 1858
mrt. 1859
febr. 1861
jan. 1863
aug. 1864
febr. 1867
okt. 1869
nov. 1870
okt. 1872
sept. 1873
okt. 1874
apr. 1876
sept. 1877
febr. 1879
mrt. 1881

jan.
jan.
febr.
febr.
juni
febr.
okt.

nov.
sept.
sept.
okt.
mei
sept.
jan.
mrt.
juni

1857
1859
1861
1863
1864
1867
1869
1870
1872
1873
1874
1876
1877
1879
1881
1882

18
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25 omslagen
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24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

juli
sept.
aug.
nov.
nov.
okt.
apr.
nov.
juni

1882
1883
1884
1886
1888
1890
1893
1895
1898

sept.
aug.
nov.
nov.
sept.
nut.
nov.
juni
okt.

1883
1884
1886
1888
1890
1893
1895
1898
1900

STUKKEN BETREFFENDE BIJZONDERE ONDERWERPEN

ORGANISATIE
GRONDGEBIED EN BESTUURSINRICHTING
33.

34.

35.
36.
37.

Tekening van het waterschap, behorend bij het Bijzonder
Reglement, 1862.

1 stuk

Stukken betreffende de wijzigingen van het Bijzonder Reglement, 1913, 1918, 1920 en 1937.

1 omslag

Stukken betreffende het conflict met H.M. van Rossum te
Kamerik inzake de grensbepaling van eigendommen, 1943.

1 omslag

Stukken betreffende de reorganisatie van waterschappen
binnen het Groot-Waterschap van Woerden, 1969-1974.

1 omslag

Notulen van de gecombineerde vergaderingen van de streeken provinciale werkgroep ter voorbereiding van de reorganisatie van de waterschappen binnen het Groot-Waterschap van
Woerden, 1972-1974.

1 omslag

BESTUURSORGANEN EN -FUNCTIONARISSEN
Algemeen bestuur
38.

Staten van stemgerechtigde ingelanden, 1918, aangevuld tot
1923, en 1924, aangevuld tot 1926.
N.B.: zie voor de staten van stemgerechtigde ingelanden
over de jaren 1857-1898, bij de ingekomen stukken.
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Dagelijks bestuur
39.

40.

41.
42.

43.

Besluiten van de ambachtsheer van Kamerik-en-de-Houtdijken tot de benoeming van G. van der Sijs, 1827, J. van den
Brink, 1829 en C. Nap, 1839, tot heemraden.

3 stukken

Stukken betreffende de benoeming en het ontslag van voorzitters, 1901, 1905, 1911, 1917, 1923, 1929, 1935, 1941,
1947, 1953, 1959, 1965 en 1971.

1 omslag

Stukken betreffende de benoeming en het ontslag van heemraden, 1929, 1950, 1955, 1960 en 1973.

1 omslag

Stukken betreffende de vaststelling van de roosters van
aftreding voor de bestuursleden, [1926], 1928, 1955, 1957
en 1960.

1 omslag

Stukken betreffende de bezoldiging van bestuursleden en
personeel, 1944, 1960, 1961, 1964 en 1968.

1 omslag

PERSONEEL
Bezoldiging, algemeen
Stukken betreffende de bezoldiging van bestuursleden en
personeel, 1944, 1960, 1961, 1964 en 1968.

1 omslag

N.B.: zie inv.nr. 43.
44.

Stukken betreffende de bezoldiging van personeel, 1954.

1 omslag

Stukken betreffende de benoeming en het ontslag van secretarissen, 1917, 1934, 1935, 1956 en 1965.

1 omslag

Stukken betreffende de bezoldiging van secretarissen, 1955,
1956, 1963 en 1968.

1 omslag

Extract uit het register van besluiten van Gedeputeerde Staten
betreffende de benoeming van C.J. Bredius tot gadermeester,
1827.

1 stuk

Notariële akte van borgtocht voor C.J. Bredius als gadermeester van de polders Kamerik-Mijzijde en Kamerik-Teylingens, 1827. Grosse.

1 stuk

Secretaris
45.
46.
Penningmeester
47.

48.
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49.

50.
51.

Notariële akte van borgtocht voor Th.J.C. Schorer als penningmeester van de polders Teckop, Kamerik-Mijzijde, 'sGravesloot, Klein-Houtdijk, Groot-Houtdijk en KamerikTeylingens, 1873. Grosse.

1 stuk

Notariële akte van borgtocht voor J. de Bruijn als penningmeester, 1906. Grosse.

1 stuk

Stukken betreffende de benoeming en het ontslag van penningmeesters, 1948, 1949, 1953, 1967 en 1968.

1 omslag

Secretaris-penningmeester
52.

Stukken betreffende de benoeming van D. Postma tot secretaris en penningmeester, 1968-1970.

1 omslag

Stukken betreffende de benoeming en het ontslag van bodes,
1901, 1929, 1943, 1944 en 1968.

1 omslag

Besluit tot vaststelling van het salaris van de bode J. van der
Wiel, 1902.

1 stuk

Besluit tot toekenning van een gratificatie aan de bode J. van
der Wiel, 1926.

1 stuk

Besluit tot toekenning van een wekelijks pensioen van vier
gulden aan de eervol ontslagen machinist W. Verwaaij,
1907, met besluit tot goedkeuring van Gedeputeerde Staten,
1907.

2 stukken

Stukken betreffende de benoeming en het ontslag van machinisten, 1907-1949 en 1970.

1 omslag

Bode
53.
54.
55.
Machinist
56.

57.
58.

Stukken betreffende de bezoldiging van machinisten, 19101934, 1936-1946 en 1948-1970.

59.
60.
61.

Instructie voor de machinist, 1939.
Akte van arbeidsovereenkomst met machinist A. van Vliet,
1939.
Brief aan machinist A. van Vliet betreffende een besluit om,
indien noodzakelijk, P. Okkerman als vervanger te laten
optreden, 1939. Afschrift.
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Stukken betreffende het aanvragen van verlof uit militaire
dienst gedurende de wintermaanden voor machinist A. van
Vliet, 1939-1940.

3 stukken

Stukken betreffende de benoeming en het ontslag van opzichters, 1901, 1921, 1922 en 1958.

1 omslag

Besluiten tot vaststelling van de salarissen van opzichters,
1904, 1944, 1954, 1959, 1961 en 1969.

1 omslag

Besluit tot toekenning van een pensioen van ƒ 50,— per jaar
aan Mevr. Kok-Natzijl, weduwe van opzichter A. Kok,
1921, alsmede een bedankbriefje van de weduwe, 1921.

2 stukken

Akte van arbeidsovereenkomst met opzichter J. van Lokhorst
te Woerden, 1961.

1 stuk

62.

Opzichter
63.
64.
65.

66.

BEZITTINGEN
Aankoop
67.

68.

Notariële akte van aankoop van een perceel grond, kadastraal
bekend gemeente Kamerik sectie G, nr. 315, van J. van
Miltenburg, 1886, met een akte van rectificatie, 1887.

2 stukken

Stukken betreffende de aankoop van een rietsloot, kadastraal
bekend gemeente Kamerik sectie B, nr. 484 (ged.), van K.
Verlaan, 1940-1941.

1 omslag

Besluit van Gedeputeerde Staten tot goedkeuring van de
verkoop van een gedeelte van de Meentkade met de daaraan
ten zuiden grenzende sloot aan J.A. Meelboom te Utrecht,
1866.

1 stuk

Stukken betreffende de verkoop van een gedeelte van de
Kamerikse Zandweg, kadastraal bekend gemeente Kamerik
sectie D, nr. 819, aan de provincie Utrecht, 1950-1952.

1 omslag

Stukken betreffende de verkoop van een gedeelte van een
perceel grond, kadastraal bekend gemeente Kamerik sectie B,
nr. 560, aan de provincie Utrecht, ten behoeve van de aanleg
van de provinciale weg nr.3, Woerden-Hoflandse Dwarsweg,
1951-1956.

1 omslag

Verkoop
69.

70.

71.
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72.

73.

74.

75.

Stukken betreffende de verkoop van een gedeelte van een
perceel grond, kadastraal bekend gemeente Kamer ik sectie B,
nr. 454, en een perceel grond kadastraal bekend gemeente
Kamerik sectie B, nr. 455, eertijds aan A. Dam in erfpacht
uitgegeven, aan G. Vink, 1951-1957.

1 omslag

Stukken betreffende de verkoop van een perceel grond,
kadastraal bekend gemeente Kamerik sectie A, nr. 1, aan de
fa. M. van der Vaart en Zonen te Noorden, 1958-1959.

1 omslag

Stukken betreffende de verkoop van de Hollandse Kade vanaf
de Oudendam tot het Woerdense Verlaat, aan verschillende
personen en instanties, 1959-1964.

1 omslag

Stukken betreffende de verkoop van het weggedeelte voor het
perceel Van Teylingenweg 16, aan P.J.E. Colthoff, 19641965.

2 stukken

Verhuur/verpachting
76.

77.

Stukken betreffende de verpachting van de Buitenmeentkade
tussen Oudendam en de Hoek van Spengen, aan A.J. den
Blanken, 1949 en 1951.

1 omslag

Akten van verhuur van het visrecht in de Kamerikse Wetering aan de gebr. Griffioen, 1960, 1966 en 1972.

1 omslag

Stukken betreffende de ruiling van een gedeelte van een
zwedde (= dichtgeslibde sloot), kadastraal bekend gemeente
Kamerik sectie B, nr. 507, tegen een perceel hakhout, kadastraal bekend gemeente Kamerik sectie B, nr. 3, met M. den
Blanken, ten behoeve van de verbetering van de toegang tot
de Buitenmeentkade, 1938-1941.

1 omslag

Notariële akte van ruiling van een perceel grond, kadastraal
bekend gemeente Kamerik sectie B, nr. 551, tegen een
perceel grond, kadastraal bekend gemeente Kamerik sectie B,
nr. 470, met H.M. van Rossum, 1945.

1 stuk

Notariële akte van uitgifte in erfpacht aan A. Griffioen te
Wilnis van een perceel hooiland, kadastraal bekend gemeente
Kamerik-Houtdijken sectie B, nr. 1, 1856. Grosse.

1 stuk

Ruiling
78.

79.

Erfpacht
80.
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FINANCIEN
Omslag en inning van waterschapslasten
81.

82.

83.

84.

85-95.

Kohieren van de omslag van de waterschapslasten van de
waterschappen Kamerik-Teylingens, 1816/1817, en GrootHoutdijk, 1817, met staten van in 1818 en 1819 door beide
waterschappen betaalde onkosten, verantwoord in de rekeningen van 1816/1817 en 1817.

1 katern

Kohieren van de omslag van de waterschapslasten van de
waterschappen Kamerik-Teylingens, 1817-1826, KamerikMijzijde, 1822-1826, 's-Gravesloot, 1818-1826 en GrootHoutdijk, 1817-1826.

ldeel

Kohieren van de omslag van de waterschapslasten van de
waterschappen Kamerik-Teylingens, Kamerik-Mijzijde, 'sGravesloot, Groot-Houtdijk, Het Westeinde van Waarder,
Het Oosteinde van Waarder, Barwoutswaarder en Bekenes,
Kromwijk en Bulwijk en Het Kerfland van Waarder, 1826.

1 katern

Kohieren van de omslag van de waterschapslasten van de
waterschappen Kamerik-Teylingens, Kamerik-Mijzijde, 'sGravesloot, Groot-Houtdijk en Klein-Houtdijk, 1827 en
1828.

2 katerns

Kohieren van de omslag van de waterschapslasten, 18601889, 1892-1906, 1908, 1909, 1911-1926, 1928-1951, 19631967 en 1969-1974.

11 omslagen

85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.

1860-1869;
1870-1879;
1880-1889;
1892-1899;
1900-1906, 1908, 1909;
1911-1919;
1920-1926, 1928, 1929;
1930-1939;
1940-1949;
1950-1951;
1963-1967, 1969-1974.

N.B.: zie voor de kohieren van de omslag van de waterschapslasten van 1830-1859, inv.nrs. 117-119.
96-99.

Artikelsgewijze leggers van grondeigenaars, aangelegd ten
behoeve van de opstelling van de kohieren van de waterschapslasten, 1843-1858, 1863-1966 en 1968-1974, gedeeltelijk met alfabetische naamindex.
3 delen en 1 omslag
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96.
97.
98.
99.
100.

1843, aangevuld tot 1858, met alfab. naamindex;
1863, aangevuld tot 1915, met alfab. naamindex;
1916, aangevuld tot 1966, met alfab. naamindex;
1968-1974.

Staten van perceelnummers, met verwijzing naar de artikelsgewijze leggers, 1967-1974.

1 deel
1 deel
1 deel
1 omslag
1 omslag

Omslag en inning van bruggenlasten
101.
102.

Kohieren van de omslag van de bruggenlasten, 1921-1926,
1928-1945 en 1950-1954.

1 omslag

Artikelsgewijze leggers van grondeigenaars, aangelegd ten
behoeve van de opstelling van de kohieren van de bruggenlasten, 1921-1959, met alfabetische naamindex.

1 deel

Begrotingen met Memories van Toelichting, 1860-1960 en
1963-1974.

12 omslagen

Begrotingen
103-114.

103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.

1860-1869;
1870-1879;
1880-1889;
1890-1899;
1900-1909;
1910-1919;
1920-1929;
1930-1939;
1940-1949;
1950-1959;
1960, 1963-1969;

114. 1970-1974.
Rekeningen
115.

"Molenhoek", register houdende rekeningen, 1775/17761816/1817.

1 deel

N.B.: het boekjaar liep van St. Catharina tot St. Catharina
(= 25 nov.).
116.

Rekeningen, 1777/1778, 1781/1782 en 1787/1788. Afschriften.
N.B.: het boekjaar liep van St. Catharina tot St. Catharina
(= 25 nov.).
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117-130.

Rekeningen, 1830-1973, met kohieren van de omslag van de
waterschapslasten, 1830-1859.

14 omslagen

117. 1830-1839, met kohieren van de omslag van de waterschapslasten;
118. 1840-1849, met kohieren van de omslag van de waterschapslasten;
119. 1850-1859, met kohieren van de omslag van de waterschapslasten;
120. 1860-1869;
121. 1870-1879
122. 1880-1889
123. 1890-1899
124. 1900-1909
125. 1910-1919
126. 1920-1929
127. 1930-1939
128. 1940-1949
129. 1950-1959
130. 1960-1973
131-145.

Bijlagen bij de rekeningen, 1781/1782, 1787/1788, 18301951 en 1969-1973.
12 omslagen en 3 pakken
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.

1781/1782, 1787/1788, 1830-1839;
1840-1849;
1850-1859;
1860-1869;
1870-1879;
1880-1889;
1890-1899;
1900-1909;
1910-1919;
1920-1929;
1930-1939;
1940-1949;
1950 en 1951;
1969-1971;
1972 en 1973.

1 omslag
1 omslag
1 omslag
1 omslag
1 pak
1 pak
1 omslag
1 omslag
1 omslag
1 omslag
1 omslag
1 pak
1 omslag
1 omslag
1 omslag

Boekhouding
146-147.

Journalen van uitgaven, 1900-1903, 1950-1953 en 19621974.
146. 1900-1903, 1950-1953;
147. 1962-1974.
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148-151.

Journalen van ontvangsten en uitgaven, 1914-1919, 19221942 en 1944-1949.
148.
149.
150.
151.

152.

4 omslagen

1914-1919;
1922-1929;
1930-1939;
1940-1942, 1944-1949.

Journalen van ontvangsten, 1950-1953 en 1962-1974.

1 omslag

Leningen en beleggingen
153.

154.

155.

Akten tot het aangaan van een geldlening van ƒ 26.500,- bij
de NV Maatschappij voor Gemeente-Crediet te Amsterdam
ten behoeve van de bouw van het stoomgemaal, 1871.

2 stukken

Stukken betreffende de conversie van twee aandelen in de
NV Maatschappij voor Gemeente-Crediet te Amsterdam in
obligaties van de Algemeene Friesche LevensverzekeringMaatschappij te Leeuwarden, 1938-1939.

1 omslag

Besluit tot het aankopen van effecten bij de NV Bank voor
Nederlandse Gemeenten ten bedrage van ƒ 5.000,- uit de
reserve grond verkoop, 1962.

1 stuk

Inventaris, [1933].

1 stuk

ARCHIEF
156.

VERHOUDING TOT HOGERE ORGANEN
157.

158.

159.

Publikatie van de keur van de Dijkgraaf en Hoogheemraden
van het Groot-Waterschap van Woerden betreffende het
leggen van duikers, 1757. Gedrukt.

1 stuk

Publikatie van de keur van de Dijkgraaf en Hoogheemraden
van het Groot-Waterschap van Woerden betreffende het
malen in de winter en in het voorjaar, 1780. Gedrukt.

1 stuk

Algemene keur van het Groot-Waterschap van Woerden,
1866. Concept.

1 stuk
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160.

161.

162.

163.

164.

165.

Minuut van een brief van de besturen van de waterschappen
Kamerik-Teylingens, Groot-Houtdijk en Teckop aan Dijkgraaf en Hoogheemraden van het Groot-Waterschap van
Woerden houdende het verzoek het gemeentebestuur van
Woerden geen vergunning te verlenen om de Rijn ten oosten
van de stad te vernauwen, 1920, met tekening, 1920.

2 stukken

Minuut van een brief van de besturen van de waterschappen
Kamerik-Teylingens, Groot-Houtdijk en Teckop aan Dijkgraaf en Hoogheemraden van het Groot-Waterschap van
Woerden houdende het verzoek het gemeentebestuur van
Woerden geen vergunning te verlenen om de Rijn in de kom
van de gemeente te dempen, 1924.

1 stuk

Staat van stemgerechtigde ingelanden van het kiesdistrict
Kamerik, opgemaakt en vastgesteld door Dijkgraaf en Hoogheemraden van het Groot-Waterschap van Woerden, 1925.
Gedrukt.

1 stuk

Brief aan de Commissaris van de Provincie Utrecht houdende
opmerkingen omtrent het ontwerp-besluit tot vaststelling van
een Buitengewoon Waterschapsreglement tot regeling van het
beheer en onderhoud en van de bewaking en verdediging van
de kaden en werken, aangelegd ter beperking van de door de
bezetters ondernomen onderwaterzettingen, 1944. Afschrift.

1 stuk

Brief aan Gedeputeerde Staten houdende bezwaren van de
vergadering van stemgerechtigde ingelanden tegen de wijziging van het Algemeen Reglement voor de Waterschappen,
1951. Afschrift.

1 stuk

Stukken betreffende de bezwaren van de waterschappen
Kamerik-Teylingens en Zegveld tegen de voorgestelde herziening van het Reglement van het Groot-Waterschap van
Woerden, 1958-1961.

1 omslag

UITVOERING VAN DE TAAK
TOEZICHT
Keuren en schouwreglementen
166.

Extract uit het register van besluiten van Gedeputeerde Staten
houdende goedkeuring van de schouwbrief op de Buitenmeent, 1731.
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167.
168.
169.

170.

171.

172.

173.

Ampliatie van de schouwbrief op de Kamerikse dijk, Wetering, hoofdens, enz., 1726. Afschrift, [ca. 1800].

1 stuk

"Schouwbrief', reglement voor de schouw op de Greftkade,
1774. Afschriften, [ca. 1800]. In tweevoud.

2 katernen

Brieven van de Dijkgraaf en Hoogheemraden van het GrootWaterschap van Woerden betreffende het houden van toezicht door het bestuur van het waterschap op de uitvoering
van de bepalingen in de keuren, 1826, 1829, 1831 en 1834.

1 omslag

"Schouwbrieven", reglementen voor de schouw op:
de Kamerikse dijk, Wetering, hoofdens, enz., 1639,
met eerste ampliatie, 1726, tweede ampliatie, 1821, en
derde ampliatie, 1841;
de Greftkade, 1774;
de Buitenmeent, 1731.
Met handgeschreven inhoudsopgave. Gedrukte afschriften.
[ca. 1841]

1 band

Besluit tot aanvulling van het reglement op de schouw van de
Kamerikse dijk van 1639, met akte van goedkeuring van de
Dijkgraaf en Hoogheemraden van het Groot-Waterschap van
Woerden, 1841.

2 stukken

Keuren, 1865, 1908, 1919, 1930, 1942 en 1961, met stukken
betreffende de totstandkoming, wijziging en verlenging,
1864-1974.

1 omslag

Keur op het schutten aan de sluis bij de Kruipinbrug, 1911.

1 stuk

Vergunningen
174-185.

Stukken betreffende de verlening van vergunningen, 19191974.
174. Vergunningen tot het plaatsen van windmolentjes voor
onderbemaling, 1919-1944;
175. Vergunningen tot het leggen van kabels en het plaatsen
van palen, 1919-1974;
176. Vergunningen tot het lozen van water en het leggen van
en riolering, 1922-1968;
177. Vergunningen tot het graven, dempen en verleggen van
sloten, 1922-1970;
178. Vergunningen tot het aanleggen en onderhouden van
hoofdelingen en bruggen, 1923-1965;
179. Vergunningen tot het leggen van dammen en duikers,
1926-1973;
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180. Vergunningen tot het leggen van buizen en leidingen,
1927-1970;
181. Vergunning tot het aanleggen van waterstoepen, 1928;
182. Vergunning tot het plaatsen van een septic-tank, 19631964;
183. Vergunningen tot het aanleggen van op- en afritten,
1949 en 1964-1965;
184. Vergunning tot het verrichten van seismisch onderzoek,
1966-1971;
185. Vergunning tot het slaan van een beschoeiing, 19681969.
186.

Verzoekschrift van de directeur van de NV Bowadi te Woerden voor het verkrijgen van een vergunning voor het slaan
van twee putten voor uitbreiding van het waterleidingnet, met
tekening, 1957.

1 omslag

BEHEER EN ONDERHOUD VAN WATERSTAATSWERKEN
Waterstand en bemaling
187.
188.

189.

190.

191.
192.

193.

Akte van overeenkomst met het bestuur van de polder
Teckop betreffende hulpbemaling, [ca. 1850].

1 stuk

Extract uit de notulen van het polderbestuur van Spengen
betreffende de tijdelijke hulpbemaling door voornoemde
polder, 1853.

1 stuk

Stukken betreffende het aangaan van een bemalingsovereenkomst met het bestuur van het waterschap Groot-Houtdijk,
1906-1908, en de vaststelling van de bemalingskosten, 19181972.

1 omslag

Stukken betreffende het aangaan van een bemalingsovereenkomst met het bestuur van het waterschap Kamerik-Mijzijde
en 's-Gravesloot inzake wederkerige hulpbemaling, 19091910.

1 omslag

Stukken betreffende geschillen inzake de verlaging van het
waterpeil, 1910-1912 en 1919-1920.

1 omslag

Stukken betreffende het aangaan van een overeenkomst met
P.A.Th, van der Weijden te Nieuwkoop, inzake het bemalen
van zijn eigendom voor de duur van zes jaar, 1916-1922.

1 omslag

Stukken betreffende het aangaan van een bemalingsovereenkomst met het bestuur van het waterschap Westveen omtrent
het bemalen van Klein WesWeen, 1916-1931.

1 omslag
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194.
195.
196.

197.

198.

199.

200.

201.

202.

203.

204.

Stukken betreffende klachten van ingelanden over te hoge
waterstanden, 1917-1927.

1 omslag

Stukken betreffende de voorgenomen verlaging van het
maalpeil in het lagere gedeelte van het waterschap, 1927.

1 omslag

Briefwisseling met G. Bouwman over de onderbemaling door
middel van particuliere wind watermolentjes, 1938-1939, met
een voorstel van de opzichter de keur hieromtrent aan te
passen, 1939.

1 omslag

Brief aan het bestuur van het waterschap Spengen ter bevestiging van de mondeling overeengekomen tijdelijke hulpbemaling door voornoemd waterschap, 1944. Afschrift.

1 stuk

Stukken betreffende een niet doorgegaan plan om voor de
waterschappen Kamerik-Teylingens, Kamerik-Mijzijde en 'sGravesloot, Teckop, Groot-Houtdijk, Klein-Houtdijk, en
Oudeland en Tournoysveld te komen tot één centrale bemaling, al of niet gepaard gaande met vereniging van deze
waterschappen tot één waterschap, 1944-1948.

1 omslag

Stukken betreffende het conflict met de directie van de
kwekerij "Oudendam" inzake de betaling van de bemalingskosten na de doorbraak van de Amsteldijk, 1946-1951.

1 omslag

Stukken betreffende de voorgenomen stichting van een gemeenschappelijke bemaling met de waterschappen KamerikMijzijde en 's-Gravesloot, Groot-Houtdijk en Oudeland en
Tournoysveld, 1949-1950.

2 stukken

Begroting en exploitatierekening betreffende de gecombineerde bemaling met Kamerik-Mijzijde, Teckop, Zegveld, Zegvelderbroek en Achttienhoven, [1950].

1 omslag

Stukken betreffende een niet doorgegaan plan om de waterschappen, gelegen aan beide zijden van de Greft, gemeenschappelijk te bemalen, 1950-1951.

lomslag

Stukken betreffende de hulpbemaling ten behoeve van de
waterschappen Spengen en Kockengen, 1950-1951.

1 omslag

Stukken betreffende het aangaan van een bemalingsovereenkomst met het bestuur van het waterschap Kamerik-Mijzijde
en 's-Gravesloot betreffende de tijdelijke bemaling gedurende
de elektrificatie van het gemaal van laatstgenoemd waterschap, 1956, en de verrekening van de bemalingskosten,
1957.

1 omslag
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Stukken betreffende de aanleg van de provinciale weg nr. 3,
Woerden-Hoflandse Dwarsweg door de provincie Utrecht,
met daaraan verwante werken, 1950-1960, met stukken
betreffende de vaststelling van de extra bemalingskosten, te
betalen door de provincie voor het uitmalen van schutwater
van de hulpsluis aan de Geer, 1956-1957.

1 omslag

N.B.: zie inv.nr. 280.
205.
206.

207.

Besluit tot vaststelling van richtlijnen voor de beheersing van
de waterstanden binnen het waterschap, 1959.

1 stuk

Stukken betreffende het aangaan van een bemalingsovereenkomst met het bestuur van het waterschap Spengen betreffende de bemaling van de Hoek van Spengen, daar dit gedeelte
door de aanleg van de provinciale weg nr. 3, WoerdenHoflandse Dwarsweg, is afgesneden van het waterschap
Kamerik-Teylingens, 1959-1961.

1 omslag

Stukken betreffende het nemen van maatregelen tot verbetering van de waterbeheersing in de gemeente Kamerik, 1962,
1970.

1 omslag

Brieven van Dijk- en Watergraaf en Hoogheemraden van het
waterschap Bijleveld en de Meerndijk betreffende het houden
van de schouw op de Meerndijk, 1830, 1831, 1833 en 1836.

1 omslag

Akte van overeenkomst met de polderbesturen van KamerikMijzijde, 's-Gravesloot, Zegveld en Zegvelderbroek betreffende het onderhoud aan de nooddeuren bij de Blokhuisbrug
te Woerden, 1845. Afschrift.

1 stuk

Waterkeringen
208.

209.

210.

Lijsten van dijkwachtplichtigen op de Meerndijk, 1848-1853.

211.

Brief van Dijk- en Watergraaf en Hoogheemraden van het
waterschap Bijleveld en de Meerndijk, houdende een aanschrijving tot het gereedhouden van de dijkwachtplichtigen
voor de Meerndijk, 1850.

212-216.

1 omslag

1 stuk

Lijsten en staten van verhoefslaagden met de nummers van
de hoefslagpalen, 1824, 1827, [ca. 1830], 1835, 1844,
[ca. 1844], 1850 en z.j..
1 omslag en 5 stukken
212. op de Buitenmeent, van de Oudendam tot aan de
Hoek van Spengen, 1824, 1827 en [ca. 1830];
213. op de Hollandse Kade, vanaf het eind van Teckop
tot aan het Woerdense Verlaat, 1835 en 1844;
32

1 omslag
2 stukken
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214. op de Kamerikse Dijk, van de Kruipin tot aan de
Oudendam, [ca. 1844];
215. op de Meerndijk, gelegen in de polder Bijleveld
en de Meerndijk, 1850;
216. op de Grechtkade, vanaf de Zijdelkade tot aan het
Woerdense Verlaat, z.j..
217.

218.

219.
220.
221.

222.

223.
224.

225.
226.
227.

1 stuk
1 stuk
1 stuk

Briefwisselingen met het bestuur van het waterschap Bijleveld en de Meerndijk en Gedeputeerde Staten, betreffende de
afkoop van de dijkwachtplichtigheid aan de Meerndijk, 18641881.

1 omslag

Akte van overeenkomst met het bestuur van het waterschap
Spengen, betreffende het bijleggen van een geschil inzake de
betaling van de kosten van de aanleg en opruiming van een
dam in de Bijleveld, 1871.

1 stuk

Stukken betreffende het aanbrengen van een beschoeiing bij
de brug aan de Hoek van Spengen, 1894.

1 omslag

Stukken betreffende het onderhoud van de Grechtkade, 19011953.

1 omslag

Stukken betreffende de verbetering van de Amstelkade tussen
Oudendam en de Hoek van Spengen, en van de Grechtkade
tussen Woerdense Verlaat en de Houtkade, 1926-1927.

1 omslag

Stukken betreffende de afkoop van de hoefslagplichtigheid
door de hoefslagplichtigen op de Hollandse Kade, vanaf de
Oudendam tot aan de Hoek van Spengen, 1926-1928.

1 omslag

Stukken betreffende de aanbesteding van de reparatie van de
houten beschoeiing in de voorwetering, 1928-1929.

1 omslag

Stukken betreffende de verlening van goedkeuring aan het
Groot-Waterschap van Woerden tot verplaatsing van de
keerdeuren bij de Blokhuisbrug te Woerden, 1928-1929.

1 omslag

Stukken betreffende het onderhoud van de Buitenmeentkade
aan de Hoek van Spengen, 1929-1963.

1 omslag

Stukken betreffende de ophoging van de Amstelkade tussen
de Oudendam en de Hoek van Spengen, 1951.

1 omslag

Stukken betreffende de vervanging van de keerdeuren en
schotbalken bij de Blokhuisbrug te Woerden, in samenwerking met de waterschappen de Gemene Boezem van Zegveld
ca., en Kamerik-Mijzijde en 's-Gravesloot, 1951.

1 omslag
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228.

229.

Stukken betreffende de verbetering van de Geerkade tussen
de ophaalbrug over de Geer en de provinciale weg nr. 3, in
het kader van de ruilverkaveling met Harmeien en Kockengen, 1963-1965.

1 omslag

Lijsten en staten van dijkwachtplichtigen, 1965-1974.

1 omslag

N.B.: zie voor de jaren 1871-1883, 1890 en 1899 de ingekomen en minuten van uitgaande stukken over die jaren.
230.

Stukken betreffende het ophogen en verzwaren van de boezemwaterkerende kaden, 1968.

1 omslag

Brieven van Dijkgraaf en Hoogheemraden van het GrootWaterschap van Woerden betreffende een boete in verband
met onvoldoende verrichte ban werkzaamheden, 1865.

1 omslag

Briefwisseling met het bestuur van het waterschap Spengen
over een door hen zonder toestemming aangebrachte duiker
in de Hollandse Kade, 1905.

1 omslag

Stukken betreffende een conflict met het bestuur van het
waterschap Bijleveld en de Meerndijk inzake het bevaren van
de Geer met motorboten, 1911.

1 omslag

Stukken betreffende de demping van de rietsloot, gelegen
tussen de Buitenmeentkade en de Hollandse Kade vanaf de
Oudendam tot de Hoek van Spengen, 1928-1930.

1 omslag

Stukken betreffende de overname van het banwerk in de
boezemwateren door het Groot-Waterschap van Woerden,
1944-1945.

1 omslag

Stukken betreffende het conflict met C.J. van Rossum inzake
het ongeoorloofd aanbrengen van een dam, 1972.

1 omslag

Watergangen
231.

232.

233.

234.

235.

236.

Molen, gemaal en machinistenwoning
237.

238.

Proces-verbaal van de openbare verkoop van de windwatermolen voor afbraak, aan N.A. Swanenburg te Woerden,
1871.

1 stuk

Proces-verbaal van de openbare aanbesteding en gunning van
de bouw en inrichting van het stoomgemaal aan N.A. Swanenburg te Woerden, met tekeningen, 1871.

1 omslag
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239.

240.

241.

242.

243.

244.

245.
246.
247.

248.

249.
250.
251.

Processen-verbaal van de openbare aanbesteding en gunning
van de levering van steenkool aan J. Vrolijk te Woerden,
1872, L.P. Swenker te Utrecht, 1877 en 1883, en H. van
Engelen te Utrecht, 1882.

1 omslag

Processen-verbaal van de openbare aanbesteding en gunning
van het onderhoud van het stoomgemaal en andere werken
aan J. Zaatkamp, 1878, J.J. Welsink, 1881 en C. de Jong te
Kamerik, 1892.

1 omslag

Proces-verbaal van de openbare aanbesteding en gunning aan
de firma L. Smulders en Co. te Utrecht van de reparatie van
de stoomketel, 1881.

1 stuk

Proces-verbaal van de openbare aanbesteding en gunning aan
C. Fluijt te Woerden van het onderhoud van het stoomgemaal en andere werken, 1886.

1 stuk

Stukken betreffende het vernieuwen van de stoomketel, met
tekening, 1901.

1 omslag

Stukken betreffende de vernieuwing van het stoomgemaal, en
de plaatsing van een centrifugaalpomp, 1906-1907.

1 omslag

Stukken betreffende het vernieuwen van de stoomketel en de
verkoop van de oude stoomketel, 1917.

1 omslag

Stukken betreffende het aanbrengen van elektrische verlichting in het stoomgemaal, 1917-1918.

1 omslag

Stukken betreffende de bouw en financiering van een nieuwe
kolenloods, 1925-1926.

1 omslag

Stukken betreffende de beveiliging van waterstaats werken en
de opslag van brandstof, 1939-1940, alsmede een lijst van
ingelanden die met de bescherming zijn belast, [1940].

1 omslag

Stukken betreffende het opslaan van een extra hoeveelheid
brandstof voor tijden van dreigend oorlogsgeweld, 1950.

1 omslag

Stukken betreffende herstelwerkzaamheden aan de stoommachine, 1950-1951.

1 omslag

Stukken betreffende de ombouw van het stoomgemaal tot een
elektrisch gemaal, 1952-1953.

1 omslag
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Werkzaamheden aan de Kamerikse Wetering, ca. 1926.
(fotocollectie streekarchivariaat Rijnstreek)

Kwakelbrug over de Kamerikse Wetering,
(fotocollectie streekarchivariaat Rijnstreek)
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252.

253.
254.

Stukken betreffende het conflict met ir. C.G. van Steenis te
Zeist inzake de betaling van zijn declaratie voor gegeven
advies in verband met de elektrificatie van het stoomgemaal,
1953-1954.

1 omslag

Stukken betreffende de bouw van een nieuwe machinistenwoning, 1957-1960.

1 omslag

Stukken betreffende het plaatsen van een elektrisch hulpgemaal aan de Grechtkade, 1966.

2 stukken

Brief van de Commissarissen in de Negotiatie ter verbreding
en bezanding van de Kamerikse Dijk, waarin zij verzoeken
om maatregelen te nemen tegen de verzakkingen en de
geringe afmetingen van hoofdelingen, 1868.

1 stuk

Stukken betreffende de sloop van de brug bij Pak over de
Kamerikse Wetering en de bouw van een losse brug, 1896.

1 omslag

Stukken betreffende de herstelling van de bruggen 1, 4, 6 en
8 in de Kamerikse Zandweg, en het conflict met mej. S.H.J.
Royaards te Utrecht inzake de betaling van de kosten van
herstel, 1900-1902.

1 omslag

Legger van de onderhoudsplichtigen van de bruggen in de
Kamerikse Zandweg, 1904 en 1905.

1 katern

Stukken betreffende een conflict met N. Stolwijk inzake het
niet betalen van onderhoudskosten van brug nr. 5 in de
Kamerikse Zandweg, 1905-1908, en zijn verzoek zijn brug
af te voeren van de legger van de onderhoudsplichtigen van
de bruggen in de Kamerikse Zandweg, 1908.

1 omslag

Legger der bruggen in de Kamerikse Zandweg, 1915. Afschrift.

1 stuk

Stukken betreffende de overname van de Kruipinbrug en de
kwakelbrug nr. 7 van de legger der wegen door de gemeente
Kamerik, 1920 en 1954-1957.

1 omslag

Stukken betreffende de betaling van een bedrag van ƒ 5000,aan het gemeentebestuur van Kamerik als tegemoetkoming in
de kosten van het vervangen en het onderhoud van een
tweetal in het dorp gelegen bruggen over de Kamerikse
Wetering door één brug, 1921-1922.

1 omslag

Bruggen
255.

256.
257.

258.
259.

260.
261.

262.
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263.

264.

265.

266.

267.

268.

269.

270.

271.

272.

273.

Rapport van de opzichter A. Kok betreffende een onderzoek
naar de toestand van de Kruipinbrug, met begroting van de
reparatiekosten, 1921.

1 stuk

Stukken betreffende de aan het gemeentebestuur van Kamerik
te betalen vergoeding van de kosten van onderhoud en herstel
van de bruggen in de Kamerikse Zandweg, 1926, 1930, 1935
en 1940.

1 omslag

Stukken betreffende de bouw van een ophaalbrug over de
Kamerikse Wetering ter vervanging van de kwakelbrug
tegenover Pak, 1927-1929.

1 omslag

Staat van bruggen over de Kamerikse Wetering welke niet
aan de voorgeschreven afmetingen voldoen, opgemaakt door
de opzichter J. van Lokhorst, 1933.

1 stuk

Begrotingen van de onderhoudskosten van de Kruipinbrug
ingevolge de verdelingsverordening Tertiaire Wegen 1938,
1949, 1951 en 1952.

1 omslag

Stukken betreffende het verwijden en verhogen van de brug
over de Kamerikse Wetering bij Rijksveld door de gebr. De
Rijk te Leimuiden, 1942-1948.

1 omslag

Stukken betreffende de afkoop van de bijdragen in de kosten
van onderhoud en herstel van de bruggen in de Kamerikse
Zandweg door de belanghebbenden, 1944-1945.

1 omslag

Stukken betreffende de afkoop en verrekening van de bijdrage in de kosten van onderhoud en herstel van de bruggen in
de Kamerikse Zandweg van, respectievelijk met het gemeentebestuur van Kamerik, 1944-1953.

1 omslag

Briefwisseling met het gemeentebestuur van Kamerik betreffende de verbetering van de Kruipinbrug en het herstel van
de houten beschoeiing en de verdeling van de kosten, 1947.

1 omslag

Brief aan Gedeputeerde Staten van Utrecht houdende een
verzoek tot uitkering uit het Verkeersfonds over 1947 ten
behoeve van de verbetering van de Kruipinbrug, 1948,
alsmede een staat van uitgaven, 1948.

2 stukken

Stukken betreffende de algehele afkoop van de vergoeding
aan het gemeentebestuur van Kamerik van de kosten van
onderhoud en herstel van de bruggen in de Kamerikse Zandweg, 1953-1955.

1 omslag

39

KAMERIK-TEYLINGENS
274.

275.

276.

Akte van verkoop aan het gemeentebestuur van Kamerik van
de kwakelbrug over de Kamerikse Wetering, [1958]. Concept.

1 stuk

Stukken betreffende de verlaging van de verplichte doorvaarthoogte van de bruggen over de Kamerikse Wetering,
1960.

1 omslag

Stukken betreffende de bouw van een nieuwe brug aan de
Kruipin, 1960-1961.

1 omslag

Verzoekschrift van de pastoor en kerkmeesters van Kamerik
om een gedeelte van de Buurtweg te mogen verbreden door
middel van aandamming, met besluit van goedkeuring, 1855.

2 stukken

Stukken betreffende de openstelling van de Kamerikse Zandweg voor auto's, 1923.
.

1 omslag

Stukken betreffende de regeling van de betaling van de
onderhoudskosten van de rijweg op de Grechtkade, tussen
het waterschap, de gemeente Kamerik en de drie betrokken
ingelanden, 1942, 1951 en 1957-1960.

1 omslag

Stukken betreffende de aanleg van de provinciale weg nr. 3,
Woerden-Hoflandse Dwarsweg door de provincie Utrecht,
met daaraan verwante werken, 1950-1960, met stukken
betreffende de vaststelling van de extra bemalingskosten, te
betalen door de provincie voor het uitmalen van schutwater
van de hulpsluis aan de Geer, 1956-1957.

1 omslag

Stukken betreffende het conflict met J.A. Neuteboom te
Noorden inzake het niet nakomen van zijn betalingsverplichting in het onderhoud van de rijweg van de Grechtkade,
1952-1955.

1 omslag

Stukken betreffende een conflict met het gemeentebestuur
van Kamerik inzake door het waterschap ten onrechte betaalde tolgelden, 1959-1960.

1 omslag

Stukken betreffende de verbetering van de rijweg over een
gedeelte van de Grechtkade tussen Woerdense Verlaat en de
Houtkade, 1960-1970.

1 omslag

Stukken betreffende de overdracht van het beheer en onderhoud van de rijweg over de Grechtkade aan het Groot-Waterschap van Woerden, 1972-1974.

1 omslag

Wegen
277.

278.
279.

280.

281.

282.

283.

284.
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Sluizen
285.

286.

287.

Stukken betreffende het verkrijgen van concessies tot heffing
van schutgelden, met tarieven van schutgelden en staten van
ontvangsten en uitgaven van de sluis, 1902-1959.

1 omslag

Stukken betreffende de vernieuwing van de schutsluis in de
Kamerikse Wetering nabij het stoomgemaal, 1910-1911, met
tekening, 1910.

1 omslag

Stukken betreffende de verbetering van de schutsluis in de
Kamerikse Wetering nabij het stoomgemaal, 1971-1972.

1 omslag
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