
ARCHIEF VAN HET WATERSCHAP BOSSENWAARD, 
1817-1961 

STUKKEN VAN ALGEMENE AARD 

75-76. Notulen van de vergaderingen van gecommitteerden en stemgerechtigde 
ingelanden, 1839-1961. 2 delen 
75. 1839-1923 
76. 1924-1961 

N.B. Nummer 75 bevat tevens het brievenboek over de periode 1829-
1923; met vóórin een afschrift van de vergunning verleend aan de 
Baronnie van IJsselstein om water te trekken uit de Lek naar de 
IJssel d.d. 1646 en een afschrift van een vergunning verleend door 
de regenten der Baronnie aan de eigenaar van de uiterwaard om 
een stenen heul aan te leggen d.d. 1713. 

77. Ingekomen en minuten van verzonden stukken, 1830-1954. 1 omslag 

78. Presentielijsten van de vergaderingen van stemgerechtigde ingelanden, 1942-
1961. 1 omslag 

79. Presentielijsten van de vergaderingen van het bestuur, 1942-1961. 1 omslag 

STUKKEN BETREFFENDE BIJZONDERE ONDERWERPEN 

Organisatie 

80. Reglement voor de Bossenwaard, 1839. 1 stuk 

81. Bijzonder reglement voor het waterschap de Bossenwaard, 1859; met kaarten 
en stukken betreffende de totstandkoming en latere wijzigingen, 1858-
1942. 1 omslag 

N.B. Zie ook kaartenlijst. 

82. Stukken betreffende de totstandkoming van een nieuw Bijzonder reglement 
naar aanleiding van de opheffing van de heulsluis in de IJsseldam, 1949-
1950. 1 omslag 

83. Stukken betreffende de opheffing van het waterschap, 1960-1961. 1 omslag 

Bestuur 

84. Lijsten van stemgerechtigde ingelanden, 1942-1961. 1 omslag 

85. Stukken betreffende de benoeming van gecommitteerden, 1928,1941-1961. 

1 omslag 
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Personeel 

86. Stukken betreffende benoeming, salariëring en ontslag van de secretaris
penningmeester, 1941-1960. 1 omslag 

Eigendommen, rechten 

87. Staat van eigendommen, 1960. 1 stuk 

88. Inventarislijsten van archiefstukken, 1854,1860,1879; met stukken betreffen
de het beheer van het archief, 1921-1956. 1 omslag 

Belasting 

89-91. Leggers van omslagplichtige percelen, ca. 1888-1961. 
2 omslagen en 1 deel 

89. aangelegd ca. 1888 
90. aangelegd 1900 en bijgehouden tot ca. 1940 
91. aangelegd ca. 1940 en bijgehouden tot 1961 

92. Gaderlijsten, 1941-1961; met twee lijsten van oudere datum z.j. 1 omslag 

Financiën 

Begroting 

93-96. Begrotingen, vanaf 1941 met memories van toelichting, 1860-1961.4 pakken 

93. 1860-1906 

94. 1907-1928 

95. 1929-1941 

96. 1942-1961 

97. Begroting van kosten van het uitdiepen van de Enge IJssel vanaf de Lopikse 
Verlaat tot in de IJssel benoorden de IJsselbrug nabij het Gein, met memorie 
van toelichting, 1857. 2 stukken 

Rekening en verantwoording 

98-103. Rekeningen, 1854-1956. 6 pakken 
98. 1854-1884 

99. 1885-1903 

100. 1904-1916 

101. 1917-1927 

102. 1928-1941 

103. 1942-1961 

104. Bijlagen bij de rekeningen, 1855-1899. 1 pak 

146 Waterschap Oudegein 



105-106. Journalen van ontvangst en uitgaaf, 1936-1959. 2 omslagen 
105. Ontvangsten, 1936-1958 

106. Uitgaven, 1936-1959 

107. Kasboek van inkomsten en uitgaven, 1923-1942. 1 deel 

Leningen, beleggingen 

108. Stukken betreffende diverse geldleningen ten behoeve van verbeteringen 
aan de zomerkade, 1926,1942-1948 en ten behoeve van de stichting van een 
bemalingsinrichting, 1952. 1 omslag 

109. Stukken betreffende de financiering van het dijksonderhoud, 1944-1957. 

1 omslag 

Toezicht 

Keur 

110. Keur van het waterschap, met wijzigingen en met kaart, 1942-1958. 

1 omslag 

111. Stukken betreffende overtreding van de keur, 1942-1961. 1 omslag 

Vergunningen 

112. Stukken betreffende een vergunning, verleend aan de N.V. Maatschappij tot 
Exploitatie van Steenfabrieken te IJsselstein tot afgraving van een perceel 
bouwland, 1952. 1 omslag 

113. Vergunning tot het doen lozen van spuiwater, afkomstig van het opspuiten 
van land in de Bossenwaard, in de watergangen van het waterschap, 1961. 

1 omslag 

Beheer en onderhoud van water, watergangen, waterkeringen en wegen 

Waterkwantiteit, afwatering 

114. Stukken betreffende een herhaalde malen gerezen geschil met de drie 
waterschappen onder IJsselstein inzake het openen en sluiten van de heul-
sluis in de IJsseldam, 1835-1951. 1 pak 

115. Stukken betreffende het herstel en herleggen van duikers in de IJsseldam, 
1852-1955. 1 omslag 

116. Stukken betreffende het verleggen en onderhoud van de uitwateringssloot 
van de Bossenwaard, 1884-1949. 1 omslag 
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117. Stukken betreffende een wijziging van de afwatering en 
waterkering in verband met de brugbouw over de Lek bij Vianen, 1933-
1937. 1 omslag 

118. Stukken betreffende beheersing van het waterpeil, 1934-1961. 1 omslag 

119. Stukken betreffende de stichting en exploitatie van een electrische bema-
lingsinrichting ten behoeve van de uitwatering op de rivier de Lek na de 
opheffing van de heulsluis in de IJsseldam, 1950-1961. 1 omslag 

Waterkeringen 

120. Conventie tussen ingelanden van de Uitterwaarden in de Bossche polder 
boven de Vaart aangaande het verhogen van de kade langs de Lekdijk, 
1817. 1 stuk 

121. Stukken betreffende het onderhoud van de zomerkade van de Bossenwaard, 
1859-1961. 

1 omslag 
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KAARTENLIJST 

81-2. Kaart van het waterschap Bossenwaard; in tweevoud. 
F.G.Koren, 1942. 
Pen, lichtdruk; 34x 86 cm; schaal 1:1500 2 bladen 

175. Kaart van het waterschap Bossenwaard, met hoogteprofielen. 
Provinciale Waterstaat Utrecht, z.j. 
Lichtdruk, ingekleurd; 29 x 83 cm; schaal 1:2500 1 blad 

176. Situatiekaart van het terrein bij de haven en de schipbrug over de rivier de 
Lek te Vreeswijk, waarop ingetekend de projekthaven bewesten de brug. 
Hoofdingenieur van de waterstaat, 8ste district, 1851. 
Pen, ingekleurd; 33 x 40 cm; schaal 1:1000 1 blad 
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