
ARCHIEF VAN HET WATERSCHAP OTTERSPOORBROEK, 
1562-1949 

STUKKEN VAN ALGEMENE AARD 

154. Notulen van de vergaderingen van het polderbestuur, 1839-1846. 1 deeltje 

155-159. Notulen van de vergaderingen van stemgerechtigde ingelanden en van het 
bestuur van het waterschap, 1860-1948. 5 delen 
155. 1860-1868 
156. 1868-1886 

157. 1886-1899 

158. 1899-1940 

159. 1940-1948 

160-167. Ingekomen en minuten van verzonden stukken, 1860-1915. 8 pakken 
160. 1860-1863 164. 1881-1884 
161. 1864-1866 165. 1885-1889 
162. 1867-1872 166. 1890-1894 
163. 1873-1880 167. 1894-1915 

168. Agenda op de ingekomen en verzonden stukken, 1860-1904. 1 omslag 

STUKKEN BETREFFENDE BIJZONDERE ONDERWERPEN 

Organisatie 

169. Schouwbrieven of reglementen van de polder Otterspoorbroek, 1571, 1828; 
met concepten en afschriften. 1 omslag 

170. Schouwbrief of reglement van de Poeldijk tot aan de Heycopperkade, 1664; 
met afschriften en hoefslaglijsten, 1685-1760. 1 katern 

171. Stukken betreffende de totstandkoming van het Bijzonder reglement, 1858. 
1 omslag 

N.B. Zie ook nrs. 160-161 en kaartenlijst. 

172. Stukken betreffende de eventuele oprichting van een hoogheemraadschap 
van de Vecht, 1920. 1 omslag 

Bestuur 

173. Lijsten van stemgerechtigde ingelanden, 1905-1940. 1 omslag 

174. Stukken betreffende benoeming en ontslag van molenmeesters, voorzitter en 
heemraden, 1801-1938. 1 omslag 
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Personeel 

175. Stukken betreffende benoeming en ontslag van het personeel, 1852-1938. 
1 omslag 

176. Instructies voor het personeel, 1863-1929. 1 omslag 

Eigendommen, rechten 

Algemeen 

177. Staten van eigendommen, 1863, 1900. 2 stukken 

Molen 

178. Stukken betreffende het onderhoud van de watermolen van Otterspoorbroek, 
1859-1920. 1 omslag 

179. Stukken betreffende de levering van molenonderdelen, 1858-1862.1 omslag 

180. Assurantie-polissen van de watermolen, 1815-1820. 1 omslag 

Overig onroerend goed en rechten 

181. Akte van verkoop door het waterschap aan de Rhijnspoorweg Maatschappij 
van percelen grond en water onder de gemeente Breukelen-Nijenrode ten 
behoeve van de spoorlijn Harmelen-Breukelen, 1868. 1 stuk 

182. Akten van verkoop door het waterschap aan het Rijk van percelen grond en 
water in verband met de verbreding van het Merwedekanaal en de aanleg 
van rijksweg no. 2, 1938-1941. 1 omslag 

183. Overeenkomst tot vestiging van een recht tot weg tussen het waterschap en 
de PUEM, met bijbehorende stukken, 1941. 1 omslag 

184. Stukken betreffende de verpachting van het grasgewas, 1886-1919. 
1 omslag 

185. Condities en voorwaarden van verpachting van de visserij in de Kerkgracht, 
1720, 1793, 1800. 3 stukken 

Archief 

186. Stukken betreffende de inbewaringgeving van het archief, met inventarislijs
ten, 1894-1940. 1 omslag 
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Belasting 

Kadastrale boeklwuding 

187. Legger van omslagplichtige percelen van de polder Otterspoorbroek, aange
legd 1845 en bijgehouden tot ca. 1860. 1 deel 

188-189. Leggers van omslagplichtige percelen van het waterschap, 1884-1949. 
188. aangelegd 1884 en bijgehouden tot 1929 2 delen 
189. aangelegd 1929 en bijgehouden tot 1949 

190. Verzamelstaten van schuldplichtige percelen gelegen in het waterschap en 
opgenomen op de legger van het hoogheemraadschap van Zeeburg en 
Diemerdijk, 1870-1871, 1905. 3 stukken 

Inning 

191. Gaderlijsten van de omslag, 1863-1865, 1894-1948. 1 pak 

Financiën 

192-194. Begrotingen, met memories van toelichting, 1895-1947. 3 pakken 
192. 1895-1915 

193. 1916-1930 

194. 1931-1947 

195-196. Rekenigen van de polder Otterspoorbroek, met gaderlijsten en enige dubbel
exemplaren, 1562-1858. 2 pakken 

195. 1562,1786-1810 
196. 1811-1858 

197-199. Rekeningen van inkomsten en uitgaven van het waterschap, 1894-1948. 
197. 1894-1915 3 delen 
198. 1916-1935 
199. 1936-1948 

N.B. Zie voor de rekeningen over de periode 1858-1894 de serie ingeko
men en minuten van verzonden stukken. 

200-201. Bijlagen bij de rekeningen, 1778-1877. 2 pakken 
200. 1778-1827 
201. 1839-1877 

202. Dagregisters van ontvangst en uitgaaf, 1925-1948. 1 omslag 
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Toezicht 

Keur, schouw 

203. Keuren van het waterschap, 1863-1909. 1 omslag 

204. Hoefslaglijst van de Kerkgracht, 17de eeuw. 1 stuk 

205. Hoefslaglijsten van de Rijnkade en Ketelboeterskade, 1813-1858, van de 
Poeldijk, 1771-1861 en van de Noordkade, 1778-1859. 1 omslag 

206-207. Leggers van onderhoudsplichtigen in de weteringen en sloten van het 
waterschap, 1858-1908. 1 deel en 1 omslag 
206. opgemaakt ca. 1858 en bijgehouden tot 1883 
207. 1884-1908 

208. Leggers van onderhoudsplichtigen in de dijken en kaden van het water
schap, aangelegd ca. 1858 en bijgehouden tot 1918; met uittreksel uit de 
legger der wegen der gemeente Breukelen-St.Pieters, begin 20ste eeuw. 

1 omslag 

209. Schouwverslagen van de schouw over de Poeldijk en het voetpad in Oud-
Aa, 1679-1715. 1 omslag 

210. Schouwverslagen van de ringschouw over de polder, 1733-1734, 1801; met 
rekening, 1776. 1 omslag 

211. Insinuatie door schout en heemraden van Otterspoorbroek aan de heer Voet 
van Winssen om een duiker die hij heeft gelegd te verwijderen of te dichten, 
1733-1734. 2 stukken 

Vergunningen 

212. Vergunningen verleend aan diverse instellingen en personen tot de uitvoe
ring van kleine kunstwerken, 1856-1858, 1898, 1908-1947. 1 omslag 

N.B. Zie ook kaartenlijst. 

213. Overeenkomsten gesloten tussen het waterschap en Rijkswaterstaat in 
verband met de aanleg van het Merwedekanaal, met bijbehorende stukken, 
1884-1893. 1 omslag 

214. Vergunningen met bijbehorende stukken, verleend in verband met de aanleg 

van rijksweg no.2 en de verbreding van het Merwedekanaal, 1939-1941,1947-
1949. 1 omslag 
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15. Gezicht op de overtoom in de Haarrijn, met op de achtergrond liet Mcrwedekanaat; gezien vanuit het 
luiden vanaf de westkanaaldijk, 1892. 
RAU, top. atlas, archief Rijkswaterstaat, z.n. 

Beheer en onderhoud van water, watergangen, waterkeringen en wegen 

Wa terkwa n ti tei t, afiua tering 

215. Rapport inzake het stichten van een stoomgemaal voor gemeenschappelijke 

bemaling van de waterschappen Kortrijk en Otterspoorbroek, 1915. l stuk 

216. Stukken betreffende de stichting van een electrische bemaling voor de polder 
Otterspoorbroek en de verkoop van de molen, 1920-1927. 1 omslag 

N.B. Zie ook kaartenlijst. 

217. Stukken betreffende eventuele Vechtbemaling te Muiden in verband met 
regelmatig voorkomende hoge waterstanden op de Vecht, 1929. 1 omslag 
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218. Stukken betreffende de eventuele stichting van een gemeenschappelijke 
bemaling van de waterschappen Otterspoorbroek, Maarssenbroek en de 
Hoge- en Neermaten, 1939-1943. 1 omslag 

219. Stukken betreffende de verbreding van het Merwedekanaal en de aanleg van 
rijksweg no. 2 en de gevolgen voor bemaling en afwatering van het water
schap, 1935-1942. 1 omslag 

N.B. Zie ook kaartenlijst en nr. 214 

220. Stukken betreffende een wijziging in de waterschapsindeling en de stichting 
van een gemeenschappelijke bemaling voor Kortrijk en Otterspoorbroek-
west, 1946-1948. 1 omslag 

221. Stukken betreffende de handhaving van het maalpeil in het waterschap, 
1840-1937. 1 omslag 

222. Adres van het bestuur van het waterschap Maarssenbroek aan Provinciale 
Staten van Utrecht betreffende het maalpeil op en de diepte van de Haarrijn, 
1885; met bijbehorende stukken 1882-1885. 1 omslag 

Watergangen 

223. Stukken betreffende een proces over het onderhoud van de Kerkvaart tussen 
de waterschappen Otterspoorbroek en Heycop, genaamd de Lange Vliet, 
naar aanleiding van de aanleg van het Merwedekanaal; met vonnis van de 
Hoge Raad, 1888-1894. 1 omslag 

Waterkeringen 

224. Verklaring van Splinter Cornelisz, Jacob Knappert en Johan van de Bogaert 
inzake het onderhoud van hun slagen in een stuk dijk tussen de Galger-
waardsbrug en de Kortrijker-Molenvliet, 1665. Afschriften, in tweevoud. 

2 stukken 

225. Stukken betreffende het onderhoud van de Rijnkade, Ketelboeterskade en 
Broekdijk, 1845-1943. 1 omslag 

226. Stukken betreffende het onderhoud van de Noordkade, 1915-1926. 

1 omslag 

Wegen en bruggen 

227. Bestekken en voorwaarden waarnaar schout en heemraden van de polders 

de Haar, Themaat, Laagnieuwkoop en Gieltjesdorp willen aanbesteden het 

onderhoud van de brug en de sluis in de Buitenrijn in de Vechtdijk tegen

over Oudaen; met rekening, 1715. 3 stukken 

228. Stukken betreffende een geschil over het onderhoud van de stenen brug in 
de uitweg van de polder over de Buitenrijn, 1800. 1 omslag 
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229. Stukken betreffende de aanbesteding van het vernieuwen van een brug in de 
Broekdijk bij de molen, 1855. 1 omslag 

230. Stukken betreffende een proces over het onderhoud van een gedeelte van de 
Portengensche weg, 1862-1863. 1 omslag 

231. Stukken betreffende het onderhoud van de kwakel over de Haarrijn en een 
houten brug in de Poeldijk over de uitwatering van Otterspoorbroek, 1856-
1878. 2 stukken 

232. Bestek en voorwaarden van aanbesteding van het maken van een nieuwe 
brug in de Woerdsche weg over de Haarrijn, 1868. 1 katern 

233. Stukken betreffende de opruiming van de overtoom in de Haarrijn bij de 
Noordkade, 1926-1929. 1 omslag 
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KAARTENLIJST 

171-2. Schetskaart van de polder Otterspoorbroek. 
H.C. van Dooren, ca. 1860. 
Pen, ingekleurd; 50 x 69 cm; schaal 1:5000. 1 blad 

212-2. Constructietekening van de brug over de Vliet van de polder Otterspoor
broek in het bouwplan voor arbeiderswoningen te Breukelen. 
Vorkink en Wormser, 1918. 
Blauwdruk; 61 x 79 cm; schaal 1:20. 1 blad 

212-3. Situatiekaart van het bouwplan voor arbeiderswoningen door de woning-
bouwvereninging Breukelen, met bouwtekeningen. 
Vorkink en Wormser, 1917. 
Lichtdrukken; diverse afmetingen. 4 bladen 

216-2. Constructietekening van de plattegrond en doorsnede van het plan tot 
plaatsing van een schroefpomp met electromotor in de bestaande watermo
len van Otterspoorbroek. 
J.Delmer, Pannevis, Utrecht, 1920. 
Blauwdruk; 67 x74 cm; schaal 1:50. 1 blad 

216-3. Constructietekening van de plattegrond en doorsnede van het opstellings-
plan van een H.G. motor met ingebouwde tandradoverbrenging voor direkte 
aandrijving van een bonkelaar in de schepradmolen van de polder Otter
spoorbroek. 
Fr. Eriksson, Rotterdam, 1925. 
Blauwdruk; 81 x 77 cm; schaal 1:50. 1 blad 

216-4. Bouw- en constructietekeningen van het ontwerp voor een electrisch schroef-
pompgemaal met woning in het waterschap Otterspoorbroek. 
W.C. en K.de Wit, Amsterdam, 1927. 
Blauwdrukken, 63 x 85 cm, 57 x 74 cm; schaal 1:100, 1:50.2 bladen 

219-2. Situatiekaart, plattegrond en dwarsprofielen van de duiker in de Haarrijn 
onder de aan te leggen rijksweg no. 2. 
Rijkswaterstaat, 1938. 
Lichtdruk; 59 x 81 cm; schaal 1: 2500, 1: 200. 1 blad 

233. Situatiekaart van het ontwerp voor het station Breukelen. 
Nederlandsche Rijnspoorwegmaatschappij, 1872. 
Pen, ingekleurd; 40 x 66 cm; schaal 1:500. 1 blad 

234. Dwarsprofiel van het Merwedekanaal met een grondduiker in de polder 

Otterspoorbroek. 

J.Kluit, Ingenieur van de Waterstaat, 1887. 
Pen; 25,5 x 81,5 cm; schaal 1:100.1 blad 
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235. Situatiekaart van het ontworpen Merwedekanaal in het waterschap Otter-
spoorbroek. 
J.Kluit, Ingenieur van de Waterstaat, 1887. 
Pen; 46 x 338 cm; schaal 1:1000; compositiekaart. 2 bladen 

236. Situatiekaart van het Merwedekanaal bij de kruising met de Kerkvaart; met 
aanduiding en dwarsprofiel van de aan te leggen kleibekisting. 
Rijkswaterstaat, ca. 1890. 
Pen, ingekleurd; 43 x 69 cm, 24 x 107 cm; schaal 1:100. 2 bladen 

237. Dwarsprofielen van de Haarrijn en van kunstwerken en dammen in de 
polder Otterspoorbroek. 
Technisch Adviesbureau van de Unie van Waterschapsbonden, 1938. 
Lichtdrukken; 46 x 66 cm; schaal 1:100 2 bladen 

238. Plattegronden, doorsnede en aanzichten van het ontwerp van een duiker in 
de Achterwetering van Otterspoorbroek, met hulpwerken, onder de spoorlijn 
Harmelen-Breukelen. 
Anoniem, 1934 
Blauwdrukken; 60 x 103 cm, 88 x 83 cm; schaal 1:50, 1:20 2 bladen 

239. Dwars- en lengteprofielen ten behoeve van de verbetering van de kade langs 
de Haarrijn. 
J.T.Vermeulen, 1940 
Blauwdruk; 73 x 111 cm; schaal 1:10. 1 blad 
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