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I N L E I D I N G 

A. GESCHIEDENIS VAN HET WATERSCHAP LOPIKERWAARD 

1. (Voor)geschiedenis 

Denkend aan Holland 
zie ik brede rivieren 
traag door oneindig 
laagland gaan, 
rijen ondenkbaar 
ijle populieren 
als hoge pluimen 
aan de einder staan; 
en in de geweldige 
ruimte verzonken 
de boerderijen 
verspreid door het land, 
boomgroepen, dorpen, 
geknotte torens, 
kerken en olmen 
in een groots verband, 
de lucht hangt er laag 
en de zon wordt er langzaam 
in grijze veelkleurige 
dampen gesmoord, 
en in alle gewesten 
wordt de stem van het water 
met zijn eeuwige rampen 
gevreesd en gehoord. 

H. Marsman (1899-1940) geeft in dit gedicht 'Herinnering aan 
Holland' een beschrijving van het Hollands landschap, dat als 
identiek kan gelden voor het territoir van het waterschap 
Lopikerwaard. 

Vanouds hadden de (veen)polder- en de waterschapsbesturen als 
directe belangenbehartiging: beheersing van de waterstromen en 
de zorg voor een veilig wonen en werken achter dijken en kaden. 
Allengs kregen deze opeenvolgende besturen ook met andere onder
werpen en belangen te maken bijvoorbeeld op het gebied van 
recreatie, verkeer, ruimtelijke ordening, natuurbeheer en milieu. 

De waterschapstaak kreeg, in vergelijking met het verleden, meer 
facetten en diende daartoe ook de beschikking te hebben over 
voldoende financieel draagvlak om belangrijke en noodzakelijke 
investeringen, voor bijvoorbeeld gemalen, te kunnen doen. Voorts 
was er de noodzaak van een krachtig bestuur en eigen deskundig 
administratief en technisch personeel. 



II 

In 1968 aanvaardden provinciale Staten van Utrecht de Nota 
reorganisatie waterschappen. Volgens deze nota moest het aantal 
waterschappen in de provincie in tien jaar worden teruggebracht 
van 125 tot 8. 
Eén van deze waterschappen zou een waterschap Lopikerwaard zijn, 
waarvan een klein gedeelte in de provincie Zuid-Holland lag. 
Op 20 juni 1973 besloten Provinciale Staten van Utrecht tot 
oprichting en reglementering van het waterschap Lopikerwaard. 
Zes dagen daarvóór hadden Provinciale Staten van Zuid-Holland een 
identiek besluit genomen. 

Het nieuwe waterschap, dat op 1 januari 1974 zijn taak zou 
aanvangen, kwam in de plaats van het sinds de 1328 bestaande 
hoogheemraadschap van den Lekdijk Benedendams en van den 
IJsseldam, de (boezem)waterschappen De Hooge Boezem achter 
Haastrecht en De Enge IJssel en Lopikerwetering, vijftien geheel 
of grotendeels in de provincie Utrecht gelegen waterschappen en 
acht geheel of grotendeels in de provincie Zuid-Holland gelegen 
polders. Tevens werd aan het waterschap een klein gedeelte van 
het Utrechtse waterschap Oudegein toegevoegd. 

* * * 

De vijftien opgeheven waterschappen, geheel of grotendeels 
gelegen in de provincie Utrecht: 

1 - Batuwe 
2 - Benschop 
3 - Broek en Lage Biezen en Neder-Oudland 
4 - De Gecombineerde Uiterwaarden onder Jaarsveld 
5 - Graaf 
6 - Heeswijk 
7 - Hoekoop, Vliet en Dijkveld 
8 - Hoge Biezen en Over-Oudland 
9 - Lopik, Lopikerkapel en Zevenhoven 
10 - Polsbroek 
11 - Vogelzang 
12 - Vijfhoeven 
13 - Wiel 
14 - Willeskop, Kort Heeswijk en Blokland 
15 - Willige Langerak, Cabauw en Zuid-Zevender en Vijfhoeven 

- De waterschappen genoemd onder de nummers 3 en 8 stonden 
sinds 1954 onder één bestuur. Sinds 1971 was hetzelfde het 
geval met de waterschappen genoemd onder de nummers 1, 5 
11, 12 en 13. 

De acht opgeheven polders, geheel of grotendeels gelegen in 
de provincie Zuid-Holland: 

1 - Bonrepas en Noord-Zevender 
2 - Galgoort 
3 - Groot Keulevaart 
4 - Hoonaard 
5 - Klein Keulevaart 
6 - Rozendaal 
7 - Snelrewaard 
8 - Vlist-Oostzijde 
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2. Ontwikkeling van het waterschap 

Voor het waterschap gold het Utrechts Waterschapsreglement. Het 
in dit reglement en in het bijzonder reglement voor het 
waterschap aan Gedeputeerde Staten opgedragen toezicht en de aan 
hen toegekende bevoegdheden werden uitgeoefend door Gedeputeerde 
Staten van Utrecht. 
Het waterschap Lopikerwaard heeft uitvoering gegeven aan diverse 
waterschapstaken, waarvan de verbetering van de waterbeheersing 
in zijn gebied en de verbetering van een gedeelte van de Lekdijk 
de voornaamste waren. 

De eerste grote opgave van het nieuwe waterschap bestond uit de 
verbetering van de waterbeheersing in zijn gebied. 
De Lopikerwaard werd bemalen door 14 bemalingsinstallaties, 
waaronder één watermolen en een boezemgemaal. 
Hoewel deze installaties in goede staat van onderhoud verkeerden, 
waren zij voor het grootste deel verouderd. Daarnaast was de 
afwatering van de Lopikerwaard bijna geheel gericht op de Gekana
liseerde Hollandsche IJssel, hetzij direct, hetzij via de Vlist-
boezem. 

De waterbergingscapaciteit van de Hollandsche IJssel was onder 
normale omstandigheden maar net voldoende en kon niet worden 
vergroot. 
Tegelijk met de uitvoering van een grootscheepse ruilverkaveling 
werd de waterbeheersing in de Lopikerwaard ingrijpend verbeterd 
door wijziging van watergangen en vervanging van alle bestaande 
bemalingsinrichtingen door vier nieuwe gemalen. Deze gemalen 
werden tussen 1985 en 1990 in gebruik genomen. 
Drie gemalen (De Keulevaart, Knollemanshoek en De Pleyt) wateren 
uit op de Hollandsche IJssel, het vierde gemaal (De Koekoek) 
watert uit op de Lek. 

Een tweede project van grote omvang dat - gedeeltelijk - werd 
uitgevoerd tijdens de twintig jaar dat het waterschap Lopiker
waard bestond, was de verbetering van de dijk langs de Lek. 
De plannen voor verbetering van deze dijk waren opgemaakt door 
Heidemij Adviesbureau B.V., waarbij het door het waterschap 
Lopikerwaard te onderhouden dijkgedeelte in acht dijkvakken was 
onderverdeeld. 
Op het moment van opheffing van het waterschap (31 december 
1993), was de dijkverbetering in enkele dijkvakken inmiddels 
uitgevoerd, terwijl de verbetering van andere dijkvakken nog 
gaande was of nog in een planstadium verkeerde. 



IV 

3. Opheffing; samenvoeging met Leidse Riin en Kromme Riin 

Op de jaarvergadering van de Stichtsche Waterschapsbond van 8 
september 1988 was door het bestuur het idee naar voren gebracht 
om na de instelling van grote waterschappen in het noordwesten 
en in het oosten van de provincie (hoogheemraadschap Amstel en 
Vecht en interprovinciaal waterschap Gelderse Vallei en Eem) door 
samenvoeging van de waterschappen Kromme Rijn, Leidse Rijn en 
Lopikerwaard en het Groot-Waterschap van Woerden tot een groot 
zuidelijk Utrechts waterschap te komen. Provinciale Staten 
haakten hier bij de behandeling van de begroting voor 1989 direct 
op in en namen met algemene stemmen een motie aan waarin 
Gedeputeerde Staten werden uitgenodigd te onderzoeken of deze 
waterschappen met ongereglementeerde gebieden tot een nieuw 
waterschap konden worden samengevoegd. 

Nadat een bestuurlijke stuurgroep en een ambtelijke werkgroep 
waren ingesteld, kwam men al spoedig tot de conclusie dat 
instelling van een Zuidelijk Utrechts Waterschap wenselijk was. 
Naast overleg met de provincie voerden de bij de totstandkoming 
van het nieuwe waterschap betrokken waterschappen ook onderling 
overleg. Nadat duidelijk was geworden dat het Groot-Waterschap 
van Woerden niet voelde voor toetreding tot een Zuidelijk 
Utrechts Waterschap, gingen de waterschappen Kromme Rijn, Leidse 
Rijn en Lopikerwaard verder. Om een zo groot mogelijke invloed 
op de ontwikkelingen te hebben en om hun gemeenschappelijke 
belangen bij de totstandkoming van het nieuwe waterschap zo goed 
mogelijk te behartigen, gingen de drie waterschappen in 1991 over 
tot de oprichting van een samenwerkingsverband op basis van de 
Wet Gemeenschappelijke Regelingen. Deze "Regeling Samenwerkings
verband tot voorbereiding van een Zuidelijk Utrechts Waterschap 
(Z.U.W.)" werd op 18 juni 1991 door Gedeputeerde Staten van 
Utrecht goedgekeurd. Het samenwerkingsverband had een algemeen 
bestuur en een dagelijks bestuur, bestaande uit bestuurders van 
de drie betrokken waterschappen. 

Op 16 juni 1993 stelden Provinciale Staten van Utrecht een 
bijzonder reglement vast voor het Hoogheemraadschap De Stichtse 
Rijnlanden, waarin de drie samenwerkende waterschappen tezamen 
met een aantal niet-gereglementeerde gebieden zouden opgaan. 
Op 1 januari 1994 trad het reglement in werking en werden de 
waterschappen Lopikerwaard, Kromme Rijn en Leidse Rijn opgeheven 
en samengevoegd tot het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. 
Daarmee kwam een einde aan het bestaan van precies twintig jaar 
van het waterschap Lopikerwaard. 

De bescheiden van het archiefvormend orgaan Z.U.W. zijn niet 
afzonderlijk gehouden. De correspondentie voor nagenoeg de gehele 
periode 1989-1993 kan worden aangetroffen in het archief van het 
waterschap Leidse Rijn (inv. nrs. 42-73) In deze inventaris valt 
de directe betrokkenheid van het waterschap Lopikerwaard te 
vinden onder de inv.nrs. 42-53. 



4. Organisatie van het waterschap Lopikerwaard 

a. Bestuurlijke organisatie 

Het waterschap Lopikerwaard was een publiekrechtelijk orgaan, 
tevens een doelcorporatie; dit laatste als gevolg van een bepaald 
aangewezen taak van waterstaatkundige aard. 
De oprichting van waterschappen geschiedt door Provinciale Staten 
die ook belast zijn met het toezicht op de waterschapsbesturen. 

Het waterschap is een bij uitstek Nederlandse instelling. 
Alle waterschappen zorgen er gezamenlijk voor dat Nederland wordt 
beschermd tegen overstromingen; elk waterschap zorgt dat in zijn 
territoir het water in rivieren, kanalen en sloten zo schoon 
mogelijk is en dat de dorpeling en de stedeling met droge voeten 
kan blijven lopen. 
Een waterschap kent 'ingelanden' die binnen het waterschap 
gebouwde en/of ongebouwde eigendommen bezitten. Deze ingelanden 
hebben rechten (stemrecht) en plichten (meebetalen in de kosten: 
de omslag) ingevolge wetten en reglementen. 
De bestuursorganen van een waterschap zijn min of meer te 
vergelijken met een gemeente, met dit verschil dat de leden van 
gemeentelijke organen (gemeenteraad en het college van 
burgemeester en wethouders) komen uit plaatselijke politieke 
partijen. 

In het waterschap werden drie afdelingen onderscheiden: de 
afdeling Vlist, de afdeling Lek en de afdeling IJssel. Deze 
afdelingen waren onder meer de kieskringen voor de verkiezing van 
de hoofdingelanden. 
Het waterschap had 24 hoofdingelanden, waarvan er tenminste zes 
geacht werden de gebouwde onroerende goederen te vertegen
woordigen. De stemgerechtigde ingelanden van de afdeling Vlist 
kozen zes hoofdingelanden (waaronder tenminste één namens 
"gebouwd"), die van de afdeling Lek kozen negen hoofdingelanden 
(tenminste drie namens "gebouwd") en die van de afdeling IJssel 
kozen eveneens negen hoofdingelanden (tenminste twee namens 
"gebouwd"). Tezamen met het bestuur vormden de hoofdingelanden 
de Verenigde Vergadering. 

Het bestuur bestond uit een voorzitter en zes overige leden, 
onder de benaming "dijkgraaf en heemraden". Van de zes heemraden 
hadden er twee zitting voor de afdeling Vlist, twee voor de 
afdeling Lek en twee voor de afdeling IJssel. Zij moesten 
ingeland zijn of gebruiker van binnen de grenzen van de desbe
treffende afdeling gelegen land of water. 
Dijkgraaf en heemraden werden door de Koning benoemd, geschorst 
en ontslagen. Benoeming vond plaats op aanbeveling van het 
bestuur, dat aan de hand van de uitslag van een stemming in de 
Verenigde Vergadering voor elke benoeming een aanbeveling 
opmaakte die de namen van drie personen omvatte. Alvorens de 
Verenigde Vergadering tot stemming overging, had het bestuur het 
gevoelen van het desbetreffende afdelingsbestuur ingewonnen. 

De Verenigde Vergadering was bevoegd bij gemotiveerd besluit van 
het gevoelen van het afdelingsbestuur af te wijken. Indien dit 
gebeurde, moest hiervan bij inzending van de aanbeveling aan 
Gedeputeerde staten kennisgegeven worden, onder mededeling van 
de beweegredenen die tot de afwijking hadden geleid. 
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De door stemgerechtigde ingelanden gekozen hoofdingelanden 
vormden tezamen met de voor de desbetreffende afdeling benoemde 
heemraden en de voorzitter van het waterschap in iedere afdeling 
het afdelingsbestuur. 
De afdelingsbesturen waren belast met de schouwvoering van de 
binnen de afdeling gelegen werken, met uitzondering van de 
primaire waterkeringen, de Vlistboezem en de wegen. Daarnaast 
oefenden zij bevoegdheden uit die door het bestuur aan hen waren 
overgedragen. 
Zij werden geraadpleegd over door de Verenigde Vergadering te 
nemen besluiten betreffende de uitvoering van werken of het 
onderhoud van werken in een afdeling. De afdelingsbesturen 
mochten voorstellen doen aan het bestuur en dienden desgevraagd 
het bestuur of de Verenigde Vergadering van advies. 

Daarnaast droegen de afdelingsbesturen er zorg voor dat de 
ingelanden in de desbetreffende afdeling tenminste één keer per 
jaar bijeenkwamen, op een zodanig tijdstip dat in deze 
bijeenkomst de ontwerp-begroting van het waterschap voor het 
volgend dienstjaar onderwerp van bespreking kon uitmaken. 

In afwijking van de hiervoor beschreven regeling van de ver
kiezing van hoofdingelanden en het opmaken van aanbevelingen voor 
de benoeming van de leden van het bestuur vond de eerste 
benoeming c.g. aanbeveling van hoofdingelanden en bestuursleden 
als volgt plaats: 

De besturen van de waterschappen c.q. polders Bonrepas en Noord-
zwender, Galgoort, Groot-Keulevaart, Hoenkoop, Vliet en Dijkveld, 
Hoonaard, Klein-Keulevaart, Polsbroek, Rozendaal, Snelrewaard en 
Vlist-Oostzijde maakten een aanbeveling op voor de benoeming van 
twee heemraden van de afdeling Vlist en benoemden zes hoofdinge
landen, waarvan één voor het gebouwd, voor deze afdeling. 
De besturen van de waterschappen Batuwe, Graaf, Vogelzang, Wiel 
en Vijfhoven, de Gecombineerde Uiterwaarden onder Jaarsveld, Hoge 
Biezen en Over-Oudland, Lopik, Lopikerkapel en Zevenhoven en 
Willige Langerak ca. deden hetzelfde met betrekking tot de 
aanbeveling van twee heemraden en de benoeming van negen 
hoofdingelanden (waarvan drie voor het gebouwd) voor de afdeling 
Lek. 
De aanbeveling van de twee heemraden en de negen hoofdingelanden 
(waarvan twee voor het gebouwd) voor de afdeling IJssel werd 
verzorgd door de besturen van de waterschappen Benschop, Broek 
en Lage Biezen en Neder-Oudland, Heeswijk en Willeskop ca. 
Ten aanzien van de eerste benoeming van een dijkgraaf maakten 
dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van den 
Lekdijk Benedendams en van den IJsseldam met de voorzitters van 
de op te heffen waterschappen en polders aan de hand van een 
stemming een voordracht van drie personen op. 

Op 1 januari 1974 begon het nieuwe waterschap Lopikerwaard aan 
zijn taak. Het bestuur bestond uit dijkgraaf Ph;C. van der Lee 
en de heemraden G. van der Neut en P. de Pater Az (afdeling 
Vlist), A. den Hartogh en J.K. Hakkesteegt (afdeling Lek), W. 
Verwey en J. Verkaik (afdeling IJssel). 
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En voorts uit: 

- hoofdingelanden van de afdeling Lek: 
G.A. de Gier, A.A. Kromwijk, M. Oskam, E.C. van Rooijen, W. 
Schep, H. Timmer, J.K. Verhoef, H. van Voorst en T. Vroege. 

- hoofdingelanden van de afdeling IJssel: 
A.T.A. de Bruin, Jac. van Kooten, Jan van Kooten, C. van 
der Louw, G.R. Overbeek, C. Schalij, W.A. Snoek, T. van 
Vliet en A. van Woudenbergh. 

- hoofdingelanden van de afdeling Vlist: 
J. Borst, W.J. Maaijen, G.Th. Oosterlaken, T. de Pater, 
W.M.J. van Rossum en A.Th. Spruit. 

In de eerste vijftien jaar van het bestaan van het waterschap 
vonden een aantal wijzigingen in de samenstelling van het bestuur 
plaats, zodat vanaf 1986, toen dijkgraaf Ph. C. van der Lee werd 
opgevolgd door jhr. A.H. de Beaufort, niemand van de bestuurs
leden van het eerste uur meer in functie was. 
In de afdeling Vlist werd heemraad P. de Pater in 1976 opgevolgd 
door T. de Pater. Heemraad G. van der Neut werd in 1982 opgevolgd 
door J. Borst, die op zijn beurt in 1986 opgevolgd werd door 
J.P.C, van den Broek. 
In de afdeling Lek werden de heemraden J.K. Hakkesteegt en A. den 
Hartogh in 1979 opgevolgd door P.A.M, de Vos en J.K. Verhoef. 
In de afdeling IJssel werd heemraad J. Verkaik in 1976 opgevolgd 
door Jac. van Kooten, die op zijn beurt in 1987 opgevolgd werd 
door C. van der Wijngaard. De plaats van heemraad W. Verwey werd 
in 1983 ingenomen door G.R. Overbeek. 

* * * 

Op 1 januari 1989 kreeg het waterschap een nieuw bijzonder 
reglement. De hernieuwde vaststelling van dit reglement vloeide 
voort uit de vaststelling van het Utrechts Waterschapsreglement 
1987 en het Utrechts kiesreglement voor de waterschappen 1987. 
In het kader van de algehele herziening van de voor de Utrechtse 
waterschappen geldende reglementering dienden in aansluiting 
hierop de voor de verschillende waterschappen geldende bijzondere 
reglementen, waaronder dat voor Lopikerwaard, aan het algemeen 
reglement te worden aangepast. Anders dan in het oude reglement 
uit 1973 werden de taken van het waterschap in het nieuwe 
reglement als volgt opgesomd: 
a) zorg voor waterkering ten behoeve van zijn gebied, waartoe 

behoort kering van opperwater van de Lek; 
b) kwantitatief oppervlaktewaterbeheer in zijn gebied; 
c) onderhoud van en toezicht op wegen. 

Ten aanzien van dit laatste punt werd in de toelichting op het 
nieuwe reglement opgemerkt dat deze taak een neventaak was en in 
de toekomst beperkt van omvang zou zijn. Nadat in het kader van 
de ruilverkaveling een aantal wegen door het waterschap zouden 
zijn overgedragen aan de daarvoor in aanmerking komende 
gemeenten, zouden naast de weg op de Lekdijk nog slechts twee op 
Zuidhollands gebied gelegen wegen bij het waterschap in onderhoud 
zijn. 
Bij de reglementswijziging werd het aantal afdelingen terugge
bracht van drie naar twee, t.w. de afdeling Lek en de afdeling 
IJssel. 
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De grenzen van de nieuwe afdelingen kwamen overeen met die van 
de in ruilverkavelingsverband tot stand gebrachte bemalingsge-
bieden; de afdeling Lek werd bemalen door gemaal De Koekoek, de 
afdeling IJssel door de andere drie nieuwe gemalen. 

Het algemeen bestuur, de verenigde vergadering, bestond uit 24 
leden, hoofdingelanden genaamd. De helft van de hoofdingelanden 
vertegenwoordigde de zakelijk gerechtigden tot de ongebouwde 
onroerende goederen, terwijl de zakelijk gerechtigden tot de 
gebouwde onroerende goederen door de andere 12 ingelanden 
vertegenwoordigd werden. In iedere afdeling werden zes hoofd
ingelanden-gebouwd en zes hoofdingelanden-ongebouwd gekozen. Het 
reglement van 1989 betekende zodoende een aanzienlijke verster
king van de positie van het "gebouwd", dat onder het oude 
reglement slechts door een kwart van de hoofdingelanden vertegen
woordigd werd. 
Het dagelijks bestuur bestond uit een voorzitter en vier leden, 
tezamen dijkgraaf en heemraden genaamd. Voor iedere afdeling werd 
één heemraad als vertegenwoordiger van de zakelijk gerechtigden 
tot de ongebouwde onroerende goederen en één heemraad als ver
tegenwoordiger van de zakelijk gerechtigden tot de gebouwde 
onroerende goederen benoemd. 
Heemraden werden bij Koninklijk Besluit benoemd. Hun benoeming 
- voor vier jaar - geschiedde na inzending van een door de 
verenigde vergadering gemaakte aanbeveling, nadat eerder door het 
desbetreffende afdelingsbestuur een subaanbeveling was opgemaakt. 
De verenigde vergadering kon van een subaanbeveling afwijken bij 
een besluit, genomen met twee derden van de stemmen. 
Anders dan voorheen werden de heemraden nu uit de leden van het 
algemeen bestuur benoemd. 

Nadat op 22 mei 1989 verkiezingen waren gehouden voor het 
algemeen bestuur van het waterschap en op 5 september van dat 
jaar de subaanbevelingen en aanbevelingen voor de benoeming van 
de heemraden waren opgemaakt, werden bij Koninklijk Besluit van 
21 november 1989 vier heemraden benoemd. 
Drie van hen, t.w. J.P.C, van den Broek (afdeling IJssel, 
ongebouwd), C. van der Wijngaard (afdeling IJssel, gebouwd) en 
P.A.M, de Vos (afdeling Lek, ongebouwd) waren reeds heemraad. 
H. van Voorst (afdeling Lek, gebouwd) trad voor het eerst toe tot 
het college van dijkgraaf en heemraden. Tezamen met dijkgraaf De 
Beaufort bleven deze vier heemraden in functie tot de opheffing 
van het waterschap op 31 december 1993. 
Het nieuwe bijzonder reglement bleef slechts vijf jaar van 
kracht. 

De laatste vergadering van de Verenigde Vergadering in het 
waterschap Lopikerwaard werd op 22 december 1993 in het Dijkhuis 
te Jaarsveld gehouden, leden van het bestuur van het waterschap 
waren toen: 
Dijkgraaf: jhr. ir. A.J.H, de Beaufort. 
Heemraden: J.P.C, van den Broek, H. van Voorst, P.A.M, de Vos en 
C. van der Wijngaard. 
Hoofdingelanden: A. Baas, N. van Beek, A. van Bemmel, M.P.J.V. 
Bos, A. de Bruin, A.C.J.M. Duijts, J.F. de Gier, D.A. de Haan, 
J. Halling, S. Hoogendoorn, C.M. van Kats, P.C. Klever, G. 
Lekkerkerker, G.Th. Oosterlaken, M. Oskam, E.C. van Rooijen, W.A. 
Snoek, A. van Woudenbergh, R.N. van Woudenbergh, J.A. van 
Wijngaarden. 
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Het college van dijkgraaf en heemraden van het waterschap (1993) 

v.l.n.r.: hoofd technische dienst H.TĴ  Boer. heemraad C.van der Wijngaard, 
heemraad. P.A.M.de Vos, dijkgraaf jhr.ir.A.J.H.de Beaufort, 
heemraad J.P.C.van den Broek en heemraad H.van Voorst en 
secretaris G.G.Hammes. 



Het waterschap Lopikerwaard kende geen archiefverordening. Dit 
betekende overigens niet dat er geen afdoende zorg bestond voor 
de archiefbescheiden van de rechtsvoorgangers. 
Als gevolg van overleg in het voorjaar van 1979 tussen de 
rijksarchivaris in de provincie Utrecht werden deze bescheiden -
evenwel zonder daartoe Gedeputeerde Staten van Utrecht te infor
meren - in bewaring gegeven bij het Rijksarchief te Utrecht *i. 

Onderdeel van het archiefbeheer vormde ook selectie en vernieti
ging van daarvoor in aanmerking komende stukken. Met het oog op 
de toegankelijkheid van de archiefbescheiden werd in 1993 
opdracht gegeven tot het doen uitvoeren van deze werkzaamheden 
en was het tevens noodzakelijk tot aanvullende dossiervorming 
over te gaan. De omvang van het waterschapsarchief besloeg toen 
ca. 10Om. Globaal kon in 1993 70,5 ml worden voorgedragen voor 
vernietiging (inv.nr. 125). 
Een en ander geschiedde met hantering van de "Lijst van voor 
vernietiging in aanmerking komende bescheiden uit de archieven 
van de organen van waterschappen, dagtekenende van na 1850 
(vastgesteld bij beschikking van de Minister van Welzijn, 
Volksgezondheid en Cultuur en de Minister van Verkeer en 
Waterstaat a.i.) d.d. 16 juli 1984. 
Van de overige bescheiden werd een dossieroverzicht samengesteld, 
aan de hand waarvan deze archiefinventarisatie geschiedde. 
Als gevolg van de opheffing van het waterschap Lopikerwaard, vond 
begin 1994 een verhuizing plaats en kreeg het archief, dat toen 
een omvang kende van 37,5 ml, zijn nieuwe behuizing in het 
streekarchief Rijnstreek te Woerden.y 

C. Verantwoording van de inventarisatie 

1. Periode 

In deze archiefinventaris is het archief beschreven van het 
waterschap Lopikerwaard uit de periode januari 1974 tot en met 
december 1993. 
De cesuur van de archiefinventaris is bepaald door enerzijds het 
ontstaan van het waterschap Lopikerwaard als gevolg van een 
samenvoeging van de 23 waterschappen (15 in de provincie Utrecht 
en 8 in de provincie Zuid-Holland) en anderzijds als gevolg van 
de samenvoeging van dit waterschap met de waterschappen Kromme 
Rijn en Leidsche Rijn tot de nieuwe waterschapsorganisatie 
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden per 1 januari 1994. 

2. Hantering van de cesuur 

In het algemeen geldt dat in deze archiefinventaris zaken zijn 
beschreven, waarover tot en met 1993 door hetzij de Dijkgraaf en 
Heemraden hetzij door de Verenigde Vergadering een besluit is 
genomen. Deze archiefinventaris bevat echter ook bescheiden van 
voor 1974. 

*1 Deze archieven worden sinds 1996 beheerd door het Streekarchief Rijnland 
te Woerden. 
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Dit betreft bescheiden die onderdeel uitmaken van o.a. verkoop 
van gronden (inv.nrs. 274-282), het benoemen van technisch 
personeel door een rechtsvoorganger (inv.nrs. 97 resp. 106), de 
vaststelling van een bestemmingsplan (inv.nr. 265) en het archief 
van de Vertrouwenscommissie Lopikerwaard (inv.nrs. 1170-1175). 
Tevens is dit een toepassing ten aanzien van retro-acta die deels 
in origineel deels in afschrift werden aangetroffen. 
Met name geldt dit voor rapporten die door het waterschap (ex 
officio) zijn ontvangen en van direct belang waren bij de taak
uitoefening. 

3. Het archief van het waterschap Lopikerwaard 1974-1993; 
onderwerpen 

In afdeling I van de inventaris - stukken van algemene aard -
zijn de bescheiden opgenomen die het gehele bestuurlijke terrein 
van het waterschap Lopikerwaard betreffen, namelijk de notulen 
van de Verenigde Vergadering en die van Dijkgraaf en Heemraden. 

De inventaris is voor wat betreft afdeling II - stukken betref
fende bijzondere onderwerpen - in vieren gedeeld, nl. de be
stuursinrichting, het bestuur, de hulpmiddelen bij de uitvoering 
van de taak en de uitvoering van de taak. 

Onder de eerste categorie zijn bescheiden te vinden betreffende 
de oprichting, de concentratie van waterschappen alsook de 
opheffing van het waterschap. De tweede categorie bevat 
bescheiden betreffende het bestuur. In de derde categorie: de 
gebouwen, dienstwoningen en eigendommen, het personeel, de 
financiën alsook de verhouding tot andere organen en instel
lingen. 
De vierde categorie bestaat uit de onderdelen toezicht, beheer 
en onderhoud van waterstaatswerken resp. van waterovergangen en 
wegen alsook de zorg voor de waterkwaliteit. 

De volgorde van deze onderwerpen is ten dele herleid uit het 
inventarisatieschema waterschapsarchieven van prof.dr. J.L. van 
der Gouw *2, provinciaal archiefinspecteur van Z. Holland en 
geactualiseerd aan de hand van de Code voor de archiefordening 
van de Waterschappen. 

Bij de archief inventarisatie werd de bestaande orde in 
dossiervorming en codering grosso modo als uitgangspunt 
gehandteerd; echter daar waar dit tot een noodzakelijke 
bijstelling diende te leiden, danwei wanneer sprake was van een 
ordening van een zaak op twee verschillende classificatienummers 
vond herordening plaats. 

Ten aanzien van de serie verleende vergunningen heeft een ver
deling plaatsgevonden naar de categorie vergunninghouders 
(inv.nrs. 477-692). 

*2 Prof.dr. J.L. van der Gouw was in de periode 1957-1975 provinciaal 
inspecteur der gemeente- en waterschapsarchieven in Z. Holland en heeft 
vanuit deze functie zeer veel te maken gehad met de archieven van 
opgeheven waterschappen, veenschappen en veenpolders. 
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4. Geschiedenis van de bewerking 

Voordat met de inventarisatie van het archief van het waterschap 
Lopikerwaard werd begonnen, werden de aanwezige bescheiden 
betrekking hebbend op dit waterschap bij elkaar gebracht. 

Het te bewerken archief, met een omvang van ca. 37,5 ml. bestond 
uit twee series gevormde dossiers nl. de semi-statische en de tot 
de opheffing bestaande dynamische serie; voorts was er een 
hoeveelheid dozen met losse bescheiden. 
Deze laatste categorie bescheiden werd voor een groot gedeelte 
gevoegd in de bewaren dossiers. 
Dit betrof ook de afzonderlijk gestelde serie rapporten. 
Indien dit voor de raadpleging noodzakelijk was en integraal 
onderdeel diende uit te maken van de zaak werden deze rapporten 
in het desbetreffende dossier gevoegd. Ten aanzien van de serie 
ontwerp-bestemmingsplannen werd deze serie afzonderlijk opgenomen 
(inv.nrs. 366-427). 

Voorts werd rekenschap gegeven van een hoeveelheid bescheiden die 
van de kameraar afkomstig was en veelal als dubbel archief diende 
te worden aangemerkt. 

Bij de inventarisatie zijn, als gevolg van schoning en selectie, 
de stukken die voor vernietiging in aanmerking kwamen volgens de 
geldende procedure voorgedragen voor vernietiging. 
Daarbij werd de (nieuwe) "Lijst van voor vernietiging in 
aanmerking komende archiefbescheiden van waterschappen van na 
1935, goedgekeurd bij beschikking van de Minister van Welzijn, 
Volksgezondheid en Cultuur en de Minister van Verkeer en 
Waterstaat d.d. 18 januari 1993" gehanteerd. 
Eén en ander heeft ertoe geleid dat de omvang van het in deze 
inventaris opgenomen archief van het waterschap Lopikerwaard 22 
ml. bedraagt. 

5. Openbaarheid 

Dijkgraaf en Heemraden van het Hoogheemraadschap De Stichtse 
Rijnlanden - rechtsopvolger onder algemene titel - zullen terzake 
van de openbaarheid van het archief van het waterschap 
Lopikerwaard nog een afzonderlijk besluit nemen. 

Als gevolg van dit besluit tot openbaarheid zijn de in deze 
archiefinventaris opgenomen archiefbescheiden na formele 
overbrenging ingevolge de Archiefwet 1995 in principe openbaar. 
Evenwel dient rekening gehouden te worden dat een beperkt aantal 
bescheiden vooralsnog niet openbaar zal zijn. 

De bescheiden bevinden zich in de archiefbewaarplaats van het 
streekarchief Rijnstreek te Woerden. De bescheiden zijn voorzien 
van zuurvrije omslagen en archiefdozen. 
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D. Aanwijzingen voor het gebruik van de inventaris 

Ten behoeve van het volledig overzicht op het waterschap 
Lopikerwaard, zijn functioneren en zijn taakuitoefening, verdient 
het aanbeveling kennis te nemen van de inleiding, met name hoofd
stuk B (Geschiedenis van het archief en C (Verantwoording van de 
inventarisatie). 

Men dient erop bedacht te zijn dat bijvoorbeeld in de serie 
vergunningen het met name betreft het verlenen van vergunningen 
op grond van een daartoe ingediend verzoek. Evenwel zal het 
voorkomen dat bij afzonderlijke zaken sprake is van een 
toestemming tot i.c. het hebben van een vergunning. 
Voor wat betreft het onderwerp verbetering van de Lekdijk is in 
de bijlagen 1-9 het overzicht van de dossiers opgenomen, gerela
teerd aan het dijkvak. 

In de inventaris komen een aantal afkortingen voor nl. "inv.nr." 
(inventarisnummer) en N.B. 
Deze laatste geldt als een verwijzing naar overige stukken van 
het desbetreffende onderwerp. 

Het aanvragen van stukken en het citeren van teksten 

Stukken uit het archief van het waterschap Lopikerwaard dient men 
als volgt aan te vragen: 

Archief Lopikerwaard, inv.nr 

Bij het citeren van teksten in publicaties dient men de 
vindplaats tenminste eenmaal volledig en zonder afkortingen te 
vermelden; bij verdere vermelding kan worden volstaan met een 
verkorte versie. 

Volledig: archief waterschap Lopikerwaard 1974-1993; 
inventarisnummer(s) 

Verkort: archief Lopikerwaard; inv.nr(s) 

E. Slotopmerking 

De waterschapsorganisatie Lopikerwaard heeft naast de archief
bescheiden die in deze archiefinventaris zijn opgenomen ook een 
verzameling technische tekeningen gekend. Deze zijn naar ver
wachting als zgn. technisch/tekeningen archief ondergebracht bij 
de rechtsopvolger het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. 
Dit geldt eveneens voor de bijzondere voorwerpen, landkaarten 
e.d., voorheen eigendom van het waterschap Lopikerwaard en zijn 
rechtsvoorganger(s), met name van het Hoogheemraadschap van De 
Lekdijk Benedendams en de IJsseldam. 

* * * 
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Deze archiefinventaris is het resultaat van de opdracht van 
Dijkgraaf en Heemraden van het Hoogheemraadschap De Stichtse 
Rijnlanden aan het bureau Van Lee & Van Everdingen te Vlaardingen 
tot selectie, schoning en inventarisatie van het archief van het 
- voormalig - waterschap Lopikerwaard. 

G.J. Bink 
P .F . Schevenhoven 

VAN LEE & VAN EVERDINGEN 
Vlaard ingen , 1998. 
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6. Illustraties 

omslag Het wapen van het waterschap Lopikerwaard 
"Gevierendeeld; I en IV in keel een kruis van zilver; 
II en III in goud een leeuw van keel, getangd en 
genageld van azuur. 
Het schild gedekt met een gouden kroon van drie 
bladeren en twee parels en gehouden door twee zwanen 
van zilver, gebekt, getangt en gepoot van keel". 
(inv.nr.40 en 40a). 

Vila Het college van dijkgraaf en de heemraden van het 
waterschap Lopikerwaard (1993). 

pag.a Kaart van de gebieden van de waterschappen Kromme Rijn, 
Leidse Rijn en Lopikerwaard. 

pag. 4a Leden van het Algemeen Bestuur van het Zuidelijk 
Utrechts Waterschap (ZUW). 

pag. 10a Het dagelijks bestuur van het waterschap in 1974. 

pag. 15a Het dagelijks bestuur van het waterschap in 1984. 

pag. 15b 10 jaren waterschap in een lied. 

pag. 20a De Verenigde Vergadering bijeen in het Dijkhuis, 
februari 1986 

pag. 39a Publiciteit rond de tentoonstelling 'ontstaan en 
39b bestaan van de Lopikerwaard 1328-1978'. 

pag. 60a Het gemaal Polsbroek. 

pag. 77a Verbetering van de Lekdijk, gedeelte dijkvak III, 
Uitweg-Jaarsveld. 

pag. 84a Kaart ten behoeve van de 'gemalen-visitatie' 1989. 

pag. 89a Aanleg van de fietsbrug over de Vlist, 1983. 

Herkomst illustraties: 

Waterschap Lopikerwaard : omslag, Vila, 10a, 15a-b, 
39a, 60a, 77a, 84a, 89a 

Waterschap Kromme Rijn : a, 4a 

Utrechts Nieuwsblad 3 augustus 1978 : 39a-b 

Utrechts Nieuwsblad 15 februari 1986 : 20a 



kaart met de gebieden van de waterschappen Kromme Rijn, Leidse Rijn en Lopikerwaard 
(uit "het Utrechts Waterschapsbestel" scriptie van secretaris G.Kamperman, 1988. 
Archief waterschap Kromme Rijn. 1971-1993; inv.nr. 1488 
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ARCHIEVEN 
VAN HET BESTUUR VAN HET WATERSCHAP LOPIKERWAARD 

(1950), 1974-1993 

STUKKEN VAN ALGEMENE AARD 

A. Notulen van de Verenigde Vergadering en 
van de afdelingsbesturen. 

1-3 Notulen van de Verenigde Vergadering van 
het waterschap, 1974-1993. 3 omslagen 

N.B. Notulen van 21 december 1988 ontbreken 

1. 1974-1986 
2 . 1987-1990 
3 . 1991-1993 

4-6 Notulen van vergaderingen van de besturen 
van de afdelingen Lek, Vlist en IJssel, 
met notulen van vergaderingen c.q. ver
slagen van bijeenkomsten met ingelanden 
van de desbetreffende afdeling, 
1974-1989. 3 omslagen 

N.B. Notulen van vergaderingen van het bestuur 
van de afdeling Lek van 27 augustus 1974 
en van 9 maart 1987 ontbreken, evenals 
notulen van vergaderingen van het bestuur 
van de afdeling IJsse l van 28 augustus 
1974 en 11 maart 1987. Van bijeenkomsten 
met ingelanden ui t de jaren 1988 en 1989 
zijn geen verslagen. 

4 . a fde l i ng Lek, 1974-1989 
5. a fde l i ng V l i s t , 1974-1989 
6. a fde l i ng I J s s e l , 1974-1989 

7-8 Notulen van vergaderingen van de besturen 
van de nieuw gevormde afdelingen Lek en 
IJssel, 1989-1993. 2 omslagen 

7. afdeling Lek, 1989-1993. 
8. afdeling IJssel, 1989-1993. 

B. Notulen van dijkgraaf en heemraden 

9-28 Notulen van vergaderingen van dijkgraaf 
en heemraden, 1974-1993. 20 omslagen 

N.B. Notulen van vergaderingen 23 oktober 
1994, 12 november 1993 en 2 december 
1993 ontbreken 



9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 

1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 

29. Indexen op de notulen van de vergaderingen 
van dijkgraaf en heemraden, 1974-1980, 
1988-1991. 1 omslag 

II. STUKKEN BETREFFENDE BIJZONDERE ONDERWERPEN 

A. Bestuursinrichting 

Oprichting, reglementering; begrenzing 
N.B. Zie ook inv.nr. 1170-1172 

30 Besluit van Provinciale Staten van 
Utrecht en van Zuid-Holland tot oprich
ting en reglementering van het water
schap Lopikerwaard, Provinciaal Blad 
nr. 85/1973, 1973. 1 stuk 

N.B. Zie ook inv.nrs. 1170-1171 

31-32 Grenskaarten, bladen 1-18, en overzichts-
kaart, behorend bij het besluit van Gede
puteerde Staten van Utrecht d.d. 21 
augustus 1974 ex artikel 4, tweede lid 
van het bijzonder reglement van het 
waterschap, 1973-1974. 2 pakken 

N.B. Bes lu i t ontbreekt 

31 . bladen 1-10 en overz ich tskaar t . 
32. bladen 11-18. 



33 Stukken betreffende aanpassing van de 
grens van de gebieden waar een geredu
ceerde omslag wordt geheven en eventuele 
wijziging van het bijzonder reglement 
daartoe, 1975-1976. 1 omslag 

34 Stukken betreffende de Nota Stemrecht 
Utrechtse waterschappen, 1977. 1 omslag 

35 Notitie van de kameraar inzake wij
ziging van de grens tussen de water
schappen Lopikerwaard en Leidse Rijn 
nabij het Klaphek, met bijlage, 1986. 2 stukken 

36 Stukken betreffende vaststelling van 
het Utrechts Waterschapsreglement 1987 
en het Utrechts kiesreglement voor de 
waterschappen, uitvoering van laatst
genoemd reglement en vaststelling van 
het bijzonder reglement voor het water
schap Lopikerwaard, 1987-1989. 1 omslag 

37 Besluit van Gedeputeerde Staten van 
Utrecht tot nadere aanduiding van de 
grens van het waterschap en de grenzen 
van de afdelingen, met grenskaarten, 
1989. 1 omslag 

38 Dossier inzake het geven van een reactie 
van het waterschap op het Rapport van de 
Werkgroep waterschapsbestuur Utrecht, 
1992. 1 omslag 

39 Stukken betreffende wijziging van het 
Utrechts kiesreglement voor de water
schappen en het bijzonder reglement 
van het waterschap Lopikerwaard, 
1992-1993. 1 omslag 

2. Wapen 

40 

40a 

Stukken betreffende verlening van een 
wapen aan het waterschap, 1974. 1 omslag 

Wapendiploma, verleend door de Hoge Raad 
Adel, 1974. 1 stuk 

NB. Hangt in vergaderzaal te Jaarsveld 



3. Concentratie van waterschappen en op
heffing van het waterschap Lopiker-
waard; oprichting van het Hoogheem
raadschap De Stichtse Rijnlanden 

41 Notitie van de dijkgraaf betreffende 
de vraag of verdergaande concentratie 
van waterschappen wenselijk is of dat 
gemeenschappelijke regelingen de voor
keur verdienen, 1985. 1 stuk 

42 Dossier inzake aanwijzing van vertegen
woordigers van het waterschap in een 
te vormen stuurgroep en een ambtelijke 
werkgroep tot onderzoek naar de moge
lijkheid van samenvoeging van de water
schappen Kromme Rijn, Leidse Rijn, 
Lopikerwaard en Groot-Waterschap van 
Woerden met nog ongereglementeerd 
gebied tot één waterschap, 1989. 3 stukken 

43 Stukken betreffende onderzoek naar de 
vorming van een zuidelijk Utrechts 
waterschap en het aangaan van de gemeen
schappelijke regeling Samenwerkingsver
band tot voorbereiding van een Zuidelijk 
Utrechts Waterschap (Z.U.W.), 1990-1991. 1 omslag 

44 Stukken betreffende benoeming van leden 
van het bestuur van de Gemeenschappe
lijke Regeling, vaststelling van een 
vergoedingsregeling en toekenning van 
een gratificatie aan bij de voorbereiding 
betrokken diensthoofden, 1991. 1 omsla? 

45 Rapport van de Stichting Kafi betref
fende het Zuidelijk Utrechts Waterschap 
en de gevolgen voor de belastingheffing, 
met bijlage, 1991. 1 omslag 

46 Agenda's, met vergaderstukken, van ver
gaderingen, nrs. 1-7 en 9-12 van het 
Algemeen Bestuur van de Gemeenschappe
lijke Regeling Samenwerkingsverband 
tot voorbereiding van een Zuidelijk 
Utrechts Waterschap, met fotokopieën 
van ondertekende notulen van vergade
ringen, nrs. 2-5, 9-11 en 13-15, van 
het Algemeen Bestuur, 1991-1993. 1 pak 



li* 

Leden van het Algemeen Bestuur van het Zuidelijk Utrechts Haterschap 
op de oprichtingsvergadering 6 juni 1991 in het Dijkhuis te Jaarsveld. 
Archief waterschap Kromme Rijn 1971-1993. inv.nr.78 . 

v.l.n.r./v.a.n.v. : B.B.B.Cleveringa, C.J.J.van Doorn, A.Th.M.Boogenboom. 
J.P.C, van den Broek, J.H.Steengracht van Oostcapelle, 
C.H.van Kats, M.Oskam, H.A.van Ginkel. G.Lekkerkerker. 
J.J.Jagtenberg. A.H.Versteeg, H.A.Verheul, 
G.P.Dalhuisen -secretaris-, N.C.Vernooij. II.van Voorst, 

eerste rij v.l.n.r.: J.Balling. U.Jongeneel, A.J.B.de Beaufort. J.P.C.Uijterwaal. 
L.A.Truyman. A.P.Zwartkruis. H.J.Doornenbal. 



47 Notulen van vergaderingen, nrs. 2, 
4-5, 7-21, 21-30, 32-35, 37-38, 41-
43, van het Dagelijks Bestuur van het 
Samenwerkingsverband tot voorbereiding 
van een Zuidelijk Utrechts Waterschap, 
1991-1993. 1 omslag 

48 Begrotingen en rekeningen van het Sa
menwerkingsverband tot voorbereiding 
van een Zuidelijk Utrechts Waterschap, 
dienstjaren 1991-1992, met bijlagen, 
1991-1992. 1 omslag 

49 Stukken betreffende het aangaan van 
een rekening-courantovereenkomst en van 
geldleningen door het Samenwerkingsver
band Zuidelijk Utrechts Waterschap, 
1991-1993. 1 omslag 

50 Dossier inzake verlening van medewerking 
aan de samenstelling van een gezamenlijk 
herdenkingsboek, 1992. 2 stukken 

51 Stukken betreffende instelling en regle
mentering van het Hoogheemraadschap De 
Stichtse Rijnlanden, 1992-1993. 1 pak 

52 Stukken betreffende instelling van 
een bijzondere medezeggenschapscom
missie ter voorbereiding van de vast
stelling van een medezeggenschaps-
reglement door het Hoogheemraadschap 
De Stichtse Rijnlanden, vaststelling 
van een Sociaal Statuut en andere 
stukken met betrekking tot het perso
neel in verband met de totstandkoming 
van het nieuwe hoogheemraadschap, 
1992-1993. 1 omslag 

53 Stukken betreffende benoeming van leden 
van het overgangsbestuur van het hoog
heemraadschap De Stichtse Rijnlanden, 
1993. 1 omslag 



B. Bestuur 

1. Hoofdingelanden; verkiezingen 

54 Processen-verbaal van beëdiging van 
hoofdingelanden, 1974. 1 omslag 

55 Foto's van de bijeenkomst ter gelegen
heid van de beëdiging van de leden 
van het bestuur en de hoofd
ingelanden op 8 maart 1974, 1974. 1 omslag 

56 Besluit van de Verenigde Vergadering 
tot toekenning van schouwgeld aan de 
hoofdingelanden, met brief van Gede
puteerde Staten van Utrecht betreffende 
toekenning van presentiegeld en schouw
geld aan hoofdingelanden, 1974, 1977. 2 stukken 

57 Processen-verbaal van verkiezing van 
hoofdingelanden door middel van stem
busverkiezing of door middel van en
kele kandidaatstelling, 1975, 1977-
1987. 

N.B. Proces-verbaal van een stembusver
kiezing in de afdeling IJssel d.d. 
16 juni 1980 ontbreekt 

1 omslag 

58 Besluit van de Verenigde Vergadering 
tot het opmaken van een rooster van 
aftreding van de hoofdingelanden, 1976 1 stuk 

59-60 Stukken betreffende bezwaren tegen de 
verkiezing van hoofdingelanden in de 
afdeling IJssel, 1983-1985. 

59. bezwaren tegen de verkiezing 
d.d. 25 mei 1983, 1983-1985. 

60. bezwaren tegen de verkiezing 
d.d. 11 juni 1985, 1985. 

2 omslagen 

61 Stukken betreffende de indeling van 
het waterschap in kiesdistricten en 
de verkiezing van hoofdingelanden, 
1988-1989. 1 omslag 



62 Stukken betreffende het overlijden 
in 1989 van hoofdingeland J.A. Schep, 
en de benoeming van A. de Bruijn tot 
hoofdingeland als opvolger van de 
hoofdingeland J.K. Verhoef in 1990, 
1989-1990. 1 omslag 

63 Brief aan de vereniging van Natuur
monumenten te 's-Graveland met infor
matie over de verdeling van bestuurs
zetels, met bijlagen, 1993; afschrift. 1 omslag 

2. Dijkgraaf en heemraden 

64 Foto van de leden van het dagelijks 
bestuur, de secretaris-penningmees
ter en de kameraar, 1974. 

N.B. Zie ook i n v . n r s . 55 en 452 
1 stuk 

65 Stukken betreffende (her)benoeming 
van Ph.L. van der Lee tot dijkgraaf, 
afscheid van dijkgraaf Van der Lee 
en (her)benoeming van jhr. A.J.H, de 
Beaufort tot dijkgraaf, 1974-1975, 
1981, 1985-1987, 1992-1993. 1 omslag 

66 Stukken betreffende benoeming en ont
slag van heemraden, 1974-1977, 1979, 
1981-1989. 1 omslag 

67 Stukken betreffende het opmaken van 
een rooster van aftreding van leden 
van het college van dijkgraaf en heem
raden en benoeming van heemraden na 
de invoering van het nieuwe bijzonder 
reglement voor het waterschap, 1975, 
1988-1989, 1993. 1 omslag 

68 Besluiten van de verenigde vergade
ring tot delegatie van bevoegdheden 
aan dijkgraaf en heemraden, met 
brieven van Gedeputeerde Staten van 
Utrecht deze besluiten voor kennis
geving te hebben aangenomen, 1975-
1988, 1990-1992. 1 omslag 



8 

69 Stukken betreffende bezoldiging van 
bestuursleden en diensthoofden en 
vaststelling van een uitkerings-
en pensioenverordening voor voor
zitters van waterschappen in 
Utrecht, 1977-1985, 1989. 1 omslag 

3. Registratie van nevenfuncties 

70 Stukken betreffende opgave van 
nevenfuncties door leden van het 
bestuur, 1992. 1 omslag 

C. Hulpmiddelen bij de uitvoering van de taak 

Personeel 

rechtspositie; georganiseerd overleg; 
medezeggenschap 

71 Stukken betreffende provinciaal georga
niseerd overleg inzake waterschapsper
soneel, 1986. 1 omslag 

72 Dossier inzake vaststelling van een 
Sociaal Statuut organisatieverandering, 
1989-1990. 1 omslag 

Stukken betreffende instelling van % 
een Bijzondere Medezeggenschapscom
missie (B.M.C.) ter voorbereiding van 
de vaststelling van een medezeggen-
schapsreglement door het Hoogheemraad
schap De Stichtse Rijnlanden, vast
stelling van een Sociaal Statuut en 
andere stukken met betrekking tot het 
personeel in verband met de totstand
koming van het nieuwe waterschap, 
1992-1993. 
N.B. Zie inv.nr. 52. 



b. functiewaardering; bezoldiging 

73 Stukken betreffende een functie-
waarderingsonderzoek door het Cen
traal Adviesbureau voor Organisa
tie, Documentatie, Registratuur en 
Personeelsbeheer (ODRP), 1988. 1 pak 

74 Bezoldigingsverordening van het 
waterschap, met bijlagen, 1988. 3 stukken 

c. toelagen; spaarverordening 

75 Besluit van Gedeputeerde Staten ter 
goedkeuring van de Spaarverordening 
Waterschapspersoneel, 1975-1976. 1 stuk 

76 Dossier inzake toekenning van een 
kledingtoelage aan de machinisten/ 
werklieden, 1981-1982. 3 stukken 

77 Circulaire van dijkgraaf en heemra
den van het personeel betreffende 
toekenning van gratificaties, 1992. 

N.B. Zie ook inv.nr. 44 
1 stuk 

d. gezondheid; opleiding 

78 Brieven van het bestuur van het Centraal 
Instituut Vorming en Opleiding Bestuurs
dienst (CIVOB) betreffende toetreding 
en circulaire van de Unie van Waterschappen 
over deelname aan het CIVOB en bestuur-
academies, met bijlagen, 1988-1989. 1 omslag 

79 Verslag van het periodiek bedrij fs-
gezondheidkundig onderzoek van het 
personeel, met bijlagen, 1992. 1 omslag 

e. personeelsvereniging en -bijeenkomsten 

80 Begrotingen 1981-1986 en rekeningen 1980-
1984 van de personeelsvereniging van het 
waterschap, met bijlagen, 1981-1986. 1 omslag 
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81 Circulaires van dijkgraaf en heemraden, 
met uitnodiging voor bijwoning van de 
jaarlijkse bijeenkomst van bestuur en 
personeel, 1981-1992. 1 omslag 

f. afzonderlijke personeelsleden 

82-115 Stukken betreffende afzonderlijke perso
neelsleden die op 31 december 1993 niet 
meer in dienst van het waterschap waren, 
1974-1993, met retroacta, 1950-1973. 34 omslagen 

82. W.A. Aantjes (machinist), 
1974, 1987, 1990. 

83. M. Benschop (machinist, wacht- m 
gelder), 1982, 1986-1989. ^ 

84. A.J.A.A. van den Berg (typiste), 
1976, 1979. 

85. W. van Bezooijen (machinist, 
wachtgelder), 1974, 1986-1987, 
1990. 

86. D. de Blaeij (ambtenaar ter 
secretarie), 1976, 1978-1979. 

87. Mevr. T.M.I. van Dinteren -
Van der Mark (typiste), 
1975-1976. 

88. Mevr. A. Eskes - De Haan 
(administratief medewerkster), 
1980-1982, 1984, 1987-1988. M 

89. J.A. Faay (machinist, wacht
gelder), 1974, 1985-1987. 

90. Mevr. P. Gelderblom - Ooms 
(administratief medewerkster), 
1980-1982, 1984-1985, 1986-1990. 

91. M. Haijtink (secretariaats
medewerker), 1991-1992. 

92. F. Harteveld (secretariaats
medewerker), 1992-1993. 

93. Mevr. E.T. van der Heiden -
Fennema (typiste), 1974-1976, 
met retroactum 1973. 



10a 

Het dagelijks bestuur van het waterschap in 1974 t.t.v. de oprichting: 
op de tafel staat de - in 1682 genaakte - verguld zilveren Hensbeker 
van het (per 1974 opgeheven) Hoogheemraadschap De Lekdijk Benedendams en 
de IJsseldam. 
v.l.n.r. 
zittend: heemraden J.Verkaik en J.Hakkesteegt, dijkgraaf mr.Ph.L.van der Lee. 

heemraden P.de Pater Azn en A.den Hartogh 
staande: secretaris-penningmeester L.Meijer, heemraden W.Verwey en G. van der Neut 

alsmede kameraar H.Boer. 
inv.nr. 64. 
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94. B.C. de Hoop (typiste), 1979-
1980. 

95. L. Meijer (secretaris-penning
meester), 1974, 1979, 1986-
1987, met retroacta 1973. 

96. M.P. Noome (technisch ambtenaar), 
1981-1982, 1986-1987. 

97. F.A. Noorlander (machinist), 
1974-1975, 1986-1987, met retro
acta, 1950, 1954, 1958, 1962-
1963, 1965-1966. 

98. P.A.A. Overbeek (administratief 
medewerkster), 1991-1993. 

99. J.G.M.T. van Raaij (administra
tief medewerker), 1990-1991. 

100. J. van Rijswijk (molenaar-vak
man), 1975-1976, 1983-1984. 

101. A.F. Sluijs (machinist-vakman), 
1974-1975, 1980, 1985-1986, 1988, 
1990, met retroacta 1972-1973. 

102. N. Stolwijk (machinist), 1974, 
1979, 1989-1990. 

103. M.J. Straven - De Vos (ambtenaar 
ter secretarie), 1975-1976, 1979. 

104. J.G. Tamboer (wachtgelder), 
1974-1975, 1979, met retroacta 
1963, 1973. 

105. W.J.A. Veldhuis (opzichter A), 
1981-1982, 1985-1988, 1990-1991. 

106. C. Verschoor (machinist), 1974-
1975, 1980, 1984, 1988, 1992-
1993, met retroacta, 1966-1967. 

107. Mevr. A.M. Verweij - Kurver 
(administratief medewerkster), 
1987-1988, 1990-1991. 

108. Mevr. J. Verweij - Schmelter 
(typiste A), 1979-1980. 

109. C. Verweij (machinist), 1974-
1975, 1980, 1984, 1987-1988, 
1991, met retroacta 1971. 
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110. J. Visser (ambtenaar ter secre
tarie), 1978-1980, 1983. 

111. J. de Vries (technisch ambte
naar Ie klasse), 1979-1981. 

112. A.L.P.M. Willekes (opzichter A), 
1974, 1976-1977, 1979-1981. 

113. J.A. van der Wind (machinist), 
1974, 1976, 1980, 1986-1987. 

114. D.J. de Wit (machinist), 1980, 
1986-1987, 1989-1990. 

115. G.C. Zwijnenburg (hoofdcommies 
ter secretarie), 1983-1984, 
1986. 

2. Gebouwen 
N.B. Zie ook nrs. 305-314 en 1083-1117 

a. dijkhuis te Jaarsveld 

116 Dossier inzake verbouw van de kantoor
ruimte in het Dijkhuis en plaatsing 
van een nieuwe archiefkluisdeur, 
1979-1980. 1 omslag 

117 Dossiers inzake gebruik van het Dijkhuis 
te Jaarsveld, verwijdering van asbestpla-
ten van de zolder, renovatie van de gevel 
en vervanging van de cv-ketel in het Dijk
huis, 1992-1993. 1 omsl^ 

b. werkplaats nabij gemaal Polsbroek 

118 Dossier inzake verkrijging van vergun
ning van de gemeente Haastrecht voor 
de bouw van een werkplaats nabij het 
gemaal Polsbroek aan de Provincialeweg 
Oost, 1975-1976. 1 omslag 

c. dienstwoningen 

119 Dossiers inzake vaststelling van de 
huur van dienstwoningen, 1981-1988, 
1990-1992. 1 omslag 
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120-121 Stukken betreffende bouw van een machi
nistenwoning met garage bij gemaal 
Willeskop, 1982-1985. 

N.B. Zie ook inv.nr. 236 

120. vervaardiging bestek, vergun
ning van de gemeente Willes-
kop en van de Plaatselijke 
Commissie voor ruilverkaveling 
Lopikerwaard en goedkeuring 
van de bouw door Gedeputeerde 
Staten van Utrecht, 1982-1984. 

121. aanbesteding, telefoon- en 
gasaansluiting, heirapport 
en aanleg cv-installatie, 
1984-1985. 

1 pak 
1 omslag 

1 pak 

1 omslag 

122 Dossier inzake verlening van de opdracht 
aan B0GR0 b.v. te Oudewater tot het aan
brengen van een cv-installatie in de 
dienstwoning van gemaal Hoenkoop, 1985. 2 stukken 

123 Dossiers inzake verplaatsing van de 
dienstwoning bij gemaal Polsbroek, 
1986-1988. 1 omslag 

124 Dossier inzake bouw van een nieuw woon
huis bij de molen Bonrepas, 1991, 1993. 1 omslag 

3. Archiefzorg en -beheer 

125 Stukken betreffende zorg voor en beheer 
heer van het archief van het waterschap 
en de archieven van zijn rechtsvoorgan-
gers, 1974, 1976-1977, 1979-1984, 1986, 
1989, 1991-1993. 

N.B. Zie ook inv . n r . 116 
1 omslag 

4. Telecommunicatie; vervoermiddelen 

126 Dossiers inzake aanschaf en gebruik 
van een mobilofooninstallatie en aan
sluiting van het waterschap op het 
Nationaal Noodnet, 1981-1983, 1987, 
1989-1991. 1 omslag 
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127 Dossiers inzake aankoop van een 
Landrover, 1985, 1993. 1 omslag 

5. Financiën 

a. omslagheffing 

128 Brief van Th.L. de Roos c.s. met bezwaar 
tegen de voorgestelde verhoging van de 
waterschapslasten, 1986. 1 stuk 

129 Dossier inzake vaststelling van het 
Reglement voor de omslagregistratie 
waterschap Lopikerwaard, 1990-1991. 1 omslac 

130 Dossiers inzake samenwerking met binnen 
het waterschap gelegen gemeenten bij 
de heffing van belasting, 1991. 1 omslag 

131 Stukken betreffende een onderzoek 
door Brouwer Civiele & Cultuur
techniek B.V. naar waterbeheersing 
en omslagheffing in het reductie
gebied Montfoort/Heeswijk, 1993. 1 omslag 

b. beleggingen; geldleningen 

132 Dossier inzake deelname van het 
waterschap in de Nederlandse Water-
schapsbank N.V., 1974, 1976-1979, 
1984-1986, 1992-1993. 1 omslag 

133 Dossier inzake het aangaan van geld
leningen van fl. 210.000,-- en 
fl. 1.500.000,— bij de Nederlandse 
Waterschapsbank N.V., 1985-1986, 1989 

N.B. Zie ook i n v . n r . 49 
1 omslag 

c. verzekeringen 

134 Dossier inzake verzekering tegen 
aansprakelijkheid, 1981-1985, 1993, 1 omslag 



15a 

Het dagelijks bestuur van het waterschap in 1984 t.t.v. het 10 jarig bestaan, 

v.l.n.r. zittend: heemraad Jac. van Kooten. dijkgraaf mr.Ph.L.van der Lee 
en heemraad T.de Pater 
secretaris-penningmeester L.Meijer, heemraden J.K.Verhoef. 
P.A.M, de Vos. J.Borst en G.-Overbeek en kameraar H.Boer. 
inv.nr. 452. 

staande: 
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Refrein: 

Vanavond zijn wij hier tezamen 
voor 's waterschaps tienjarig feest 
En allen die hier nu zo zitten 
zijn daarbij betrokken geweest. 

Hier voor u sta-at nu 
't huidige personee-eel. 

;T"vatersehag, is maar klein 
dus 't zijn er niet zo vee-eel. 
Wat feiten volgen nu 
ja, luistert u nu maa-aar 
want hét gaat over de 
eerste tie-ien jaa-aar. Jaaa 

Refrein. 

1974/75: 

Alle begin is moei
lijk zegt een bekend spreekwoord 
Maar ieder probleem werd 
in de kiem gesmoo-oord. 
In ^t Dijkhuis te Jaarsveld 
werkte men onverdroten 
en zette in twee jaar 
het waterschap op poten. J 3-3-3* 

Refrein. 

1976/77: 

De molen Bonrepas 
werd opgekalefaterd 
Ook werd veel over ruil
verkaveling gesnaterd. 
De graskarper die kwam, 
de dijken wacht een stro-6p 
de muskusrat die stak 
z'n kleine koppie 6-öp. Jaaa 

Refrein. 

1978: 

't Jaar achtenzeventig 
was het jaar van de dijkzorg 
dit jubileum stond 
voor een mooi feestje borrug. 
Een pracht tentoonstelling 
werd door velen bezö-êcht. 
De boot "Kapitein Kok" 
zorrugde voor een Lek-tocht. 

1979-/80: 

Het dijkleger dat had 
een pracht van een oefening^ 
want met een watersnood 
houdt men terdege reek'ning. 
Het Dijkhuis werd verbouwd, 
meer ruimte werd verkregen 
En de dijkgraaf kwam 
de koningin nog tegen. Jaaa' 

<J 3-3-3-

Refrein: 

1981/82/83: 

De laatste drie-ie jaar 
staan helemaal in't teken 
van ruilverkaveling 
ja, het wordt goed bekeken, 
Het waterschap dat krijgt 
een paar nieuwe gemalen 
Nodig is een nieuw peil 
het water dat moet dalen. Jaaei. 

Vij hopen dat over tien jaren 
het waterschap nog steeds bestaat. 
en laten we da-an maar hopen 
dat het dan ook nog zó goed gaat. 

Ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan, op 2 januari 1984, werd door het 
personeel een lied ten gehore gebracht met daarin 10 jaren waterschap 

Lopikerwaard; inv.nr. 452. 
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135 Dossiers inzake verzekering van de ge
malen Haastrecht, de Hoekse Molen, de 
Koekoek, de Pleyt met woonhuis en 
vijzelgemaal 't Hazepad, 1984-1989. 1 omslag 

136 Dossier inzake verzekering van de wip-
watermolen Bonrepas, 1988-1992. 1 omslag 

d. financiële verantwoording 

rekeningen van rechtsvoorgangers 

137 Stukken betreffende vaststelling van 
de jaarrekeningen over 1973 van de 
rechtsvoorgangers, 1976, 1979-1981. 

N.B. Zie ook i n v . n r . 303 
1 omslag 

- begrotingen 

138-156 B e g r o t i n g e n , 1 9 7 4 - 1 9 8 8 , 1990-1993 
N.B. Begroting 1983 i s n iet ondertekend 

door Gedeputeerde Staten; nota van 
aanbieding 1993 ontbreekt 

1 3 8 . 1974 
139 . 
140 . 
1 4 1 . 
142 . 
1 4 3 . 
144 . 
1 4 5 . 
146 . 
147 . 
1 4 8 . 
149 . 
150 . 
1 5 1 . 
152 . 
1 5 3 . 
154 . 
1 5 5 . 
156 . 

1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1990 
1991 
1992 
1993 

19 banden 

157 Nota met toelichting op de begroting 
1975, alsmede brieven van Gedeputeerde 
Staten van Utrecht met aanmerkingen op 
de begrotingen 1974 en 1975, 1975. 3 stukken 



16 

158 Besluiten van de Verenigde Vergadering 
om dijkgraaf en heemraden machtiging te 
verlenen ex art. 20 van het bijzonder 
reglement voor het waterschap tot het 
doen van bepaalde uitgaven die zijn 
opgenomen in de begrotingen 1980 en 1981, 
met bijlagen, 1980-1981. 1 omslag 

159 Dossier inzake beantwoording van kritiek 
van de voorzitters van de landbouworga
nisaties in Lopik op de begroting 1981, 
1981. 2 stukken 

160-172 Stukken betreffende toezending van de 
begrotingen aan Gedeputeerde Staten van 
Utrecht, vaststelling en goedkeuring 
van begrotingswijzigingen, 1981-1993. 13 omslagd^ 

N.B. Van 1990 ontbreekt begrotingswijziging 
16; van 1993 wijz iging 20 

160 . 1981 
1 6 1 . 1982 
1 6 2 . 1983 
1 6 3 . 1984 
164 . 1985 
1 6 5 . 1986 
166 . 1987 
1 6 7 . 1988 
1 6 8 . 1989 
1 6 9 . 1990 
170 . 1991 
1 7 1 . 1992 
1 7 2 . 1993 

- rekeningen waterschap Lopikerwaard 

173-195 Rekeningen van inkomsten en uitgaven, 
dienstjaren 1974-1992. 23 banden 

N.B. Rekeningen 1987 en 1989-1991 
niet ondertekend 

1 7 3 . 1974 
174 . 1975 
1 7 5 . 1976 
176 . 1977 
1 7 7 . 1978 
1 7 8 . 1979 
1 7 9 . 1980 
180 . 1981 
1 8 1 . 1982 
1 8 2 . 1983 
1 8 3 . 1984 
184 . 1985 
1 8 5 . 1986 
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186. 1987 
187. toelichting bij rekening 1987 
188. 1988 
189. toelichting bij rekening 1988 
190. 1989 
191. toelichting bij rekening 1989 
192. 1990 
193. toelichting bij rekening 1990 
194. 1991 
195. 1992 

196 Accountantsrapporten over de rekeningen 
1974, 1977, 1978 en 1983-1992 en ver
slagen van de commissie van onderzoek 
van de rekeningen 1974-1978 en 1983-
1986, 1977-1993. 1 omslag 

- grootboeken; kasboek 

Grootboeken, 1974-1985. 

197. 
198. 
199. 

200. 
201. 
202. 

203. 
204. 
205. 

206. 
207. 
208. 

209. 
210. 
211. 

212. 
213. 
214. 

215. 
216. 
217. 

218. 
219. 
220. 

221. 

1974 
1974 
1974 

1975 
1975 
1975 

1976 
1976 
1976 

1977 
1977 
1977 

1978 
1978 
1978 

1979 
1979 
1979 

1980 
1980 
1980 

1981 
1981 
1981 

1982 

inkomsten 
uitgaven volgnrs. 
uitgaven volgnrs. 

inkomsten 
uitgaven volgnrs. 
uitgaven volgnrs. 

inkomsten 
uitgaven volgnrs. 
uitgaven volgnrs. 

inkomsten 
uitgaven volgnrs. 
uitgaven volgnrs. 

inkomsten 
uitgaven volgnrs. 
uitgaven volgnrs. 

inkomsten 
uitgaven volgnrs. 
uitgaven volgnrs. 

inkomsten 
uitgaven volgnrs. 
uitgaven volgnrs. 

inkomsten 
uitgaven volgnrs. 
uitgaven volgnrs. 

inkomsten 

2-176 
184-304 

2-174 
184-304 

2-174 
184-302 

2-200 
202-420 

2-296 
308-652 

2-298 
308-660 

2-298 
308-660 

2-298 
308-660 

36 pakken 
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222. 1982 uitgaven volgnrs. 2-298 
223. 1982 uitgaven volgnrs. 308-660 

224. 1983 inkomsten 
225. 1983 uitgaven volgnrs. 2-298 
226. 1983 uitgaven volgnrs. 308-652 

227. 1984 inkomsten 
228. 1984 uitgaven volgnrs. 2-298 
229. 1984 uitgaven volgnrs. 308-652 

230. 1985 inkomsten 
231. 1985 uitgaven volgnrs. 2-298 
232. 1985 uitgaven volgnrs. 310-652 

233 Kasboek van inkomsten en uitgaven, 
december 1987 - december 1993. 1 dee0 

6. Eigendommen 
N.B. Zie ook inv.nrs. 840-844 

a. tenaamstelling 

234 Stukken betreffende kadastrale tenaam
stelling van onroerend goed van de 
opgeheven rechtsvoorgangers op naam 
van het waterschap Lopikerwaard, 1975. 1 omslag 

235 Stukken betreffende tenaamstelling van 
gedeelten van de rivier de Vlist, voor
heen in het bezit van het opgeheven M 
waterschap De Hooge Boezem achter 
Haastrecht, maar niet ten name gesteld 
in de openbare registers ten Hypotheek-
kantore te Rotterdam, op naam van het 
waterschap Lopikerwaard, 1982-1983. 1 omslag 

b. aankoop 

236 Dossier inzake aankoop van grond van 
het Bureau Beheer Landbouwgronden aan 
de Provincialeweg te Willeskop ten 
behoeve van de realisering van een 
dienstwoning bij het gemaal te Willes-
kop, 1984-1985. 1 omslag 
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237 Dossier inzake aankoop van percelen 
griend en weiland tussen de Lekdijk en 
de Graafdijk te Lopik (kad.gem. Jaars-
veld) van de Diaconie der Hervormde 
Gemeente te Jaarsveld voor compensatie
doeleinden in verband met de dijkver
zwaring, 1987-1988. 1 omslag 

238-258 Dossiers inzake aankoop van grond, 
water en gebouwen ten behoeve van 
verbetering van de Lekdijk, 1987-1992 6 stukken 

19 omslagen 

Dijkvak I 
(Het Klaphek - Molenvliet, 
hm 0 - hm 32) 

238. perceelsgedeelten boomgaard 
te Lopikerkapel (kad.gem.Jaarsveld) 
van C. van Soolingen, 1987-1988. 

239. perceelsgedeelten grasland 
te IJsselstein van A.C.A. van 
Baaien te Brakel, 1987-1988. 

240. perceelsgedeelten grasland te 
IJsselstein van P.R. Straver, 
1987, 1990. 

241. percelen griend, bos en water te 
Lopik (kad.gem. Jaarsveld) van 
M. Verheij, 1988-1990. 

242. een perceelsgedeelte tuinland onder 
Lopikerkapel (kad.gem. Jaarsveld) 
van mevr. C. Verwey-Versluis en mevr. 
P.A. de Bruin-Meerdink, 1988, 1992. 

N.B. Eigendomsbewijs ontbreekt. 

Dijkvak II 
(Molenvliet - Uitweg, 
hm 32 - hm 60) 

243. percelen uiterwaard te Lopik (kad.gem. 
Jaarsveld) van V.o.f. Gebr.J.K. en 0. 
Verhoef te Lopik, 1987-1988. 

244. woonhuizen met ondergrond, erf en 
ander aanbehoren aan de Uitweg 
38 en 40 te Lopik (kad.gem. 
Jaarsveld) van G.T. van Renselaar 
en G. Hoogendoorn, 1987-1988. 
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245. een perceel uiterwaard te Lopiker-
kapel (kad.gem. Jaarsveld) van G. Bos, 
1988. 

246. perceeltje dijkhelling en uiterwaard 
onder Lopikerkapel (kad.gem. Jaarsveld) 
van mevr. M. Hoogendoorn - De Rooy te 
Utrecht, 1988. 

N.B. Besluit Verenigde Vergadering 
en eigendomsbewijs ontbreken 

247. woonhuis met ondergrond, erf, 
tuin en verdere aanhorigheden aan 
de Uitweg 42 te Lopik (kad.gem. 
Jaarsveld) van T. van Renselaar, 
1988-1989. 

248. perceeltje boomgaard onder Lopiker
kapel (kad.gem. Jaarsveld) van J. 
van Soolingen, 1988-1990. 

249. een perceel weiland onder Lopiker
kapel (kad.gem. Jaarsveld) van H.P. 
Kleintjes en M.C.E. van der Steen, 
1989. 

250. buitendijks perceel grasland met 
asfalt en steenglooiing te Lopik 
(kad.gem. Jaarsveld) van 
S. Hoogendoorn, 1990. 

dijkvak IVa 
(Jaarsveld - 't Oude Veerhuis, 
hm 86 - hm 91.5) 

251. woonhuizen aan de Kerkstraat 28 
en 32 te Jaarsveld van W.J.M, van 
Galen en A.J. Tersteeg, 1991-1992. 

dijkvak IVb 
('t Oude Veerhuis - Gemaal Wiel, 
hm 91.5 - hm 108) 

252. dijkhelling, weiland, water en 
riet te Jaarsveld van R.W. Baron 
van Boetzelaer te Maartensdijk 
en D. Zaal te Jaarsveld, 1992. 
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(Van een onzer 
verslaggevers) 

JAARSVELD — De in
gelanden van het water
schap Lopikerwaard gaan 
dit jaar een tientje meer 
omslag per hectare beta
len. Het tarief gaat 97 gul
den bedragen. De omslag 
wordt volgend jaar niet 
hoger, zoals oorspronke
lijk de bedoeling was. 
Omdat het Rijk het door 
het waterschap voor de 
dijkverzwaring uitgege
ven geld binnen een week 
vergoedt, vallen de rente
lasten erg mee. Een be
hoorlijke meevaller voor 
het schap, dat had gere
kend op een afrekening 
na een half jaar. Het be
stuur van het waterschap 
besloot de volgende ver
hoging met een tientje tot 
nader order op 'te schor
ten en de Verenigde Ver
gadering stemde daar gis
terochtend mee in. 

Tijdens de vrijdagochtend ge
houden begrotingsbehandeling 
van het waterschap Lopiker
waard in het Dijkhuis in Jaars-
veld, was er opmerkelijk veel, 
zei het uiteindelijk onvoldoen
de, oppositie tegen de tariefs
verhoging met een tientje. Met 
name de jonge boeren uit Lopik 
lieten weten bitter weinig te 
voelen voor nog meer extra las
ten. 

Namens enkele collega's en de 
plaatselijke standsorganisaties 
had Theo de Roos de leden van 
de Verenigde Vergadering een 
brief geschreven met forse kri
tiek op de omslagverhoging. Het 
schrijven wees op de te verwach
ten ruil verkavelingsrente, die, 
samen met de omslagverhoging 
met de voorgenomen vier tien
tjes, zou leiden tot een jaarlijkse 
last van 262 gulden per hectare. 
Voorgerekend werd, dat een ge
middelde boer in de Lopiker
waard dan jaarujks 6650 gulden 
aan deze twee posten kwijt zou 
zijn. 

De oppositie voerende inge
landen wilden de verhoging van 
de omslag met tien gulden voor
lopig uitstellen. Als argumenten 
voerden zij aan, dat de verdeling 
van de kosten tussen schap, rijk 
en provincie nog niet duidelijk 

was; dat de werkelijke kosten 
van de dijkverzwaring nauwe
lijks duideUjk omschreven kon
den worden; het vormen van een 
te veel aan reserves onverstan
dig was; dat de Lekdijk niet al
leen de ingelanden van de Lopi
kerwaard beschermt; dat de re
serves nog wel enige ruimte bo
den; dat de kosten voor het 
schap na het afsluiten van de 
ruilverkaveling op een aantal 
punten minder zouden zijn. De 
boeren en hun standorganisa
ties kwamen tot de conclusie, 
dat er bij zoveel onduidelijkheid, 
nog geen beslissing kon worden 
genomen. 

KRITIEK 
Van de hoofdingelanden was 

er kritiek op het omslagvoorstel, 
zoals door dijkgraaf en heemra
den eenstemmig gesteund, van 
de boeren Oskam uit Lopikerka-
pel. Van der Wijngaard uit Hees-
wijk en Van der Kroon uit Vlist. 
Van der Wijngaard, in Linscho-
ten raadslid voor de SOP en 
hoofdingelande geworden op 
voordracht van Eimert Verweij, 
zei, dat de Verenigde Vergade
ring voor een uiterst belangrijke 
en principiële beslissing stond. 
„Stemmen we voor, dan kunnen 
we de boel niet meer stoppen". 

Hij drong er bij dijkgraaf Van 
der Lee op aan toch vooral bij 
het Rijk aan de bel te trekken 
om honderd procent subsidie 
voor de dijkverzwaring, in plaats 
van de gebruikelijke tachtig pro
cent. 

Van der Lee zei in eerste in
stantie dat aan die tachtigpro-
centsregeling niet meer te mor
relen viel. Later in de vergade
ring zei hij dat de Gedeputeer
den van Utrecht en Zuid-Hol
land in een gezamenlijk gesprek 
met minister Smit-Kroes meer 
konden bereiken. 

Van der'Wijngaard betoogde, 
dat ook anderen dan de ingelan
den van het waterschap maar 
mee moesten betalen aan het 
'gigantische project van de dijk
verzwaring'. Hij hield een plei
dooi voor een jaar uitstel, en 
noemde dat een 'prachtig klusje' 
voor de nieuwe dijkgraaf. Van 
der Lee stopt per 1 augustus. 

RESERVES 
Hoofdingelande Thijs Oskam 

wees op de financiële reserves 
van het waterachap Lopiker
waard en vond omslagverhoging 
helemaal niet nodig. Van der 
Kroon uit Vlist zei, dat het be
stuur in de slag moest met rijk 
en provincie. „Daar is het geld 

op, maar Mj ons ook. We moeten 
proberen de volledige subsidie 
binnen te halen", zei de Vlister 
boer nadrukkelijk. 

Van der Lee zei dat de volledi
ge financiering voor het over
gangsgebied, dat stuk 'dijk dat 
aan de hogere Deltanormen 
moet voldoen, wel binnen de 
mogelijkheden lag.„Maar er blij
ven dertien tot veertien miljoen 
gulden Voor ons over", hield hij 
de Verenigde Vergadering voor. 
De dijkgraaf wees de hoofdinge

landen erop, dat een jaar uitstel 
niet kon. „Dan past het project 
niet meer in de rijksbegroting, 
het schema en verliezen we de 
subsidie", luidden ztyn dreigende 
woorden. Hierop stelde luj voor 
het tientje verhoging niet het 
volgend jaar op te laten volgen 
door weer een, aanvankelijk ge
pland, tientje. 

Van Straaten uit Lopik was de 
enige die steun gaf aan de be
stuursplannen op de opmerking 
van Van Rossum uit Cabauw 

dat de boeren, de eigenaren van 
de onbebouwde hectaren, de las
tenverhoging moeilijker op kon
den brengen dan de burgers, de 
mensen van het 'ongebouwd'. 
Van Straaten: „Namens het on
gebouwd kan ik zeggen, dat er 
geen problemen zijn met de ver
hoging". 

De hierop volgende stemming 
viel-met achttien stemmen voor 
en dertien stemmen tegen uit in 
het nadeel van de jongere gene
ratie boeren in de Lopikerwaard. 

De Verenigde Vergadering bijeen in het Dijkhui* te Jaarsveld (Mcniil 1986) ter 
. d e verhoging van de omslag voor ingelanden K t f 10.-: inv.nr.1176. bespreking van o. 
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dijkvak V 
(Gemaal Wiel - Goyland, 
hm 108 - hm 136) 

253. tuin, erfgrond, dijkhelling en weg 
te Jaarsveld en Willige Langerak 
van N.W. Mouris en L.R.M. Strien 
te Lopik, 1989-1991. 

N.B. Eigendomsbewijs ontbreekt. 

254. buitendijkse percelen grasland 
te Lopik (kad.gem. Jaarsveld) 
van N.W. Mouris, 1990 3 stukken 

255. percelen berm, dijkhelling, bos 
en weiland te Lopik (kad.gem. 
Jaarsveld) van M. Alblas, R.W. 
Baron van Boetzelaer, H.A.L. 
Boonekamp, J.J. de Gilde, P.A. 
de Groot, J. van Heuven, 
D. Schimmel, J.M. van der Werff 
en D. Zaal, 1990. 

256. een perceel dijkhelling te Lopik 
(kad.gem. Jaarsveld) van H.L. van 
Zeijl, 1990, 1992-1993. 

257. percelen dijkhelling, weiland en 
water te Lopik (kad.gem. Jaars
veld) en te Willige Langerak van 
B.H. Timmer, 1990, 1992-1993. 

258. een perceel dijkhelling te Lopik 
(kad.gem. Willige Langerak) van 
het Bureau Beheer Landbouwgronden, 
1991. 

259 Dossier inzake aankoop van enige perce
len weiland en berm te Lopik (kad.gem. 
Jaarsveld) van mevr. M.A. Faay - Van den 
Akker om deze grond in te brengen in 
de ruilverkaveling teneinde in de dijk
vakken III - VIII gronden te kunnen 
uitruilen, 1988. 1 omslag 

260 Dossiers inzake mogelijke aankoop van 
de te amoveren woningen Lekdijk West 
21 en 4 te Lopik (kad.gem. Jaarsveld) 
van C.L. van Zijverden en L. Korten-
hoeven ten behoeve van verbetering van 
de Lekdijk (dijkvak V), 1989-1991. 1 omslag 
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261 Dossier inzake aankoop van een perceel 
grond bij de Lagedijk te IJsselstein 
van D.S.H. Richel ten behoeve van de 
verlegging van de Kooiwetering, 1990-
1991. 1 omslag 

N.B. Besluit Verenigde Vergadering 
van 4 september 1990 ontbreekt 

262 Dossier inzake aankoop van grond en 
water tussen de Tiendweg en de Lekdijk 
te Willige Langerak van J.A. van 
Wijngaarden, 1991. 1 omslag 

263 Dossier inzake aankoop van een perceel 
grond bestaande uit steenglooiing en 
dijktalud onder Lopik (kad.gem. Jaars-
veld) van J.G. Oskam, 1991-1992. 1 ornsl^ 

264 Dossier inzake aankoop van een perceel 
uiterwaard met berm te Lopik (kad.gem. 
Willige Langerak) van F. Verhoef, 1993. 1 omslag 

N.B. Besluit Verenigde Vergadering 
en eigendomsbewijs ontbreken. 

c. verkoop 

- onroerende goederen en effecten van 
rechtsvoorgangers 

265 Dossier inzake uitvoering van een 
besluit van stemgerechtigde ingelanden 
van de voormalige polder Bonrepas en ^ 
Noord-Zevender tot verkoop van grond in ™ 
de gemeente Vlist aan A. Hoogendoorn, 
A. Oskam en J. Teeuw en van grond in 
de gemeente Lopik (kad.gem. Willige 
Langerak) aan W.M.J. van Rossum, 1974. 1 omslag 

266 Dossier inzake uitvoering van een be
sluit van stemgerechtigde ingelanden 
van het voormalige waterschap Willes-
kop, Kort-Heeswijk en Blokland tot ver
koop van grond te Blokland kad.gem. Wil-
leskop) aan J.de Vries te Vinkeveen, 1974. 1 omslag 
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267 

268 

269 

270 

Dossier inzake uitvoering van beslui
ten van stemgerechtigde ingelanden van 
de voormalige polder Rozendaal tot ver
koop van grond aan de Provincialeweg 
Oost te Haastrecht aan C A . van Zuilen 
en C O . van Dijk, 1974. 

Dossier inzake verkoop van grond nabij 
de Provincialeweg Oost te Haastrecht, 
voorheen eigendom van de opgeheven 
polder Rozendaal, aan J. van Dijk, 
1974-1976. 

Dossier inzake verkoop van een perceel 
weiland onder Haastrecht, voorheen 
eigendom van de opgeheven polder Klein-
Keulevaart aan N. Stolwijk, 1974-1975, 
1977. 

Dossier inzake intrekking van een 
besluit van het voormalig waterschap 
De Hooge Boezem achter Haastrecht d.d. 
7 november 1973 tot verkoop van de 
dienstwoning bij het gemaal van dat 
waterschap, 1974-1975, 1979. 

1 omslag 

1 omslag 

1 omslag 

1 omslag 

271-273 Dossiers inzake verkoop van grond en 
water van het opgeheven waterschap 
De Hooge Boezem achter Haastrecht, 
1974-1980, met retroacta, 1973. 3 omslagen 

271. een eiland met schiereiland in 
de Vlist nabij de Provincialeweg 
te Haastrecht en het daarbij be
horende water aan Tuinvereniging 
'De Doelen', 1974-1976. 

272. grond en water nabij de Provincia
le weg en de rivier de Vlist aan 
de gemeente Haastrecht, 1974-1979, 
met retroacta, 1973. 

273. mede-eigendom in een perceel grond 
nabij de Grote Haven te Haastrecht 
aan H.K. Raateland, 1976-1977, 
1980. 

274-282 Dossiers inzake verkoop van grond en 
water, voorheen eigendom van het op
geheven waterschap Lopik, Lopikerkapel 
en Zevenhoven en uitvoering van vóór 
1974 door stemgerechtigde ingelanden 
van dit waterschap genomen besluiten 
tot verkoop van gebouwen, grond en 
water, 1974-1980, met retro-acta, 1973, 9 omslagen 
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274. een molenhuisje te Lopik aan de 
Stichting De Utrechtse Molens en 
grond aan de Bonrepas te Vlist 
aan mevr. P. Teeuw - Rietveld, 
1974. 

275. grasland in de gemeente Vlist aan 
A. Hoogendoorn, 1974, met retro-
actum, 1973. 

276. grond aan de Lopikerweg-West en 
aan de Damweg te Lopik aan J.C. 
Kastelijn en aan A. Kortlever, 
1974-1975, met retroacta, 1973. 

277. de blote eigendom van een perceel 
kade te Polsbroek en de volle 
eigendom van twee perceeltjes 
aldaar aan C. van Duuren, 1974-
1976. 

278. bouwland aan de Biezendijk te 
Lopik aan J.P. Bloos en G. 
Knopperts, bouw- en weiland, kade 
en water te Lopik, kade te Lopik 
(kad.gem. Willige Langerak) en 
kade te Polsbroek aan W.M.J. van 
Rossum, griend te Lopik (kad.gem. 
Jaarsveld) aan E. Benschop en wei
en bouwland te Lopik aan A.M. 
Kromwijk, 1974, 1977, 1980, met 
retroacta, 1973. 

279. bouwland aan de Uitweg te Lopik 
(kad.gem. Jaarsveld) aan G. Bijman, 
1975, met retroactum, 1973. 

280. bouwland aan de Uitweg te Lopik 
(kad.gem. Jaarsveld) aan A. 
Stigter, 1975-1976. 

281. grond te Lopik (kad.gem. 
Jaarsveld) aan J. van Blaaderen, 
W. Stigter en B. Stigter, 
1975-1976. 

282. de blote eigendom van grond aan 
de Uitweg te Lopik (kad.gem. 
Jaarsveld) aan M. Benschop. 
1978-1979. 
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283 Notulen van vergaderingen van de com
missie ex art. 54 lid 2 van het 
Bijzonder Reglement voor het water
schap betreffende verkoop van niet 
met een publieke bestemming belaste 
eigendommen van de opgeheven water
schappen Batuwe, Graaf, Vogelzang, 
Wiel en Vijfhoeven, 1974-1980. 1 omslag 

284-288 Dossiers inzake verkoop van grond te 
Lopik (kad.gem. Jaarsveld), voorheen 
eigendom van het voormalige waterschap 
Vogelzang, 1975-1980. 

284. de Vogelzangsekade en een gedeel
te berm langs de Rolafweg-Zuid 
aan de gemeente Lopik, 1975-1978. 

285. grond aan de Rolafweg-Zuid aan 
Tennisvereniging Lopik, 1976. 

286. weiland aan de Rolafweg-Zuid van 
P.A. de Groot, 1976. 1978-1980. 

5 omslagen 

287. boomgaard aan de Rolafweg-Zuid 
aan M. Veldhuizen, 1977-1979. 

288. weiland aan de Rolafweg-Zuid aan 
C.J.D. Schimmel, 1977-1979. 

289-293 Dossiers inzake verkoop van grond en 
water te Lopik (kad. gem. Jaarsveld), 
voorheen eigendom van het voormalige 
waterschap Wiel, 1975-1980. 

289. bouw- en grasland met weg en 
wetering aan de Wielskade aan 
J. Bogaard en J.J. Schinkel, 
1975-1976. 

5 omslagen 

290. bouw- en grasland bij de M.A. Rei-
naldaweg aan A. Hoogendoorn, 1976, 

291. weiland met weg en water bij de 
M.A. Reinaldaweg aan de Erven P. 
Kuyf, 1976-1977. 

292. grond met weg en water aan de 
Wielskade aan P. Lekkerkerker, 
1979-1980. 

293. grond aan de buitenzijde van de 
Lekdijk aan E. Benschop, 1980. 
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294 Dossiers inzake publieke verkoop van 
onverpachte eigendommen van de voor
malig waterschappen Batuwe en Wiel bij 
de Batuwseweg, de Wielsekade en de M. 
A. Reinaldaweg te Lopik (kad. gem. 
Jaarsveld), 1975, 1979-1980. 

295-298 Dossiers inzake verkoop aan diverse 
pachters van door hen gepachte eigen
dommen van het voormalige waterschap 
Batuwe nabij de Batuwseweg onder 
Lopik (kad. gem. Jaarsveld), 1975-
1978, 1981. 

295. griend en bouwland aan B. de 
Bruijn, 1975-1978. 

296. boomgaard aan W.G.J. Kers, 
1975, 1977-1978. 

297. weiland aan W. van Bezooyen, 
F. Bosch en G.A. Oosterlaken, 
1977-1978. 

298. weiland aan Gebr. Aantjes, G. 
M. Bosch en P. Bosch, 1977-
1978, 1981. 

4 omslagen 

299 Stukken betreffende een besluit tot 
verkoop aan D. Schimmel te Lopik van 
door hem van het voormalig waterschap 
Vijfhoeven gepachte eigendommen en 
intrekking van dit besluit wegens be
zwaren van Gedeputeerde Staten van 
Utrecht, 1976, 1978-1979. 1 omslag 

300 Dossiers inzake verkoop van grond na
bij de Lekdijk-Oost onder Lopik (kad. 
gem. Jaarsveld), voorheen eigendom van 
het Groot-Generaal, aan S. Hoogendoorn 
en 0. Verhoef, 1978-1979. 1 omslag 

301 

302 

Dossier inzake publieke verkoop van 
onverpachte uiterwaarden onder Lopik 
(kad. gem. Jaarsveld), voorheen eigen
dom van het Groot-Generaal, 1978-1980. 

Dossier inzake verkoop aan B. Ver-
sluis van door hem gepachte grond in 
het oostelijk deel van de College
waard onder Lopik (kad. gem. Jaars
veld), 1979-1980. 

1 omslag 

1 omslag 
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303 

304 

Dossiers inzake verkoop van inschrij
vingen in het Grootboek der Nationale 
Schuld ten name van opgeheven water
schappen, 1979-1980. 

Besluiten van de verenigde vergade
ring grond nabij de Lekdijk onder Lo-
pik (kad. gem. Jaarsveld), voorheen 
eigendom van enkele opgeheven water
schappen, bij het waterschap Lopiker-
waard in eigendom te doen verblij
ven, met goedkeuringsbesluiten van 
Gedeputeerde Staten van Utrecht en 
bijlagen, 1979-1980. 

- gemalen en dienstwoningen 
N.B. Zie ook inv.nr. 1091 

1 omslag 

1 omslag 

305 Dossier inzake verkoop van de dienst
woning bij het gemaal Batuwe en van 
het gemaal met omliggende grond en 
water aan de Batuwseweg te Lopik 
(kad. gem. Jaarsveld) aan W. van Be-
zooijen, 1984-1987. 1 omslag 

306 Dossier inzake verkoop van het ge
maal Broek met bijbehorende dienst
woning en grond aan de Achtersloot 
te IJsselstein aan het Bureau Be
heer Landbouwgronden, 1985-1986. 1 omslag 

307 Dossier inzake publieke verkoop van 
het gemaal Willeskop met bijbehoren
de dienstwoning en grond aan de Pro-
vincialeweg te Willeskop, 1985-1986. 1 omslag 

308 Dossier inzake verkoop van gemaal 
Heeswijk met bijbehorende dienst
woning en grond te Linschoten aan 
J.A. van der Wind, 1986-1987. 1 omslag 

309 

310 

Dossier inzake verkoop van de ma
chinistenwoning annex schuren, ge
maal, ondergrond, erf, tuin en wa
ter aan de Hogebiezen te IJssel
stein aan T.G. Stigter, 1987-1988. 

Dossiers inzake verkoop van de wo
ning bij het voormalige gemaal Wil
lige Langerak met schuur, onder
grond, erf en tuin aan de Lopiker-

1 omslag 
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weg te Schoonhoven aan J.A. Faay 
en van het voormalige gemaal met 
ondergrond alsmede een perceel wa
ter en kade aan de gemeente Schoon
hoven, 1987-1990. 1 omslag 

311 Dossier inzake verkoop van de voor
malige dienstwoning annex gemaal met 
ondergrond, erf, tuin en water aan 
de Oost-VTisterdijk te Haastrecht 
aan N. Stolwijk, 1991. 1 omslag 

312 Stukken betreffende taxatie van het 
voormalige gemaal Rozendaal met bij
behorende dienstwoning aan de Pro-
vincialeweg Oost te Haastrecht in 
verband met de voorgenomen verkoop 
van dit gemaal, 1992. 1 omslag 

313 Dossier inzake verkoop van een woon
huis en het gebouw, in gebruik ge
weest als gemaal van het voormalige 
waterschap Benschop, met ondergrond, 
erf, tuin en water, aan de Damweg 
te Oudewater, aan J.P. Snel, 1992-1993, 1 omslag 

314 Dossier inzake openbare verkoop van 
het voormalig gemaal Wiel, met erf, 
tuin, berging en water aan de Lek
dijk te Lopik (kad. gem. Jaarsveld), 
1993. 1 omslag 

- overige verkopen 

315-328 Dossiers inzake verkoop van grond en 
water in de kadastrale gemeenten Ben
schop, Haastrecht, Jaarsveld, Pols
broek, Willeskop, Willige Langerak, 
en IJsselstein aan particulieren, 
1976-1993. 

Benschop 

315. grond en water aan de Pols-
broekerdam aan A.C. en W.J. 
Strien, 1977-1978. 

14 omslagen 
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Haastrecht 

316. een perceel water en de mede
eigendom in percelen hooiland 
aan W.A. Aantjes, 1976-1977. 

317. stukjes grond bij de maalkom 
van gemaal De Hooge Boezem aan 
F.T. van Hintum, P.H. Rost, 
A. Bakker, J. Kapteijn en M. 
van Eijk, 1983. 

318. stukjes grond nabij de Provin-
cialeweg Oost aan L. Sijses en 
J. Slingerland, 1986-1987. 

Jaarsveld 

319. een stukje boomgaard aan S. 
Hoogendoorn, 1989. 

320. grond aan de Lekdijk aan M. Al-
blas, J. van den Berg, Gebr. 
Blom, H. Boer, J.W. Boer, H.A.L. 
Boonekamp, P.A. de Groot, J. van 
Heuven, J.G. ter Horst, G.J.M, 
van Vliet, P. van Vuuren, H.A.J. 
Weeber en H.L. van Zeijl, 1990-
1992. 

321. een stuk weiland aan A. de Gil
de, 1993. 

Polsbroek 

322. stukjes grond aan het Dorp aan 
C. van Duuren en J.G. Bakker, 
1982. 

323. de blote eigendom van een stuk
je grond aan het Dorp aan R. 
Heubers, 1986-1987. 

324. een perceeltje grond aan E. de 
Leeuw, 1988. 

Willeskop 

325. gedeelten van de voormalige maal-
tocht achter het gemaal Willes-
kop aan M.A.H. Snel en A.G.M. 
Janmaat, 1991-1992. 
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Willige Langerak 

326. een perceel grond aan J.E. den 
Boer en W.M. Blanken, 1993. 

IJsselstein 

327. grond aan de Groenedijk aan J. 
D.L. van Baarsen, 1991-1993. 

328. het terrein van de voormalige 
Achtersloot Achtermolen aan 
N.W.J. Blom, 1992-1993. 

329 Dossier inzake verkoop aan Stichting 
Gemeenschapshuis Vlist van een ge
deelte van de rivier de Vlist (kad. 
gem. Vlist A 1026) waarin een deel 
van het gebouw "de Vlisterstee" is 
gebouwd, 1983. 1 omslag 

330 Dossier inzake opheffing van duikers 
bij de gemalen Benschop, Heeswijk en 
Willeskop en verkoop van stukjes 
grond bij deze gemalen aan de provin
cie Utrecht, 1986-1988. 1 omslag 

331 Dossier inzake verkoop aan de ge
meente Lopik van het voormalig sluis-
hoofd met bijbehorende grond nabij 
de Rolafweg-Zuid te Lopik (kad. 
gem. Jaarsveld), 1993. 1 omslag 

d. ruiling 

332 Dossier inzake ruiling van grond aan 
de Rolafweg-Zuid te Lopik (kad. gem. 
Jaarsveld) met J.J. de Gilde, 1975-
1978, 1981. 1 omslag 

333 

334-335 

Dossier inzake ruiling van grond bij 
de maalkom van gemaal De Hooge Boe
zem te Haastrecht met M.Th. van Zui
len, 1983. 

Dossiers inzake ruiling van grond te 
Lopik (kad. gem. Jaarsveld) in ver
band met verbetering van de Lekdijk 
(dijkvak Molenvliet-Uitweg, hm 32-
hm 60), 1988-1990. 

1 omslag 

2 omslagen 
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334. met M. de Jong te De Bilt en 
W.H.R. de Jong te Utrecht, 
1988-1989. 

335. met H.C. van Beek en P. van 
Bezooijen te Lopik, 1988-
1990. 

336 Dossier inzake ruiling van grond 
te Lopik (kad. gem. Jaarsveld) in 
verband met verbetering van de Lek
dijk (dijkvak Uitweg-Jaarsveld, 
hm 60 - hm 86) met C.A.J. Krom
wijk, 1989. 1 omslag 

337 Brief van Heidemij Vastgoeddiensten 
B.V. betreffende ruiling van grond 
met de gemeente Lopik in verband 
met het dijkverbeteringsplan Gemaal 
Wiel-Goyland (dijkvak V), met bijla
gen, 1990-1991. 1 omslag 

e. verhuur, verpachting, ingebruikgeving 

- grond 

338 Dossiers inzake verhuur of ver
pachting van grond, 1978, 1980-
1982, 1987, 1989-1991. 1 omslag 

339 Dossiers inzake verlening van ver
gunning aan de Staat der Nederlan
den, de gemeenten Polsbroek en 
Schoonhoven, het Gasbedrijf Cen
traal Nederland, de Provinciale 
Utrechtse Electriciteitsmaatschap-
pij, de P.T.T. en J. van Kooten 
en G.R. van Lieshout tot gebruik 
van eigendommen van het water
schap, 1981, 1983-1987. 1 omslag 

340 Stukken betreffende het huren van 
de loswal op de rechteroever in de 
Lek te Jaarsveld van de Dienst der 
Domeinen en gebruik van een loswal 
te Jaarsveld (waterschapseigendom) 
door Brokking's Veevoederfabrieken 
B.V., 1975-1992. 1 omslag 
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- hulzen 

341 Dossier inzake verhuur van de wo
ningen Hoge Biezen 21 te IJssel-
stein en Hoogstraat 80 te Haas
trecht, 1977-1978. 1 omslag 

342 Dossiers inzake tijdelijke terbe
schikkingstelling van de woning 
Kerkstraat 28 te Jaarsveld en in-
gebruikgeving van de woning Kerk
straat 32, 1992-1993. 1 omslag 

- jacht- en visrechten 

343 Dossiers inzake verhuur van vis
rechten, 1974-1993. 1 omslag 

344 Dossiers inzake verhuur van het ge
not van de jacht op aan het water
schap in eigendom toebehorende per
celen, 1982, 1984-1985, 1987-1988, 
1990-1993. 1 omslag 

vestiging van zakelijke rechten ten 
laste van eigendommen van het water
schap 

345 Dossiers inzake het aangaan van 
overeenkomsten tot vestiging van M 
een zakelijk recht met de Provin
ciale Utrechtse Electriciteits 
Maatschappij (PUEM) N.V. en met 
de provincie Utrecht voor het heb
ben van een hoogspanningskabel 
resp. een rioolwatertransport
leiding in het perceel kad. gem. 
Jaarsveld sectie B, nr. 349, 1974, 
1976-1977. 1 omslag 

346 Akten van vestiging van erfdienst
baarheid van weg ten laste van/aan 
het waterschap in eigendom toebe
horende percelen in de kad. gem. 
Jaarsveld, 1980, 1988. 2 stukken 
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347 Dossiers inzake verlening van zake
lijke rechten aan de gemeenten Lin-
schoten, Lopik en IJsselstein en 
aan de provincie Utrecht van het 
hebben van rioleringen en aan Wa
terleidingbedrij f Midden-Nederland 
voor het hebben van een persleiding 
resp. drinkwaterleiding in eigen
dommen van het waterschap, 1976, 
1982-1986, 1988. 1 omslag 

7. Betrekkingen tot andere organen, 
lichamen en instellingen 

a. rijk; provincies Utrecht en Zuid-Holland 

348 Stukken betreffende vaststelling van 
het Streekplan "Utrecht-West" en be
handeling van het commentaar van het 
waterschap op het ontwerp-streekplan, 
1977-1980. 1 omslag 

349 Dossier inzake beoordeling door het 
waterschap van het eindrapport fiets-
padenplan van de provincie Utrecht, 
1980. 1 omslag 

350 Dossier inzake beoordeling door het 
waterschap van de nota "Waterke
ringen in bestemmingsplannen" van 
de provincie Zuid-Holland, 1980. 1 omslag 

351 

352 

Dossier inzake beoordeling door het 
waterschap van het concept-rapport 
van het recreatief vaarwegenplan 
voor westelijk Utrecht, 1981. 

Briefwisseling met Gedeputeerde Sta
ten van Zuid-Holland betreffende wij
ziging van het reglement van het zui
veringsschap Hollandse Eilanden en 
Waarden, 1983. 

3 stukken 

1 omslag 

353-354 Dossiers inzake beoordeling door het 
waterschap van het Recreatievaarwe-
genplan en de Vaarwegenverordening 
Zuid-Holland, 1983-1988. 2 omslagen 
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353. Recreatievaarwegenplan, 
1983-1985. 

354. Vaarwegenverordening Zuid-Holland, 
1986-1988. 

355 Dossier inzake beoordeling door het 
waterschap van het voorontwerp Streek
plan Utrecht, 1984-1985. 

N.B. Voorontwerp-streekplan ontbreekt 
1 omslag 

356 Brief van Gedeputeerde Staten van 
Zuid-Holland betreffende het ont-
werp-grondwaterplan van de provin
cie, met afschrift van uitgaande 
brief aan Provinciale Staten over 
dit ontwerp-plan, 1986. 2 stukke! 

357 Briefwisseling met Gedeputeerde 
Staten van Utrecht betreffende ver
vaardiging van een provinciaal 
wandelpadenplan, 1988, 1991-1992. 1 omslag 

358 Dossier inzake beoordeling door het 
waterschap van de ontwerp-Perspec-
tievenschets Ruimtelijke Ordening 
provincie Utrecht 2015, 1989-1990. 1 omslag 

359 Dossiers inzake beoordeling door het 
waterschap van de ontwerp-begrenzing 
van het relatienotagebied "Utrechtse 
Uiterwaarden Rijn en Lek" en het voor
ontwerp-beheersplan voor het relatie
notagebied Uiterwaarden Utrecht, 1989-
1991. 1 omslag 

360 Dossier inzake de reactie van het water
schap op het concept-rapport "Nadere 
Uitwerking Rivierengebied", 1990. 3 stukken 

361 Dossier inzake de reactie van het 
waterschap op het concept-Besluit 
aanwijzing zijwateren (Baz), 1992, 1 omslag 

362 Dossier inzake beoordeling door het 
waterschap van het voorontwerp-be
heersplan Zuid-West Utrecht, deel
gebied Lopikerwaard, 1992-1993. 1 omslag 
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363 Dossier inzake beoordeling door het 
waterschap van het voorontwerp-be
grenzingenplan Natuurontwikkelings
project polder Willeskop, 1993. 1 omslag 

364 Dossier inzake beoordeling door het 
waterschap van het Ontwerp-Intentie
programma Bodembeschermingsgebieden 
van de provincie Zuid-Holland, 1993. 1 omslag 

b. gemeenten 

365 Dossier inzake door het waterschap 
bij de Kroon ingediend bezwaar tegen 
de gedeeltelijke goedkeuring door 
Gedeputeerde Staten van Utrecht van 
het besluit van de Raad van de ge
meente Lopik tot vaststelling van 
het bestemmingsplan "Natuurgebieden-
Uiterwaarden", 1974-1976, met retro-
acta, 1971-1973. 1 omslag 

366-427 Ontwerp-bestemmingsplannen van gemeen
ten waarop door het waterschap aanmer
kingen zijn gemaakt, 1974-1993. 

N.B. Voor bijbehorende correspondentie 

zie inv.nrs. 428-441 

gemeente Benschop: 

366. West, 1974; 
N.B. onvolledig 

367. R e c r e a t i e t e r r e i n Wester
burg , 1976. 

368. West I I , 1977. 
369. Sportpark, 1981. 
370. Landelijk gebied, 1988. 
371. Benschop-Verweylanden 2, 

1989. 

1 pak 
24 omslagen 
37 banden 

omslag 

omslag 

gemeente Haastrecht: 

372. Bergvliet, 1974. omslag 
373. Landelijk gebied, 1975. omslag 
374. Doove Gat, 1978. 

gemeente Linschoten: 

375. Buitengebied (voorschriften 
en toelichting), 1982. 

376. Buitengebied (tekeningen 1-9), 
1982. omslag 
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gemeente Lopik: 

377. Bedrijfsterrein, 1977. omslag 
378. Buitengebied omgeving Oude-

slootseweg, 1977. omslag 
379. Cabauw 1976, 1977. 
380. Buitengebied (toelichting 

en voorschriften), 1981. 
381. Buitengebied (tekeningen 1-7), 

1981. omslag 
382. De Wiel, 1981. 
383. Cabauw-Oost, 1982. 
384. Jaarsveld-West, 1982 
385. De Baten, 1989. 
386. De Gaarden, 1990. 
387. Lopik-Bedrijfsterrein 

II, 1990. 

gemeente Montfoort: 

388. Waardsedijk-Julianlaan, 1974; omslag 
N.B. al leen toe l i ch t ing en voorschriften 

389. Keizerr i jk , 1978. omslag 
390. Binnenstad ( t o e l i c h t i n g ) , 1978 pak 
391. Binnenstad (voorschrif ten 

en plan), 1978. omslag 
392. Hofland IV, 1979. omslag 
393. Heeswijk, 1980. omslag 
394. Tabakshof, 1980. omslag 
395. Heeswijk-Oost, 1988. 
396. Tabakshof-Oost, 1991. 

gemeente Oudewater: 

397. Buitengebied, 1977. omslag 
398. Landelijk gebied Willeskop, 

1992, 1993. 

gemeente Polsbroek: 

399. Sportterrein, 1978. omslag 
400. Polsbroek Dorp-Ie herziening, 

1981. 
401. Landelijk gebied, 1988. 

gemeente Schoonhoven: 

402. Binnenrondweggebied, 1980. omslag 
403. 't Wilgerak, 1982. omslag 
404. Binnenrondweggebied, Ie her

ziening, 1984. 
405. Bedrijfsterrein Oost, 1984. 
406. Buitengebied, 1989. 
407. Oost II, 1991. 
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gemeente Vlist: 

408. Landelijk gebied Vlist, 
Ie herziening, 1985. band 

409. Landelijk gebied Haastrecht, 
1989. 

410. Vlist-Dorp, 1989. 

gemeente Willeskop: 

411. Buitengebied, 1977. omslag 
412. Vogelzangh, 1979. omslag 
413. Woonwagencentrum, 1985. omslag 
414. Landelijk gebied, 1988. omslag 

gemeente IJsselstein: 

415. Sportpark Groenvliet, 1979. 
416. Panoven ca., 1979. 
417. Landelijk gebied 

Noord, 1980. 
418. Landelijk gebied 

Zuid, 1980. 
419. Nieuwpoort, 1980. 
420. Groot-Achterveld, 1983. 
421. Partiële herziening 

IJsseloever, 1983. 
422. Paardenveld, 1986. 
423. Zenderpark (geotech-

nisch advies), 1987. 
424. Hoge Biezen, 1987. 
425. Eitersewaard, 1988. 1 band 
426. Binnen de Grachten, 1990. 
427. Achterveld, 3e partitiële 

herziening, 1992. 

428-441 Dossiers inzake opmerkingen van het 
waterschap op ontwerp-bestemmings-
plannen van gemeenten, 1974-1993, 
met retroacta, 1973. 14 omslagen 

N.B. Voor de ontwerp-bestemmings-
plannen. zie inv.nrs. 366-427 

428. gemeente Benschop (ontwerp-bestem-
mingsplannen West, Buitengebied, 
Recreatieterrein Westenburg, West 
II, Sportpark, Verweylanden en Ben
schop- Verwey landen 2, Landelijk 
Gebied) 1974-1976, 1978, 1981, 
1983, 1985, 1988-1989, met retro
acta, 1973. 
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429. gemeente Haastrecht (ontwerp-be-
stemmingsplannen Bergvliet, Lande
lijk Gebied, Doove Gat), 1974-
1976, 1978. 

430. gemeente Linschoten (ontwerp-be-
stemmingsplan Buitengebied), 
1982, 1984. 

431. gemeente Lopik (ontwerp-bestem-
mingsplannen Vogelzang, De Wiel, 
Bedrijfsterrein, Buitengebied, 
omgeving Oudeslootseweg, Cabauw 
1976), 1975-1978. 

432. gemeente Lopik (ontwerp-bestem-
mingsplan Buitengebied), 1980-
1982. 

433. gemeente Lopik (ontwerp-bestem-
mingsplannen De Wiel, Buitenge
bied omgeving Oudeslootseweg, 
Cabauw-Oost, Jaarsveld-West, De 
Baten, De Gaarden, Lopik-Bedrijfs-
terrein II), 1981-1983, 1989-1991. 

434. gemeente Montfoort (ontwerp-bestem-
mingsplannen Waardsedijk-Juliana-
laan, Keizerrijk, Hofland IV, 
Binnenstad, Heeswijk, Tabakshof, 
Heeswij k-Oost, Tabakshof-Oost), 
1975, 1978-1981, 1983-1985, 1988-
1989. 

435. gemeente Nieuwegein (ontwerp-be-
stemmingsplannen Oudegein, Het 
Klaphek), 1976, 1981-1982. 

436. gemeente Oudewater (ontwerp-be-
stemmingsplannen Buitengebied, 
Stadskern 1980, Landelijk Gebied 
Willeskop 1992), 1977, 1982-1983, 
1993. 

437. gemeente Polsbroek (ontwerp-be-
stemmingsplannen Sportterrein, 
Polsbroek Dorp - Ie herziening, 
Landelijk Gebied) 1978, 1981,1988. 

438. gemeente Schoonhoven (ontwerp-
bestemmingsplannen Binnenrondweg-
gebied en Binnenrondweggebied Ie 
herziening, 't Wilgerak, Bedrijfs
terrein Oost, Buitengebied, Oost 
II), 1980, 1982, 1984-1986, 1989, 
1991. 



39a JAARSVELD, augustus 1978. 

Ter gelegenheid van het feit, dat 650 jaar geleden de Bisschop van Utrecht en 
de Graaf van Holland een dijkbrief voor het gebied van het waterschap hebben 
gegeven, zal het waterschap Lopikerwaard een tentoonstelling organiseren 
getiteld: 

ONTSTAAN EN BESTAAN VAN DE LOPIKERWAARD 1328-1978. 

Aan de inrichting van deze tentoonstelling hebben het Ministerie van Verkeer 
en Waterstaat, Rijkswaterstaat, de Dienst Landinrichting en het Streekarchi-
variaat hun medewerking toegezegd. 

De tentoonstelling zal te bezichtigen zijn van maandag 28 augustus 1978 
t/m zaterdag 2 september 1978, in het perceel Zuidzijde 343 te Benschop 
gedurende de uren 9-12, 2-5 en 7-9. 

Wij zouden het op prijs stellen, indien u aanwezig zoudt willen zijn bij de 
opening van deze tentoonstelling, die zal geschieden door de Hoogedel-
gestrenge heer M. de Bruijne, lid van Gedeputeerde Staten van Utrecht op 
zaterdag 26 augustus 1978 te 14.30 uur. 

Mr. Ph.L van der Lee, dijkgraaf 
L. Meijer, secretaris. 

-JEflïïT ZE3B.ONDE&DVIJFTIQ jqqrj3ude Hocvmeai waarmee het waterschap eenfiet werd. 
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Uitnodiging voor de tentoonstelling en een publicatie in de pers daarover; inv.nr. 451 
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scinap im 
Löpikerwaardv 

(Door Geert Wijnhoven) 
JAARSVELD — Op 24 

juli 1328, 650 Jaar geleden 
tekenden Graaf Willem 
van Holland en Bisschop 
Jan van Diest uit Utrecht 
een document waarmee 
het Waterschap Lopiker-
waard een feit werd. Het 
Waterschap dat als be
langrijkste taken heeft 
toezicht op waterkering, 
waterhuishouding en on
derhoud van de wegen in 
het waterschap, bestaat 
nog steeds. Het bestuur 
van het-Waterschap, onder 
aanvöertogiyan: dijkgraai 
Vaffderl^e^qrganiseer^ln 
ve*" ^nd met hét 65P-J arige 
be^^arï eirid augustus een 

VERDEDIGING l 

Het gebied achter de dijk was 
moeras en voor niemand van be-

.. - lang. Na de aanleg van de dam 
~ j - *T" r moest de dijk echter verstevigd 
Oii ••:'•»» worden. Dijkgraaf Van der Lee: 

"'••' : *-:" „De graaf van Holland wflde ei
genlijk ook wel zijn achterland 
uitbreiden, daarbij kwam dat rüj. 
bij dijkdoorbraken Pink wat last 
had van overstromingen. Soms 
kwam net watertot diep 4n Hol
land. Zo"n dijk vormde voor de 

- Hollandse graven ook een prima 
verdedlglngspunt, reden genoeg 
om te zorgen voor een sterke en 
goed onderhouden dijk. 

tentoonstelling waarbij de 
functies van het wa
terschap belicht zullen 
worden. 

Dijkgraaf Van der Lee en se
cretaris Meijer vertellen hon
derduit over de historie van het 
waterschap in een van de zalen 
van het schitterende meer dan 
70 jaar oude gebouw van het wa
terschap aan de Lekdijk bij 
J aars veld. Het Waterschap heeft 
het beheer over de Lekdijk van 
Schoonhoven tot Klaphek (nu 
gemeente Nieuwegein). 

De dijkgraaf: „Tot en met de 
13de eeuw'had de staat Holland 

..om de haverklap last van 

.overstromingen. In 1230 werd 
door de graaf van Holland een 
dijk aangelegd,langs de Lek. In 
1285 liet de bisschop van Utrecht 
een dam leggen bij het Klaphek 

in de -IJssel. Hierdoor werden 
plaatsen als IJsselsteln. Mont-
foort en Oudewater beter bevei
ligd tegen hoog water. De Lek 
werd in twee gedeelten gesplitst 
door de dani Het gedeelte bene
den de dam vormde de Loplker-
waard. Door de aanleg van de 
dam werd het water nadruk
kelijker door de Lek geperst 
waardoor het waterpeil hoger 
werd. Dat betekende dat de Lek
dijk bedreigd werd, de bescher
ming werd erg belangrijk." 

FEODAAL ' 
„Zo kwam in 1328 een „dijk' 

brief' tot stand. Eerder was al be
paald dat de graaf van Holland 
de kosten van de dij k-aanleg zou 
betalen, de bisschop van Utrecht 
stond garant voor het onder
houd. Zo moest de Utrechtse bis
schop voor herstel bij dijkdoor
braken zorgen. Bij de overeen
komst werd tevens besloten dat 
de gebruikers van het land in de 
Loplkerwaard In de kosten van 
het onderhoud zouden voorzien 
In verhouding tp t de grootte van 
het In bezit zijnde stuk land". 

Hiermee ontstond tevens een 
bestuursorganisatie voor het ge
bied onder de dijk van Schoon
hoven tot Klaphek. De dijk-

-graven, dié het hoofd: van' <*% 
ibestuursstructuur vormen .wer-' 
'den tot 1648 aangewezen volgens1: 
feodaal recht zoals da gewoonte1: 
was rond de Middeleeuwen. Eén 
bepaalde familie de burggraven 
van. Montfoort, kreeg het recht 
om dijkgraven te. leveren. Na 
1648 wordt de dijkgraaf aan
gesteld door de Staten van 
Utrecht. Vanaf die datum zijn er 
21 dijkgraven aan „het bewind " 
geweest, wat neerkomt op een ge
middelde zittingsperiode van 10 
jaar. 

SCHOUW 
In het bestuur zitten verder 

vertegenwoordigers van de he
men, de diverse polders, of ver? 
zamelingen van polders, in het 
waterschap Lopücerwaard. Zes 
heemraden helpen de dijkgraaf 
bij het besturen van het Wa
terschap. Het bestuur staat on

der toezicht van Gedeputeerde., 
Staten, de leden worden.bij Ko
ninklijk Besluit genoemd.- ', 
-De bijdragen van de eigenaren . 
van het land aan de dijk hebben, 

_jn .de-loop der jaren nogal wa .̂' 
'venmdering-ondergaan. n e bij»; 
'̂ tragOp die .^schouw" wordt ge»; 
noemd, veranderde Vooral onder> 
invloed van nieuwe regels voor-
het besturen van • Waterschap
pen. Een van de belangrijkste. 
veranderingen ...geschiedde in 
1954 toen een tweede- „dijkbrief" • 
werd uitgevaardigd om de wil
lekeur van het heffen van Schou
wen aan banden te leggen. In de 
eerste eeuwen van het bestaan 
van het waterschap Loplker
waard kon iemand die zijn 
schouw niet betaalde gestraft 
worden met lijfstraffen. 

Het Waterschap Lopikerwaard 
heeft in de loop der jaren heel 
wat dijkdoorbraken meege
maakt. Dijkgraaf Van der Lee: 
„Het toppunt vormde wel de in
val van de Fransen onder Lode-
wijk XTV In 1672. De dijk werd 
doorgestoken en het hele gebied 
kwamnnder water te staan. In de 

Publicatie over de tentoonstelling in de pers; inv.nr. 451. 

winter raakte - allesoevrore 
waardoor de Franse soldaten o; 
de .schaats richting Holland gh 
gen. Ze waren .al. eafe Qla 
eind gevorderd twn ^ P dcx 
intrad, Haastje repje gingen d 
soldaten terug en hebben zie 
oiet meetlaten &&?{&$$& * 
•:.V.:-.; •<vi..'..rf—.\.¥-ff^s-'»>i-ï»-'1 

• *-• •*• •*-; ".-"f—:•:>-«« • , 
;*.._•.';'.;• «*1̂ 7V*-*. .-
" • i '.'. " •i,**,*s~"' 

De dijkgraaf spreekt met énig 
trota over het -onderhoud va 
„zijn" dijk: „De dijk wordt goe 
onderhouden. Dat:bleek TOI t 
1953. In verband met de overste 
mingen en de Deltawerken i 
Zeeland werden alle Nederlands 
dijken op kwaliteit onderzocht 
De minister van Verkeer en we 
terstaat bevond onze dijk in pr 
ma conditie. Een van de grot 
voordelen die wij hebben bij he 
onderhoud van de dijk is dat hi 
nauwelijks bebouwd Is. Dat is o; 
andere plaatsen in Nederland we 
even anders. Doordat de dij) 
nauwelijks bebouwd is hoeven e 
ook geen huizen afgebroken t 
worden als de dijk verzwaard c 
verhoogd moet worden." - ^" 

~:'~WW° 
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439. gemeente Vlist (ontwerp-bestem-
mingsplannen Landelijk Gebied, 
Landelijk Gebied Haastrecht Ie 
herziening, Landelijk Gebied 
Haastrecht, Landelijk Gebied 
Vlist Ie herziening, Vlist-Dorp), 
1975, 1977, 1985-1986, 1989-
1990. 

440. gemeente Willeskop (ontwerp-be-
stemmingsplannen Buitengebied 
Vogelzangh, Woonwagencentrum, 
Landelijk Gebied), 1977, 1979, 
1981, 1985, 1988. 

441. gemeente IJsselstein (ontwerp-
bestemmingsplannen Achterveld, 
Paardenveld, Sportpark Groen-
vliet, Lagedijk-Oost, Panoven 
ca., Landelijk gebied Noord en 
Zuid, Industrieterrein Lagedijk, 
Nieuwpoort, Groot-Achterveld, 
Partiële herziening IJsseloevers, 
Paardenveld, Zenderpark, Hoge 
Biezen, Eitersewaard, IJsselstein 
binnen de grachten, Achterveld 
(3e partiële herziening) Lage
dijk-Oost), 1974, 1979-1980, 
1983-1984, 1986-1988, 1990, 
1992-1993. 

442 Verslagen van periodieke besprekingen 
met de gemeente Lopik, 1974-1993. 1 omslag 

443 Notitie van een bespreking met burge
meester en wethouders van Vlist over 
diverse zaken, met bijlagen, 1979. 2 stukken 

444 Brief van het Technisch Adviesbureau 
der Vereniging voor Nederlandse Ge
meenten betreffende toezending van het 
definitieve rioleringsplan voor het 
bestemmingsplan Achterveld 2e fase 
van de gemeente IJsselstein, met bij
lagen, 1980. 1 omslag 
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organisaties op het terrein van de 
waterstaat 

445 Brief van Gemeentewerken Oudewater 
betreffende vertegenwoordiging van het 
waterschap in de begeleidingscommissie 
van het op te stellen landschapsbe
leidsplan voor de gemeente, met bij
lage, 1991-1992. 2 stukken 

446 Dossiers inzake aanmelding van het water
schap als lid van de Stichtsche Water
schapsbond, aanwijzing van vertegenwoor
digers van het waterschap in het bestuur 
van de bond en vervulling van het secre
tariaat van de bond door de secretaris 
van het waterschap, 1974, 1978-1979, 1981, 
1986-1987, 1992. 1 omslag 

447 Dossier inzake betuiging van instem
ming met participatie van de Sticht
sche Waterschapsbond namens de leden
waterschappen in het KLIC-West, 1992. 3 stukken 

448 Dossier inzake toetreding van het wa
terschap tot de Stichting Toegepast 
Onderzoek Waterbeheer (STOWA), 1992. 1 omslag 

8. Openbaarheid; inspraak 

449 

450 

Stukken betreffende toepassing van 
de passieve openbaarheid, 1976. 

Dossier inzake vaststelling van een 
inspraakverordening, 1990-1991. 

1 omslag 

1 omslag 

9. Jubilea; representatie 

451 Stukken betreffende viering van 650 
jaar dijkzorg in de Lopikerwaard en 
de organisatie van een tentoonstelling 
naar aanleiding van dit jubileum, 1977-
1978. 1 omslag 
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452 Stukken betreffende viering van het 
10-jarig bestaan van het waterschap, 
1983-1984. 1 omslag 

N.B. Met foto van het dagelijks bestuur 

453 Dossier inzake de organisatie van de 
afscheidsavond en -receptie ter ge
legenheid van de opheffing van het 
waterschap en ontvangst van een dank
betuiging van P.R. Smink voor de af
scheidsavond en het hem aangeboden 
geschenk, 1993. 1 omslag 

D. Uitvoering van de taak 

1. Toezicht 

a. keuren 

454 Brieven van Gedeputeerde Staten van 
Utrecht betreffende verlenging van de 
herzieningstermijn van keuren van 
binnen het waterschap gelegen opgehe
ven waterschappen, met afschriften 
van brieven aan Gedeputeerde Staten, 
1974, 1976, 1982, 1985. 1 omslag 

455-471 Besluiten van Gedeputeerde Staten 
van Utrecht tot verlenging van de 
termijn binnen welke de keuren van 
de binnen het waterschap Lopiker-
waard gelegen voormalige waterschap
pen moeten worden herzien, 1974-1991. 17 omslagen 

455. waterschappen Batuwe, Graaf, 
Vogelzang en Wiel, 1980-1991. 

456. waterschap Benschop, 1977-1991. 

457. waterschap Bonrepas en Noord-
Zevender, 1979-1981, 1983-1991. 

458. waterschappen Broek en Lage 
Biezen en NederOudland en Hoge 
Biezen en Over-Oudland, 1974-1991. 

459. waterschap De Enge IJssel én 
Lopikerwetering, 1974-1991. 
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460. waterschap De Gecombineerde 
Uiterwaarden onder Jaarsveld, 
1975-1983, 1985-1986, 1988-1991. 

461. polder Groot Keulevaart, 1975-1991. 

462. waterschap Heeswijk, 1974-1976, 
1978-1991. 

463. waterschap Hoenkoop, Vliet en 
Dijkveld, 1977-1991. 

464. waterschap De Hooge Boezem achter 
Haastrecht, 1974-1991. 

465. polder Hoonaard, 1980-1991. 

466. polder Klein Keulevaart, 1975-1991. 

467. Hoogheemraadschap van den Lekdijk 
Benedendans en van den IJsseldam, 
1981-1991, en het dijkleger in dit 
hoogheemraadschap, 1980-1991. 

468. waterschap Lopik, Lopikerkapel en 
Zevenhoven, 1974-1991. 

469. waterschap Polsbroek, 1977-1991. 

470. waterschap Willeskop, Kort-Heeswijk 
en Blokland, 1974-1991. 

471. waterschap Willige Langerak, Cabauw 
en Zuid-Zevender en Vijfhoeven, 
1975-1991. 

472 Bekendmakingen van dijkgraaf en heem
raden van de besluiten van Gedepu
teerde Staten van Utrecht tot ver
lenging van de termijn binnen welke 
de keuren van de voormalige water
schappen binnen het waterschap 
Lopikerwaard moeten worden herzien, 
1974-1991. 1 omslag 

473 Stukken betreffende vervaardiging 
van tekeningen behorende bij de 
nieuwe (ontwerp-)keur van de Noor-
der Lekdijk tussen het Klaphek en 
Schoonhoven door Heidemij Advies
bureau B.V., 1986. 

N.B. Zie ook inv .nr . 877 
1 omslag 
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b. schouw 

474 Instructie inzake de voorjaarsschouw 
van het waterschap, met rapport van 
de op 18 en 19 april 1974 gevoerde 
voorjaarsschouw over de primaire 
waterkeringen, de wegen en de Vlist-
boezem, 1974. 2 stukken 

475 Stukken betreffende wijziging van 
de schouwvoering als gevolg van het 
gereedkomen van ruilverkavelingswerken, 
1984, 1986, 1991, 1993. 1 omslag 

476 Dossier inzake behandeling van een 
verzoek van de gemeente IJsselstein 
een waarschuwing voor keurovertre
ding wegens het niet op diepte hou
den van de sloot aan de noordwest
zijde van het Broeksdijkje in te 
trekken, 1993. 1 omslag 

c. vergunningen 

- aan het Rijk. 

477-487 Dossiers inzake verlening van vergunningen 
aan de Staat der Nederlanden, 1974-1993. 1 pak 

10 omslagen 
477. 1974 
478. 1977 
479. 1979 
480. 1981 
481. 1982-1983 
482. 1984-1985 
483. 1988-1989, lozing afvalwater, 

reconstructie RW2 
484. 1988-1989, leggen pijpleiding 

door Lekdijk 
485. 1988-1990, verleggen pijpleiding 

bij de Kromme IJssel 
486. 1992-1993, olietransportleiding 
487. tekeningen van de olietransport 

leiding pak 
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- aan de provincies Utrecht en Zuid-Holland 

488-498 Dossiers inzake verlening van vergunningen 
aan de provincie Utrecht, 1975-1989. 11 omslagen 

488. 1975-1976, rioolwaterpersleidingen 
489. 1975-1976, overige vergunningen 
490. 1977-1978 
491. 1979 
492. 1981 
493. 1983 
494. 1983-1984, rioolwaterpersleiding 
495. 1984 
496. 1985 
497. 1986-1987 
498. 1989 

499 Dossier inzake de tenaamstelling van 
een in 1967 aan de gemeente Lopik ver
leende vergunning voor een buisleiding 
voor afvoer van rioolwater door de 
Lekdijk op naam van de provincie 
Utrecht, 1982. 1 omslag 

500 Dossiers inzake verlening van vergunningen 
aan de provincie Zuid-Holland, 1986, 
1989-1990. 1 omslag 

- aan gemeenten 

501-534 Dossiers inzake verlening van ver
gunningen aan gemeenten, 1974-1993 

N.B. De jaarta l len b i j de inv.nrs.506-514 
en 527-534 hebben betrekking op de 
jaren waarin de vergunningen z i jn 
verleend; de omslagen kunnen stuk
ken u i t eerdere jaren bevatten 

501 . Benschop, 1974-1975, 1977, 
1979-1982 

502. Benschop, 1983, 1986-1987 

503. Driebruggen, 1985-1986 

504. H a a s t r e c h t , 1976-1977, 
1979-1980, 1982 

34 omslagen 

505. Linschoten, 1983-1984 
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506. 
507. 
508. 
509. 
510. 
511. 
512. 
513. 
514. 

Lopik, 
Lopik, 
Lopik, 
Lopik, 
Lopik, 
Lopik, 
Lopik, 
Lopik, 
Lopik, 

1974-
1977 
1978-
1982-
1985 
1986-
1989-
1991 
1992-

•1976 

•1979 
•1984 

•1988 
-1990 

-1993 

515. Montfoort, 1975-1976, 1979, 
1993 

516. Nieuwegein, 1974-1977, 1981 

517. Oudewater, 1991-1992 

518. Polsbroek, 1977-1980 
519. Polsbroek, 1981-1982, 1984 

520. Schoonhoven, 1979-1983 
521. Schoonhoven, 1981, 1984 

riolering Lopikerweg e.o. 
522. Schoonhoven, 1984-1985 
523. Schoonhoven, 1986-1988, 1992 

524. Vlist, 1974, 1982, 1986, 1988 

525. 
526. 

527. 

528. 
529. 
530. 
531. 
532. 
533. 
534. 

Willeskop, 1977, 1980-1982 
Willeskop, 1984, 1986, 1988 

IJsselstein, 
1979 
IJsselstein, 
IJsselstein, 
IJsselstein, 
IJsselstein, 
IJsselstein, 
IJsselstein, 
IJsselstein, 

1974, 1976-1977, 

1981-1984 
1985-1986 
1988, nr. 577.88 
1988, nr. 590.88 
1988, nr. 591.88 
1989 
1990-1991, 1993 

535 Dossiers inzake beoordeling van een 
plan van de gemeente Lopik voor 
plaatsing van een abri en een ver
zoek van de gemeente om vergunning 
voor demping van een sloot, 1982, 
1988-1989. 

N.B.l Het plan voor de abri leidde niet 
tot een vergunningaanvraag. De 
demping van de sloot werd (voor
lopig) afgewezen; 

2 Zie ook inv.nr . 512. 

1 omslag 
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- aan waterschappen en zuiveringsschappen 

536 Dossier inzake verlening van vergunning 
van het Hoogheemraadschap van de 
Krimpenerwaard tot het vernieuwen van 
de bestaande inlaatduiker door de 
West-Vlistdijk ten noorden van de kom 
van het dorp Vlist, 1983. 1 omslag 

537 Dossier inzake verlening van vergun
ning aan het Zuiveringsschap Hollandse 
Eilanden en Waarden voor het bouwen van 
een afvalwaterzuiveringsinrichting te 
Haastrecht en het daarbij verleggen van 
de waterkering langs de gekanaliseerde 
Hollandsche IJssel, het daarlangs aan- ^j 
brengen van beplanting en het wijzigen 
van enkele scheisloten, 1985. 1 omslag 

- aan nutsbedrijven en aan de P.T.T. 

538-549 Vergunningen aan de Provinciale 
Utrechtse Electriciteitsmaatschappij 
(PUEM),1974-1993. 12 omslagen 

N.B. Vanaf 1992: R e g i o n a l e Energ ie Maat
s c h a p p i j Utrech t (REMU) 

538. 1974 
539. 1975 
540. 1976 
541 . 1977 
542. 1978-1979 
543. 1980-1981 ^ 
544. 1982-1983 ™ 
545. 1984-1985 
546. 1986-1987 
547. 1988-1989 
548. 1990-1991 
549. 1992-1993 

560-561 Vergunningen aan de P.T.T. voor het 
leggen van kabels, 1974-1993. 12 omslagen 

550. 1974-1975 
551. 1976-1977 
552. 1978-1979 
553. 1980-1981 
554. 1982-1983 
555. 1984-1985 
556. 1986-1987 
557. 1988-1989 



47 

558. 1990 
559. 1991 
560. 1992 
561. 1993 

562-569 Vergunningen aan Waterleidingbedrijf 
Midden-Nederland voor het leggen van 
leidingen, 1974-1993. 8 omslagen 

562. 1974, 1976 
563. 1978-1980 
564. 1981-1985 
565. 1986, transportleiding Montfoort-Lopik 
566. 1986, overige vergunningen 
567. 1987-1988 
568. 1989-1990 
569. 1991-1993 

570 Dossier inzake verlening van vergunning 
aan Waterleidingbedrijf Midden-Nederland 
voor het aanbrengen van waarnemings-
putten voor geohydrologisch onderzoek, 
1975-1976. 1 omslag 

571-578 Vergunningen aan Gasbedrijf Centraal 
Nederland voor aanleg van gasleidingen, 
1975-1993. 8 omslagen 

571. 
572. 
573. 
574. 
575. 
576. 
577. 
578. 

1975-
1977, 
1981-
1985-
1987 
1988 
1989-
1991, 

•1976 
1979-1980 

•1984 
•1986 

•1990 
1993 

579 Dossiers inzake verlening van vergunningen 
aan de Goudse Waterleiding Maatschappij 
N.V. voor het leggen van leidingen, 
1976-1981. 1 omslag 

580 Dossiers inzake verlening van vergunningen 
aan het Gemeenschappelijk Energiebedrijf 
Gouda en Omstreken voor het leggen van 
zinkers, kabels en gasleidingen, 1976, 
1978-1979, 1981-1984, 1986-1988. 1 omslag 
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581 Stukken betreffende afwijzing van een 
verzoek van de PTT om een telefoonkabel 
in de Lekdijk te mogen leggen en het 
door de PTT tegen deze afwijzing aange
spannen beroep, 1977-1980. 1 omslag 

582 Dossiers inzake verlening van vergunningen 
aan de Drinkwaterleiding de Alblasserwaard 
en de Vijfheerenlanden voor het plaatsen 
van een peilbron voor een groep peilfil-
ters met afdekkamer nabij de Lekdijk, 
1983-1984. 1 omslag 

583 Dossiers inzake verlening van vergunningen 
aan N.V. Watermaatschappij Zuid-Holland 
Oost voor het leggen van leidingen, 
1988-1992. 1 omslag 

584 Dossiers inzake verlening van vergunningen 
aan Energiebedrijf Midden-Holland N.V. 
voor het leggen van kabels, gasleidingen 
en zinkers, 1989-1993. 1 omslag 

aan de Plaatselijke Commissie voor de 
Ruilverkaveling c.q. Landinrichtings
commissie Lopikerwaard 

585-625 Vergunningen aan de Landinrichtingscom
missie Lopikerwaard voor de Ruilverka
veling 1981-1988, 1990-1993. 

N.B.l Voor 1986 heette deze commissie Plaat
selijke Commissie voor de Ruilverkave
ling Lopikerwaard; 

2 Onder de inv.nrs. 589. 603. 610 en 615 
de bestekken voor de bouw van gemalen; 

3 Zie ook i n v . n r . 1175. 

41 omslagen 

585. 
586. 
587. 
588. 
589. 

590. 
591. 

592. 
593. 
594. 
595. 
596. 
597. 
598. 

1981 
1982, 12 maart 
1982 (8 april en 2 september) 
1982 (24 september) 
1982, 17 december 

1983, 31 januari 
1983, 30 mei en 7 juli 

1984 (6 januari) 
1984 (27 februari, nr. 
1984 (27 februari, nr. 
1984 (27 februari, nr. 
1984 (13 april) 
1984 (25 mei) 
1984 (22 oktober) 

664 (1983) 
1256 (1983)) 
1259 (1983)) 



599, 
600, 
601, 
602, 
603, 
604, 
605, 
606, 
607, 
608. 
609. 

610. 
611. 
612. 
613. 
614. 

615, 
616, 

618, 
619, 

620, 
621. 
622, 
623, 

1985 
1985 
1985 
1985 
1985 
1985 
1985 
1985 
1985 
1985 
1985 

1986 
1986 
1986 
1986 
1986 

49 

4 januari, nr. 341 
4 januari, nr. 916 
4 januari, nr. 966 
25 januari) 

februari; 
april; 26 
juli) 
augustus; 26 

(1984)) 
(1984)) 
(1984)) 

25 
26 
19 
26 
2 december, 
2 december, 
2 december, 

11 maart) 
april; 10 mei) 

nr, 
nr, 
nr. 

augustus) 
418-1985) 
940-1985) 
941-1985) 

3 februari) 
3 maart) 
28 april, nr. 313-1986) 
28 april, nr. 314-1986) 
7 juli; 21 juli; 21 juli; 

17 november) 

1987 (9 februari; 4 mei) 
1987, 10 augustus en 9 november 

617. 1988, 11 januari en 25 januari 

1990 (8 januari, nr. 
1990 (8 januari, nr. 
29 j anuari) 
1990 (16 februari, 

89.735) 
1312.89; 

1990 (16 
1990 (23 
1990, 23 

februari, 
juli) 
november en 

nr. 
nrs 

89.994) 
1380.89 en 90.31) 

17 december) 

624. 1991-1992 

625. 1993 

626-630 Bestekken voor uitvoering van werken in 
opdracht van de Landinrichtingscommissie 
Lopikerwaard waarvoor geen vergunningen 
zijn aangetroffen, met bijlagen, 1988-
1990, 1993. 

626. 
627. 
628. 
629. 
630. 

bestek 
bestek 
bestek 
bestek 
bestek 

nr. 
nr. 
nr. 
nr. 
nr. 

4214, 
4209, 
4316, 
4385, 
4612, 

1988 
1989 
1989 
1990 
1993 

1 band 
4 omslagen 

band 



50 

- aan andere instanties en particulieren 

631 Vergunningen aan de Polsstokcommissie 
'Jaarsveld' en aan de Polsstokbond 
Holland afdeling Jaarsveld voor het 
leggen van kabels en het plaatsen van 
een kast in de Lekdijk, 1974, 1977. 1 omslag 

632 Dossiers inzake verlening van ver
gunningen voor op- of afritten op 
de Lekdijk, 1974-1975, 1977-1979, 
1982-1986, 1988-1990. 1 omslag 

633-642 Lozingsvergunningen, 1974-1985, 
1988, 1990. 10 omslagA 

633. 1974-1980 A-B 
634. 1974-1980 D-E 
635. 1974-1980 G-H 
636. 1974-1980 I-L 
637. 1974-1980 M-0 
638. 1974-1980 R-Sch 
639. 1974-1980 So-T 
640. 1974-1980 Verb-Vers 
641. 1974-1980 Verw-W 
642. 1981-1985, 1988, 1990 

643 Dossiers inzake verlening van vergun
ningen aan de Diaconie der Hervormde 
Gemeente Jaarsveld en het Fonds der 
Hervormde Gemeente van Jaarsveld voor 
bruggen, demping van een sloot, leggen 
van dammen en uitvoering van bouwwer- M 
ken nabij de Lekdijk, 1974, 1976, 
1984-1985, 1989-1993. 1 omslag 

644-692 Vergunningen voor werken in, langs 
of boven wateren, 1974-1993. 49 omslagen 

644. 1974-1980 A-B 
645. 1974-1980 C-G 
646. 1974-1980 H-K 
647. 1974-1980 L-N 
648. 1974-1980 O-R 
649. 1974-1980 Sc-Sn 
650. 1974-1980 Sp-T 
651. 1974-1980 Ve-Vl 
652. 1974-1980 Vo-Z 

653. 1981-1982 B 
654. 1981-1982 C-H 
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655. 
656. 
657. 

658. 
659. 
660. 
661. 
662. 
663. 

664. 
665. 
666. 
667. 
668. 
669. 
670. 
671. 

672. 
673. 
674. 
675. 
676. 
677. 

678. 
679. 
680. 
681. 
682. 
683. 

684. 
685. 
686. 
687. 
688. 

689. 
690. 
691. 
692. 

1981-
1981-
1981-

1983-
1983-
1983-
1983-
1983-
1983-

1985-
1985-
1985-
1985-
1985-
1985-
1985-
1985-

1988-
1988-
1988-
1988-
1988-
1988-

1990-
1990-
1990-
1990-
1990-
1990-

1992 
1992 
1992 
1992 
1992 

1993 
1993 
1993 
1993 

•1982 
•1982 
•1982 

-1984 
•1984 
-1984 
•1984 
•1984 
-1984 

-1987 
-1987 
-1987 
-1987 
-1987 
-1987 
-1987 
-1987 

-1989 
-1989 
-1989 
-1989 
-1989 
-1989 

-1991 
-1991 
-1991 
-1991 
-1991 
-1991 

B-E 
H-L 
N-P 
R-S 
T-Z 

A-B 
D-M 
O-S 
T-IJ 

J-M 
N-S 
T-Z 

A-B 
C-J 
K-M 
N-R 
S 
T-Z 

A-B 
C-H 
I-K 
L-M 
N-0 
P-R 
S-T 
U-Z 

A-B 
C-H 
J-L 
M-P 
R-S 
T-Z 

A-B 
C-H 
J-N 
O-P 
R-S 
T-Z 

693 Dossier inzake verlening van 
vergunning aan de Koninklijke 
Nederlandse Toeristenbond A.N.W.B. 
voor het plaatsen van een weg
wij zerbord op de Lekdijk tegen
over de De Montignylaan te 
Schoonhoven, 1975. 1 omslag 
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694 Dossier inzake verlening van ver
gunning aan B.V. Camping 'De 
Uiterwaard' voor het leggen van 
een waterleidingbuis door de Lek
dijk en door de Hogedijkwetering, 
1976. 1 omslag 

695 Stukken betreffende afwijzing van 
verzoeken om vergunning voor het 
leggen van bruggen en instelling 
van beroep bij Gedeputeerde Staten 
van Utrecht tegen deze afwijzingen, 
1976-1985. 1 omslag 

696 Vergunningen aan diverse particulieren 
voor het hebben van uitwegen 1976-1977, 
1984-1988, 1990-1992. 

N.B. Zie ook inv .nr . 632 
1 omslag 

697 Stukken betreffende afwijzing van 
een verzoek van A. van Soolingen Sr. 
en A.T. van Soolingen Jr. om ver
gunning voor permanente afraste
ringen langs de Lekdijk buitendijks 
en het tegen deze weigering aan
gespannen beroep, 1977-1981. 1 omslag 

698 Dossiers inzake verlening van vergun
ningen aan I. den Oudsten en Ph.L. 
van der Lee voor het aanbrengen van 
beplanting op de Lekdijk, 1977, 1993. 1 omslag 

699 Nota's van de kameraar betreffende 
richtlijnen bij de verlening van 
vergunningen voor demping van 
watergangen, 1977, 1993. 

N.B. Zie ook inv.nr . 764 
2 stukken 

700 Stukken betreffende afwijzing van 
verzoeken om vergunning voor oprit
ten tegen de Lekdijk en tegen deze 
afwijzingen aangspannen beroeps
procedures, 1978-1983. 

N.B. Zie ook inv.nr . 715 
1 omslag 

701-706 Vergunneningen voor het hebben van 
afrasteringen langs de buitenkruin-
lijn van de Lekdijk, 1978-1993. 6 omslagen 

701. 1978-1980 
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702, 
703, 
704, 
705, 
706. 

1981-1983 
1984-1986 
1987-1988 
1989-1992 
1993 

707 Dossier inzake verlening van vergun
ning aan C.J. van Zijverden voor bouw 
bouw van een zwembad nabij de Lekdijk, 
1979-1980. 1 omslag 

708 

709 

Stukken betreffende weigering van 
de door Darmenhandel L.J. de Groot 
te Schoonhoven gevraagde vergunning 
tot lozing van huishoudelijk afval
water en het door de aanvrager bij 
de provincie Utrecht ingestelde 
beroep tegen deze weigering, 1979-
1981. 

Dossier inzake afwijzing van een 
verzoek van D. Schimmel te Lopik om 
vergunning voor uitbreiding van 
zijn veeschuur bij de Lekdijk en 
het aangaan van een overeenkomst 
met Schimmel inzake sloop van de 
schuur en toekenning van een ver
goeding door het waterschap daar
voor, 1980-1981. 

1 omslag 

1 omslag 

710 Stukken betreffende het beroep van 
M.E. Verburgt te Lopik tegen de 
weigering hem vergunning te verle
nen voor een oprit tegen de Lekdijk 
en de uiteindelijke verlening van 
vergunning aan Verburgt voor een 
oprit over het binnenbeloop van de 
Lekdijk, 1981-1982. 1 omslag 

711 Dossier inzake verlening van ver
gunningen aan de Nederlandse Aard
olie Maatschappij B.V. voor het 
leggen van een Baileybrug c.q. 
Treadwaybrug over de Vlist, leggen 
van twee dammen en aanleg van een 
hemelwaterafvoersysteem, 1981-1984. 1 omslag 
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712 Vergunningen aan het Bureau Beheer 
Landbouwgronden voor het leggen 
van dammen en het dempen van sloten, 
1981, 1985, 1988, 1992. 

N.B. Voor 1988 heette dit bureau: Stichting 
Bureau Beheer Landbouwgronden 

1 omslag 

713 Dossier inzake mededeling van geen 
bezwaar aan de Polsbroekerdamsche 
IJsclub voor de organisatie van 
toertochten over onder beheer 
van het waterschap staande water
gangen, 1983. 2 stukken 

714 Dossiers inzake verlening van ver
gunningen aan de Nederlandse Aard
olie Maatschappij B.V. voor seis
misch onderzoek, 1984-1985, 
1987-1988. 1 omslag 

715 Dossier inzake verlening van ver
gunning aan P.A. de Groot te Lopik 
voor een oprit, aansluitend op de 
oprit van gemaal 'De Koekoek' naar 
de weg van de Lekdijk en het ver
lenen van overpad daarover, 1984-
1988. 

N.B. Zie ook i n v . n r . 700 
1 omslag 

716 Dossier inzake verlening van ver
gunning aan G.D. Knopperts te 
IJsselstein voor het verbeteren 
van een oprit naar de Lagedijk, 
1985. 1 omsla! 

717 Vergunning aan D. Nauta te Jaars-
veld voor het aanbrengen van een 
kleiophoging en een grondkerende 
wand tegen het binnentalud van de 
Lekdijk, 1985. 1 omslag 

718 Dossier inzake beoordeling door het 
waterschap van een plan van Archi
tectenbureau Ir.R. de Visser B.I. 
B.V. te Schoonhoven voor de bouw 
van een hotel bij de Lekdijk, 1986-
1987. 1 omslag 
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719 Dossier inzake beoordeling van de 
plannen tot herinrichting van de 
camping 'Klein Scheveningen' nabij 
de Lekdijk, 1986-1990. 1 omslag 

720 Dossier inzake beoordeling van een 
verzoek van J.A. Boere om vergun
ning voor onderbemaling in de pol
der Hoenkoop en van verzoeken van 
Tuinvereniging 'De Doelen' te 
Haastrecht en M. Verhey te Lopiker-
kapel om vergunning voor aanleg 
c.q. vervanging van een brug, 
1988-1989. 1 omslag 

721 

722 

Dossier inzake aanschrijving van 
eigenaars/gebruikers van bruggen 
over de Lopikerwetering om een 
vergunning aan te vragen bij ver
vanging, verbetering of aanpassing 
van deze bruggen, 1988, 1990. 

Stukken betreffende weigering van 
een aanvraag van A.H. Derks te 
IJsselstein om vergunning voor de 
bouw van een demontabele carport 
op een inlaatduiker en aantekening 
van beroep door Derks bij Gedepu
teerde Staten van Utrecht tegen 
deze weigering, 1989, 1991. 

1 omslag 

1 omslag 

723 Dossiers inzake verlening van ver
gunningen aan Ridderlijke Duitse 
Orde Balije van Utrecht voor het 
dempen van binnensloten, 
1990-1991. 1 omslag 

724 Dossiers inzake verlening van ver
gunningen aan de Stichting Collec
tieve Antennevoorziening Gouda en 
aan de Stichting Regionale Kabel
televisie Midden-Holland voor het 
leggen van kabels en het plaatsen 
van kasten, 1990-1992. 1 omslag 

725 Dossiers inzake verlening van ver
gunningen voor het onttrekken van 
water aan een hoofdwatergang en het 
daartoe plaatsen van een pompin-
stallatie, dienende tot beregening 
en nachtvorstbestrijding, 1991-1993. 1 omslag 
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726 Dossier inzake intrekking van de 
verplichting tot betaling van een 
jaarlijkse vergoeding aan het 
waterschap door verkrijgers van in 
1976 verleende vergunningen voor 
het aanbrengen van inlaatduikers, 
1992. 1 omslag 

727 Dossier inzake verlening van toestem
ming van het Groendistrict Plassenge-
bied tot plaatsing van een informatie
paneel langs de Vlist, 1992. 1 omslag 

728 Dossier inzake behandeling van een 
verzoek van Makelaardij Schep-
Stuurman B.V. te Schoonhoven voor ^ 
het leggen van een brug over de ™ 
Vlist, 1992-1993. 1 omslag 

d. beoordeling van door derden te verlenen 
vergunningen 

729 Dossier inzake beoordeling door het 
waterschap van een verzoek van Gouda's 
Glorie N.V. te Lopik aan de provincie 
Utrecht om vergunning voor grondwater
onttrekking, 1974-1975. 1 omslag 

730 Dossiers inzake indiening van bezwaren 
door het waterschap tegen aanvragen om 
hinderwetvergunningen, 1974, 1981-1982. 1 omslag 

731-736 Dossiers inzake beoordeling door het 
waterschap van door gemeenten bij de 
provincie Utrecht ingediende verzoeken 
om lozingsvergunningen, 1975-1987. 6 omslagen 

N.B. Zie ook inv.nr. 747 

731. gemeente Benschop, riolering van 
de woonkern Benschop, 1984-1985. 

732. gemeente Linschoten, riolering 
Heeswijkerweg, 1983-1985. 

733. gemeente Lopik, rioleringsplannen 
Vogelzang, Lopikerkapel en bedrijfs
terrein M.A. Reinaldaweg en rio
lering in bestemmingsplan De Wiel, 
1975, 1977, 1980-1983. 
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734. gemeente Montfoort, riolering be
stemmingsplan Hofland 2e fase en 
riolering kern Montfoort, 1975, 
1987. 

735. gemeente Willeskop, riolering Juliana-
laan-Reinaldaweg, 1977-1980. 

736. gemeente IJsselstein, riolering plan 
Achterveld 4e fase, 1984-1985. 

737 Dossier inzake beoordeling door het water
schap van ontwerp-lozingsvergunningen van 
de gemeente Lopik, 1977, 1980. 1 omslag 

738 Dossier inzake beoordeling door het wa
terschap van een door P.R. Straver te 
IJsselstein bij de provincie Utrecht 
ingediende aanvraag om ontheffing voor 
het storten van zuiveringsslib, 1979. 1 omslag 

739 Dossier inzake beoordeling door het wa
terschap van een door het Gemeentelijk 
Waterbedrijf IJsselstein bij de provincie 
Utrecht ingediende aanvraag om vergunning 
voor uitbreiding van de waterwinning te 
IJsselstein, 1980. 1 omslag 

740 Stukken betreffende indiening van be
zwaar door het waterschap tegen een aan 
de Drinkwaterleiding "De Alblasserwaard 
en de Vijfheerenlanden" te verlenen ver
gunning voor grondwateronttrekking te 
Lexmond en de verlening van deze vergun
ning door de minister van Volkshuisves
ting, Ruimtelijke Ordening en Milieu
beheer, 1980-1982, 1984. 1 omslag 

741 Dossier inzake beoordeling door het wa
terschap van een door HASCO Lakfabrieken 
B.V. te Schoonhoven bij het Zuivering
schap Hollandse Eilanden en Waarden inge
diende aanvraag om vergunning voor lozing 
van afvalwater, 1982. 1 omslag 

742 Stukken betreffende indiening van be
zwaar door het waterschap tegen een aan 
de N.V. Watertransportmaatschappij Rijn-
Kennemerland (WRK) te verlenen vergun-
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ning voor grondwateronttrekking te Nieuwe-
gein en de verlening van deze vergunning 
door de minister van Volkshuisvesting, 
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, 
1982-1989. 1 omslag 

743 Dossiers inzake beoordeling door het wa
terschap van bij de provincie ingediende 
aanvragen om een ontgrondingsvergunning 
en een bij de gemeente Lopik ingediende 
aanvraag om een aanlegvergunning voor het 
verlagen van twee percelen grasland, 1982-
1983, 1987, 1990-1993. 1 omslag 

744 Dossier inzake beoordeling door het wa
terschap van een door J. Bos te Jaars-
veld (gem. Lopik) bij de provincie inge
diende aanvraag om een lozingsvergunning, 
1983-1984. 1 omslag 

745 Dossier inzake beoordeling door het wa
terschap van een bij de gemeente Oude-
water ingediend bouwplan van Rijkswater
staat voor een kantonniersverblijf langs 
de oever van de Hollandsche IJssel te 
Oudewater, 1984. 1 omslag 

746 Dossiers inzake beoordeling door het wa
terschap van door Provinciale Waterstaat 
bij de provincie ingediende verzoeken 
om lozingsvergunningen voor sanering van 
de terreinen van de voormalige gasfabrieken M 
te Montfoort en IJsselstein, 1984-1985. 1 omslag 

747 Dossier inzake beoordeling door het water
schap van een door de gemeente Lopik bij 
de provincie Utrecht ingediend verzoek om 
vergunning voor het lozen van afvalwater 
ten behoeve van de riolering in de Lopiker-
weg-Oost en de Cabauwsekade, 1986. 1 omslag 

748 Dossier inzake beoordeling door het wa
terschap van een door de gemeente 
Schoonhoven bij het Zuiveringsschap Hol
landse Eilanden en Waarden ingediende aan
vraag om vergunning voor het lozen van 
afvalwater in het oppervlaktewater van de 
polder Willige Langerak, 1986-1987. 1 omslag 
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749 Dossier inzake beoordeling door het wa
terschap van een bij de provincie Utrecht 
ingediende aanvraag tot ontgronding door 
J. de Keijzer, eigenaar van de camping 
Klein Scheveningen te Lopik, 1988. 3 stukken 

750 Dossiers inzake beoordeling door het wa
terschap van door Fishfarm Haastrecht B.V. 
bij de provincie Zuid-Holland en bij de 
Zuiveringsschap Hollandse Eilanden en 
Waarden ingediende verzoeken om vergunning 
voor grondwateronttrekking en lozingen, 
1988, 1993. 1 omslag 

751 

752 

Dossier inzake beoordeling door het wa
terschap van een bij de gemeente Vlist 
ingediende aanvraag voor plaatsing van 
een magnefix cabine (transformatorsta
tion) bij perceel Bonrepas 4 door het 
Energiebedrijf Midden-Holland, 1989. 1 omslag 

Dossier inzake beoordeling door het wa
terschap van een door de Landinrichtings
commissie van de Lopikerwaard bij de ge
meente Lopik ingediende aanvraag om een 
aanlegvergunning voor het reconstrueren 
van de Oudeslootseweg, 1989. 1 omslag 

753 Dossier inzake beoordeling door het wa
terschap van een aanvraag voor een ont-
grondingsvergunning ten behoeve van het 
natuurontwikkelingsplan "De Horde" door 
de aannemer van de verbetering van dijk
vak III, 1989. 1 omslag 

754 Dossier inzake beoordeling door het wa
terschap van een door A. Oskam bij het Zui
veringsschap Hollandse Eilanden en Waarden 
ingediende verzoek om een lozingsvergun
ning, 1990. 1 omslag 

755 Dossier inzake indiening van bezwaar door 
het waterschap tegen een ontwerpvergunning 
van de provincie Utrecht voor lozing van 
afvalwater ten behoeve van het rioolstel
sel in het bestemmingsplan Heeswijk-Oost 
te Montfoort, 1990-1991. 1 omslag 
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756 Dossier inzake beoordeling van een bij de 
gemeente Vlist ingediend verzoek om ver
gunning voor bouw van aanlegplaatsen voor 
kano's in de Vlist, 1990-1991. 1 omslag 

757 Dossier inzake bezwaren van het water
schap tegen een door de gemeente IJssel-
stein verleende vergunning voor het in
nemen van een standplaats met een ver-
koopwagen voor ijs, patat en snacks aan 
de Lekdijk, 1990-1991. 1 omslag 

758 Stukken betreffende afwijzing door de 
provincie Utrecht van een verzoek van de 
gemeente Lopik om vergunning voor het 
lozen van afvalwater op oppervlakte
water ten behoeve van het riolerings-
plan De Gaarden, 1991, 1993. 1 omslag 

759 Dossier inzake beoordeling door het wa
terschap van een bij de gemeente Lopik 
ingediende aanvraag voor de bouw van een 
varkensschuur op de kade langs een hoofd
watergang, 1992. 1 omslag 

760 Dossier inzake beoordeling door het wa
terschap van een door de N.V. Watermaat
schappij Zuid-Holland Oost (WZHO) bij de 
provincie Zuid-Holland ingediende aanvraag 
om vergunning voor onttrekking van grond
water op de lokatie Langerak (gemeente 
Liesveld) en uitbreiding van de grondwater
onttrekking te Lexmond, 1993. 1 omslac 

761 Dossier inzake beoordeling door het wa
terschap van een beplantingsplan van de 
gemeente Montfoort nabij de kade van de 
Hollandsche IJssel, 1993. 1 omslag 

762 Dossier inzake beoordeling door het wa
terschap van een bij de provincie Utrecht 
ingediend verzoek om vergunning voor ont
trekking van grondwater ten behoeve van de 
aanleg van een brandstofleiding tussen 
het Militair Depot Klaphek en het Militair 
Depot Reinaldaweg te Lopik, 1993. 1 omslag 
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2. Beheer en onderhoud van waterstaatswerken 

overzichten van uitgevoerde werken; 
naamgeving in bemalingsgebied 
Knollemanshoek 

763 Verslagen van werkzaamheden van personeel 
van de technische dienst, 1977-1990. 1 omslag 

764 Nota's van het hoofd van de technische dienst 
betreffende overbruggingen van de Lopiker-
wetering, enkel beleid ten aanzien van 
dempingen alsmede de naamgeving van peil-
gebieden, hoofdwatergangen, peilregelende 
kunstwerken en kaden in het bemalingsge
bied Knollemanshoek, 1980, 1986. 2 stukken 

765-766 Stukken betreffende uitvoering van de 
REGIWA-projecten (Regionaal Integraal Water
beheer) "Lopikerwetering" en "Watervoor
ziening De Keulevaart", 1991-1993. 2 omslagen 

765. project "Lopikerwetering", 1991-1993 
766. project "Watervoorziening De Keule

vaart, 1992-1993. 

b. ruilverkaveling Lopikerwaard 

767-783 Stukken betreffende de ruilverkaveling 
Lopikerwaard, 1974-1985. 2 pakken 

3 stukken 
13 omslagen 

767. "tussenrapport over de stand van 
zaken met betrekking tot de voorbe
reiding", 1974. 

768. verzoek aan Gedeputeerde Staten om 
spoedige voltooiing van de voorbe
reiding, met bijlagen, 1975. 3 stukken 

769. ontwerp van gemalen in de ruilver
kaveling, 1975-1977. 

770. verstrekking van inlichtingen door 
het waterschap over toekomstige 
handhaving van onderbemalingen en 
eventueel te nemen peilbesluiten, 
1976-1977. 
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771. reactie van het waterschap op het 
Voorontwerp Ruilverkaveling Lopiker-
waard, 1976-1978. 

772. verlening van een bijdrage door het 
waterschap in de kosten van verbete
ring van de Oost-Vlisterdijk, 1976, 
1979-1980. 

773. beoordeling door het waterschap van 
bij de Voorbereidingscommissie inge
diende verzoekschriften om het grond
gebied van de voormalige waterschappen 
Willeskop ca. en Heeswijk buiten de 
ruilverkaveling te laten, 1977-1978. 

774. financiële deelneming van Rijk, pro
vincies, gemeenten en waterschappen 
in de uitvoering van het plan van 
wegen en waterlopen van de ruilver
kaveling, 1978-1979. 

775. voorlopige vaststelling door Gedepu
teerde Staten van de begrenzing van 
het blok, het plan van wegen en water
lopen, het landschapsplan alsmede de 
toewijzing van gronden aan openbare 
lichamen, en aansprakelijkstelling 
van het waterschap door de gemeente 
Vlist voor eventuele schade aan ge
meentelijke eigendommen als gevolg van 
peilverlaging, 1978-1979. 

776. vertegenwoordiging van het waterschap 
in de Plaatselijke Commissie voor de 
ruilverkaveling en in de technische 
werkgroep ter advisering van deze 
commissie, 1979. 

777. beoordeling door het waterschap van 
het "praatplan" voor de reconstructie 
van een aantal wegen, 1979-1980. 3 stukken 

778. tekeningen (nrs. 10, 11 en 33) be
horende bij het "praatplan wegen", 
1979-1980. pak 

779. bespreking met de Plaatselijke Com
missie voor de ruilverkaveling en 
correspondentie met deze commissie 
inzake geprojecteerde bruggen over de 
Benschopperwetering en de Lopiker-
wetering, verbetering van de Voorne-
brug over de Vlist en onderhoud van 
scheisloten, 1980-1981. omslag 
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780. reconstructie van de Oost-Vlister-
dijk, 1980-1985. 

781. beoordeling door het waterschap van 
het "praatplan" Noordzijdseweg ge
deelten Polsbroekerdam - M.A.Reinalda-
weg en M.A.-Reinaldaweg-Boveneind 
Benschop, 1981. 

782. overname van gereconstrueerde wegen 
in beheer en onderhoud door het water
schap, 1982. omslag 

783. adhesiebetuiging door het waterschap 
aan een verzoek van de standsorgani
saties om reconstructie van de Lopiker-
weg Oost en West, en verlening van 
medewerking door het waterschap aan 
het aanbrengen van beplanting in de 
berm van de Lopikerweg Oost, 1982, 
1984. 

784, Kaarten van provinciale Waterstaat van 
Utrecht "overzicht meetnet", hoogtecijfers 
en "profielen van Reservaat met Beheersge
bied Blokland", "profielen van Reservaat 
Willeskop", "profielen van Beheersgebied 
Groot- en Klein-Keulevaart" (bladen B-C, 
2B-C, 3B-3, 1-12), 1979. 1 omslag 

785 Dossier inzake beoordeling door het water
schap van het concept-beplantingsplan voor 
de Oost-Vlisterdijk en de Bonrepas in het 
kader van de ruilverkaveling Lopikerwaard, 
1981. 1 omslag 

786 Dossiers inzake beoordeling door het water
schap van het ontwerp-beheersplan voor de 
beheers- en reservaatsgebieden in de Lo
pikerwaard, opgemaakt door de Stichting 
Beheer Landbouwgronden, en van het rapport 
"Beheersvisie op Landschapselementen in 
de Lopikerwaard" van Staatsbosbeheer 
Utrecht, 1981. 1 omslag 

787 Grondmechanisch-hydrologisch rapport in
zake aanleg van een hoofdwatergang naar 
een gemaal aan de Lek, opgemaakt door 
Heidemij Nederland in opdracht van de 
Plaatselijke Commissie voor de ruilver
kaveling Lopikerwaard, met bijlagen, 
1982. 1 omslag 
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788 Dossier inzake verplaatsing van het ge
plande reservaatsgebied Willeskop naar 
Benschop bij uitvoering van de ruilver
kaveling in de Lopikerwaard, 1982-1984. 1 omslag 

789 

790 

Stukken betreffende vertegenwoordiging 
van het waterschap in de Landinrichtings
commissie Lopikerwaard en benoeming c.q. 
herbenoeming van leden van deze commissie 
door Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
1983, 1987, 1990, 1992. 1 omslag 

N.B. Voor 1986 heette deze commissie: 
Plaatselijke Commissie voor de 
ruilverkaveling 

Verslagen van vergaderingen van afgevaar
digden van het waterschap in de Plaatse
lijke Commissie voor de ruilverkaveling, M 
1984-1988, 1989-1991. 1 omslag* 

N.B. Tot en met 13 februari 1987 compleet 

791 Stukken betreffende inwilliging van een 
verzoek van het waterschap om uitbreiding 
van de ruilverkaveling, 1984. 1 omslag 

792 Stukken betreffende behandeling van be
zwaren van het waterschap tegen de "lijst 
van rechthebbenden", 1984-1987. 1 omslag 

793 Stukken betreffende opstelling van richt
lijnen voor het definitief plan van wegen 
en waterlopen en vaststelling van de uit
werking van het landinrichtingsplan voor 
de ruilverkaveling, 1985-1987. 1 omsl< 

794 

795 

Dossier inzake goedkeuring door de Inspec
teur Landinrichting in de provincie Utrecht 
van het op maat brengen van de Kooylust-
schenkel te Blokland en overdracht van 
eigendom, beheer en onderhoud van werken 
en het prefab vijzelgemaal te Polsbroek-
dam door de Plaatselijke Commissie voor 
de ruilverkaveling Lopikerwaard, 1985, 
1990, 1992-1993. 1 omslag 

Afschrift van een brief van Gedeputeerde 
Staten van Utrecht aan de Plaatselijke 
Commissie voor de ruilverkaveling Lopiker
waard over schade aan de verharding van 
de S17 als gevolg van werken in verband 
met de ruilverkaveling, met bijlage, 
1989. 2 stukken 
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796 Brief van de Landinrichtingscommissie 
betreffende toezending van overeenkom
sten inzake reconstructie van de Achter-
sloot 2e en 3e fase, met bijlagen, 1989. 1 omslag 

797-798 Stukken betreffende wijziging en vast
stelling van de planuitwerking van het 
plan voor ruilverkaveling Lopikerwaard, 
1990-1993. 1 pak 

1 omslag 
797. Wijziging, 1990-1993. omslag 

798. Vaststelling planuitvoering 
nr. 2, 1990-1991. pak 

799 Brief aan de Inspecteur Landinrichting 
in de provincie Utrecht betreffende 
overname in beheer en onderhoud van 
watergangen langs de Hoge Biezendijk, 
de Biezendijk en de Oude Slootseweg, 
en van twee stuwen langs de Biezendijk, 
met bijlagen, 1991; afschrift. 1 omslag 

800 Dossier inzake indiening van bezwaren 
door het waterschap tegen door de Land
inrichtingscommissie opgestelde plannen 
"Tijdelijk gebruik van gronden 1992 en 
1994", 1991-1993. 1 omslag 

801 Stukken betreffende aanbesteding van 
het project Hoogwatervoorzieningen '93 
in de ruilverkaveling Lopikerwaard, 1993. 1 omslag 

c. B.W.0.; natte waterstaatswerken 

802 Stukken betreffende overdracht van 
"natte waterstaatswerken" van het Rijk 
aan de waterschappen, 1988-1991. 1 omslag 

803 Stukken betreffende intrekking van de 
Wet Bescherming Waterstaatswerken in 
Oorlogstijd (B.W.0.) en overdracht van 
B.W.0.-werken aan het waterschap, 1990-
1992. 1 omslag 
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d. waterbeheersing en -kwantiteit; waterpeil 

waterbeheersing en - kwantiteit 

804 Brief van burgemeester en wethouders van 
IJsselstein inzake plannen van de water
beheersing in het gebied Groenvliet en 
Achterveld, 1974, met retroacta, 1973. 1 omslag 

805 Stukken betreffende peilbeheersing op de 
Gekanaliseerde Hollandsche IJssel en het 
stoppen van de bemaling van de Lopiker-
waard bij te hoge waterstand, 1979-1980. 1 omslag 

806 Brieven aan Rijkswaterstaat, directie 
Zuid-Holland, met gegevens over de water
huishouding van de Lopikerwaard, met bij
lagen, 1982. 1 omslag 

807 Circulaire van het bestuur van de Sticht -
sche Waterschapsbond met verzoek een 
waterkwantiteitsbeheersplan tot stand 
te brengen, 1986. 1 stuk 

808 Dossier inzake het aanbrengen van hoog
watervoorzieningen te Willige Lange-
rak, 1988-1989. 1 omslag 

809 Dossier inzake advisering aan Gedepu
teerde Staten van Utrecht over een aan 
hen gerichte brief van M.P.J.V. Bos te 
IJsselstein over de waterhuishouding in 
bemalingsgebied De Pleyt, peilgebied 
Lage Biezen, 1988. 1 omslag 

810 Stukken betreffende bestuurlijk overleg 
over de totstandkoming van een Water-
kwantiteitsplan van de provincie Zuid-
Holland en beoordeling door het water
schap van het ontwerp-Waterkwantiteits-
plan en bij het-definitieve-plan be
horende themakaarten, 1989-1990. 1 omslag 

811 Stukken betreffende de Derde Nota Water
huishouding en de bespreking van deze 
nota door de Verenigde Vergadering van 
het waterschap, 1989-1990. 1 omslag 
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812 Stukken betreffende deelneming van het 
waterschap aan het ambtelijk vooroverleg 
over de Verordening Waterhuishouding 
provincie Utrecht en de vaststelling van 
deze verordening, 1990, 1992. 1 omslag 

813 

814 

Brief van het bestuur van de afdeling 
Benschop van het Utrechts Landbouw Ge
nootschap betreffende de waterhuishouding 
te Benschop, met bijlagen, 1991-1992. 

Dossier inzake optreden van het water
schap tegen verstoring van de waterhuis
houding te Heeswijk, 1992-1993. 

Stukken betreffende een onderzoek door 
Brouwer Civiele Cultuurtechniek B.V. 
naar waterbeheersing en omslagheffing 
in het reductiegebied Montfoort/Hees-
wijk, 1993. 
Zie inv.nr. 131. 

3 stukken 

1 omslag 

- waterpeil 

815 Stukken betreffende maatregelen in ver
band met de droogte in de zomer van 
1976 en beoordeling van klachten van 
ingelanden over de peilbeheersing en 
behandeling van verzoeken om peilver-
hoging in Vijfhoeven-Zuid en Vijf-
hoeven-Noord, 1976-1978. 1 omslag 

816-824 Stukken betreffende de peilbesluiten, 
1976, 1982-1990, 1993. 

816. wijziging van het uit 1960 daterende 
peilbesluit voor het voormalig water
schap Willeskop, Kort-Heeswijk en 
Blokbland, 1976. 

1 pak 
4 omslagen 
5 stukken 

817. brief van de Plaatselijke Commissie 
voor Ruilverkaveling met verzoek zo 
spoedig mogelijk de procedure te 
starten voor het nemen van nieuwe 
peilbesluiten, 1982. stuk 

818. brief van Gedeputeerde Staten van 
Utrecht betreffende handhaving van 
peilbesluiten, 1983. stuk 
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819. totstandkoming van het peilbesluit 
voor het bemalingsgebied De Pleyt, 
1983-1988. pak 

N.B. aanvankelijk genoemd: bemalings
gebied Willeskop. 

820. brief aan de Utrechtse Drie geweste
lijke Landbouw Organisaties over 
klachten over trage totstandkoming 
van nieuwe peilbesluiten, 1987-1988; 
afschrift. 2 stukken 

821. vaststelling van een peilbesluit 
voor het bemalingsgebied De Hoekse 
Molen, aanleg van een hoogwatervoor
ziening voor de woning Heeswijk 100 
en toekenning van vergoeding wegens 
geleden schade als gevolg van het 
nieuwe waterpeil, 1987-1989, 1991-
1993. omslag 

822. brief aan de Landinrichtingscom
missie voor de ruilverkaveling Lo-
pikerwaard betreffende het peil van 
hoogwatervoorzieningen in de polders 
Rozendaal, Vliet en Dijkveld langs 
de Hoenkoopse Buurtweg, 1990; af
schrift, stuk 

823. voorbereiding van een peilbesluit 
voor het bemalingsgebied De Keule-
vaart, 1992-1993. omslag 

824. verlening van opdracht aan Brouwer 
Civiele en Cultuurtechniek te Leer
dam voor hoogtemeting van het maai
veld in het bemalingsgebied De 
Koekoek ter voorbereiding van een 
peilbesluit voor dit gebied, 1993. omslag 

825 Dossiers inzake behandeling van verzoeken 
van ingelanden om de waterstand te ver
lagen, c.q. niet te verlagen, 1980-1990. 1 omslag 

826-834 Stukken betreffende regeling van de water
stand i.c. peilhandhaving, of -verlaging, 
1981-1982, 1984-1986, 1993. 6 omslagen 

7 stukken 

826. peilverlaging in het voormalige 
waterschap Benschop-Noord, 1981-
1982, 1984-1985. 
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827. aangaan van een overeenkomst met 
mevr. D.N.A. Willekes-Van Dam be
treffende de peilregeling op de 
Gekanaliseerde Hollandsche IJssel, 
beëindiging van deze overeenkomst 
en aanwijzing van machinist C. 
Verschoor zich beschikbaar te 
houden voor deze peilregeling, 
1981, 1984. 

828. peilverlaging in Polsbroek en 
het aanbrengen van een hoogwater
voorziening in Polsbroek-Noord 
ter bescherming van de funderingen 
van bebouwing langs de Noordzijdse-
weg, 1982, 1985. 

829. handhaving van het waterpeil in 
de polder Hoonaard, 1985. 2 stukken 

830. treffen van voorzieningen voor het 
op peil houden van hoge gronden 
te IJsselstein op verzoek van 
de Plaatselijke Commissie voor 
de Ruilverkaveling Lopikerwaard, 
1985. 

831. overleg met de ingelanden van 
Vijfhoeven-Noord en Vijfhoeven-
Zuid betreffende het toekomstige 
waterpeil, 1986. 

832. notitie van de waarnemend-secre
taris betreffende het peil in 
Batuwe (plan Hoogendoorn), met 
bijlage, 1993. 2 stukken 

833. brief van het hoofd van de afde
ling Gemeentewerken namens burge
meester en wethouders van Mont-
foort betreffende wijzigingen in 
de afspraken omtrent de water
huishouding en het peilbesluit 
bij de uitvoering van de wijk 
Tabakshof-oost, met bijlage, 1993. 2 stukken 

834. brief van het Staatsbosbeheer be
treffende bediening van de kunst
werken tot regeling van het peil
beheer in het reservaat Broek en 
Blokland, 1993. stuk 

835 Stukken betreffende aansprakelijkheids
stelling van het waterschap voor schade 
door verzakking van gebouwen en beschoei-



70 

ingen als gevolg van verlaging van het 
waterpeil en schade door wateroverlast 
als gevolg van verhoging van het water
peil, 1981-1984, 1990-1993. 

N.B. Zie ook inv.nr. 775 
1 omslag 

836 Brief aan de ingelanden in de polder 
Lopik beoosten Lopik Dorp en aan de 
Plaatselijke Commissie voor ruilver
kaveling Lopikerwaard betreffende de 
indeling van de peilgebieden in de 
polder Lopik ten oosten van Lopik Dorp, 
1984; afschriften. 2 stukken 

- onderbemaling 

837 Brief aan diverse ingelanden te Ben
schop naar aanleiding van hun verzoek 
aangesloten te worden bij de onderbe
maling van het voormalig waterschap 
Benschop, met bijlagen, 1978; afschrift. 3 stukken 

838 Dossier inzake beantwoording van vragen 
van de provincie Zuid-Holland over de aan
wezigheid van onderbemalingen, 1990. 1 omslag 

839 Stukken betreffende handhaving van de 
onderbemaling van J. Kromewijk en A. 
Slootjes in de polder Lopik ter hoogte 
van Lopikerweg-West nr. 89, 1993. 1 omslag 

e. gebruik van grond van derden voor water-
staatswerken 

N.B. Zie ook inv.nrs. 1059-1071 

840 Dossiers inzake pacht c.q. huur van Staats
eigendom langs de Lek, 1974-1977, 1979-
1980, 1983, 1989, 1992. 1 omslag 

841 Brief van de inspecteur der Domeinen en 
akte van privaatrechtelijke vergunning 
voor het waterschap voor gebruik van staats-
grond voor het aanbrengen van een steen-
bestrating langs de rechteroever van de 
Lek, op het perceel kad. gem. Jaarsveld 
B 1596, 1974. 2 stukken 
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Voor- en achteraanzicht van het gemaal Polsbroek, «aarvoor in de 
periode 1989-1992 restauratieplannen werden gemaakt; inv.nr. 1114. 



71 

842 Dossier inzake gebruik van een gedeelte 
van perceel kad. gem. Haastrecht sectie 
B nr. 2793, eigendom van W.A. Aantjes, 
ten behoeve van machines en materieel 
van het waterschap, 1978. 1 omslag 

843 

844 

Stukken betreffende verkrijging van een 
privaatrechtelijke vergunning voor het 
gebruik van staatsgrond en de betaling 
van een vergoeding voor het gebruik van 
staatsgrond, 1981, 1984, 1989, 1991-1992. 1 omslag 

Dossier inzake huur van een gedeelte van 
het perceel kad. gem. Schoonhoven E 369, 
van de provincie Zuid-Holland, 1988. 1 omslag 

f. onderhoud van waterkeringen 

buitengewone riviercorrespondentie 

845-849 Stukken betreffende de Buitengewone 
Riviercorrespondentie, 1977, 1979, 1981-
1993. 

845. verslagen van besprekingen tus
sen Rijkswaterstaat, de pro
vinciale Waterstaat en de water
schappen Lopikerwaard en Kromme 
Rijn, 1977, 1979. 

846. het houden van een oefening in 
het kader van de Buitengewone Ri
viercorrespondentie, 1979. 

847. besluit van dijkgraaf en heem
raden inzake de bezetting van de 
wachthuizen, genoemd in de keur 
op het Dijkleger in het Hoogheem
raadschap van den Lekdijk Beneden-
dams en van den IJsseldam, 1979. stuk 

848. jaarlijkse opgave door het water
schap van de bezetting van de 
dijkpost als bijdrage aan de Bui
tengewone Riviercorrespondentie, 
1981-1993. 

1 stuk 
4 omslagen 

849. beoordeling door het waterschap 
van de vraag of de Buitengewone 
Riviercorrespondentie moet worden 
afgeschaft of gewijzigd, 1992. 
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muskusrattenbestrijding 

850 Stukken betreffende bestrijding van mus
kusratten, 1978, 1980, 1983-1984, 1986. 1 omslag 

- kaden 

851-864 Stukken betreffende beheer en onderhoud 
van kaden, 1974-1983, 1986, 1988, 1991-
1993. 9 omslagen 

10 stukken 

Cabouwsekade 

851. brief aan de Plaatselijke Com
missie voor de ruilverkaveling 
Lopikerwaard over ophoging van ge
deelten van de Cabouwsekade, met 
bijlagen, 1982; afschrift 3 stukken 

852. ophoging van de Cabouwse- en 
Vijfhoevensekade met de in het 
kader van de ruilverkaveling Lo
pikerwaard uit te voeren verbete
ring van de op deze kaden gelegen 
wegen, 1991-1992. 

Gekanaliseerde Hollandsche IJssel 

853. noodherstel en onderhoud van de 
kade langs de gekanaliseerde Hol
landsche IJssel, 1974-1983, 1986, 
1988, 1993. 

854. verslag van het overleg over het 
Jaagpad langs de Gekanaliseerde 
Hollandsche IJssel, 1986. stuk 

855. eventuele overdracht van de Ge
kanaliseerde Hollandsche IJssel 
en Doorslag door het Rijk aan de 
provincies Utrecht en Zuid-Holland 
in verband met de problematiek in
zake het oeveronderhoud, 1988. 

856, 

Noordzij dseweg 

ophoging van de waterkering van 
de Noordzijdseweg, 1981. 
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Oostvlisterdijk 

857. opdracht tot het aanbrengen van 
palen in de kade van de Oost
vlisterdijk en Bonrepas, 1991-
1992. 

Vlist 

858. verbetering van kaden langs de 
Vlist en de Lopikerwetering, 
1992-1993. 

859. grondmechanisch rapport van de 
stabiliteit van de Vlistkade 
Oostzijde in de gemeenten Schoon
hoven en Vlist, opgemaakt in 
opdracht van het waterschap, met 
tekeningen van het lengteprofiel, 
1991. 

Vogelzangsekade 

860. verslag van een door de dijkgraaf, 
een heemraad, een hoofdingeland 
en de kameraar gehouden inspectie 
over de Vogelzangsekade te Lopik, 
met bijlagen, 1974. 3 stukken 

861. behandeling van een verzoek van 
de gemeente Lopik de functie, 
afmetingen en plaats van de Vogel
zangsekade ter plaatse van het 
aan te leggen fietspad ten oosten 
van de Churchillbrug te herover
wegen, 1986. 

Voorboezemkade 

862. brief aan B. Kemp B.V. over door 
deze onderneming uit te voeren 
werken ter verbetering van de 
oostelijke Voorboezemkade ter 
plaatse van de zijtak Achter-
sloot, 1991; afschrift. stuk 

863. brief van Heidemij Adviesbureau 
B.V. met rapportage over verbe
tering van de kadehoogten van 
gedeelten van de Cabouwse- en 
de Vijfhoevensekade, met bijlage, 
1992. 2 stukken 
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Willige Langerak 

864. onderzoek door Rijkswaterstaat 
naar de veiligheid van de boezem
kade van de polder Willige Lange
rak ca., 1993. 

865 Dossier inzake toezending aan de pro
vinciebesturen van Utrecht en Zuid-
Holland van een kaartje waarop de 
hoogtematen zijn aangegeven van kaden 
waarop in het kader van de ruilverkave
ling te verbeteren of aan te leggen 
wegen zijn gelegen, 1981. 1 omslag 

866 Dossier inzake besprekingen tussen Noord
en Zuidhollandse en Utrechtse waterschap
pen over verbetering van boezemkaden, 
eventuele deelneming aan de Werkgroep 
Boezemkaden en beoordeling van een door 
deze werkgroep uitgebracht rapport, 1981-
1982, 1985-1986. 1 omslag 

867 Brief aan de Plaatselijke Commissie voor 
de ruilverkaveling Lopikerwaard betref
fende ontsluiting van aan het Staats
bosbeheer toegewezen houtkaden via 
watergangen alsmede het onderhoud van 
de scheisloten langs houtkaden, met bij
lagen, 1983-1984; afschrift. 3 stukken 

868 Nota "Houtkaden voor de bijl?" van de 
Stichting Werkgroep Behoud Lopikerwaard 
over aantasting van de noordelijke hout
kade van de Benschopper Molenvliet, 
met bijlagen, 1985. 1 omslag 

869 Brief van de gebr. Groen te Montfoort 
over de wijze van onderhoud van een 
houtkade te Blokland en een illegale 
dam in de Bloklandse Wetering, met 
bijlage, 1990. 2 stukken 

870 Brief van A. de Groot te Oudewater over 
de slechte onderhoudstoestand van de 
(niet door het waterschap te onder
houden) beschoeiing langs de Hollandsche 
IJssel, met bijlagen, 1992. 3 stukken 
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g. verbetering van de Lekdijk 

- dijkverbeteringsplannen; MER 

871 Dossier inzake beoordeling door het water
schap van het standpunt van de minister 
van Verkeer en Waterstaat op het rapport 
van de Commissie Rivierdijken resp. van 
de ontwerp-verordening op de rivierdijken 
in de provincie Utrecht, 1976-1977, 1979-
1980. 1 omslag 

872 Dossiers inzake de besluitvormings- en 
inspraakprocedure van rivierdijkverbete
ringen en aanwijzing van leden van de 
Coördinatiecommissie voor dijkverbete
ringsplannen in Utrecht, 1981-1982, 1986. 1 omslag 

873 Dossier inzake het eventueel opstellen 
van een Milieu Effect Rapportage (MER) 
bij de voorbereiding van de verbetering 
van dijkvak VI van de Noorder Lekdijk 
in de gemeente Lopik en toetsing van de 
uitgangspunten van de rivierdijkverster
kingen naar aanleiding van het advies 
van de Commissie Boertien, 1992-1993. 1 omslag 

874 Brief van de Dienst Water en Milieu van 
de provincie Zuid-Holland betreffende 
de dijktafelhoogten binnen de Lopiker-
waard, 1993. 1 stuk 

- rlvlerdijkregister en -tekeningen 

875 Rapport "dijkverbetering in het algemeen" 
van Heidemij, 1982. 1 stuk 

876 Stukken betreffende aanschaf van bladen 
van de grootschalige Basiskaart van Ne
derland die betrekking hebben op het 
gedeelte van de Lekdijk, waarvan de zorg 
aan het waterschap is toevertrouwd, op
dracht aan Heidemij Adviesbureau tot het 
opmaken van basisplannen en verrichting 
van Landmeetkundig onderzoek en ver
richting van grondmechanisch onderzoek 
voor verbetering van de dijkvakken 
Klaphek-Molenvliet en Molenvliet-Uitweg, 
1984-1985. 1 omslag 
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877 Brief van Heidemij Adviesbureau B.V. 
over toezending van keurtekeningen be
horende bij de Lekdijk, 1987. 1 stuk 

878 Revisietekeningen van PTT-Telecommuni-
catie in verband met de dijkverzwaring, 
met bijlagen, 1988. 1 omslag 

879 Nota van Heidemij Adviesbureau B.V. 
voor het vervaardigen van een geautomati
seerd rivierdijkregister, met bijlage, 
1989. 2 stukken 

880 Nota van dijkgraaf en secretaris tot 
vaststelling van een dijklegger en een 
technisch beheersregister alsmede ver
lening van opdracht aan Heidemij Ad
viesbureau B.V. tot vervaardiging van 
een dijklegger/beheersregister voor 
het proefvak Klaphek-Jaarsveld, 1993. 1 omslag 

881 Stukken betreffende de kosten van dijk-
verbetering en grondaankopen voor finan
ciering alsmede subsidiëring door het 
Rijk in de kosten, 1981-1988, 1990, 
1992-1993. 1 omslag 

- voorfinanciering; subsidiëring 

882 Stukken betreffende herziening van het 
percentage van de door het Rijk te 
subsidiëren meerkosten van dijkver
sterking als gevolg van de verlaging 
van de norm voor dijkverbetering in 
verband met de bouw van een stormvloed
kering in de Nieuwe Waterweg, 1984-1987, 
1991, 1993. 1 omslag 

883 Brieven van Heidemij Vastgoeddiensten 
B.V. betreffende taxatie-werkzaamheden 
ten behoeve van grondverwerving en 
schaderegelingen voor dijkverbeteringen, 
met bijlage, 1990, 1992. 3 stukken 
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Verbetering van de Lekdijk, gedeelte dijkvak III Uitweg-Jaarsveld (tussen hm. 60 en hm 108): 
de klein uit de buitendijkse kleiputten wordt binnendijks verwerkt. Inv.nr. 943. 
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- schaderegeling; sloop van panden 

884-887 Dossiers inzake toekenning van vergoe
ding als gevolg van dijkverzwaring, 
1978-1979, 1988-1992. 4 omslagen 

N.B. Zie ook inv.nrs. 237-260. 334-337 
en 1004-1044 

884. toekenning van een vergoeding aan 
W.J. Kwakernaak te Polsbroek in 
door hem te maken kosten wegens 
sloop van het pand Lekdijk West 
3 te Lopik en bouw van een nieuwe 
woning, 1978-1979. 

885. toekenning van een vergoeding aan 
J.F.P. Overbeek te Lopik wegens 
sloop van het pand Lekdijk West 
74 te Lopik en verkrijging van 
vergunning van de minister van 
Cultuur, Recreatie en Maatschap
pelijk Werk voor sloop van dit 
pand, 1979. 

886. toekenning van schadevergoeding 
aan de Provinciale Utrechtse 
Elektriciteitsmaatschappij 
(PUEM) c.q. N.V. Regionale 
Energiemaatschappij Utrecht 
(REMU) voor het verleggen van 
kabels, 1988-1992. 

887. brief van Adviesbureau BentBouw 
te Bilthoven betreffende mogelijke 
schade aan een woonhuis met bij
gebouwen te Lopik, met bijlagen, 
1991. 

- diagnose LCN-onderzoek Lekdijk 

888 Stukken betreffende uitvoering van een 
diagnose-onderzoek naar de Noorder Lek
dijk tussen Het Klaphek en Schoonhoven 
(hm 0-hm 192.3), 1980, 1982-1984. 

889 Dossier inzake uitvoering van een land
schappelijk, cultuurhistorisch en natuur
wetenschappelijk onderzoek (LCN) en 
rapportage van Heidemij Adviesbureau in
zake uitgevoerd landschappelijk, cultuur
historisch en natuurwetenschappelijk 
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onderzoek in verband met de verbetering 
van de Lekdijk tussen Jaarsveld en de 
provinciegrens (hm 86-177), 1988-1989. 1 pak 

890 Stukken betreffende compensatie van 
landschappelijke en natuurwetenschappe
lijke aspecten als gevolg van dijkver-
beteringen, 1993. 1 omslag 

- verbetering Lekdijk: algemeen 

891 Dossier inzake het aanbrengen van steen-
bestrating langs de Lekdijk, 1979-1982. 1 omslag 

892 Dossier inzake planning van de voortgang 
van de dijkverbetering en actualisering 
van de planning, met bijlagen, 1980, 
1983-1985, 1989, 1993. 1 omslag 

893 Besluit van de Verenigde Vergadering tot 
uitvoering van herstellingswerken aan de 
kaden van de Gecombineerde Uiterwaarden 
en van de Collegewaard en aan de bermen 
van de Lekdijk, met bijlage, 1983. 2 stukken 

894 Stukken betreffende mogelijke combinatie 
van de verbetering van het dijkvak Klap-
hek-Molenvliet en de verbetering van het 
bij het waterschap Leidse Rijn in beheer 
zijnde dijkvak tussen Rijksweg 2 en Het 
Klaphek, 1985. 1 omsla* 

895 Dossier inzake verlening van een bijdrage 
aan de gemeente Lopik in de kosten van 
herziening van bestemmingsplannen als 
gevolg van de verbeteringswerken aan 
de Lekdijk, 1985, 1992. 1 omslag 

896 Dossier inzake verstrekking van infor
matie aan de Bewonersgroep "Dijkverbete
ring Lopikerwaard" over de dijkverbete
ring, 1987-1988. 1 omslag 

897 Dossier inzake aanleg van een vee-over
gang aan de Lekdijk door M.G. van der 
Lee, 1991-1992. 1 omslag 
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- dijkvak I: Het Klaphek-Molenvliet 
(hm 0-32) 

898-1003 Stukken betreffende verbetering van de 
Lekdijk, tussen Het Klaphek en Schoonhoven 
volgens door de Heidemij opgemaakte plan- 8 stukken 
nen, 1984-1991. 20 pakken 

81 omslagen 

898-915 dijkvak I; Het Klaphek-Molenvliet 
(hm 0-hm32). 

N.B. Voor specificatie: zie bijlage 1 

916-933 dijkvak II; Molenvliet-Uitweg 
(hm 32-hm 60). 

N.B. Voor specificatie: zie bijlage 2 

921-948 dijkvak III; Uitweg-Jaarsveld 
(hm 60-hm 108). 

N.B. Voor specificatie: zie bijlage 3 

949-964 dijkvak IV; Jaarsveld-Gemaal Wiel, 
(hm 86-hm 108). 

N.B.l. Hm 91.5-hm 108 is dijkvak IVB 
2. Zie voor specificatie: bij

lage 4. 

965-987 dijkvak V; Gemaal Wiel-Goyland, 
(hm 108-hm 136). 

N.B. Zie voor specificatie: bijlage 5 

988-995 dijkvak VI; Goyland-Lekzicht, 
(hm 136-hm 155). 

N.B. Zie voor specificatie: bijlage 6 

996-1001 dijkvak VII; Lekzicht-provinciegrens 
(hm 155-hm 177). 

N.B. Zie voor specificatie: bijlage 7 

1002-1003 dijkvak VIII; provinciegrens-Schoon
hoven (hm 177-hm 192.3). 

N.B. Zie voor specificatie: bijlage 8 

1004-1044 Expertiserapporten Fugro Geotechniek b.v. 
betreffende bouwwerken langs de Lekdijk 
opgemaakt voor de dijkverbetering, 1987-
1991. 41 omslagen 

N.B. Zie voor specificatie: bijlage 9 

1045 Brief aan Gedeputeerde Staten van Utrecht 
betreffende het onderhoud van watergangen 
ter plaatse van bruggen van derden, met 
bijlage, 1976. 2 stukken 
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h. watergangen 

1046-1048 Brieven aan belangenorganisaties over de 
recreatieve aspecten in relatie met het 
beheer van watergangen, met bijlagen, 
1981, 1987, 1989, 1992. 2 stukken 

2 omslagen 
1046. brief aan de Nederlandse Kano Bond 

over "Kanotoeristische Vaarwegen" 
en het eventueel geschikt maken van 
watergangen voor de kanosport, met 
bijlagen, 1981; afschrift 

1047. brief aan de Polsbroekerdamse IJs
club c.s. over stromingen in water
gangen waardoor een geplande tour
tocht moest vervalling, met bij
lage, 1987; afschrift. 2 stukken 

1048. brief aan het hoofd van het Groen
district Plassengebied over de kano
route Haastrecht-Schoonhoven, met 
bijlagen, 1989, 1992. 

1049 Dossier inzake het verlenen van mede
werking aan verbetering van de wateraf
voer van het perceel van A.G. Verweij aan 
de Provincialeweg te Willeskop, 1986-1988. 1 omslag 

1050 Dossiers inzake behandeling van bezwaren 
van de Stichting Fundatie Hillegonde 
Schoormond tegen het schoonmaken van 
een watergang resp. van E. Verkaik en 
vermeende schade aan eigendommen van 
mevr. C.M. Pauw-Lekkerkerker en E. Ver
kaik, 1986-1987, 1991-1993. 1 omslag 

1051 Stukken betreffende het aangaan van 
overeenkomsten met loon- en aannemers
bedrijven inzake het onderhoud van 
hoofdwatergangen (maaikorfleidingen), 
1987-1992. 1 omslag 

1052 Stukken betreffende een proces tussen 
het waterschap, in vrijwaring opgeroepen 
door J.G.C.A. Looman te Montfoort, ener
zijds en de Erven C.J. Pauw en E. Verkaik 
anderzijds over aan grasland van de 
Erven Pauw en Verkaik toegebrachte schade 
bij onderhoudswerken aan een watergang, 
1988-1990. 1 omslag 
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1053 Brief aan J.C. van Meteren te Lopik betref
fende het aanbrengen van een beschoeiing 
bij het pand Wielsekade 64 door het water
schap, met bijlagen, 1988; afschrift. 1 omslag 

1054 Brief aan Rijkswaterstaat betreffende 
eventuele overname in eigendom en onder
houd van een uitwateringssloot langs de 
Vierkade nabij de Uitweg in de Uiter
waard van de Lek bij hm 958.400, met 
bijlagen, 1989; afschrift. 3 stukken 

1055 Dossier inzake het beoordelen van verzoe
ken om uitbaggering van sloten die hun func
tie als hoofdwatergang verloren hebben als-
mde het geven van opdracht tot het verrich
ten van baggerwerken, 1989-1992; afschriften.1 omslag 

1056 Dossier inzake aanwijzing van het dagelijks 
bestuur van het waterschap als het bevoegd 
gezag als bedoeld in artikel 2 voor de 
Scheepvaartverkeerswet over scheepvaartwegen 
in beheer bij het waterschap, 1990-1992. 1 omslag 

1057 Brief aan de Landinrichtingscommissie 
voor de Ruilverkaveling Lopikerwaard 
betreffende inrichting van de Willes
kopse Tiendwegwetering als "korfmaai-
leiding" en niet als "veegleiding", met 
bijlage, 1991; afschrift. 2 stukken 

1058 Dossier inzake beoordeling van een ver
zoek van C. van Bemmel te Lopik het on
derhoud van de Zuidzijdsekadewetering en 
de Schenkel vanaf zijn gronden slechts 
door één loonwerker te laten verrichten, 
1991-1992. 1 omslag 

1058a Brieven aan M. Oskam te Lopikerkapel en 
C. van Vliet te Benschop betreffende her
profilering en onderhoud van de Zuid
zij dsekadewetering en eventuele herpro
filering van de westelijke oever van de 
Zijdewetering, 1993; afschriften. 3 stukken 
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i. dammen, duikers; inlaten en stuwen 

dammen en duikers 

1059-1063 Stukken betreffende verkrijging van toe
stemming c.q. vergunningen voor het leg
gen en hebben van duikers, 1974-1976, 
1979-1980, 1982, 1991, 1992. 

1059. vergunningen van de gemeente Lopik 
voor het leggen van een duiker door 
de Uitweg en de Zijdeweg, 1974, 
1976. 

2 stukken 
4 omslagen 

1060. privaatrechtelijke vergunningen 
van de Staat der Nederlanden voor 
het hebben van buisleidingen langs 
de Zuidelijke en linkeroever van de 
Gekanaliseerde Hollandsche IJssel, 
1974-1976, 1979, 1991. 

1061. vergunningen van de provincie Zuid-
Holland voor het leggen van een 
duiker in de Provincialeweg oost 
Haastrecht en betaling van precario
rechten, 1980, 1991. 

1062. toestemming van de Plaatselijke 
Commissie voor ruilverkaveling 
Lopikerwaard voor aanleg van een 
duiker in de Oostboezemkade als 
verbinding tussen de voormalige 
Benschopperboezem en de polder 
Honaard, 1982. 

1063. ontheffing van Gedeputeerde Staten 
van Utrecht voor het aanbrengen 
van een duiker in de provinciale 
weg N 228 ter hoogte van hmp. 
0.422, met bijlage, 1993. 2 stukken 

1064 

1065 

Brief van J. Vermeulen te Vlist betref
fende de slechte toestand van een duiker, 
met bijlage, 1978-1979. 2 stukken 

Dossier inzake het beleggen van een be
spreking met ingelanden van Groot-Keule-
vaart buitendijks over onderhoud van 
diverse werken en aanleg van een duiker 
door de Provincialeweg Oost tussen Haas
trecht en Oudewater ten behoeve van de 
afwatering van Groot-Keulevaart buiten
dijks, 1979-1980. 1 omslag 
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1066 Dossier inzake het nemen van maatregelen 
tegen de ongelimiteerde aanleg en aanwezig
heid van duikers van particulieren door 
de Noordzijdseweg te Polsbroek en Ben
schop, 1981-1982. 1 omslag 

1067 Brief aan M.A. van Zuylen te Haastrecht 
over toekenning van een vergoeding voor 
een door hem in de Oostboezemkade ge
legde duiker, 1982; afschrift. 1 stuk 

Dossiers inzake opheffing van duikers 
bij de gemalen Benschop, Heeswijk en 
Willeskop en verkoop van stukjes grond 
bij deze gemalen aan de provincie 
Utrecht, 1986-1988. 
Zie inv.nr. 330. 

1068 Dossier inzake het aanbrengen van riool-
overstorten nabij de Goudsestraatweg te 
Oudewater en aanleg van een duiker onder 
deze weg ten behoeve van de rioolwater
zuivering te Oudewater, 1990. 3 stukken 

1069 Dossier inzake het verzoek aan de ge
meente Lopik om schade aan de duiker 
onder de Kerkstraat te herstellen, 1991 1 omslag 

1070 Dossier inzake behandeling van een klacht 
van G.T. Blanken te Willige Langerak over 
de waterstand in een sloot bij de Tiend-
weg en aanschrijving van de gemeente 
Lopik om een door de gemeente in de Tiend-
weg gelegde duiker op de juiste hoogte 
te brengen waardoor de wateraanvoer naar 
deze sloot niet langer wordt verstoord, 
1991-1992. 1 omslag 

1071 Dossier inzake verkrijging van toestem
ming van de provincie Zuid-Holland voor 
het afdichten van uitwateringsduikers in 
de provincialeweg tussen Oudewater en 
Haastrecht, 1991-1992. 3 stukken 
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- stuwen en Inlaten 

1072 Stukken betreffende bouw van een afvoer-
kunstwerk in de Noordzijdsekade van Ben
schop, bestaande uit een klepstuw met 
duiker, ten behoeve van de afvoer van 
overtollig water uit peilgebieden onder 
IJsselstein en plaatsing van een tijde
lijke schotbalkstuw, 1984-1985. 1 omslag 

1073 Dossier inzake vestiging van erfdienst-
baarheden ten behoeve van de aanleg van 
een inlaatleiding vanaf gemaal De Koekoek 
tot aan de Tiendweg in het kader van de 
aanleg van de dijkverbetering onderdeel 
diepwandconstructie in dijkvak V, 1983, 
1987, 1991. 1 omslag 

1074 Dossier inzake verlening van opdracht 
aan Heidemij Adviesbureau B.V. tot ont
werpen van een stuw in de Kerkvliet te 
Willige Langerak ten behoeve van te 
realiseren hoogwatervoorzieningen, 1988, 1 omslag 

1075 Dossier inzake verlening van opdracht 
aan Ban de Haas B.V. te Benschop voor het 
leveren en aanbrengen van een stuwbak in 
de wegsloot Broeksdijk nabij de Brand-
wetering ten behoeve van de voering van 
de Brandwetering, 1989. 3 stukken 

1076 Brief aan J.G.A. Sangers en G. Ganzeveld 
met toezegging de kosten van aanleg van 
een afvoerbuis voor rekening van het 
waterschap te nemen, 1991; afschrift. 1 stuk 

1077 Dossiers inzake verlening van opdracht 
aan Aannemingsbedrijf Gebr. Schep B.V tot 
verplaatsing van de tijdelijke stuw in 
de Noordzijdsekade te Benschop naar een 
plaats in de Zuidzijdsekade en voor het 
aanbrengen van een schotbalkstuw aan de 
Zuidzijdsekade te Benschop, 1991-1992. 1 omslag 

1078 Stukken betreffende automatisering van 
de stuw De Hoek en de inlaat bij camping 
De Voormolen en het verkrijgen van ver
gunningen voor kabels en kasten, 1991-
1993. 1 omslag 
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gebied van het waterschap Lopikerwaard 

met de route voor de 'gemalen-visitatie' 1989: 

inv.nr. 1084. 
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1079 Brief aan dijkgraaf en heemraden van het 
waterschap Leidse Rijn over aansluiting 
van het telemetrie-systeem voor de 
automatisering van een stuw en een in
laat op de centrale post van Leidse Rijn, 
met bijlagen, 1992; afschrift. 3 stukken 

1080 Brief aan J. Broekhuizen c.s. met ver
zoek om verplaatsing van de stuw in de 
Enge IJssel te Lopikerkapel om zodoende 
het waterpeil in de Enge IJssel te ver
hogen, met bijlagen, 1992-1993. 3 stukken 

1081 Dossier inzake behandeling van een aan
sprakelijkheidsstelling door S.W.M, de 
Haas te Benschop wegens wateroverlast 
als gevolg van verhoging van het water
peil door plaatsing van een stuw in de 
Benschopperwetering, 1992-1993. 1 omslag 

1082 Dossier inzake verlening van opdracht 
tot levering van een ANK zelfregulerende 
niveauklep en een krooshek bij de auto
matische inlaat Benschop Boveneind ZZ 
en verlening van opdracht tot aanbrengen 
van een inlaatklep en plaatsen van een 
krooshek aan het Boveneind te Lopik, 
1992-1993. 1 omslag 

molen en gemalen 
N.B. Zie ook inv.nrs. 135-136 

1083 Stukken betreffende het beheer en res
tauratie van de molen Bonrepas, 1976-1993. 1 omslag 

N.B. Zie ook i n v . n r . 124 

1084 "Gemalenvisitatie", rapporten van perio
dieke controle van de molen en de gemalen 
door de dijkgraaf, de heemraden en de kame
raar, 1974-1991. 1 omslag 

1085 Stukken betreffende bestemming van buiten 
gebruik te stellen gemalen en dienst
woningen, inventarisatie van de toestand 
van gemalen en aanbieding van het rapport 
"Gemalen in de Lopikerwaard", 1984-1987. 1 omslag 
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86 

"Gemalen in de Lopikerwaard - een bouw
kundige en cultuurhistorische inventa
risatie van de 14 poldergemalen en hun 
omgeving", uitgegeven door de Stichting 
Bedrij fsmonumenten Midden-Holland en 
de Stichting Werkgroep Behoud Lopiker
waard, 1986. 1 band 

1087 Rapporten van TAUW Infra Consult B.V. 
van de in november 1989, oktober 1992 
en juni 1993 uitgevoerde controles van 
de bemalingsinstallaties, 1990, 1993. 1 pak 

1088 Dossier inzake controle door Hommema 
van 1825 B.V. te Wijk bij Duurstede van 
de bliksembeveiligingsinstallatie van 
vijf gemalen en één molen, en aanpassing 
van de bliksembeveiliging, 1992-1993. 1 omslag 

1089 Stukken betreffende plaatsing van een 
opmaalinstallatie op het aquaduct in de 
Lopikerwetering, 1992-1993. 1 omslag 

1090-1117 Stukken betreffende de bouw en gebruik 
van gemalen en het maken van bestekken 
en (nood) tekeningen, 1981-1993. 

Gemaal Benschop 

1090. gebruik van gemaal Benschop, 
1987-1993. 

Gemaal Broek 

1091. plaatsing van noodtransformator 
bij het gemaal Broek en verkoop van 
het gemaal, 1981, 1984-1985. 

Gemaal Haastrecht 

6 stukken 
12 pakken 

14 omslagen 

1092. bestekken voor de bouw van ge
maal "Haastrecht", De Keulevaart, 
1986-1988. pak 

1093. Tekeningen voor de bouw van het 
gemaal Haastrecht, 1-29 en 
14W-29W, met lijst, 1987-1988. pak 

1094. bouw en gebruik van gemaal De 
Keulevaart te Haastrecht, 1988-
1993. 
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1095. tekeningen van het gemaal "Haas
trecht", De Keulevaart, met 
"kleurenschema", 1988. pak 

Gemaal Lopikerwaard: zie vijzelgemaal 
't Hazepad 

Gemaal De Hoekse Molen/Knollemanshoek 

1096. verslagen van besprekingen tussen 
vertegenwoordigers van de Land-
inrichtingsdienst, de provincie 
Utrecht, het waterschap en Advies
bureau De Haan Civiel betreffende 
de gemalen Haastrecht, Knollen-
manshoek en De Koekoek, met van 
brief van De Haan Civiel, 1990. 3 stukken 

1097. programma van eisen voor het vij
zelgemaal 't Hazepad, bij de Ben-
schopperwetering, 1983, 1985. 

1098. "Bedrijfs- en onderhoudsvoor
schriften van het vijzelgemaal 
't Hazepad", 1984 

1099. bouw en gebruik van gemaal Knolle-
manshoek, 1984, 1986-1989, 1992-
1993. 

1100. bestekken voor de bouw van gemaal 
"Knollemanshoek" met tekeningen, 
1985-1986. pak 

Gemaal Hoenkoop 

1101. aangaan en beëindigen van een 
stroomleveringsovereenkomst voor 
gemaal Hoenkoop, taxatie en ver
koop van gemaal en dienstwoning, 
1985-1986, 1989-1992. 

Gemaal Hooge Boezem 

1102. "Eindrapport Bestemming Gemaal 
"Hooge Boezem", opgemaakt door het 
Zuidhollands Landschap, 1990. 

1103. rapport "de toekomst van het ge
maal De Hooge Boezem achter Haas
trecht", gebruik, bestemming en 
verkoop van dit gemaal, 1987-
1993. pak 
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Gemaal De Keulevaart: zie gemaal 
Haastrecht 

Gemaal De Koekoek 

1104. bouw en gebruik van gemaal De 
Koekoek, 1981-1993. pak 

1105. bestekken voor de bouw van gemaal 
"aan de Lek", gemaal De Koekoek, 
1984-1985. pak 

1106-1108. tekeningen voor de bouw van het 
"gemaal aan de Lek" (bestek 79-07), 
met lijst, 1984-1985. 3 pakken 

1106. 177. 1984-1985 
1107. 178. 1984-1985 
1108. 179. 1984-1985 

Gemaal Lopik 

1109. huur van een hulpbemalingsinstal-
latie bij gemaal Lopik, stroomle-
vering voor het gemaal, eventuele 
verkoop van de molen of gemaal 
Lopik en restauratie van de molen, 
1985-1993. 

Gemaal De Pleyt 
N.B. Zie ook inv.nrs. 120-121 

1110. bestekken voor de bouw van ge
maal "Willeskop", gemaal De Pleyt, 
met tekeningen, 1982-1983. pak 

1111. tekeningen gemaal "Willeskop" 

1112. funderingsadvies van raadgevend 
ingenieursbureau INPIJN-BL0KSP0EL 
b.v. en beschrijving van de nood-
stroominstallatie van De Haan 
Civiel, 1982-1983. 

1113. in gebruikneming en controle van 
gemaal De Pleyt en levering van 
schroefpompen, 1985-1989, 1991-1992. 



89a 

Aanleg van de fietsbrug 'De Twee Haarden' over de Vlist In 1983. 
Dijkgraaf ar.Pb.L.van der Lee (Lopikerwaard) en dijkgraaf H.van Dam 
(Krimpener-waard) begroeten elkaar op de brug; inv.nr. 1118. 
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Gemaal Polsbroek 
N.B. Zie ook inv.nrs. 118 en 123 

1114. gebruik van elektriciteit in gemaal 
Polsbroek en plannen voor restaura
tie van dit gemaal, 1989-1992. 

Gemaal Rozendaal 
1115. levering van elektrische energie 

voor het gemaal Rozendaal, 
1989-1990. 

1116. beëindiging van de stroomleve-
veringsovereenkomst taxatie van 
het voormalig gemaal, onderzoek 
naar bodemverontreiniging en ver
lening van het recht van opstal 
aan de N.V. Regionale Energiemaat
schappij Utrecht (REMU) voor het 
hebben van een transformatorsta
tion in het voormalig gemaal, 
1986-1987, 1992-1993. 

Gemaal Willige Langerak 

1117. reparatie van het gemaal Willige 
Langerak en beëindiging van de 
stroomleveringsovereenkomst, 
1981, 1987. 3 stukken 

Gemaal Willeskop: zie gemaal De Pleyt 

k. Waterovergangen, wegen en paden 

- .bruggen 
N.B. Zie ook inv.nrs. 763, 779 en 1045 

1118 Dossier inzake aanleg van een fietsbrug 
over de Vlist en het aanbrengen van een 
antisliplaag met vasilgrit op de voet/ 
fietsbrug "De Twee Waarden" te Vlist, 
1981-1984, 1991. 1 omslag 

1119 Dossier inzake afwijzing van een ver
zoek van A.Y. Spruit te Haastrecht om 
een door hem te onderhouden brug in de 
Tiendweg in eigendom en onderhoud over 
te nemen, 1981. 1 omslag 
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1120 Stukken betreffende de aanleg van bruggen 
door de gemeente en door particulieren 
over de Lopikerwetering en de Enge IJssel, 
1981-1982. 3 stukken 

1121 Notitie van de secretaris-penningmeester 
inzake de onderhoudsplicht van de Magda-
lenabrug te Polsbroek, 1982. 1 stuk 

1122 Brief aan de gemeente Schoonhoven betref
fende eventuele overdracht van het onder
houd van de bruggen in de Populierenlaan 
aan de gemeente, met bijlage, 1984-1985; 
afschrift. 2 stukken 

1123 Brief van de Provinciale Waterstaat 
Utrecht betreffende sluiting van de brug 
"van Kats" over de Benschopperwetering 
van rijverkeer, met bijlage, 1986. 2 stukken 

1124 Dossier inzake de vernieuwing van de 
Vrouwenbrug over de Vlist, 1990-1992. 1 omslag 

1124a Dossier inzake de overdracht van vier 
bruggen aan de gemeente Lopik, 1952-
1993. 1 omslag 

1125 Dossier inzake de deelname van de ge
meente Vlist en Schoonhoven in de re-
constructiekosten van de Voornebrug, 
1992-1993. 1 omsl< 

- wegen en paden; wegenlegger 

1126 Dossiers inzake beoordeling door het wa
terschap van ontwerp-(wijzigings)leggers 
van wegen van de gemeenten Haastrecht, 
Schoonhoven en Vlist, 1976-1980, 1983-
1986. 1 omslag 

1127 "Beknopt uittreksel uit de wegenlegger 
van de gemeente Lopik met betrekking tot 
het onderhoud en het toezicht daarop van 
de wegen", opgemaakt door de secretaris, 
1982. 1 stuk 
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- sanering wegenbeheer; Wet Uitkering Wegen 

1128 Stukken betreffende landelijke sanering van 
het wegenbeheer en beoordeling door het 
waterschap van het door de provincie Zuid-
Holland ontworpen waterschapswegennet, 
1987-1989. 1 omslag 

1129-1133 Stukken betreffende overdracht van wegen 
aan gemeenten in het kader van de Wet 
Herverdeling Wegenbeheer, 1991-1992. 2 pakken 

N.B. Zie ook inv.nr. 782 3 Omslagen 

1129. correspondentie met provincie 
Utrecht, 1991-1992. 

1130. correspondentie met provincie 
Zuid-Holland, 1991-1992. 

1131. correspondentie met Heidemij 
betreffende vervaardiging van 
herverdelingsplannen, 1991-1992. 

1132. herverdeling van wegen in afzon
derlijke gemeenten, 1991-1992. 

1133. definitieve vaststelling van de 
aan het waterschap toe te ken
nen W.U.W-uitkering voor het 
wegenonderhoud over de jaren 
1984-1992, met bijlagen, 1991, 
1993. 

- verbetering en reconstructie 

1134-1143 Stukken betreffende verbetering en recon
structie van wegen, 1974-1986, 1992. 5 omslagen 

6 stukken 
1134. brief van de gemeente Lopik 

betreffende verzakking van de 
berm van de Biezendijk, 1974. stuk 

1135. standpuntbepaling naar aanlei
ding van het verzoek van de 
gemeente Lopik voor eventuele 
verbetering van het wegdek op 
de onder toezicht van het water
schap staande waterkering Het 
Kortland, 1974. 
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1136. brief aan de gemeente IJssel-
stein betreffende het planten 
van bomen langs de weg genaamd 
de Achtersloot, met bijlage, 
1974; afschrift. 

1137. brief aan de Provinciale Water
staat van Zuid-Holland betref
fende de toestand van het weg
dek van de Oost-Vlisterdijk, 
met bijlage, 1974; afschrift. 

1138. reconstructie van de Hoenkoopse 
Rijweg of het Hoenkoopse Rij-
pad in de gemeente Haastrecht, 
1974-1975, 1985. 

1139. brief van de burgemeester van 
Lopik betreffende de mogelijke 
aanleg van een verkeersweg 
naast de Lekdijk, 1975. 

1140. overdracht aan de gemeente Haas
trecht van de verplichting tot 
onderhoud van het gedeelte van de 
Zijdeweg tussen de Provincialeweg 
Oost en het punt van aansluiting 
aan de kade langs de Vlist, 1975, 
1977, 1980. 

1141. onderhoud van de Noordzijdseweg 
en verlening van toestemming 
aan de gemeente Polsbroek tot 
het plaatsen van verkeers
borden, 1976-1977, 1980, 1982. 

1142. aanwijzing van de Oostvlisterdijk 
als fietspad (quartaire weg), 
reconstructie van deze weg in 
het kader van de Ruilverkaveling 
Lopikerwaard en indiening van 
een verzoek bij de provincie 
Zuid-Holland om een tegemoet
koming in de kosten van de re
constructie, 1980-1981, 1985, 
1992. 

2 stukken 

2 stukken 

stuk 

1143. brief aan de gemeente Vlist 
betreffende de onderhoudstoe-
stand van de Hoenkoopsebuurt-
weg, met bijlagen, 1985-1986. 
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- verkeersmaatregelen 

1144 Stukken betreffende aanwijzing van de 
Oost-Vlisterdijk en Bonrepas als B-weg, 
afsluiting van het buiten de bebouwde 
kom gelegen gedeelte, vernietiging van 
deze beslissing door de Kroon en pogingen 
de Bonrepas voor doorgaand autoverkeer 
te sluiten, 1975-1977, 1979, 1982-1984. 1 omslag 

1145 Dossiers inzake afwijzing van een verzoek 
van de Koninklijke Nederlandse Toeristen
bond A.N.W.B. het onderhoud van de beweg
wijzering op bij het waterschap in beheer 
zijnde wegen over te nemen en beoordeling 
van een verzoek van de gemeente Lopik om 
de Lekdijk-West van een parkeerverbod te 
voorzien en het recreëren langs de Lek
dijk tegen te gaan, 1977-1978, 1984. 1 omslag 

1146 Dossiers inzake het afsluiten van wegen 
en het verlenen van ontheffingen voor 
het berijden door motorrijtuigen van 
B-wegen, 1978-1979, 1981, 1983, 1986, 
1992. 1 omslag 

1147 Dossier inzake het nemen van maatregelen 
tegen plaatsing van hekken op het open
baar voetpad de Achterdijk te Lopik, 
1979. 1 omslag 

1148 Stukken betreffende verlening van toe
stemming aan de Stichting Lange Afstands-
Wandelpaden en aan het Groendistrict Plas-
sengebied van de provincie Zuid-Holland 
voor het aanbrengen van markering c.q. 
het plaatsen van routepaaltjes, 1987, 1991 1 omslag 

3. Waterkwaliteit; baggerberging; KWA 

- waterkwaliteit; baggerberging 

1149 Stukken betreffende verkrijging van ver
goeding van de provincie voor kosten van 
doorspoelen en baggeren van wateren inge
volge de Wet Verontreiniging Oppervlakte
wateren, 1974-1976, 1978, 1980-1985. 1 omslag 
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1150 Stukken betreffende vissterfte in de Lo-
pikerwetering en kroosverwijdering in 
deze wetering, 1977, 1986-1988. 1 omslag 

1151 Stukken betreffende uittreding van de 
provincie Zuid-Holland uit de Gemeen
schappelijke regeling waterkwaliteit 
Vlistgebied en bezwaar van het water
schap tegen beëindiging van deze ge
meenschappelijke regeling, 1979-1980. 1 omslag 

1152-1159 Stukken betreffende het beleid voor de 
opslag van bagger en aanwijzing van 
stortplaatsen, 1980-1981, 1987-1989, 
1991-1992. 

1152. brief van Gedeputeerde Staten 
van Zuid-Holland betreffende be
leid met betrekking tot stort
plaatsen, met bijlagen, 1980. 

1153. beoordeling van het ontwerp tot 
wijziging van de "Verordening 
bescherming natuur en landschap 
provincie Utrecht" met betrekking 
tot bepalingen inzake het storten 
van bagger, vrijkomend uit nor
maal onderhoud van watergangen, 
1981. 

3 stukken 
6 omslage^ 

1154. brief van Gedeputeerde Staten 
van Zuid-Holland betreffende de 
lokatie-studie voor berging van 
probleembagger, met bijlage, 1987. 

1155. concept-nota berging nautische 
bagger van de provincie Utrecht, 
met bijlage, 1988-1989. 

1156. brief van de provincie Utrecht 
betreffende een door Grontmij 
N.V. uitgevoerd inventariserend 
onderzoek naar kwaliteit en kwan
titeit van baggerspecie in de 
provincie, 1991. stuk 

1157. "Baggerbergingsplan Provincie 
Utrecht Blok 3: Resultaten aan
vullend onderzoek - Eindrappor
tage", rapport van Grontmij N.V. 
betreffende in de provincie water
bodemonderzoek ten behoeve van 
een provinciaal baggerbergings
plan, 1991. 
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1158. brief aan Gedeputeerde Staten 
van Zuid-Holland betreffende 
zittingneming in de projectgroep 
bodemverontreiniging voor clus
ter I in de gemeente Vlist, met 
bijlagen, 1992; afschrift. 

1159. brief van de provincie Utrecht 
betreffende opslag van urgente 
bagger, met bijlage, 1992. 2 stukken 

1160 Dossiers inzake beoordeling door het water
schap van ontwerp-waterkwaliteitsplannen 
van de provincies Utrecht en Zuid-Holland, 
1983-1984. 1 pak 

1161 "Waterkwaliteitsbeheersplan (1987-1992) 
Hollandse Eilanden en Waarden" met nota 
van de kameraar, met bijlagen, 1986-1987. 1 omslag 

1162 Brief aan het bestuur van de Stichtsche 
Waterschapsbond betreffende het commen
taar van deze bond op het Unie-rapport 
"Naar een samenhangend oppervlaktewater
beheer", met bijlage, 1987; afschrift. 3 stukken 

1163 Stukken betreffende klachten van inge
landen over de waterkwaliteit, 1990-
1991. 1 omslag 

1164 Stukken betrefende onderzoek naar bodem-
slib in een aantal watergangen door 
Grontmij N.V., 1990-1991. 1 omslag 

1165 Stukken betreffende overleg tussen de 
provincie Utrecht als waterkwaliteitsbe
heerder en de waterschappen als water
kwantiteitsbeheerders, 1990-1993. 1 omslag 

1166 Brieven van het Bureau Bodembescherming 
van de provincie Utrecht betreffende bij
woning van het overleg over de voorberei
ding van de jaarlijkse programma's bodem
sanering, met bijlagen, 1992. 1 omslag 
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- kleinschalige wateraanvoervoorzieningen 

1167 Dossier inzake overleg met het hoogheem
raadschap van de Krimpenerwaard betref
fende waterinlaat vanuit en uitmalen 
van water op de Vlist en het aangaan en 
uitvoeren van een overeenkomst, 1974-
1975, 1977, 1979, 1982-1988. 1 omslag 

1168 Stukken betreffende de watervoorziening 
in de Lopikerwaard en gevolgen voor de 
Lopikerwaard van verbetering van de 
watervoorziening voor midden-west Neder
land, 1976, 1979-1980. 1 omslag 

1169 Stukken betreffende inlaat van water voor 
de watervoorziening in het westen des 
lands door de Lopikerwaard en aangaan van 
een beheersovereenkomst Kleinschalige 
Wateraanvoervoorzieningen Midden-Holland 
door het Rijk, de hoogheemraadschappen 
Delfland, Rijnland en Schieland, de 
waterschappen Leidse Rijn en Lopiker
waard, het Groot-Waterschap van Woerden, 
de provincie Utrecht en het zuiverings
schap Hollandse Eilanden en Waarden en 
inwerkstelling en controle van KWA-
werken, 1981-1989, 1991-1993. 1 pak 
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HET ARCHIEF VAN DE 

VERTROUWENSCOMMISSIE LOPIKERWAARD, 1972-1973 

- concentratie waterschappen 

1170 Verslagen van vergaderingen van de ver
trouwenscommissie en vertegenwoordigers 
van de provincies utrecht en Z-Holland, 
met bijlagen, 1972. 

N.B. Deels in kopievorm 
1 omslag 

1171 Verslag van de vergadering op 14 november 
1973 van de verkiezing van de heemraden 
en hoofdingelanden van het bestuur van 
de afdeling Vlist, 1973. 1 stuk 

1172 Ontwerp-besluit van Provinciale Staten 
van Utrecht tot oprichting en reglemen
tering van het waterschap Lopikerwaard, 
met bijlagen, 1973. 1 omslag 
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D O C U M E N T A T I E 

1173 Rapport "verdwenen molens .... 
veranderingen in de waterhuishouding 
van de Lopikerwaard" van de Stichting 
Werkgroep Behoud Lopikerwaard, 1980; 
afdruk. 1 stuk 

1174 Rapport "bruggen in de Lopikerwaard; 
Benschop Lopik-Polsbroek" van de 
Stichting Werkgroep Behoud Lopiker
waard , 1981; afdruk. 1 stuk 

1175 

1176 

Rapport "lozingsmogelijkneden van de 
Lopikerwaard via de Gekanaliseerde 
Hollandse IJssel" van de Landinrich-
tingsdienst, met bijlagen, 1982. 

Krantenknipsels, 1977-1986. 
NB. Incompleet 

1 omslag 

1 omslag 

F O T O 'S 

1177 - Gemaal Polsbroek / Keulevaart, 1979 
- Gemaal Haastrecht, 1990 
• Gemaal Hoenkoop, 1979 
• Gemaal Willeskop, 1979 
• Watermolen Cabauw, 1985 
(verhard) Zandpad Lopik naar Jaarsveld, 1990 
Grenspalen op de Lekdijk & Dijkgraaf, 1987 
3 x Tuin van Dijkgraaf Van der Lee te Jaarsveld, 1988 



B I J L A G E N 

specificaties van stukken betreffende verbetering 

van de dijkvakken I-VIII van de Lekdijk 

bijlage 1: dijkvak Het Klaphek-Molenvliet (hm O-hm 32) 99 

bijlage 2: dijkvak Molenvliet-Uitweg (hm 32-hm 60) 101 

bijlage 3: dijkvak Uitweg-Jaarsveld (hm 60-hm 108) 103 

bijlage 4: dijkvak Jaarsveld-Gemaal Wiel (hm 86-hm 108) 104 

bijlage 5: dijkvak Gemaal Wiel-Goyland (hm 108-hm 136) 107 

bijlage 6: dijkvak Goyland-Lekzicht (hm 136-hm 155) 109 

bijlage 7: dijkvak Lekzicht-provinciegrens (hm 155-hm 177) 110 

bijlage 8: dijkvak provinciegrens-Schoonhoven 
(hm 177-hm 192.3) 111 

bijlage 9: expertiserapporten 112 
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BIJLAGE 1 

Specificatie van stukken betreffende verbetering 
van de Lekdijk, dijkvak I, Het Klaphek-Molenvliet 
(hm O-hm 32) volgens door Heidemij gemaakte 
plannen, beschreven onder inv.nrs. 898-915. 4 pakken 

4 stukken 
12 omslagen 

898. basisplan en beoordeling van 
het plan door de gemeente IJssel-
stein, 1984-1985. 

899. plan in voorontwerp, 1986. 

900. plan in ontwerp en behandeling 
van tegen dit plan ingediende be
zwaren, 1986. 

901. principeplan en een grondaankoop-
plan en goedkeuring van deze 
plannen door Rijkswaterstaat, 
1986. 

902. definitief plan en goedkeuring van 
dit plan door Gedeputeerde Staten 
van Utrecht, 1986-1987. 

903. verrichting van grondmechanisch onder
zoek door Heidemij Adviesbureau B.V. 
en goedkeuring van het rapport door 
Rijkswaterstaat, 1985, 1987. pak 

904. vervaardiging van een bestek door 
Heidemij Adviesbureau B.V., aan
besteding en gunning van het werk, 
directievoering door Heidemij Ad
viesbureau en opneming van het werk, 
1986-1989. pak 

N.B. Bestek nr. 4050. februari 1987 

905. verlening van opdracht aan Heidemij 
tot het inventariseren van gegevens 
en het doen van taxaties en het 
treffen van schaderegelingen voor 
de verwerving van gronden, 1986-
1987, 1989, 1991-1992. 

906. verkrijging van aanlegvergunningen 
van de gemeenten Lopik en IJssel-
stein en van Rijkswaterstaat, 
1986-1988. pak 
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907. verplaatsing van loodsen van de 
Defensie Pijpleiding Organisatie 
(DPO), intrekking van in 1954 en 
1955 aan de DPO verleende vergun
ningen voor brandstofleidingen, 
verlegging van telefoon-kabels 
van de DPO en herstel van bescha
digingen van eigendommen van 
Defensie op het DPO-complex, 
1986-1992. 

908. vergoeding van kosten van kabel
verlegging aan de Provinciale 
Utrechtse Elektriciteits Maat
schappij N.V., 1986-1987. 

909. vergunning van het waterschap 
Leidse Rijn voor het aanbrengen 
van een dam met duiker in de 
Bossenwaardse Wetering te IJssel-
stein, 1987. 

910-911. verzamelrapporten en rappor
ten betreffende afzonderlijke 
eigenaren/gebruikers, 1987-1992 

910. eigenaren/gebruikers, B-H 

911. eigenaren/gebruikers, K-V 

912. foto's van Heidemij Adviesbureau, 
1987-1990. 

pak 

3 stukken 

913. circulaire van dijkgraaf en heem
raden aan eigenaren van de Lekdijk, 
dijkvakken I t/m III, over de be
grenzing van hun eigendommen, 
1988. stuk 

914. het aanbrengen van beplanting, 
1988-1989. 

915. eindafrekening van de voor sub
sidie in aanmerking komende kosten, 
1992-1993. 

N.B. Zie ook inv.nr. 905 
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BIJLAGE 2 

Specificatie van stukken betreffende verbetering 
van de Lekdijk, dijkvak II, Molenvliet-Uitweg 
(hm 32-hm 60) volgens door Heidemij gemaakte 
plannen, beschreven onder inv.nrs. 916-933. 2 pakken 

16 omslagen 

916. basisplan, 1984-1985. 

917. plan in voorontwerp, 1986-1987. 

918. plan in ontwerp, voorlichting 
over dit plan en behandeling van 
tegen dit plan ingebrachte bezwaren, 
1986-1987. 

N.B. Bladzijde 10 van het plan 
in ontwerp ontbreekt. 

919. principeplan en een grondaankoop-
plan en goedkeuring van deze plan
nen door Rijkswaterstaat, 1986-
1988. 

920. definitief plan en goedkeuring 
van dit plan door Gedeputeerde 
Staten van Utrecht, 1986-1988. 

921. verrichting van grondmechanisch 
onderzoek door Heidemij Adviesbureau 
B.V. en goedkeuring van het rapport 
door Rijkswaterstaat, 1985, 1988. pak 

922. vervaardiging van een bestek door 
Heidemij Adviesbureau B.V., aanbe
steding en gunning van het werk en 
directievoering door Heidemij Advies
bureau, 1987-1988. pak 

N.B. Bestek nr. 4170. mei 1988 

923. verkrijging van aanlegvergunningen 
van de gemeente Lopik en van Rijks
waterstaat, 1987-1988. 

924. natuurcompensatie en kleiwinning, 
1987-1990. 

925. verkrijging van een vergunning voor 
ontgronding van de percelen kad. gem. 
Jaarsveld sectie A, nrs. 2528, 2529, 
332 en 335, 1987-1988. 

926. verlening van opdracht aan Heidemij 
Vastgoeddiensten B.V. voor het doen 
van taxaties, het verwerven van 
gronden en het treffen van schade
regelingen, en overschrijding van 
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de kostenraming van deze activi
teiten, 1988-1989. 

927. foto's van Heidemij Adviesbureau, 
1988-1990. 

928-929. verzamelrapporten en rapporten 
betreffende afzonderlijke eige
naren/gebruikers, 1988-1990. 

928. eigenaren/gebruikers, B-H 
929. eigenaren/gebruikers, J-Z 

930. het aanbrengen van beplanting, 
1989-1991. 

931. beoordeling door het waterschap 
van een plan voor vervanging van 
een boerderij nabij de Lekdijk 
Oost te Lopik, 1989. 

932. behandeling van klachten van M. de 
Jong te De Bilt betreffende de af
werking van het verbeterde dijkvak II, 
1989-1990. 

933. eindafrekening van de voor subsidie 
in aanmerking komende kosten, 1993. 



103 

BIJLAGE 3 

Specificatie van stukken betreffende verbetering 
van de Lekdijk, dijkvak III, Uitweg-Jaarsveld 
(hm 60-hm 80) volgens door Heidemij gemaakte 
plannen, beschreven onder inv.nrs. 934-948. 2 stukken 

2 pakken 
11 omslagen 

934. basisplan, 1984-1985. 

935. plan in voorontwerp, 1987-1988. 

936. principeplan en een grondaankoop-
plan van deze plannen door Rijks
waterstaat, 1987-1989. 

937. plan in ontwerp, voorlichting 
inzake dit plan en behandeling 
van tegen dit plan ingebrachte 
bezwaren, 1987-1988. 

938. definitief plan, toezending van 
dit plan aan Gedeputeerde Staten 
van Utrecht en het gemeentebestuur 
van Lopik, en verdaging van de 
beschikking inzake dit plan door 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
1987-1988. 

939. verrichting van grondmechanisch 
onderzoek door Heidemij Adviesbureau 
B.V. en goedkeuring van het rapport 
door Rijkswaterstaat, 1986-1989. pak 

940. vervaardiging van een bestek door 
Heidemij Adviesbureau, aanbesteding 
en gunning van het werk, directie
voering door Heidemij Adviesbureau en 
opneming van het werk, 1987-1990. pak 

941. verkrijging van een aanlegvergun
ning van de gemeente Lopik, 1989. 

942. verlening van opdracht aan Heidemij 
Vastgoeddiensten B.V. voor het uit
voeren van taxaties, grondverwerving 
en schaderegelingen, en overschrij
ding van de kostenramingen voor deze 
activiteiten, 1989. 

943. foto's van Heidemij Adviesbureau, 
1989-1990. 
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944-945. verzamelrapporten en rapporten 
betreffende afzonderlijke eige
naren/gebruikers, 1989-1993. 

944. eigenaren/gebruikers, A-H 
945. eigenaren/gebruikers, K-W 

946. nota van dijkgraaf en heemraden 
over uitvoering van het verbete
ringsplan voor dijkvak III en be
schikbaarstelling van het krediet, 
met brief van Rijkswaterstaat 
over subsidieverlening, 1989. 2 stukken 

947. het aanbrengen van beplanting, 
1991. 

948. eindafrekening van de voor subsi- M 
die in aanmerking komende kosten, ™ 
1993. 
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BIJLAGE 4 

Specificatie van stukken betreffende verbetering 
van de Lekdijk, dijkvak IV, Jaarsveld-Gemaal Wiel 
(hm 86-hm 108) volgens door Heidemij gemaakte 
plannen, beschreven onder inv.nrs. 949-964. 4 pakken 

12 omslagen 

949. plan in ontwerp, voorlichting 
en behandeling van de tegen dit 
plan ingediende bezwaarschriften, 
1989-1990. pak 

950. basisplan, commentaar van de Con
sulent Bos- en Landschapsbouw in 
de provincie Utrecht op het plan 
en goedkeuring van het plan door 
Rijkswaterstaat, 1986, 1988-1989. 

951. principeplan en grondaankoopplan 
en goedkeuring van deze plannen 
door Rijkswaterstaat, 1991. 

952. verlening van opdracht aan Heidemij 
Adviesbureau B.V. voor het uit
voeren van een grondmechanisch onder
zoek en kostenopgave van een uit te 
voeren expertise van de bebouwing 
tussen hm 91.5 en 108 (dijkvak 
IV B), 1988, 1992. 

953. brief van Heidemij Adviesbureau met 
offerte voor vervaardiging van plan
nen voor verbetering van de Noorder 
Lekdijk, met bijlagen, 1989. 

954. verkrijging van een aanlegvergun
ning van de gemeente Lopik voor 
verbetering van dijkvak IV B, 
1990-1991. 

955. vaststelling van definitieve plannen 
voor verbetering van de Lekdijk 
tussen Jaarsveld en het Oude Veer-
huis (hm 86-91.5) en tussen het Oude 
Veerhuis en gemaal Wiel, ingediende 
bezwaren en goedkeuring door Gede
puteerde Staten van het verbete
ringsplan voor dijkvak IV B, 
1990-1992. pak 

956. bestek voor verbetering van het 
dijkvak Oude Veerhuis-Gemaal Wiel 
aanbesteding en gunning van het werk, 
opdracht directievoering aan Heide
mij Adviesbureau B.V., goedkeuring 
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van het bestek door Rijkswaterstaat 
en door de Landinrichtingscommissie, 
opneming van het werk en kwaliteits
rapportage, 1991-1993. pak 

957. amovering en herbouw van panden 
in de Kerkstraat te Jaarsveld 
bij de verbetering van dijkvak 
IV A, bezwaar van A.P. Woudenburg 
tegen het verbeteringsplan en 
voorlopige intrekking van het 
plan in verband met de conclusies 
van de Commissie Boertien inzake 
verbetering van de rivierdijken, 
1991-1993. omslag 

958. verlening van opdracht aan Heidemij 
Vastgoeddiensten B.V. voor verrich
ting van diensten op het gebied 
van taxaties, grondverwerving en 
schaderegelingen in verband met 
dijkverbeteringsplan Oude Veerhuis 
-Gemaal Wiel, 1991-1992. omslag 

959. aankoop van grond voor verbete
ring van dijkvak IV B, 1992. omslag 

960. "Normwijziging en kosten", rapport 
van Heidemij Adviesbureau betref
fende de financiële consequenties 
van de normverlaging van 1/4000 
naar 1/2000 voor de nog te reali
seren dijkverbeteringen in de 
Lopikerwaard, met bijlagen, 1992. 

961. het aanbrengen van beplanting op 
de dijkvakken IV B en V, 1992. 

962. schaderegelingen met eigenaren/ 
gebruikers van grond langs dijk
vak Oude Veerhuis-Gemaal Wiel, 
1992. 

963. taxatierapporten in verband met 
schadeloosstelling wegens tijde
lijke grondafstand en/of verkoop 
van eigendommen in het kader van 
de dijkverbetering tussen het Oude 
Veerhuis en Gemaal Wiel, 1993. pak 

964. eindafrekening van de subsidie 
in aanmerking komende kosten van 
de verbetering voor dijkvak 
IV B, 1993. 
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BIJLAGE 5 

Specificatie van stukken betreffende verbetering 
van de Lekdijk, dijkvak V, Gemaal Wiel-Goyland 
(hm 108-hm 136) volgens door Heidemij gemaakte 
plannen, beschreven onder inv.nrs. 965-987. 

965. basisplan, 1984-1986. 

966. opdracht aan Heidemij Adviesbureau 
tot het maken van (ontwerp)plannen 
en een grondaankoopplan, 1989. 

967. toelichting op het plan in ontwerp, 
1991. 

2 stukken 
8 pakken 

14 omslagen 

968. plan in ontwerp en voorlichting 
over dit plan, 1989-1993. pak 

969. behandeling bezwaarschriften, 1989. pak 

970. principeplan en een grondaankoop-
plan, goedkeuring van deze plannen 
door Rijkswaterstaat en vervaardi
ging van een nieuw principeplan in 
verband met verlaging van de veilig
heidsnorm als gevolg van de aanleg 
van de stormvloedkering in de Nieuwe 
Waterweg, 1989-1990. pak 

971. definitief plan, behandeling van 
tegen dit plan ingebrachte bezwaren 
en goedkeuring van het plan door 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
1989-1990. pak 

972. verrichting van grondmechanisch 
onderzoek door Heidemij Advies
bureau B.V., 1987, 1991. pak 

973. verkrijging van een aanlegver
gunning van de gemeente Lopik, 
1989-1990. 

974. brief aan baron R.W. van Boetze-
laar te Maartensdijk met voorstel 
voor scheiding van de waterhuis
houdingen van de Collegewaard en 
de Bolswaard en voor verkoop aan 
Baron Van Boetzelaar van een ge
deelte van de Collegewaard, met 
bijlage, 1989; afschrift. 2 stukken 
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975. verlening van opdracht aan Heidemij 
Vastgoeddiensten B.V. tot het 
verrichten van diensten voor uit 
te voeren inventarisaties, taxaties, 
grondverwerving en schaderegelingen, 
1990-1991. 

976. vervaardiging van een bestek en 
begroting voor een betoniet-cement-
wand tussen gemaal De Koekoek en de 
Tiendweg (hm 129.9-133.5), goed
keuring door Rijkswaterstaat, 
directievoering door Heidemij, 
aanbesteding, gunning en opneming 
en vestiging van een erfdienst
baarheid voor dit werk, 1990-1993. 

977. bestek voor het verbeteren van 
de Lekdijk van gemaal Wiel tot 
Goyland, met tekeningen, 1990. pak 

978. verkrijging van een ontgrondings-
vergunning in verband met de 
compensatie voor de vernauwing 
van het winterbed, 1990, 1993. 

979. verkrijging van een bouwvergun
ning voor een ten behoeve van 
J.F. de Gier te herbouwen schuur, 
1990-1991. 

980-982. schaderegelingen, 1990-1991. 
980. A-Gie pak 
981. Gie-T pak 
982. V-Z pak 

983. bezwaren van ingelanden tegen de 
uitvoering van het werk, 1991-1992. 

984. het aanbrengen van beplanting, 1991-1992. 

985. evaluatierapport van Heidemij 
Adviesbureau betreffende het aan
brengen van een diepwand tussen 
hm 129.9 en hm 133.5, met bijlagen, 
1992. 

986. taxatierapporten in verband met 
schade als gevolg van de dijk-
verbetering, 1993. 

987. indiening van een declaratie bij 
het ministerie van Verkeer en 
Waterstaat voor subsidiabele 
kosten, 1993. 
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BIJLAGE 6 

Specificatie van stukken betreffende verbetering 
van de Lekdijk, dijkvak VI, Goyland-Lekzicht 
(hm 136-hm 155) volgens door Heidemij gemaakte 
plannen, beschreven onder inv.nrs. 988-995. 8 omslagen 

988. vervaardigingbasisplan, 1987-1988. 

989. verlening van opdracht aan Heidemij 
Adviesbureau B.V. voor het uitvoeren 
van grondmechanisch onderzoek, 
1989, 1991. 

990-992. vervaardiging van het basis-, 
(voor)ontwerp-, principe- en defini
tief plan door Heidemij Advies
bureau B.V., 1986, 1988-1991. 

990. plan in voorontwerp, 1990-1991. 

991. plan in ontwerp, voorlichting en 
behandeling van tegen dit plan inge
brachte bezwaren, 1990-1992. 

N.B. toelichting op het plan ontbreekt 

992. definitief plan, bekendmaking van 
het plan, indiening van een aanvraag 
om goedkeuring van het plan en in
trekking van deze aanvraag na toet
sing van het plan aan de aanbevelingen 
van de Commissie Boertien, 1990, 1992-
1993. 

993. verlening van opdracht aan Heidemij 
Advies B.V. tot het verrichten van 
taxaties, grondverwerving en het 
treffen van schaderegelingen, als
mede intrekking van deze opdracht, 
1992-1993. 

994. verlening van opdracht aan Heidemij 
Adviesbureau tot vervaardiging van 
een bestek en een begroting, 1992-
1993. 

995. doorlichting van dijkvak Goyland-
Lekzicht, 1993. 

: , »4 :i?',' 
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BIJLAGE 7 

Specificatie van stukken betreffende verbetering 
van de Lekdijk, dijkvak VII, Lekzicht-Provinciegrens 
(hm 155-hm 177) volgens door Heidemij gemaakte plannen, 
beschreven onder inv.nrs. 996-1001. 6 omslagen 

996. basisplan, 1987-1988. 

997. beoordeling van het plan in voor
ontwerp door de directie Natuur, 
Bos, Landschap en Fauna, 1992. 

998. verlening van opdracht aan Heide
mij Adviesbureau B.V. tot ver
richting van een grondmechanisch 
onderzoek, 1989. 

999. dossier inzake de eventuele bouw 
van twee woningen te Willige 
Langerak ter vervanging van te 
slopen woningen langs de dijk en 
het overleg met de gemeente 
Lopik, 1990-1991. 

1000. verlening van opdracht aan Heide
mij Adviesbureau B.V. voor het 
maken van plannen en indiening 
van een nota van Heidemij Advies 
wegens verricht meerwerk, 1991, 
1993. 

1001. inrichting van het Compensatie
gebied Lekdijk (hm 173-182.5), 
1992. 
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BIJLAGE 8 

Specificatie van stukken betreffende verbetering 
van de Lekdijk, dijkvak VIII, Provinciegrens-Schoon
hoven (hm 177-hm 192.3) volgens door Heidemij ge
maakte plannen, beschreven onder inv.nrs. 1002-1003. 2 omslagen 

1002. verlening van opdracht aan Heidemij 
Adviesbureau B.V. tot verrichting van 
een grondmechanisch onderzoek en 
kennisgeving aan eigenaren van per
celen aan de dijk van dit onderzoek, 
1990-1991. 

1003. vervaardiging van een basisplan en 
goedkeuring van dit plan door 
Rijkswaterstaat, 1990-1991. 
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BIJLAGE 9 

Specificatie expertiserapporten Fugro betreffende 
bouwwerken langs de Lekdijk, opgemaakt voor dijk-
verbetering (hm O-hm 192.3), beschreven onder 
inv.nrs. 1004-1044. 

1004 

1005 

1006 

1007 

1008 

1009 

1010 

Dijkvak 0 - 3 2 
Depot Klaphek, kleedlokaal (gebouw I) aan de 
Radiolaan 8 te Lopikerkapel, 1987. 

Depot Klaphek, magazijn, werkplaats (gebouw II) 
aan de Radiolaan te Lopikerkapel, 1987. 

Depot Klaphek, opslag (gebouw III) aan de 
Radiolaan te Lopikerkapel, 1987. 

Depot Klaphek, loods en stalling (gebouw IV) 
aan de Radiolaan te Lopikerkapel, 1987. 

Depot Klaphek, opslag (gebouw V) aan de 
Radiolaan 8 te Lopikerkapel, 1987. 

Depot Klaphek, put aan de Radiolaan 8 te 
Lopikerkapel, 1987. 

Pand Lage dijk 44 te IJsselstein, 1987. 

1011 

1012 

1013 

Dijkvak 32-60 

Pand Lekdijk Oost 14 te Lopikerkapel, 1988. 

Pand Lekdijk Oost 15 te Lopikerkapel, 1988. 

Pand Uitweg 31 te Lopikerkapel, 1988. 

1014 

1015 

1016 

1017 

1018 

1019 

Dijkvak 91.5-108 
Pand Lekdijk West 
Lopikerwaard, 1992 

Pand Lekdijk West 
Lopikerwaard, 1992 

Pand Lekdijk West 
Lopikerwaard, 1992 

Pand Lekdijk West 
Lopikerwaard, 1992 

Pand Lekdijk West 
Lopikerwaard, 1992 

Pand Lekdijk West 
Lopikerwaard, 1992 

verbeterd: Oost) 1 te 

verbeterd: Oost) 2 te 

verbeterd: Oost) 3 te 

verbeterd: Oost) 4 te 

verbeterd: Oost) 5 te 

verbeterd: Oost) 6 te 


