ARCHIEF VAN HET WATERSCHAP KORTRIJK EN
GIELTJESDORP, 1665-1949
STUKKEN VAN ALGEMENE AARD
46-50. Notulen van de vergaderingen van het bestuur en van stemgerechtigde
ingelanden, 1858-1948.
5 delen
46. 1858-1871
49. 1906-1927
47. 1871-1896
50. 1927-1948
48. 1896-1906
51-57. Ingekomen en minuten van verzonden stukken, 1809-1951.
51. 1809-1865
55. 1911-1923
52. 1866-1879
56. 1924-1929
53. 1880-1897
57. 1930-1951
54. 1898-1910
58-59. Brievenboeken, 1859-1879.
58. 1859-1879
59. 1879-1935
60.

Agenda's van ingekomen stukken, 1908-1922.

7 pakken

2 delen

1 omslag

61. Publicaties van de hogere overheid inzake polder- en andere aangelegenheden, 1599, 1769, 1803,1822.
1 omslag

STUKKEN BETREFFENDE BIJZONDERE ONDERWERPEN
Organisatie
62. Ordonnantie op het verbreden, maken, onderhouden en schouwen van de
binnen- en buitendijk van Kortrijk, 1662.
1 stuk
63. Ordonnantie op het maken, onderhouden en beschouwen van de zandpaden
en kwakelbruggen van Laagnieuwkoop en Portengen-Utenhamsgerecht en
van Gieltjesdorp-Statengerecht, 1666. Afschrift, 1706.
1 stuk
64. Schouwbrieven of reglementen van de gecombineerde polder van KortrijkRuwiel, Gieltjesdorp en Vijfhoeven, 1691; met uittreksel uit de resoluties van
de beide polders inzake een gezamenlijke bemaling, 1689.
1 omslag
65. Bijzonder reglement voor het waterschap Kortrijk en Gieltjesdorp, 1862; met
bijbehorende stukken, 1859-1863.
1 omslag
66. Stukken betreffende de opheffing van het waterschap, 1948.
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1 omslag
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67. Ordonnantie op het maken, onderhouden en beschouwen van het zandpad
van Gerwerscop, 1664; met goedkeuring door de Staten van Holland en
Westfriesland, 1667. Afschrift, 18de eeuw.
1 stuk

Bestuur
68-69. Lijsten van stemgerechtigde ingelanden, 1862-1941.
68. 1862-1899
69. 1900-1941

2 pakken

70. Stukken betreffende de benoeming van voorzitter en heemraden, 18621946.
1 omslag

Personeel
71. Stukken betreffende benoeming en ontslag van het personeel, met instructies
voor de molenaar en de opzichter, 1863-1934.
1 omslag
Eigendommen, rechten
Algemeen
72. Staat van eigendommen, 1887.

1 stuk

Molen
73. Bestekken en voorwaarden van aanbesteding van herstelwerkzaamheden aan
de watermolen, 1719-1929.
1 pak
74. Voorwaarden van aanbesteding van het bouwen van een molenaarswoning,
1912.
1 stuk
Overig onroerend goed
Verwerving
75. Akte waarbij Cornelis Woudenberch wordt beleend met een stukje land
gelegen in Breukelen bij de molenwerf van de Kortrijkse watermolen, door
Abraham Kromhuijzen, 1740.
1 charter en 1 stuk
76. Akte van ruiling waarbij Maarten van Riet, molenaar, aan het waterschap
overdraagt een stukje grond grenzende aan de molenwerf aan de zuidzijde
van de Poeldijk, 1876; met retroakte, 1837.
2 stukken
77. Akte waarbij het waterschap een kade langs de Haarrijn onder de gemeente
Laagnieuwkoop koopt, 1887.
1 stuk
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78. Overeenkomst waarbij het waterschap in eigendom verkrijgt de oostelijke
berm van de Portengense dijk, 1909.
1 stuk
Vervreemding
79. Akte van verkoop door het waterschap aan de Nederlandsche Rhijn-Spoorwegmaatschappij van een gedeelte weg in de polder Vijfhoeven, genaamd de
Laagnieuwkoopse Meent, 1869.
1 stuk
80. Akte van verkoop door het waterschap aan het Rijk ten behoeve van de
aanleg van het Merwedekanaal, van een perceel water van de Kerkgracht,
1888.
1 stuk
81. Akte van ruiling waarbij het waterschap overdraagt aan J.H.van Wees een
perceeltje grond onder de gemeente Breukelen-Nijenrode, 1897.
1 stuk
82. Akte van verkoop door het waterschap aan Rijkswaterstaat van een perceel
gemeente Breukelen-Nijenrode, ten behoeve van rijksweg no. 2,1941.
1 stuk
83. Stukken betreffende de overdracht in eigendom en beheer door het waterschap aan de Nederlandse Spoorwegen van de spoorweg-parallelweg onder
Laagnieuwkoop, 1942.
1 omslag
Huur, verhuur
84. Akten waarbij ten behoeve van de gecombineerde polders Kortrijk en
Gieltjesdorp, 2 hont land waar west en noordwaarts de Kortrijker uitweg
naast geland is, in erfpacht worden gegeven, met kwitantie aangehecht, 1772,
1797.
2 charters
85. Overeenkomst waarbij schout en poldermeesters van de Kortrijke polder een
stukje land onder Breukelen-Nijenrode huren om als uitweg van de Kortrijkse molen te kunnen dienen, 1798.
1 stuk
86. Stukken betreffende de uitgifte in erfpacht door het waterschap van diverse
percelen grond en water, 1871-1887,1935,1944.
1 omslag
Tol-, vis-, gras- en plantrecht
87-88. Stukken betreffende de verpachting van de tol op de weg van de Galgerwaardse brug tot Portengense brug, 1832-1943.
2 omslagen
87. 1832-1877
88. 1880-1943
89. Stukken betreffende de verpachting van de tol op de Meent in Vijfhoeven,
1695,1808,1834.
3 stukken
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90. Akte waarbij de heer Willink van Collen aan het waterschap het plantrecht
aan de binnenzijde langs een gedeelte Portengenseweg schenkt, 1865; met
retroakte, 1859.
2 stukken
91. Onderhandse akten van verpachting van het grasgewas, 1877-1940.
1 omslag
92. Voorwaarde van verpachting van het recht tot baggeren in de Molenvliet,
1904.
1 stuk
Archief
93. Overeenkomst waarbij het archief van het waterschap in bruikleen wordt
gegeven aan het Rijksarchief in Utrecht, 1925; met bijbehorende stukken en
inventarissen, 1857.
1 omslag

Belasting
Kadastrale boekhouding
94. Lijsten van omslagplichtigen, 1864-1877.

1 omslag

95-96. Legger van omslagplichtige percelen in de polders Kortrijk en Gieltjesdorp.
2 delen
95. aangelegd 1847 en bijgehouden tot 1880
96. aangelegd ca. 1880 en bijgehouden tot 1940
97-98. Legger van omslagplichtige percelen in het waterschap van de zeedijkslasten.
2 delen
97. aangelegd ca. 1862 en bijgehouden tot ca. 1907
98. aangelegd 1908 en bijgehouden tot ca. 1940
Inning
99. Gaderlijsten, 1863-1947.

1 pak

Financiën
100-104. Begrotingen, met memories van toelichting, 1863-1947.
100. 1863-1879
101. 1880-1899
102. 1900-1919

5 pakken

103. 1920-1932
104. 1933-1947

105-120. Rekeningen van ontvangst en uitgaaf van molen- en polderlasten van de
gecombineerde polders Kortrijk en Gieltjesdorp, met enige dubbelexemplaren en bijlagen, 1687-1947.
16 pakken
105. 1687-1734
106. 1735-1760
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107. 1761-1771
108. 1772-1780
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109. 1781-1797
110. 1798-1815
111. 1816-1831
112. 1832-1840
113. 1841-1850
114. 1851-1862

115. 1863-1880
116. 1881-1890
117. 1891-1905
118. 1906-1923
119. 1924-1935
120. 1935-1947

121-122. Rekeningen van ontvangst en uitgaaf van het zeedijksgeld voor de Zeeburger en Diemerdijk, voorzover betaald door Portengen-zuideinde, Ruwiel,
Kortrijk, Gieltjesdorp, Vijfhoeven en Loenersloot, 1746-1864.
2 pakken
121. 1746-1806, 1817,1847-1850
122. 1851-1864

N.B. Vanaf 1850 met de "generale rekening van inkomsten en lasten van
het hoogheemraadschap van de Zeeburg en Diemerdijk".
123-125. Omslag van het zeedijksgeld over de polder Gieltjesdorp, met gaderlijsten en
bijlagen, 1700-1859.
3* pakken
123. 1700-1736
124. 1737-1784
125. 1785-1859

126-128. Omslag van het zeedijksgeld over de polders Vijfhoeven en Kortrijk, 17001859.
3 pakken
N.B. Vanaf 1857 werden de rekeningen van de binnenlandse kosten van
de polder Vijfhoeven, tevoren begrepen in de zeedijksrekeningen,
afzonderlijk verantwoord.
126. 1700-1732
127. 1733-1778
128. 1779-1859

129. Rekeningen van ontvangst en uitgaaf van het zeedijksgeld en andere onkosten in de polder Vijfhoeven en Kortrijk, 1700,1751-1780,1802-1812. 1 pak
130. Journalen van ontvangst en uitgaaf over de jaren 1899-1928.

1 omslag

131. Rekeningen van ontvangst en uitgaaf van de nieuw aangelegde en verbeterde zandwegen vanaf de straatweg van Breukelen tot aan het einde van
Kortrijk, en van de Galgerwaardsebrug tot aan de Boterkade, 1833-1858.
1 omslag
132. Bijlagen bij bovengenoemde rekeningen, 1832-1847.

1 omslag

133. Rekening-courant van wegengelden van de nieuw aangelegde zandwegen,
1831-1832.
1 deeltje

Waterschap Kortrijk

179

Toezicht
Keur
134. Keuren van het waterschap, met stukken betreffende herziening, 18641920.
1 omslag
Schouw
135. Hoefslaglijsten van de Schinkeldijk, 1772 en de Binnen Rhijnkade, 1810.
1 omslag
136-137. Leggers van onderhoudsplichtigen in de weteringen, dijken en duikers van
het waterschap, 1864-1939.
1 omslag en 1 deel
136. 1864-1904
137. 19Q5-1939
138. Stukken betreffende een geschil over de schouwbevoegdheid van heemraden
over een stuk dijk van de Molenvliet tot aan de Galgerwaardsebrug, 1665,
1669.
2 stukken
139. Schouwverslagen door schout en molenmeesters, 1780-1797,1861-1870,18971935; met schouwaankondiging, 1691, in meervoud.
1 omslag
Vergunningen
140. Vergunning verleend aan Gijsbert Hoenkoop om een schoeiing te maken bij
de Kortrijker watermolen, 1888.
1 stuk
141. Overeenkomsten met Rijkswaterstaat inzake verandering in afwatering en
bemaling als gevolg van de aanleg van rijksweg no. 2, 1939-1941.
1 omslag

Beheer en onderhoud van water, watergangen, waterkeringen en wegen
Algemeen
142. Bestekken en voorwaarden van aanbesteding van het onderhoud van werken
van het waterschap, 1816-1934.
1 pak
Waterkwantiteit, afwatering
143. Plan, waarna in het vervolg een generale directie omtrent het malen der onderscheijde molens op Heijcop, genaamd de Lange Vliet, uitmalende, zoude kunnen en
behoren te worden ingevoerd; Peilbesluit voor de molens die op de Heijcop
uitwateren, concept, 1799.
1 stuk
144. Lijsten van waterstanden in de boezem van de Heijcop, waargenomen aan
de peilschaal bij de Kortrijker molen, opgemaakt naar aanleiding van de
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dagvaarding van de molenaar van Kortrijk op beschuldiging van boven peil
te malen, 1876.
1 omslag
145. Stukken betreffende de stichting van een nieuwe bemaling voor het waterschap, 1941-1943.
1 omslag
N.B. Zie ook nr. 141
146. Stukken betreffende de stichting van een gemeenschappelijke bemaling voor
de waterschappen Kortrijk en Otterspoorbroek, 1947.
1 omslag
N.B. Zie ook nr. 8
Waterkeringen
147. Besluit van stemgerechtigde ingelanden, waarbij het onderhoud van de
Poeldijk vanaf Galgerwaard tot aan de Rijnspoorweg, door het waterschap
wordt overgenomen van de verhoefslaagden, 1886.
1 stuk
Watergangen
148. Processtukken inzake een strafprocedure van het waterschap Heijcop contra
het waterschap Kortrijk en Gieltjesdorp inzake het onderhoud van een slag
in de Kerkvaart, 1892-1893.
1 omslag
Wegen
149-150. Stukken betreffende de verbetering en financiering van de zandwegen vanaf
de straatweg van Breukelen tot aan het einde van Kortrijk, en van de
Galgerwaardse brug tot aan de Boterkade, 1831-1861.
2 pakken
149.1831-1832
150.1832-1861
151. Stukken betreffende de overdracht in beheer en onderhoud door het Rijk aan
het waterschap van de spoorwegparallelweg onder Kockengen, 1943-1944.
1 omslag
152. Stukken betreffende de overname in beheer en onderhoud door het waterschap van de Nederlandse Spoorwegen van de opritten tot de overweg in de
Kortrijkerdijk over de spoorlijn Harmelen-Breukelen, 1939-1940. 1 omslag
153. Overeenkomst waarbij door het waterschap aan de gemeente Laagnieuwkoop wordt overgedragen het onderhoud van de Gieltjesdorperbuurtweg,
1941-1942.
2 stukken
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