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Inleiding

Op 7 december in het jaar 1385 kregen de ingelanden tot Jutfaes beneden den Rijn, in Galecoep, in Heyencoep, op Raven, in de Rosweyde en tot
Papendorp toestemming om de watergang te doen graven die met
recht de geschiedenis in zou gaan als de Lange Vliet. Het was geen
geringe afstand die moest worden overbrugd om het overtollige water
uit het laaggelegen land tussen de Vaartse Rijn en de Meerndijk kwijt
te raken. In de oorkonde die ter bezegeling van de toestemming door
de landsheer van Utrecht, bisschop Floris van Wevelinchoven, aan de
ingelanden werd gegeven was het tracé waarlangs het afwateringskanaal moest lopen precies vastgelegd. De Lange Vliet zou zijn beginpunt hebben in 't leghe van Heyencoep, opstrekkende vandaer voert tot
aenden Ouden Rijn ende so voort beneven der hofstede ter Mer ende der
moeien die voor Nijenvelt stoet tot beneden Roetaerts huys van Lantscrone
ende vandaer voort tot inden Ouden RUn biden huse ten Hamme ende doer
dien Ouden RUn voort om tot anden Broeydiic ende aen die Laghe Haer.
Ende voort beneven Nijencoep tot der Ouder A toe. Ende vandaer voert
beneden der kerke tot Broeclede doer den Vechtdiic inde Vechte. De tekst
van 1385 refereert aan herkenningspunten in het landschap die anno
1992 nog steeds herkenbaar zijn , zij het hier en daar in wat mindere
staat dan destijds. De korenmolen voor het huis Nijevelt staat er niet
meer, van het huis Nijevelt liggen er nog slechts de fundamenten en
van het huis ten Ham is niet meer over dan de toren.
Behalve het tracé werd ook het bestuur over de Lange Vliet geregeld. Een dijkgraaf met vijfheemraden zouden de watergang met de
sluizen, de bruggen en de kade aan weerszijden van de watergang
tweemaal per jaar schouwen, eenmaal in mei en eenmaal in september,
tot ewelicken daghen. Het werd tot 1958. In dat jaar voerde het college
van dijkgraaf en heemraden de laatste schouw. Na ruim vijfhonderd
jaar lang zonder noemenswaardige veranderingen zijn diensten te
hebben bewezen, had de Lange Vliet zijn waterlossende functie verloren. Ingrijpende veranderingen in het landschap sinds het begin van
de 20ste eeuw hadden de waterstaatkundige situatie gewijzigd.
Het reglement van 1385 kan terecht als het beginpunt van de lange
geschiedenis van het waterschap Heycop, voorheen genaamd de Lange Vliet, worden beschouwd, zoals het jaar 1413 als het beginpunt
van de geschiedenis van het waterschap Bijleveld en de Meerndijk.
Wat echter vooraf ging aan de oplossingen die de ingelanden van de
waterschappen Heycop en Bijleveld in 1385 en 1413 hadden gevonden
om het te veel aan water uit hun landen kwijt te raken, was een min-
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2. De oorkonde van 1385, waarbij bisschop Floris van Wevelinchoven aan de ingelanden van Heycop
c.s. het recht verleent de Lange Vliet te graven
RAU, archief ws Heycop, nr. 99.

der lange, maar zeker zo ingrijpende geschiedenis.
Om te beginnen was in een periode van amper tweehonderd jaar
zo ongeveer tussen de jaren 1000 en 1200 het gebied ten westen van
de stad Utrecht tussen de rivieren de Vecht, de Oude Rijn en de Hollandse IJssel getransformeerd van onontgonnen veengebied en wildernis tot landbouwgrond. De hoger gelegen stroomruggronden langs
deze rivieren waren van oudsher bewoond geweest. Langs de Oude
Rijn lagen rond het jaar 1000 al de nederzettingen Papendorp, Alendorp, Vleuten en Harmeien. De grond werd geëxploiteerd volgens een
patroon dat op het Utrechtse platteland gebruikelijk moet zijn geweest: de akkers op de eng werden individueel gebruikt, waarnaast
de "gemene weide" voor collectief gebruik bestemd was. Zo had de
stad Utrecht zijn grote collectieve weidegebied, de Trechterweide,
later de Hoge en de Lage Weide geheten. Vleuten had zijn eng en de
Vleuterweide. Tussen de bewoonde stroomruggronden lagen uitgestrekte, onbewoonde veengebieden. Vanaf de 11de eeuw begon men,
mogelijk onder druk van een sterke groei van de bevolking, op grote
schaal met de ontginning van deze venen, zowel van de Utrechtse als
de Hollandse. De Utrechtse veengebieden kwamen, als niemandsland,
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aanvankelijk toe aan de Duitse koning of aan de bisschop van Utrecht
als vertegenwoordiger van de koning in dit gebied. De bisschop was
dus degene die het veen ter ontginning uit kon geven en dat deed hij
dan ook door middel van zogenaamde "cope-contracten". Wie het
betreffende gebied op een moderne kadastrale kaart bekijkt, kan - nog
steeds- aan het verkavelingspatroon zien dat de ontginningen volgens
een strak en georganiseerd plan werden ondernomen. De bisschop gaf
het veen in redelijk grote porties uit ter ontginning aan een soort "projekt ontwikkelaars". Deze zorgden voor de ontwatering van het veen
volgens een vast schema: allereerst werd een centrale watergang gegraven, die met een daarnaast gelegen weg als basis voor de verdere
ontginningswerkzaamheden diende en van waaruit rechte sloten werden gegraven. De ontginningseenheden hadden standaard kavellengten van 1250 a 1300 meter en werden afgesloten door een achterkade
en op de zijden door "zijdwinden" die zowel kaden als watergangen
konden zijn. De achterkade kon weer dienen als basis voor een vol9
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gende ontginning. Van de standaard kavellengte werd alleen afgeweken als er geen ruimte meer was, bijvoorbeeld omdat men stuitte op
een ontginning vanuit een andere richting. Ten zuiden van de Leidse
Rijn tussen Oudenrijn en Harmeien liggen fraaie voorbeelden van
ontginningen volgens standaardplan. De oudste ontginningseenheid
was Bijleveld ten zuiden van de Harmelerwaard, waar als ontginningsbasis een destijds waarschijnlijk nog niet verlande tak van de
Oude Rijn werd gebruikt. Vanuit deze gebogen basis werden de kavels uitgezet zodat ook de achterkade dezelfde gebogen vorm kreeg.
Ten oosten van Bijleveld werd Veldhuizen ontgonnen en daar ten
oosten van Oudenrijn. Vanuit de achterkaden van deze ontginningen
werd opnieuw in zuidelijke richting gewerkt en ontstonden Reyerscop
en Heycop, waarschijnlijk vernoemd naar de mannen die het ontginningscontract, de "cope", met de bisschop hadden gesloten. Nog verder naar het zuiden kon men niet omdat ook vanuit de IJssel in noordelijke richting werd ontgonnen. De achterkade van Reyerscop werd
daardoor de achterkade van Mastwijk en Achthoven. Verder naar het
oosten stuitten de ontginners op die van Papendorp, Galecop en het
Nedereind van Jutfaas, opgerukt vanuit het oosten.
Zo was rond het midden van de 12de eeuw het gehele gebied ten
westen van de stad Utrecht tussen de Oude Rijn en de IJssel ontgonnen
en waar mogelijk tot landbouweenheden, "hoeven", van 16 morgen
ofwel ca. 13,6 ha. omgevormd. In een tijdsbestek van ruim honderd
jaar was een landbouw areaal gerealiseerd van ongeveer 5000 ha.!
De keerzijde van deze medaille was echter een wateroverlast die
in de loop der jaren steeds hindelijker vormen begon aan te nemen.
Ontginning betekende ontwatering van het veen en dit water kon
aanvankelijk via de meest voor de hand liggende weg worden afgevoerd in westelijke richting via de Oude Rijn naar zee. Niet Utrecht
maar Holland kreeg hierdoor last van het Utrechtse ontginningwater,
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2. Het huis den Engh. C. Specht, 1697.
RAU, top. atlas, nr. 1120-23

temeer daar de Rijnmonding bij Katwijk juist in de tijd van de ontginningen verstopt raakte. Volgens het aloude adagium "dien't water
deert, die 't water keert" legden de Hollanders, die zich al in de 12de
eeuw hadden georganiseerd in de afwateringsgemeenschap van Rijnland, een dam in de Oude Rijn op de grens van Holland en het Sticht.
De Utrechtse grondeigenaren, voor wie een goede afwatering van het
grootste belang was, legden zich uiteraard niet neer bij deze stroombelemmering, opgeworpen door de Hollanders. De tussenkomst van
het hoogste gezag, in de persoon van keizer Frederik I Barbarossa,
was nodig om dit waterstaatkundige geschil bij te leggen. In 1165
besliste de keizer in het voordeel van Utrecht: de Zwammerdam was
onrechtmatig en diende te verdwijnen.
Of de dam ook werkelijk is verdwenen is niet geheel duidelijk, in
elk geval bleef de wateroverlast het westelijk deel van Utrecht zorgen
baren en evenmin kon Utrecht voor wat betreft zijn afwatering om
Holland, dat wil zeggen Rijnland, heen. Enige vorm van samenwerking met Rijnland was daarom geboden. Op 26 januari 1226 kwam
een overeenkomst tot stand tussen de bisschop, als landsheer van
Utrecht, en de graaf van Holland waarbij Utrecht het recht verkreeg
om water te lozen door de zeven uitwaterende sluizen die Rijnland
inmiddels had gelegd in de Wendeldijk ten zuiden van het Leidse
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3. Kwirf D«n het afwateringstracé van de Lange Vliet. Bernard de Hoy, 1650.
Rau, top. atlas, archief ws Heycop, nr. 103-2.

meer. In ruil zou Utrecht vier van de zeven sluizen in de dijk moeten
onderhouden. Utrecht betekende in dit geval de landen die zich in de
uitwateringsgemeenschap van het Land van Woerden hadden georganiseerd. Tot deze landen behoorden ook Bijleveld, Veldhuizen en
Reyerscop, evenals de Harmelerwaard. Uitgesloten van uitwatering
naar het westen via de Oude Rijn werden voortaan de polders Heycop, Oudenrijn, Galecop, Raven, Papendorp en het Nedereind van
Jutfaas. Om te belemmeren dat het water uit deze polders toch op natuurlijke wijze zijn uitwatering in westelijke richting volgde, moeten
er dammen zijn gelegd, allereerst in de in elkaar overlopende ontginningsbases van de polders Bijleveld en Oudenrijn, de latere Leidse
Rijn. Maar een dam was blijkbaar niet voldoende om het water van
de polders Heycop, Oudenrijn, het Nedereind en de rest tegen te
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4. Kiwrf pan hef oorspronkelijke afwateringstracé van de Bijleveld. B.G.A. van Pabst, 1836.
Rau, top. atlas, nr. 160

houden, want die van Bijleveld namen, samen met die van de rest
van het Land van Woerden, een ongekend drastische maatregel. Zij
wierpen geen dam, maar een hele dijk op, dwars door het land vanaf
de IJsseldijk tot aan de hogere gronden waar later de Meern zou liggen. Met het opwerpen van de Meerndijk was de waterscheiding tussen Bijleveld en Heycop een feit geworden. Heycop moet sindsdien
semi-permanent blank hebben gestaan, totdat in 1385 een goed alternatief was gevonden. De enige mogelijkheid tot waterlossing voor de
landen ten oosten van de Meerndijk was intussen een wat onnatuurlijke, in oostelijke richting, via de nog niet verlande delen van de
Oude Rijn vanaf Papendorp naar de stadsgrachten van Utrecht en zo
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naar de Vecht of via de Vaartse Rijn naar de IJssel.
De slechte waterstaatkundige toestand in dit gebied werd sinds
het midden van de 13de eeuw nog versterkt door politieke strijd tussen de bisschop van Utrecht, de graaf van Holland en een aantal op
macht beluste Utrechtse edelen zoals de heren van Amstel en van
Woerden. Langzaam maar zeker zag de bisschop, gekweld door een
permanente geldnood, zijn macht uitgehold ten gunste van de graaf
van Holland, Floris V. De grens van Holland werd in feite naar het
oosten opgeschoven, met als voordeel dat nu de graaf van Holland
zich met de waterstaatkundige situatie ging bemoeien.
Al langer bestond het plan voor een grote waterstaatkundige ingreep waarvan men belangrijke verbeteringen verwachtte: de afdamming van de Hollandse IJssel. Vooral onder druk en met de financiële
steun van graaf Floris V werd tenslotte in 1285 met het werk begonnen. De Hollandse IJssel werd afgedamd op de plek waar hij uit de
Lek kwam, bij Hopenesse in het Gein, tussen Vreeswijk en Lopikerkapel. Later zou de plek het Klaphek heten. Door de afdamming van de
IJssel werd de toevoer van water van de boven-rivier verhinderd en
de getijdewerking in de beneden-rivier veel sterker. Het leek nu mogelijk om bij eb op de IJssel te lozen en een aantal polders ging dan
ook dadelijk ertoe over om hun afwatering naar de IJssel te verleggen,
als eerste een deel van het Nedereind van Jutfaas in 1287. De ingelanden van het Nedereind hadden het gebruiksrecht van een watergang
naar de IJssel weten te verkrijgen van een van de heren van Amstel
die het hele gebied langs de IJssel, het latere IJsselveld, onder zijn
gezag had. Een jaar later kochten de landgenoten van Heycop, Oudenrijn, Papendorp en Galecop van dezelfde heer van Amstel eveneens het recht op een vrije watergang naar de IJssel. De watergang
zou de Korte Vliet gaan heten. Hoewel de landen ten westen van de
Meerndijk nog steeds de mogelijkheid hadden om via Rijnland naar
het westen af te wateren, koos de eigenaar van een complex landerijen in Haanwijk en Reyerscop toch ook voor de veel kortere oplossing
richting IJssel. Hij kocht daartoe van Willem Taets het recht om door
diens gebied Mastwijk een watergang naar de IJssel te graven.
In maart 1298 kreeg het hele gerecht Jutfaas opnieuw het recht
bevestigd , nu door de bisschop, om op de IJssel af te wateren en
zelfs een sluis in de IJsseldijk te maken. De IJsseldijk lag weliswaar in
het gerecht van Gijsbrecht van IJsselstein, familie van de van Amstel's, maar de bisschop trachtte hierover zijn gezag opnieuw te doen
gelden nu de rol van de van Amstel's was uitgespeeld door hun medeplichtigheid aan de moord op graaf Floris V. Het politieke tij was
door de moord op de Hollandse graaf iets meer ten gunste van de
bisschop gekeerd, zodat deze laatste opnieuw zijn gezag in het gebied
ten zuid-westen van de stad Utrecht probeerde te verstevigen.
De afwatering op de IJssel werkte aanvankelijk bevredigend, niet
13

alleen voor de landen ten oosten, maar ook voor die ten westen van
de Meerndijk. Hoewel wij niet weten van een uitwatering van de
polder Bijleveld op de IJssel, wilden toch zowel Bijleveld als Reyerscop midden veertiende eeuw van hun verplichting tot onderhoud van
de sluizen in de dijk bij Spaarndam af. De oude sluizen in de Wendeldijk waren al lang geleden door Rijnland vervangen en verplaatst
naar de Spaarndammerdijk. Ontslagen worden van de verplichting tot
onderhoud van de sluizen betekende dat Bijleveld geen uitwatering
via Rijnland meer wenste. Blijkbaar functioneerde de IJssel als een
goed alternatief.
In 1363 kregen allen in het gebied tussen de Meerndijk en de
Zwammerdam die hun water op de IJssel loosden de gelegenheid om
hun verplichtingen ten aanzien van Rijnland af te kopen. Bijleveld en
Reyerscop maakten van deze gelegenheid gebruik. Zij stapten uit de
uitwateringsgemeenschap van het Land van Woerden en werden
daarmee ewelijk gescheiden van alle rechten die zij in Sparendam plaghen te
hebben. De Harmelerwaard bleef via Rijnland uitwateren.
De vreugde over de nieuwe mogelijkheden die de afgedamde IJssel
bood, duurde evenwel niet lang. In de IJssel vond al snel een zodanige opslibbing plaats of moet de inversie zover zijn voortgeschreden,
dat uitwatering op de IJssel niet goed meer mogelijk was. Nieuwe
problemen dienden zich aan. Bijleveld en Reyerscop zagen geen andere mogelijkheid dan opnieuw toestemming te vragen aan de graaf van
Holland om terug te mogen keren naar hun oude afwatering via Rijnl a n d en S p a a r n d a m . A a n v a n k e l i j k w a s h e r t o g A l b r e c h t de
Utrechtenaren welgezind en gaf hij toestemming om de Haanwijkerdam, die waarschijnlijk in 1363 was gelegd door het Land van Woerden op de grens met Bijleveld, op te ruimen. Dit zinde de hoge heemraden van Rijnland en Woerden natuurlijk niet omdat zij overmits des
waters van Bijlevelt ende van Reyerskoop verderffelijken beschadigt zouden
worden en zij wisten Albrecht ervan te overtuigen de toestemming te
herroepen. Aldus geschiedde. De regeling van 1363 zou van kracht
blijven en Albrecht zou het geld dat de Utrechtenaren hem om dese
sake wille hadden gegeven, terugbetalen in ruil voor alle oudere brieven waarin de rechten tot uitwatering op de Oude Rijn voor die van
Bijleveld waren vastgelegd. Dit laatste weigerden de Bijlevelders en
daarop gaf Albrecht aan zijn goede luyden van den lande van Woerden
nadrukkelijk het recht om te schutten ende te keeren sulks water als uytten lande van Bijlevelt ende van Reyerscop in den Rhijn plagh te wateren.
Aan die van Bijleveld en Reyerscop stond nu nog maar één weg open
en dat was die naar het noorden, dezelfde richting die de landen ten
oosten van de Meerndijk in 1385 hadden gekozen. Om de een of andere reden kozen de Bijlevelders niet voor een uitwatering naar de
Vecht, zoals die van Heycop hadden gedaan, maar voor de Amstel,
14
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door Amsterdam op het IJ. Om daar te komen moest er een kanaal
worden geconstrueerd zo mogelijk nog langer dan de Lange Vliet. In
1413 werd een nieuwe overeenkomst gesloten met de graaf van Holland, waarbij niet alleen Bijleveld en Reyerscop, maar ook Mastwijk
en Achthoven en de Harmelerwaard het recht verkregen om over
Hollands territoir af te wateren op de Amstel. De watergang zou beginnen tussen de Haanwijkerkade en Basterdam, later de Heldam genoemd, en verder een stuk stroomopwaarts van de Oude Rijn gebruik
maken tot aan de Breudijk. Vandaar zou de watergang door de dijk
gaan en langs de Hollandse kade tot en door Kockengen, achter Spengen langs door de Hollandse weg, recht door Wilnis en verder door
de Waver tot in de Amstel. Ten behoeve van de aanleg van de "Bijleveld" zouden allen meren, slusen ende watergange in den onsen gelegen,
die hen te baten moghen comen hair water mede uyt te bringen ende te wateren in die Aemstel ende voirt tot in die Tye gebruikt mogen worden. De
Bijlevelders waren niet ontevreden met de overeenkomst en de voorwaarden daarin gesteld, want zij betaalden de graaf van Holland het
niet geringe bedrag van drie franse kronen voor ieder van de 2070
morgen die het genot van de nieuwe uitwatering zouden hebben.
Bovendien waren zij nu ook bereid om de brieven met oude rechten
die zij vooralsnog hadden achtergehouden, terug te geven. Voordat
de graaf van Holland het recht tot uitwatering verkocht had hij zich
wel verzekerd van de toestemming van Amsterdam en van zijn "ondersaten die in der waterscap van onse lande van Aemsterlant gewatert
syn".
Het beheer van de watergang werd opgedragen aan een college
van dijkgraaf en heemraden die benoemd zouden worden door de
ingelanden van Bijleveld, Reyerscop, Mastwijk en Achthoven. Het
college kreeg volledige autonomie, ook op Hollands gebied, en een
permanente vrijgeleide. Het mocht overtredingen beboeten en eventueel tot executie van vonnissen overgaan, ook op Hollands gebied en
zonder verplichtingen jegens de Hollandse landsheer.
De verplichting die de nieuwe afwateringsgemeenschap kreeg opgelegd was in de eerste plaats het leveren van een financiële bijdrage
in de kosten van onderhoud van drie, al bestaande, uitwateringssluizen: twee in Amsterdam in de Middeldam en één bij Ipensloot. Eventueel zou een vierde in Amsterdam op kosten van Bijleveld gemaakt
moeten worden. Deze vierde werd inderdaad al aangelegd in 1423.
De tweede verplichting die in de overeenkomst aan Bijleveld werd
opgelegd was de zorg dat geen water dan eigen water zou afvloeien
naar de Amstel. De opstellers van de overeenkomst doelden hiermee
op Heycopper water dat vanuit de in 1385 gegraven Lange Vliet makkelijk zou kunnen overvloeien in de Bijleveld. De kaden van de twee
weteringen grensden immers over een grote lengte bijna aan elkaar,
terwijl ter hoogte van Joostendam de waterscheiding tussen de Vecht15

en Amstelboezem niet meer was dan die dam. Hoe dicht de twee
afwateringssystemen elkaar ook naderden, van hooglopende conflicten tussen Bijleveld en Heycop schijnt nooit sprake te zijn geweest.
Wie wel het conflict zochten en beweerden dat Bijleveld zich niet
aan de verplichting uit de overeenkomst van 1413 hield en aan Heycop gelegenheid gaf om onrechtmatig op Hollands gebied uit te wateren, was Amstelland. De ingelanden van Amstelland hadden overigens geen ongelijk met hun wantrouwen jegens Heycop. De Heycoppers hadden zich al vrij snel na 1385 verzekerd van een extra uitwateringsmogelijkheid op Hollands gebied, namelijk via het riviertje de Aa
ten zuiden van Abcoude, via de Angstel eveneens naar de Amstel.
Om deze extra uitwateringsmogelijkheid in handen te krijgen hadden
zij in 1424 een overeenkomst gesloten met met de heren van Nyenrode, blijkbaar uitsluitend om een al bestaande illegale situatie te legaliseren. De heren van Nyenrode beloofden zelfs alle hulp en medewerking, voor het geval die van Heycop door derden belemmerd zouden
worden in hun uitwatering op de Aa. In 1452 werd de watergang van
de Aa ter meerdere zekerheid alsnog gekocht door dijkgraaf, heemraden en ingelanden van de Lange Vliet om deze geheel te kunnen
aanpassen aan hun eigen waterstaatkundige behoeften. De transactie
doet vermoeden dat de Heycoppers wel degelijk gestoord werden in
hun eigenmachtig verworven afwatering op de Aa. Het waren uiteraard die van Amstelland die niet gediend waren van een verdere
verlegging van de uitwatering van Heycop naar het noorden, dus
naar Amstelland. Hun antwoord was daarom: afdammen. Een jarenlang slepend conflict volgde waarbij de dammen die door Amstelland
werden gelegd door Heycop weer werden opgedaan, soms door legale transacties, soms door illegale. Het simpelste en doeltreffendste
middel bleef de heimelijke, nachtelijke doorsteking.
In 1527 kwam een einde aan het conflict. De Heycoppers hadden
tenslotte, vooral onder politieke druk, het onderspit moeten delven.
Een jaar voordat de Hollandse landsheer, Karel V, in Utrecht de
macht overnam, deed de bisschop van Utrecht de toezegging aan de
Hollanders dat er geen Utrechts water meer via de Aa naar Amstelland zou stromen en inderdaad lijkt de uitwatering van Heycop te
zijn gestopt. De Utrechtenaren schikten zich in het eenzijdig Hollands
bestuur over Amstelland, maar Amstelland op zijn beurt legde Utrecht
ook niets meer in de weg, hief nauwelijks lasten en deed eigenlijk
niets.
Op alle fronten lijkt het in de loop van de 16de eeuw overigens
rustig te worden. Met geen van de aangrenzende waterschappen zijn
nog grote conflicten en er waren geen rampen die grote voorzieningen eisten. Er lijkt een zeker evenwicht bereikt en om Fockema Andreae te citeren: de waterschaporganisaties voldoen aan de bestemming en
passen volkomen in de maatschappelijke toestanden van het ancien regime.
Prettige en gezellige besturen worden het
er wordt goed gegeten en gedronken.
16
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De dammen die de waterscheidingen vormden zoals de Joostendam, de Heldam en de Haanwijkerdam werden in de 17de eeuw de
een na de ander tot sluizen gemaakt met instemming van de benedenstrooms gelegen waterschappen. Het belang van goede en efficiënte scheepvaartroutes, waarop niet ieder schip per overtoom over de
dam geheveld moest worden, gold nu zwaarder dan een hermetische
gesloten waterscheiding. Amstelland gaf in 1643 toestemming aan
Heycop de Heldam tot sluis te maken, drie jaar later kon ook de overtoom over de Joostendam worden opgeruimd. De heer van Kockengen kreeg concessie tot de exploitatie van de sluis, die tot 1966 zou
blijven bestaan, steeds in partikuliere handen.
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Voor bijna alle waterschappen ten zuidwesten van de stad Utrecht,
met uitzondering van Het Gein, de Bossenwaard, Zandveld en IJsselveld, functioneerde zo sinds het einde van de 14de eeuw na jaren van
grote problemen, de afwatering via enerzijds de Amstel en anderzijds
de Vecht naar uiteindelijk de Zuiderzee op een bevredigende wijze.
De ontginningen Otterspoorbroek, Kortrijk, Gieltjesdorp en Portengen
moeten van oudsher op de Vecht hebben afgewaterd. De eigen afwateringskanalen van deze ontginningen werden in 1385 gedeeltelijk
vergraven tot de Lange Vliet, zodat Otterspoorbroek, Kortrijk en Portengen ook gingen lozen op de boezem van Heycop. Het ten zuiden
van Kortrijk gelegen Gieltjesdorp waterde af op de Vecht via de Haarrijn, de uitwatering voor De Haar, Themaat en Laagnieuwkoop. De
Haarrijn zal mogelijk zijn gegraven na 1226, toen ook deze ontginningen van afwatering naar het westen via de Oude Rijn werden uitgesloten. Vleuten moet in dezelfde tijd zijn Proostwetering hebben gegraven, aanvangend bij het voormalige huis te Vleuten, langs de Engh
naar de Vecht stromend en vernoemd naar de proost van het kapittel
van Oudmunster als grootste belanghebbende bij een goede afwatering in dit gebied. De iets verder naar het oosten gelegen Hoge en
Lage Weide bracht zijn water, nadat de collectieve weide in de loop
van de 14de en 15de eeuw was verkaveld en verkocht, gedeeltelijk via
de Vleutense vaart eveneens op de Proostwetering. Het lage deel
loosde via de Stadswetering, die grotendeels parallel liep aan de
Proostwetering, eveneens uit op de Vecht ter hoogte van de Zuilense
korenmolen, daar waar later de Nederlandse Kininefabriek zou staan.
Tijdelijk had men het water van de Weide op een lager gelegen punt
voorbij Maarssen in de Vecht moeten brengen, met een heul onder de
Proostwetering door. De invoering van de molenbemaling in de 15de
eeuw maakte lossing op de oude hoogte weer mogelijk.
Aanvankelijk had al het water in dit gebied op natuurlijke wijze kunnen afvloeien, tot sinds het einde van de 15de eeuw op grote schaal
de nieuwe technische vinding werd ingevoerd: de windwatermolen.
Het waterschap Bijleveld liet in 1486 drie molens tegelijk neerzetten.
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Het meest westelijk de Geermolen, later Dammolen genoemd, iets
naar het oosten de Middelste molen, later de Achtkante molen geheten, en nog iets meer oostelijk de Helmolen. Het waterschap Heycop
liet in dezelfde periode eveneens drie molens bouwen, twee aan de
Meent in de Meern en een derde, de Rosweidse molen, op de eigenlijke Lange Vliet. Iets later moet de vierde molen aan de Taatse dijk zijn
opgericht. Deze molen sloeg, in tegenstelling tot de overige drie, niet
uit op de Lange Vliet, maar op de Oude Rijn boven de Stadsdam
zodat het water op het grachtenwater van de stad terecht kwam.
Van Bijleveld is de rekening van het stellen van de drie schepradmolens bewaard gebleven, van Heycop niet. Voor de datering van het
stellen van de drie Heycopper molens is het enige houvast dat in de
rekening van 1495 al de aparte rubriek met molenkosten is opgenomen. Oudere rekeningen zijn verloren gegaan, op één uit 1440 na.
Daarin is nog van geen molens sprake. De ingelanden van het waterschap Bijleveld brachten door middel van een bijzondere omslag van
6 stuivers de morgen, in totaal over 2122 morgen, een bedrag van 636
gulden op en betaalden aan de molenmaker een bedrag van 400 gulden voor het bouwen van de drie molens. Aan de molenaar werd een
bedrag van 19 stuivers betaald voor een tochtje naar Amsterdam om
zeildoek van een haringbuis aan te schaffen om daarvan de zeilen
voor de watermolens te kunnen maken. Voor het zeildoek werd 15
gulden betaald.
Ook de polders de Haar, Laagnieuwkoop en Themaat bouwden
hun molens, evenals de Vleuterweide en de polders Portengen, Kortrijk, Gieltjesdorp en Otterspoorbroek.
Van al deze molens staat er anno 1992 nog één, ingeklemd tussen
een spoorweg en een snelweg, beroofd van zijn windvang en afgesneden van zijn waterafvoer door het Amsterdam-Rijnkanaal. Het gebied
ten westen van de stad Utrecht onderging sinds het einde van de
19de eeuw een ongekende gedaanteverwisseling, waarbij ook de waterhuishouding ingrijpend werd gewijzigd. De aanleg van het Merwedekanaal in de jaren 1881-1892 en de verbreding en aanpassing tot
Amsterdam-Rijnkanaal in de jaren '40-'50 van deze eeuw hadden
consequenties voor het gebied, te vergelijken met de aanleg van de
Lange Vliet zo'n vijfhonderd jaar eerder. Het Merwedekanaal sneed
het gebied doormidden, maar de uitwatering bleef vooralsnog op de
Vecht. Met grondduikers gingen de Proostwetering, de Haarrijn, de
Vleutense wetering, de Stadswetering en de Heycop of Lange Vliet,
onder het kanaal door. De vergraving tot Amsterdam-Rijnkanaal betekende een definitieve scheiding met het gebied ten oosten van het
kanaal. De aanleg van de spoorweg en autosnelweg AmsterdamUtrecht versterkte nog de scheiding. Alles ten oosten van deze lijnen
werd successievelijk tot industrie- en woningbouwgebied verklaard en
gedeeltelijk ontpolderd. De Lange Vliet en de Bijleveld werden gedempt als gevolg van ruilverkavelingen.
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5. Het graven van het Merwedekanaal in het waterschap Otterpoorbroek; gezien vanuit het zuiden,
1889.
Rau, top. atlas, archief Rijkswaterstaat, z.n.

De invoering van de stoombemaling sinds het einde van de 19de
eeuw deed de molens in het gebied verdwijnen. De polder De Haar,
Themaat en Laagnieuwkoop stichtten gezamenlijk een stoomgemaal
met scheprad in 1877. In 1949/1950 werd het gemaal geèlectrificeerd
tot het gemaal Haarrijn. Themaat en de Haar werden toen samengevoegd tot het waterschap Haarrijn. Het grootste deel van Laagnieuwkoop scheidde zich af en ging samen met het zuideinde van Portengen op in het waterschap Portengen. Weer enkele jaren later, in 1959,
werden de waterschappen Haarrijn, Harmelerwaard en Vleuten samengevoegd tot het waterschap Vleutense Wetering. In 1950 was al
het grootste deel van de Hoge en Lage Weide bij het waterschap
Vleuten gevoegd. De polders Kortrijk en Gieltjesdorp werden al vereningd in 1691 en onderhielden sindsdien een gemeenschappelijke
ringkade en bemaling. In 1949 werd het waterschap Kortrijk en Gieltjesdorp vereningd met het ten westen van het Amsterdam-Rijnkanaal
gelegen gedeelte van Otterspoorbroek en werd de molen vervangen
door een gemaal.
In 1980 tenslotte werden de waterschappen Heycop, Bijleveld,
Vleutense Wetering, Kortrijk, Portengen en Oudegein samengevoegd
tot het waterschap Leidse Rijn. En ook het waterschap Leidse Rijn
heeft zijn langste tijd alweer gehad.
De vele veranderingen die in dit gebied plaatsvonden sinds de
19de eeuw zijn onmogelijk allemaal te beschrijven in het kader van
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deze inleiding, net zo min als de geschiedenis van de eeuwen daarvoor. Deze inventaris dient als hulpmiddel bij de verder:-? bestudering
en beschrijving van de geschiedenis van dit gebied. En du' gesch.^denis is boeiender dan menigeen denkt.

Het Archief
De archieven van de verschillende polders en waterschappen die in
deze verzamelinventaris zijn beschreven werden in de loop van de
jaren in gedeelten aan het Rijksarchief te Utrecht overgedragen. In
totaal bedroeg het archief bij aanvang van de inventarisatie ruim 100
strekkende meter. Sommige delen werden na overdracht al globaal
beschreven, andere delen in het geheel niet, zelfs niet geschoond. In
enkele gevallen werd bij de overdracht aan het Rijksarchief door het
waterschap zelf een lijst van stukken, danwei een inventaris bijgeleverd. Tot in de 19de eeuw was het trouwens gebruikelijk dat de secretarissen van de waterschappen lijsten van archiefstukken opstelden
bij de overdracht van het archief aan een nieuwe secretaris. Het archief van het waterschap Heycop was voorzien van een degelijke
inventaris, rond de eeuwwisseling vervaardigd door Van Ittersum,
secretaris van het waterschap.
Voor de onderzoeker is het overigens van belang te weten dat de
alleroudste gedeelten van de archieven, in het bijzonder van de waterschappen Heycop en Bijleveld, zijn geïncorporeerd in de archieven
van de Utrechtse kapittels, voornamelijk in dat van de dom. Omdat
de Utrechtse kapittels vanouds de grote grondeigenaren waren in de
waterschappen Heycop en Bijleveld, en zij samen met andere invloedrijke geestelijke en wereldlijke heren die zich in de stad ophielden, het
bestuur uitmaakten, werden de ingelandenvergaderingen lange tijd in
het kapittelhuis van de dom gehouden. De archieven van de waterschappen raakten zo vermengd met de archieven van de kapittels.
De archieven van sommige kleinere polders van voor 1858, zijn
wel vermengd geraakt met de gerechtsarchieven. Polder- en gerechtsbestuur waren dikwijls nauw verweven, zodat de notulen van beiden
in dezelfde boeken werden ingeschreven. Soms hield het gerechtsbestuur zelf een aparte administratie bij van "Binnenlandse Kosten", dat
wil zeggen van de kosten voor het onderhoud van lokale watergangen en wegen, zoals het geval was in Vleuten. Deze administraties
werden al in een vroeger stadium, voor zover mogelijk gescheiden uit
de gerechtsadministratie.
Behalve bij Heycop en Bijleveld lijkt een enigszins bewuste archiefvorming pas te beginnen met de inrichting en omvorming van de
polders tot waterschappen sinds de invoering van het Algemeen Reglement voor de waterschappen in de Provincie Utrecht in 1858. Vanaf toen werden er chronologische series van de notulen en van de
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ingekomen en verzonden stukken gevormd. De ingekomen stukken
werden meestal beschouwd als bijlagen bij de notulen en voorzien
van goede toegangen door middel van agenda's waarop weer indexen
werden gemaakt.
Sinds de jaren '50 werd door de meeste waterschapssecretarissen
overgestapt op een zaaksgewijze ordening op basis van een decimale
code, ontworpen door de Unie van Waterschapsbonden. Vanaf dat
moment lijkt de chaos in de archieven toetenemen. Het consequent en
goed toepassen van een code vereist tijd, nauwgezetheid en interesse
en blijkbaar ontbrak het daar nogal eens aan. Ondanks de code gold
ook hier: zoveel secretarissen, zoveel ordeningen. De enorme toename
van de hoeveelheid papier zal eveneens zijn bijdrage hebben geleverd.
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Bij deze inventarisatie zijn de series zoveel mogelijk in takt gelaten,
omdat op de meeste series goede toegangen waren. Omdat de zaaksgewijze ordening bijna nergens consequent was toegepast, werden de
losse stukken volgens een nieuw archiefschema herordend.
De series vergunningen zijn gelaten in de ordening waarin zij
werden aangetroffen, dat wil zeggen dat zij soms in de series ingekomen en verzonden stukken zitten, maar meestal in een aparte serie
die soms chronologisch, soms alfabetisch op wederpartij, soms gerubriceerd per kunstwerk, was geordend.
De inventaris bestaat uit vijf deel-inventarissen, ieder met een eigen
nummering. Bij het vormen van de deel-inventarissen is uitgegaan
van de vijf waterschappen die per 1 januari 1980 werden samengevoegd tot het waterschap Leidse Rijn. De archieven van deze vijf waterschappen, te weten Heycop, Bijleveld, Vleutense Wetering, Kortrijk,
Portengen en Oudegein, werden ieder in één deel-inventaris beschreven samen met hun rechtsvoorgangers.
De kaarten, die grotendeels al een apart bestand vormden, werden apart beschreven in kaartenlijsten, die zich achter ieder van de
2-C-S lÖff deel-inventarissen bevinden. De nummering volgt gedeeltelijk de
nummering van de inventaris, namelijk daar waar de kaarten horen
bij de archiefdossiers. Er zijn ook kaarten zonder bijbehorende archiefstukken. Deze werden achteraan gevoegd en doorlopend genummerd,
het laatste inventarisnummer volgend.

21

Geraadpleegde literatuur:

Dekker, C, Afwatering en scheepvaart ten westen van de stad Utrecht
tot de 14de eeuw. Feestbundel aangeboden aan prof. dr. D.P.Blok,
Hilversum, 1990.
Fockema Andreae, S.J., Studiën over waterschapsgeschiedenis, IV, Het
Nedersticht, Leiden 1950.
Linden, H. van der, De Cope. Bijdrage tot de rechtsgeschiedenis van
de openlegging der Hollands-Utrechtse laagvlakte. Assen, 1961.
Looman, J.P.A, "Roerende dat Heycoop water ende Aemsterlant"; een
Hollands-Utrechts waterstaatsgeschil en de instelling van het
hoogheemraadschap Amstelland, 1520-1527. Hollandse Studiën,
Dordrecht, 1982.
Storm van Leeuwen, J.A., Van Oude Rijn tot Leidse Rijn. De afwatering van de gronden in en rondom Vleuten-De Meern in der loop
der tijden. Vleuten, 1985.

22

ARCHIEF VAN HET WATERSCHAP BIJLEVELD, 1624-1979
STUKKEN VAN ALGEMENE AARD
Notulen
1-24. Notulen van de vergaderingen van het bestuur van het waterschap, 16971979.
23 delen en
1 omslag
1. 1697-1724
13. 1825-1835
2. 1725-1741
14. 1835-1843
3. 1741-1759
15. 1844-1849
4. 1765-1771
16. 1849-1852
5.1771-1774
17. 1853-1858
6. 1774-1781
18. 1859-1868
7. 1782-1786
19. 1868-1881
8. 1786-1793
20. 1882-1895
9. 1794-1802
21. 1895-1909
10. 1803-1811
22. 1909-1922
11. 1812-1820
23. 1922-1942
12. 1820-1825
24. 1955-1979
N.B. In nr. 24 bevinden zich achterin de notulen van de vergaderingen
van stemgerechtigde ingelanden, 1956-1979.
25-27. Registers op de notulen van de vergaderingen van het bestuur, 1844-1914.
25. 1844-1867
3 delen
26.1868-1908
27. 1909-1914
28-31. Notulen van de vergaderingen van geërfden en ingelanden, 1633-1979.
28. 1633-1867
4 delen
29. 1868-1881
30. 1882-1911
31. 1912-1928
- 1956-1979 zie nr 24

Correspondentie
32-42. Brievenboeken, 1827-1941.

10 delen
en 1 band

32. 1827-1842
38. 1910-1912
33. 1843-1856
39. 1912-1914
34. 1856-1867
40. 1915-1918
35. 1868
41. 1918-1923
36. 1869-1876
42. 1923-1941
37. 1877-1909
N.B. De nrs. 38 t / m 42 bevatten achterin een alfabetische index op trefwoorden
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43-61. Ingekomen stukken, 1843-1949.

3 delen,
7 banden en
9 omslagen
N.B. De ingekomen stukken werden van 1843 tot en met 1874 afgeschreven in het zogenaamd missivenboek.
Vanaf 1875 tot en met 1919 werden de originelen ingebonden en
vanaf 1921 werden de ingekomen stukken op volgnummer in ordners bewaard.
43. 1843-1859
53. 1921-1924
44. 1859-1868
54. 1925-1929
45. 1870-1874
55. 1930-1932
46. 1875-1885
56. 1933-1934
47. 1890-1897
57. 1935-1936
48. 1896-1909
58. 1937-1938
49. 1910-1912
59. 1939-1940
50. 1912-1915
60. 1941-1946
51. 1915-1917
61. 1947-1949
52. 1917-1919

62-64. Registers op de ingekomen en minuten van verzonden stukken, 1827-1919.
3 delen
62. 1827-1867
63. 1868-1874
64. 1890-1919
65.

Agenda van ingekomen en verzonden stukken, 1960-1968.

66.

Verzoekschriften, ingekomen bij het bestuur, 19de eeuw.

1 deel
1 omslag

67-69. Oproepingsbiljetten, bekendmakingen en advertenties van het waterschap,
1875-1910.
2 banden
67. 1875-1889
68. 1890-1900
69. 1901-1910

STUKKEN BETREFFENDE BIJZONDERE ONDERWERPEN
Organisatie
70.

74

Vidimus van schout en schepenen van Utrecht van een akte waarbij de
bisschop van Utrecht, Frederik van Blankenheim, aan de geërfden van
Reijerscop en Bijleveld, gelegen tussen de Meerndijk en de Haanwijkerkade
en die van Mastwijk en Achthoven, gelegen tussen de Meerndijk en de Heerenvliet van S. Catharijne, toestemming verleent om, onder bepaalde voorwaarden, een watergang te doen graven welke aangaan zal aan den IJsseldijk,voort op streckende door Reijnerscoep, tot in den Rijn toe tusschen
Bastendamme en Haanwijker Ka, en voort den Oude Rijn langes tot aan den
Broedijk, ende voort door den Broedijk der Hollander meente langes tot
Kockengen ende voort door Kockengen after aan Spengen bij den Ruygen
Waterschap Bijleveld

zijdewinde en van daar voort door der Hollander weg, opstreckende door
Wilnisse, ende voort vandaar door de Waver in die ouden Rijt, ende alzoo
voort op tot Koelbiers toe in de Aemstel ofte daar omtrent bij den gank van
desen watering voorz. d.d. 1414, Afschrift, in tweevoud, 1624. 2 stukken
N.B. Het origineel van de vidimus bevindt zich in het domarchief, nr
3532.
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10. Kaart van het waterschap Bijleveld en de Meemdijk; met het in 1677 gedeeltelijk verlegde afivateringstracé
van de Bijleveld, buiten de Ronde Venen om, via de Geer en de Heinoomsvaart, naar de Kromme Mijdrecht, ca.
1866
RAU, top. atlas, archief ws Bijleveld, nr.76-2

71. Handvesten van Bijleveld, 1413-1728; verzameling afschriften
van privileges en overeenkomsten verleend aan en gesloten met de ingelanden van Reijerscop en Bijleveld, 18de eeuw.
1 deel
Waterschap Bijleveld
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72. Register op de handvesten van Bijleveld, 18de-19de eeuw.

1 deeltje

73. Handvesten voor het waterschap Bijleveld, uitgegeven door mr B.G.A. Pabst,
z.j.
1 deeltje
74. Aantekeningen wegens het waterschap van Bijleveld, houdende afschriften van
verschillende privileges en schouwbrieven, 19de eeuw.
1 deeltje
75. Bijzonder reglement voor het waterschap Bijleveld en de Meerndijk, 1865, '<9&2>
met ontwerp-reglement, 1861.
-j t- stukken
N.B. Zie ook kaartenlijst
76. Bijzonder reglement voor het Grootwaterschap Bijleveld en de Meerndijk,
1911; met wijzigingen, 1921-1938.
1 deeltje
N.B. Ingebonden Provinciale bladen. Zie ook kaartenlijst
77. Stukken betreffende de reorganisatie van de waterschapsindeling in het
kader van de wijziging in de afwatering van de Leidse Rijn, de Bijleveld en
de Heycop, 1949-1958; met foto van dijkgraaf en hoogheemraden ter gelegenheid van de laatste schouw over de Bijleveld, 1958, okt. 10.
1 omslag
78. Stukken betreffende de reorganisatie van het waterschap in verband met de
opheffing van de inliggende waterschappen Mastwijk en Achthoven, en
Reijerscop en Bijleveld, 1964-1965.
1 omslag
79. Stukken betreffende de opheffing van het waterschap Bijleveld en de invoeging in het waterschap Leidse Rijn, 1978-1979.
1 pak

Bestuur
80. Reglement van orde voor de vergadering van stemgerechtigde ingelanden,
1915.
1 stuk
81. Lijsten van stemgerechtigde ingelanden, 1870-1910, 1955-1979.

1 pak

82-83. Stukken betreffende benoeming van dijkgraaf en hoogheemraden, 16521979.
1 pak en 1 omslag
82. 1652-1705, 1826-1907
83. 1923, 1954-1979

Personeel
84. Instructies voor het personeel, 1896-1920.

1 omslag

85. Stukken betreffende benoeming, salariëring en ontslag van de secretarispenningmeester, 1731, 1844-1979.
1 pak en
1 charter
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86. Stukken betreffende benoeming, salariëring en ontslag van de machinist,
1867-1964.
1 omslag
87. Stukken betreffende benoeming, salariëring en ontslag van de opzichter, de
bode en de sluiswachter, 1886-1911.
1 omslag

Eigendommen, rechten
Algemeen
88. Staten van eigendommen, 1912-1969.

2 stukken

Gemaal
f
^~
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89. Bestekken en voorwaarden van aanbesteding van de bouw en verdere
werkzaamheden van het stoomgemaal De Adriaan met bijbehorend woonhuis en schutsluis, 1873-1894.
1 omslag
90. Stukken betreffende het onderhoud van het gemaal De Adriaan en het
dempen van de sluis, 1954-1973.
1 omslag
91. Stukken betreffende de verbouwing van de machinistenwoning, met tekeningen, 1970.
1 omslag
92. Ter herinnering aan het 100-jarig bestaan van het gemaal De Adriaan, historisch
overzichtje aangeboden door het bestuur van het waterschap aan de ingelanden, met foto's, 1973.
1 omslag
93. Stukken betreffende de verzekering van het gemaal De Adriaan, 19451975.
1 omslag
Overig onroerend goed en rechten
94. Akte waarbij de vijf Utrechtse kapittels samen met dijkgraaf en heemraden,
geërfden en landgenoten van Rijerscop, Bijleveld, Achthoven en Mastwijk tot
wederopzeggens toe van het S.Catharijne convent te Utrecht in bruikleen
krijgen een kade, strekkende van de achterste Cattenbroeker molen tot in
Haanwijk aan de Hollandse kade, 1534. Afschrift 19de eeuw.
1 stuk
95. Register, houdende afschriften van erfpachtbrieven, 1726-1838. (19de
eeuw).
1 deel
96-97. Erfpacht- en andere pachtovereenkomsten, gesloten tussen dijkgraaf em
heemraden enerzijds en verschillende partikulieren anderzijds, 1770-1966.
96. 1770-1871
2 omslagen
97. 1879-1966

Waterschap Bijleveld
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98. Besluit van stemgerechtigde ingelanden om aan de machinist van het
waterschap een stukje grond achter de machinistenwoning in bruikleen te
geven, 1972.
1 stuk
99-106. Stukken betreffende de vervreemding van onroerend goed, 1826-1976.
6 omslagen en 2 stukken
99. De Bijleveld tussen de Doyersluis en de grens met Waverveen, met tol
en andere rechten, aan de gemeente Oudhuizen, 1826.
100. Twee percelen water onder Harmeien en Vleuten aan de Rijn-Spoorweg Maatschappij te Amsterdam, 1847.
101. Een perceel dijkweg te Veldhuizen en Linschoten aan de Provincie
Utrecht, 1928-1931.
102. Een gedeelte Kerkwetering, Kerkweg en Blindeweg aan de gemeente
Harmeien, 1958-1969.
103. Verschillende percelen in de kadastrale gemeente Veldhuizen aan de
Provincie en de gemeente Vleuten-de Meern, 1957-1966, met retroakten,
1917-1948.
104. Eigendommen ten noorden van de Leidse Rijn aan de Provincie en
anderen, 1958-1961, met retroakten, 1878-1952.
105. Percelen grond en water aan Rijkswaterstaat in verband met de verbreding van rijksweg 12, 1974.
106. Percelen grond in de kadastrale gemeente Harmeien aan de Staat en
aan de gemeente Harmeien, 1963-1976.
Tol-, vis- en grasrecht

107. Verzoekschriften van dijkgraaf en heemraden aan de Staten van Utrecht om
tol te mogen heffen bij een te maken ophaalbrug over de Bijleveld bij
Oudhuizen, 1665; met goedkeuring, 1666, en retroakten, 1662-1664.
1 omslag
108. Condities en voorwaarden waaronder dijkgraaf en heemraden de tol van de
brug in Oudhuizen verpachten voor een periode van zes jaar, ingaande
1696.
1 stuk
109. Stukken betreffende de verpachting van het visrecht, 1934-1974. 1 omslag
110. Stukken betreffende de verpachting van het grasgewas, 1902-1955.
1 omslag
Archief

111. Brief van de rijksarchivaris in Utrecht inzake de inbewaringgeving van een
deel van het archief, 1957.
1 stuk
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Belasting
Kadastrale boekhouding
112.

Stukken betreffende de invoering omslagheffing gebouwde eigendommen en
de aanpassing van het Bijzonder reglement, 1970-1979.
1 omslag

113.

Legger van de wegenomslag, aangelegd ca. 1960 en bijgehouden tot ca.
1970.
1 deel
N.B. Zie ook kaartenlijst

114.

Legger van omslagplichtige percelen, 1870-1910.

1 deel

115-117. Legger van omslagplichtige percelen, aangelegd ca. 1890 en bijgehouden tot
ca. 1960.
3 delen
(

118.

Uittreksel uit de kadastrale legger van de gemeente Linschoten, met kaart
van de betreffende percelen in de polder Mastwijk, 1912.
1 omslag
N.B. Zie ook kaartenlijst

119-122. Legger van omslagplichtige percelen binnen de gemeente Harmeien, aangelegd ca. 1960 en bijgehouden tot 1979.
4 delen
123.

Legger van omslagplichtige percelen binnen de gemeente Vleuten, aangelegd
ca. 1960 en bijgehouden tot 1979.
1 deel

124.

Legger van omslagplichtige percelen binnen de gemeente Ouderijn, Linschoten en IJsselstein, aangelegd ca. 1960 en bijgehouden tot 1979.
1 deel

125-126. Legger van omslagplichtige percelen binnen de gemeente Veldhuizen,
aangelegd ca. 1960 en bijgehouden tot 1979.
2 delen
127.
(

Register houdende verwijzing van de nummers der kadastrale percelen naar
de plans en naar de artikelen van de legger waarop zij voorkomen, ca.
1972.
1 deel
Inning

128.

Stukken betreffende het verzet van de geërfden van Kamerik, Zegveld e.a.
een heffing van zes stuivers de morgen tot herstel van de Meerndijk, 1727.
1 omslag

129-133. Gaderlijsten, 1870-1979.
129. 1870-1900
130. 1901-1919
131. 1955-1961

4 pakken en 1 omslag
132. 1968-1971
133. 1977, 1979.

134-141. Kohieren, 1963, 1972-1978.
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Financiën
Begroting
142-150. Begrotingen van inkomsten en uitgaven, met memories van toelichting, 18681979.
3 banden en 6 omslagen
142. 1868-1887
143. 1888-1900
144. 1901-1910
145. 1910-1925
146. 1926-1941

147. 1942-1958
148. 1959-1965
149. 1966-1971
150. 1972-1979

151-152. Bijzondere begrotingen voor het onderhoud en de bediening van het gemaal
en de sluis van het waterschap, 1942-1978.
2 omslagen
151. 1942-1958
152. 1959-1965
Rekening en verantwoording
153-174. Rekeningen van inkomsten en uitgaven, 1732-1979. 16 banden 6 omslagen
153. 1700-1732
164. 1844-1859
154. 1732-1740
165. 1860-1867
155. 1741-1750
166. 1868-1873
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.

1751-1760
1761-1771
1772-1781
1782-1790
1791-1800
1801-1813
1814-1826
1827-1843

167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.

1874-1887
1888-1900
1901-1910
1911-1925
1926-1941
1942-1958
1959-1969
1970-1978

175. Stukken betreffende de eindrekening van het waterschap Bijleveld, 19791981.
1 omslag
176-187. Bijlagen bij de rekeningen, 1808-1900.
176. 1808-1824
177. 1863-1865
178. 1866-1867
179. 1868-1872
180. 1873-1876
181. 1877-1879

12 omslagen

182. 1880-1882
183. 1883-1885
184. 1886-1889
185. 1890-1892
186. 1893-1895
187. 1896-1900

188. Rekeningen van ontvangsten en uitgaven van de visserij in het Nieuwe Diep
en de Ipenslotersluis, 1732-1736.
3 stukken
189. Specificatie van onkosten, voortgekomen uit het opkaden, kisten en dammen
van de Meerndijk, de Veldhuizer- en de IJsseldijk als gevolg van de watersnood van 1760.
1 stuk
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190. Bijzondere rekeningen van ontvangsten en uitgaven voor het onderhoud en
de bediening van het gemaal en de sluis, 1942-1965.
1 pak
191-192. Grootboeken, 1959-1979.
191. 1959-1970
192. 1971-1979
193. Kasboek, 1965-1975.

2 dozen

1 deel

Toezicht
Keur
194. Verzoekschrift van dijkgraaf en heemraden aan de Staten van Utrecht om te
verklaren dat alleen aan dijkgaaf en heemraden de jurisdictie toekomt inzake
een geschil met Jacomine Clotterboke, eigenaresse van het huis Batestein
naar aanleiding van de schouw; met bijlage, 1723.
2 stukken
195. Keur op de nieuwe zandweg op de Noord-IJsseldijk in Snelrewaard, 1827;
met publikatie van de schouw op de Zandweg in Snelrewaard, 1853.
2 stukken
a
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196. Algemene keuren voor het grootwaterschap Bijleveld en de Meerndijk, met
stukken betreffende wijzigingen en kaart, 1911-1967.
1 omslag
197. Keur op het gebruik van de Meerndijk, 1900,1911,1922.

3 stukken

198. Keur over het boezemwater en de bruggen daarover gelegen/1900, 1911.
3 2 stukken
199. Keur over de Rijerscopsewetering en de bruggen daarover gelegen, 1915,
1926.
1 stuk
(
200. Keur over de Rijerscopsewetering, de bermsloten ten noorden en ten zuiden
van de rijksweg no. 12, benevens de bruggen en kunstwerken met deze weg
in verband staande, 1937,1949.
2 stukken
Schouw
201. Aankondigingen van de schouw over de Rijerscopsewetering en de bruggen
daarover en over de watergang en de opstallen van de Bijleveld, 19111917.
1 omslag
202. Hoeislaglijst van de Bijleveld, 1671.

1 stuk

203-204. Leggers van onderhoudsplichtigen van de watergang de Bijleveld, 18671911.
1 deel en 1 omslag
203. aangelegd 1867 en bijgehouden tot 1890
204. 1911
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11. Het huis Nijevelt. H.G. Schutter, 1752.
RAU, top. atlas, nr.1700-1.

205. Legger van onderhoudsplichtigen van de opstallen langs de watergang de
Bijleveld, aangelegd 1867 en bijgehouden tot 1890.
1 omslag
206. Staat van onderhoudsplichtigen van de Reijerscopsewetering, aangelegd 1936
en bijgehouden tot 1948.
1 omslag
207. Leggers van onderhoudsplichtigen van de Meerndijk, aangelegd 1867 en
bijgehouden tot 1910.
1 omslag
Vergunningen
N.B. De vergunningen gaan in veel gevallen vergezeld van verzoekschriften en bijbehorende tekeningen en stukken.
208. Overeenkomst gesloten met de administrateurs van de goederen van mevrouw van Reede, eigenaresse van de hofstede Nijeveld, om ten laste van
laatstgenoemde twee duikers te maken en te onderhouden in de afscheiding
van de waterloop tussen Nijeveld en de Leidse Rijn, met situatie-tekening,
1848.
2 stukken
209. Vergunningen, verleend tot het baggeren in de watergangen van het waterschap, 1863-1864,1914-1952, 1973.
1 omslag
210. Vergunningen, verleend tot het lozen van afvalwater op de Bijleveld en de
Leidse Rijn, 1954-1957.
1 omslag
211. Vergunningen, verleend tot het hebben, houden en/of verwijderen van
bruggen, 1854-1959.
1 omslag
212. Vergunningen, verleend tot het hebben en houden van waterkeringen en
beschoeiingen, 1857-1941.
1 omslag
S2
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213. Vergunningen, verleend tot het hebben en houden van duikers en dammen,
1825-1826, 1859-1974.
1 omslag
214. Vergunningen, verleend tot het hebben en houden van bomen, stoepen en
ander getimmerte aan de Bijleveld, 1875-1947.
1 omslag
215. Vergunningen, verleend tot het hebben van viskaren, 1911-1932. 3 stukken
216. Vergunningen, verleend tot het varen met motorschuiten in de Bijleveld,
1910-1942.
1 omslag
217. Vergunningen, verleend tot het inlaten van water op het bemalingsgebied
van het waterschap, 1871-1961.
1 pak

f
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218. Vergunningen, verleend tot het uitvoeren van kleine kunstwerken aan de
Meerndijk, 1828-1928.
1 omslag
219. Vergunningen, verleend in verband met de aanleg en latere verbeteringen
van rijksweg no. 12,1935-1938,1962-1965, 1971-1976.
1 pak
220. Vergunningen, verleend aan het waterleidingbedrijf West-Utrecht c.q Midden-Nederland tot het leggen, hebben enz. van buisleidingen, 1932-1977.
1 pak
221. Vergunningen, verleend aan Provinciale Waterstaat tot het leggen, hebben
enz. van buisleidingen, 1921-1956.
1 omslag
222. Vergunning, gevraagd door Provinciale Waterstaat tot het verruimen van de
Heldam en het bouwen van een nieuwe brug over de Leidse Rijn nabij
Harmeien, met bijbehorende stukken, 1956-1957.
1 omslag
223. Vergunning, verleend tot wijziging van de blokgrens in het kader van de
ruilverkaveling Harmelen-Kockengen, 1959-1961.
1 omslag

(
224. Vergunning, verleend aan het waterschap Heycop, genaamd de Lange Vliet
tot het hebben van een recht van uitweg naar de Meerndijk ten behoeve van
gemaal nr.II, 1957-1962.
1 omslag
225. Vergunningen, verleend aan de PUEM en PEGUS tot het hebben, houden
enz. van kabelleidingen, 1921-1979.
1 pak
226. Vergunningen, verleend aan het Gasbedrijf Centraal-Nederland, c.q.
N.V.Nederlandse Gasunie tot het hebben, houden enz. van gastransportleidingen, 1956-1978.
1 pak
227. Vergunningen, verleend aan de PTT tot het hebben, houden enz. van kabels,
1938-1979.
1 omslag
228. Vergunningen, verleend aan de gemeente Harmeien, 1950-1973.
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1 pak
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229. Vergunningen, verleend aan de gemeenten Linschoten en Vleuten-de Meern
in verband met verbeteringswerken aan de Blindeweg, 1963,1975.
1 omslag
230. Vergunning, verleend aan de Provincie Utrecht in verband met de aanleg
van de provinciale weg Woerden-Utrecht, 1974.
1 omslag
231. Vergunningen, verleend aan A.J.Vermeulen v / h scheepswerf "De Nijverheid" tot het dempen van de door ontgronding verkregen plas op Mastwijk,
1949-1979.
1 omslag
232. Vergunningen, verleend aan verschillende partikulieren, 1970-1979.
1 omslag
Betrekkingen met derden
Bijleveld en Reijerscop
233. Schouwbrieven op de binnenlandse schouw van de polders Bijleveld, 1648
en Reijerscop, 1681. Afschriften.
1 omslag
234-240. Begrotingen en
234. 1868-1887
235. 1868-1887
236. 1888-1900
237. 1901-1908
1902-1910
238. 1911-1925
239. 1926-1940
240. 1954-1965

rekeningen van inkomsten en uitgaven, 1868-1940.
(alleen begrotingen)
4 banden en 3 pakken
(alleen rekeningen)
(begrotingen)
(rekeningen)
(rekeningen)
(rekeningen)
(rekeningen, concept-begrotingen)

Q Hoogheemraadschap AmsheilandU8.», «J-t "ip6.l^£-t(5"/*-'" -
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Uittreksel uit de handvesten van Amsterdam inzake de bedijking van de
Watergraafs- of Diemermeer, 1624-1678. Afschrift 19de eeuw.
1 katern
Ov>ej-«.«.vvUovwxf

f « . ü e u ft w^j^e-r-eA^-^ 6\A Bwle J*£.<A Q^-z-r- k e ^ - n\cÜKt-^\ e"i

242. Rapport van de nog overgebleven leden van van de commissie belast met de
inspectie van de diepte en wijdte der ringsloot van de Watergraafsmeer,
1831.
1 stuk
243. Uittreksel uit de resoluties van de "Grote ring en waterschap van Amstelland", houdende dat de Joostendam onveranderd zal blijven maar dat de
Heldam vervangen zal worden door een verlaat met overtoom, 1653. Afschrift 18de eeuw.
1 stuk
244. Stukken betreffende een geschil met dijkgraaf en heemraden van Amstelland
inzake het malen door de molenaars van Bijleveld naar het maalpeil van
Amstelland, 1770-1843.
1 pak
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245. Concept-memorie betreffende het maalpeil waaraan het hoogheemraadschap
van Amstelland de watermolens van het waterschap van Bijleveld en de
Meerndijk wil onderwerpen, met bijlagen en kaarten, ca. 1843.
1 deel
246. Stukken betreffende de verhouding tussen het waterschap Bijleveld en de
Meerndijk en het hoogheemraadschap Amstelland, 1949-1953.
1 omslag
College van Geïnteresseerden van de Ipenslotersluis
247. Verbaal van de opmeting en peiling van de ringsloot rondom de Watergraafsmeer door de landmeter J.van Houweningen in opdracht van de
Geïnteresseerden van de Ipenslotersluis, 1772.
2 stukken
248. Rapport, opgesteld door de heer B.G.A. van Pabst als lid van een commissie
ingesteld door de vergadering van Geïnteresseerden van de Ipenslotersluis,
inzake de vertegenwoordiging der Geïnteresseerden, 1855.
1 katern
249-250. Rekeningen van de penningmeester van het college van Geïnteresseerden
van de Ipenslotersluis en het Nieuwe Diep, 1771-1872.
1 deel en
249. 1771-1864
1 omslag
250. 1820-1872
Grootwaterschap van Woerden
251. Stukken betreffende de onderhandelingen met het grootwaterschap van
Woerden ten einde de Haanwijkerdam in een sluis te doen veranderen, 16491654.
1 omslag
252. Stukken betreffende de onderhandelingen met het grootwaterschap van
Woerden om de Haanwijker sluis van contra-deuren te doen voorzien, 16681679.
1 omslag
253. Uittreksel uit de notulen van de geërfden van het waterschap ten aanzien
van de Haanwijker dammolen, 1779. Afschrift, 19de eeuw.
1 stuk
Overigen
254. Memorie van het kollegie van den Lijkdijk Bovendams over het rapport aan Zijne
Majesteit den Koning, ultgebragt door de kommissie tot onderzoek der beste rivierafleidingen, 1828. Gedrukt.
1 deeltje
255. Dijkbrief van de Hoge IJsseldijk voor de landen van Hekendorp, Snelrewaard en de Lange Linschoten, 1602. Afschrift, 19de eeuw. Met publikatie
van de schouw over de dijken, 1850.
1 omslag
256. Rapport van de Hoofd-ingenieur van de waterstaat in het 8ste distrikt aan
Gedeputeerde Staten van Utrecht omtrent het belang tot behoud van de
Noord-IJsseldijk als slaperdijk, 1866.
1 katern
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257. Stukken betreffende de aanleg van rijksweg no.12 en de consequenties
daarvan voor het waterschap, 1933-1934.
1 omslag
258. Ontwerp-reglement van bestuur voor het Hoogheemraadschap van Zeeburg
en Diemerdijk, 1862.
1 deel

Beheer en onderhoud van water, watergangen, waterkeringen en wegen
Algemeen
259. Resolutie van geërfden houdende:
- toestemming aan de geërfden van Wilnis, Oudhuizen en de Geer tot
bepoldering,
- machtiging aan dijkgraaf en heemraden om verhoging en onderhoud van
de kade tussen de Joostendam en Oudhuizen aan te besteden,
- aanhouding van de kwestie of men naast de Joostendam een verlaat zal
leggen, 1636
1 stuk
260. Memorie van de nodige reparatie van Bijleveldt, 17de eeuw.

1 stuk

Waterkwantiteit, afwatering
261. Besluit van dijkgraaf en heemraden inzake het voorkomen van instroom van
vreemd water in het waterschap, 1824.
1 stuk
262. Staten betreffende de werking van het stoomgemaal De Adriaan, 18741909.
1 pak
263. Maalstaten van het geëlectrificeerde gemaal De Adriaan, 1955-1963. omslag
264. Proces-verbaal van een peiling van de Middelwetering op Mastwijk, 1936.
1 stuk
265. Stukken betreffende de beheersing van het waterpeil in de Leidse Rijn, 19591972.
1 omslag
Waterkwaliteit
266. Stukken betreffende de beheersing van de waterkwaliteit, 1974-1978.
1 omslag
Watergangen
267. Stukken betreffende de eventuele overname in beheer en onderhoud door de
Provincie van de Leidse Rijn in verband met de aanleg van het AmsterdamRijnkanaal, 1934.
1 omslag
268. Stukken betreffende het onderhoud van diverse watergangen, 1958-1978.
1 omslag
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Waterkeringen
269. Verbaal van meting en waterpassing van de Meerndijk door de landmeter
J.de With, 1726.
1 stuk
270. Ontwerp-reglement van dijkgraaf en heemraden, waarbij de verplichting van
de verhoefslaagden in de Meerndijk om jaarlijks naar de dijk te komen in
verband met herstelwerkzaamheden, wordt vervangen door een geldprestatie, (18de eeuw).
1 stuk
271. Stukken betreffende de afkoop van dijkplichtigheid aan de Meerndijk door
ingelanden van buiten de Ring van het waterschap Bijleveld gelegen waterschappen, 1861-1865.
1 omslag

f
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272. Stukken betreffende de dijkplichtigheid aan de Meerndijk en de afkoop
daarvan door ingelanden van het grootwaterschap van Woerden, 18761910.
1 pak
N.B. Zie ook kaartenlijst
273. Verbaal van de opmeting en waterpassing van de IJsseldijk door de landmeter J.de With, 1726. In tweevoud.
2 stukken
N.B. Zie ook kaartenlijst
274. Stukken betreffende het herstel van de gedeeltelijk vergraven en verzakte
Dorpeldijk; met legger van de onderhoudsplichtigen, 1915-1921. 1 omslag
N.B. Zie ook kaartenlijst
275. Bestek en voorwaarden van aanbesteding van het verhogen en verzwaren
van gedeelten van de kade gelegen tussen de watergangen de Heycop en de
Bijleveld onder de gemeente Kockengen, 1898.
1 omslag

,
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276. Stukken betreffende het onderhoud van de voorboezemkaden van het
gemaal De Adriaan, 1961-1964.
1 omslag
Bruggen
277. Ingekomen brieven, waarin wordt aangedrongen op het herstel van de brug
over de Bijleveld onder Waverveen, 1634-1636.
3 stukken
278. Uittreksel uit de resoluties van de geërfden van Bijleveld houdende registratie van de overeenkomst tussen dijkgraaf en heemraden enerzijds en de
geërfden van Spengen anderzijds inzake het verleggen en onderhoud van de
brug over de Bijleveld op het eind van Spengen, 1705.
1 stuk
279. Rekest van dijkgraaf en heemraden om een subsidie in de kosten van
reparatie van de stenen brug over de Rijn te Harmeien, 1782; met afwijzende
beschikking, 1783.
1 stuk
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280. Bestek en voorwaarden van aanbesteding van de verbetering van de weg
van het dorp de Meern tot aan de Damweg bij de stad Oudewater, voorzover gaande over IJsselsteins territoir, 1791. In tweevoud.
2 stukken
281. Bestekken en voorwaarden van aanbesteding van het vernieuwen van de
Kortjakse brug in de zandweg van Vleuten naar Harmeien en van een aantal
bruggen in de Reijerscopsebuurtweg, 1868-1876.
1 omslag
282. Stukken betreffende de overdracht van het onderhoud van kunstwerken in
de Rijerscoppsebuurtweg, Kerkweg en Blindeweg in verband met de verbetering daarvan, 1959-1962.
1 omslag
Bodempeil
283. Stukken betreffende ontgronding, 1937-1966.

76-1
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1 omslag

Kaart van het Grootwaterschap Bijleveld en de Meemdijk, behorend bij het bijzonder
reglement.
Anoniem, 1911.
Gedrukt, in kleur; 40 x 46 cm; schaal 1 : 20.000.
1 blad
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KAARTENLIJST
75-2. Kaart van het waterschap Bijleveld en de Meerndijk.
H.C.van Dooren, 1866,1898.
Pen, gedeeltelijk ingekleurd; 60 x 81 cm.
1 blad
N.B. Behoort bij het reglement voor het waterschap vastgesteld 1866 en
bijgewerkt en in overeenstemming gebracht met het besluit tot
grenswijziging van 1898.
76-2. Kaart van het grootwaterschap Bijleveld en de Meerndijk.
Anoniem, 1911, gewijzigd 1925.
Pen, ingekleurd; 37 x 44 cm; schaal 1: 25.000.

1 blad

113-2. Kadastrale kaart van het zuidelijk gedeelte van het waterschap Bijleveld en
Reyerscop, gemaakt in verband met de wegenomslag van de Reyerscopsebuurtweg.
•
Nederlandse Heidemaatschappij, 1960.
Lichtdruk, ingekleurd; 51 x 148 cm; schaal 1:5000.

1 blad

118-2. Kadastrale kaart van de gemeente Linschoten, sectie D, voorzover deel
uitmakend van het waterschap Mastwijk en Achthoven.
Huybroek (?), 1912.
Pen, gedeeltelijk ingekleurd; 45 x 56 cm; schaal 1:2500.
1 blad
272-2. Situatiekaarten van de Meerndijk.
Huybroek (?) en anoniem, 1910.
Pen, ingekleurd; 74 x 157 cm, 33 x 150 cm; schaal 1:2500

2 bladen

273-2. Situatiekaart van de Noord-IJsseldijk in de polders Mastwijk en Achthoven;
met lengteprofiel van de Noord-IJsseldijk en aanduiding van de verhoefsla/

J.de Wit, 1726.
Pen en penseel, ingekleurd; 43 x 72 cm.

1 blad

274-2. Schetskaarten gemaakt in verband met de vergraving van de Dorpeldijk en
de aanleg van een nieuwe kade, gelegen in de gemeenten Vleuten sectie C
en Harmeien sectie A.
H.C. van Dooren en anderen, 1838-1916.
Pen, gedeeltelijk ingekleurd; diverse afmetingen en schalen.
9 bladen
301-2. Kaart van het waterschap Mastwijk en Achthoven, met schetskaart.
H.C.van Dooren, 1863, 1866.
Pen, gedeeltelijk ingekleurd; 50 x 69 cm, 49 x 67 cm.
2 bladen
N.B. Behoort bij het reglement van het waterschap van 1866.
301-3. Kaart van een gedeelte van de waterschappen Mastwijk en Achthoven.
Compris, 1873.
Pen, ingekleurd; 65 x 99 cm; schaal 1:5000.
1 blad
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N.B. Behoort bij het ontwerp tot wijziging van het reglement van het
waterschap Bijleveld en de Meerndijk van 1873.
346. Kadastrale kaarten van het Grootwaterschap Bijleveld en de Meerndijk.
Anoniem, ca. 1930, 1949.
Lichtdrukken waarvan één ingekleurd; 101 x 155 cm; schaal l:50QObladen
347. Situatiekaart van de Reyerscopsebuurtweg met aangrenzende percelen in de
gemeenten Harmeien en Veldhuizen.
Anoniem, z.j.
Lichtdruk; 27 x 300 cm; schaal 1:2500.
1 blad in katernvorm

348. Dwarsprofielen van de weg De Meern-Montfoort langs de Meerndijk, de
Noord- en de Zuid-IJsseldijk.
Anoniem, ca. 1930.
Lichtdruk, 58 x 87 cm.
1 blad
349. Lengteprofielen van waterpassingen in de polders Achthoven en Mastwijk.
S. van de Kasteele, 1845, 1846.
pen, ingekleurd; 40 x 62 cm, 34 x 45 cm.
2 bladen
350. Bouw- en constructietekeningen ten behoeve van de plannen tot electrificatie
van het gemaal De Adriaan.
W.C. en K.de Wit, 1923.
Blauwdrukken, potlood.
5 bladen
350-1. Plattegrond, doorsneden en aanzichten van het gemaal; 69 x 93 cm;
schaal 1:100.
350-2. Plattegronden en doorsneden plan plaatsing electromotor met
schroefpomp; 40 x 38 cm; schaal 1:100.
350-3. Plattegronden en doorsneden plan hulpbemaling op bestaande sluis;
39 x 34 cm; schaal 1:50.
350-4. Plattegronden en aanzicht verbouwing machinistenwoning; 47 x 59
cm; schaal 1:50.
350-5. Ontwerp voor de gedenkplaat; potlood; 148 x 100 cm.
351. Dwarsprofielen van peilingen in de Bijleveld ten zuiden en ten noorden van
de Kortjakse brug.
H.A.J.Hissink, 1911.
Pen; 96 x 64 cm.
1 blad

94

Watersclwp Bijleveld

