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INLEIDING 

Ligging 

De voormalige waterschappen Wulverhorst, Cromwijk, de Linschoterhaar, de beide Vlooswijken 
(Oostenrijk en Westenrijk), de Lagenpolder en de Hoogenpolder, sinds 1 januari 1966 verenigd 
in het waterschap Wulverhorst, behoorden vanouds tot het Groot-Waterschap van Woerden, het 
overkoepelende orgaan boven de verschillende waterschappen. 
Het waterschap Wulverhorst omvatte het gebied ten westen van het dorp Linschoten tussen de 
Kromwijker Wetering, de Korte en Lange Linschoten, de Broekerkade en de Broekermolenvliet. 
Vanaf 1863, bij de invoering van het Bijzonder Reglement, werd het waterschap Wulverhorst 
en de beide Vlooswijken geleidelijk aan uitgebreid met de aangrenzende waterschappen. 
Op 1 januari 1975 nam het Groot-Waterschap van Woerden alle taken van de inliggende 
waterschappen over. Hiermee kwam dus ook een eind aan het waterschap Wulverhorst. 

Geschiedenis 

Het ontstaan van de verschillende waterschappen is een gevolg van de vroeg-middeleeuwse 
ontginningen van veenmoerassen. Rond het jaar 1100 bestond het gebied, dat tot het Sticht behoorde 
en op de grens lag met Holland, nog voor zeker 90% uit wildernis. Bewoning beperkte zich 
hoofdzakelijk tot de hoger gelegen stroomrug van het riviertje de Linschoten. 
De streek langs de rivier de Linschoten viel onder twee landsheren: de graaf van Holland en de 
bisschop van Utrecht (het Sticht). De bisschop was er reeds in de elfde en twaalfde eeuw toe 
overgegaan grote delen van dit gebied, inclusief de heerlijke rechten, in eigendom te geven aan 
het kapittel van Oudmunster, beheerd door de proost. 
Om zijn gebied produktiever te maken gaf hij grote percelen onontgonnen gebied ter ontginning 
uit aan derden. Dit verzekerde hem tevens van inkomsten. Op grond van het wildernisregaal had 
hij de beschikkingsmacht over deze woeste gronden. Bij de uitgifte van deze percelen, de zgn. 
"copes" werd onder andere bedongen dat iedere kolonist jaarlijks een klein bedrag aan tijns diende 
af te dragen aan de landsheer of aan degene die namens hem daartoe gerechtigd was. De ontginningen 
zijn waarschijnlijk in lokaal verband uitgevoerd en niet door vreemde kolonisten.1 

Deze copes hadden een vaste maatvoering, zodat een ragfijn patroon van evenwijdige en evendiepe 
percelen ontstond, dat men tegenwoordig soms nog op luchtfoto's kan waarnemen. 
Deze ontginningen hadden nog heel wat "natte" voeten in de aarde. Eén van de problemen was 
de afvoer van het natuurlijk aanwezige grondwater en de beheersing van overlast door regenwater. 
De uitgegeven stukken wildernis moesten dus ontwaterd worden.2 Hiertoe werden loodrecht op 
reeds bestaande waterlopen, in dit geval de Linschoten en de Kromwijker Wetering, sloten gegraven. 
Via deze waterlopen kon het water in twee richtingen wegstromen: naar het noorden in de Oude 
Rijn en naar het zuiden in de Hollandse IJssel. 
Door het onttrekken van het water aan het veen ontstond een nieuw probleem: het inklinken van 
het land. Hierdoor daalde het niveau van het land ten opzichte van de hoger gelegen stroomruggen. 
Mede door verlanding van de Hollandse IJssel werd het steeds moeilijker hierop uit te wateren. 
Men sloot contracten met het Groot-Waterschap van Woerden om op het boezemwater de Oude 
Rijn te mogen uitwateren. Deze "ingenomen" landen behielden echter een grote mate van 
zelfstandigheid op bestuurlijk en financieel gebied.3 
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Omdat natuurlijke afwatering als gevolg van de inklinking en de stijging van de zeespiegel niet 
meer mogelijk was, moest men naar een andere methode om gaan zien. Men ging geleidelijk 
over op windbemaling. Daartoe richtte men windmolens op die het water op de boezemwateren 
de Linschoten en de Kromwijker Wetering uitsloegen. Het is echter niet bekend wanneer precies 
de hier beschreven waterschappen overgingen op windbemaling. 
Ook werden er dijken en kades aangebracht om het uitgeslagen water in goede banen te leiden, 
zoals de Kromwijkerkade, de Haarkade en de Broekerkade. De ingezetenen moesten voor het 
onderhoud zorgen. Middels een schouw werd hier door het bestuur, of in geval van een boezemkade 
door het bestuur van het Groot-Waterschap van Woerden, toezicht op gehouden. Deze dijken 
en kades waren immers van levensbelang. 

Het waterschap Wulverhorst is ontstaan door een in de loop van de afgelopen eeuwen geregelde 
samenvoeging van verschillende kleine waterschappen.4 Vaak lag hieraan ten grondslag het oprichten 
van een nieuwe molen of de overgang naar stoom- of elektrische bemaling. De kosten waren 
voor een relatief klein waterschap dermate hoog, dat het vaak goedkoper was om de bemaling 
door een ander waterschap te laten overnemen. Na verloop van tijd werden deze ook op bestuurlijk 
niveau samengevoegd. 
Zo blijken Wulverhorst, Cromwijk en de Linschoterhaar volgens de schouwbrief van 1660 onder 
één bestuur gestaan te hebben.5 De beide Vlooswijken (Oostenrijk en Westenrijk) waren zelfstandig, 
doch werden bemalen door de molen van Wulverhorst, Cromwijk en de Linschoterhaar.6 Van 
de administratie is helaas niets bewaard gebleven. De kameraar (= penningmeester) van de beide 
Vlooswijken legde samen met die van Wulverhorst, Cromwijk en de Linschoterhaar in één rekening 
verantwoording af. Dit duidt op een nauwe samenwerking. Bij het besluit van Gedeputeerde Staten 
van Utrecht van 30 december 1863 kwam hieraan een eind. De waterschappen werden verenigd 
tot één waterschap onder de naam Wulverhorst en de beide Vlooswijken. 
In 1893 kwam de samenvoeging met de Lagenpolder tot stand. De opheffing van de Lagenpolder 
werd eigenlijk al in 1826 ingeluid.7 Het waterschap Wulverhorst, Cromwijk en de Linschoterhaar 
nam toen de bemaling van de Lagenpolder over, zij het eerst voor een proefperiode van ongeveer 
twee jaar, zodat de laatstgenoemde polder geen nieuwe achtkante molen hoefde te bouwen, waarvan 
de kosten naar verhouding erg hoog zouden zijn. 
Het waterschap Wulverhorst en de beide Vlooswijken was inmiddels sinds 1891 overgegaan op 
stoombemaling. Deze overstap verliep echter niet zonder problemen.8 De heer Van Oudheusden 
en graaf Von dem Bussche Kessell (respectievelijk eigenaren van het huis Wulverhorst en de 
Hoogenpolder) waren felle tegenstanders. Het voordeel van een eigen bemaling woog volgens 
hen niet op tegen de hoge kosten, die zouden neerkomen op de ingelanden. Zeker de heer Van 
Oudheusden was voorstander van een samenwerking met de polder Papekop en Diemerbroek. 
In 1933 kwam deze samenwerking toch tot stand. De inmiddels gebrekkig geworden 
bemalingsinrichting van Wulverhorst en de beide Vlooswijken werd voor ƒ 121,-- verkocht. De 
proefbemaling door Papekop en Diemerbroek werd in een definitieve bemaling omgezet.9 Deze 
samenwerking eindigde op 4 november 1965 met de ingebruikneming van een volautomatisch 
vijzelgemaal door het waterschap Wulverhorst, de beide Vlooswijken en de Lagenpolder.10 

Met ingang van 1 januari 1966 kwam de laatste samenvoeging tot stand. Bij besluit van Provinciale 
Staten van Utrecht van 12 mei 1965 werd de Hoogenpolder (eigendom van G. Ribbius Peletier 
te Utrecht) opgeheven en toegevoegd aan het gebied van het waterschap Wulverhorst en de beide 
Vlooswijken en de Lagenpolder. De naam van het nieuwe waterschap werd gewijzigd in 
Wulverhorst." 
Vanaf 1967 is er door de provinciebesturen van Utrecht en Zuid-Holland gewerkt aan een 
reorganisatie van de polders en waterschappen binnen het Groot-Waterschap van Woerden. Ook 
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Wulverhorstontkwamnietaandezewaterstaatkundigeherindeling.Allekleinezelfstandigepolders 
en waterschappen zouden worden samengevoegd binnen een vernieuwd Groot-Waterschap van 
Woerden. Tot dan toe had dit Groot-Waterschap zich vooral beziggehouden met het toezicht op 
de inliggende polders en waterschappen en met de zorg voor de boezemwateren en de uitwatering, 
doch op 1 januari 1975 nam het alle taken van de inliggende polders en waterschappen over. 
Hiermee kwam een eind aan het zelfstandig bestaan van het waterschap Wulverhorst. 

Bestuursinrichting 

De waterstaatszorg behoorde aanvankelijk tot de taken van het gerechtsbestuur. Later, met de 
uitbreiding van de taken, ontstonden aparte waterstaatkundige eenheden met een eigen bestuur 
en een eigen financieel beheer, die niet meer samenvielen met het gerecht. 
Wat betreft de inrichting van het bestuur is 1863 een belangrijk jaar. Op basis van het Algemeen 
Reglement op de waterschappen in de provincie Utrecht van 1857, behoorde er voor de verschillende 
waterschappen een Bijzonder Reglement te worden vastgesteld. In dit reglement werd onder andere 
de inrichting van het bestuur geregeld. Veelal betekende dit een bevestiging van de reeds bestaande 
bestuurssamenstelling. De Hoogenpolder vormde hierop een uitzondering. Deze was in bezit van 
slechts één eigenaar, de familie Strick van Linschoten, tevens ambachtsheer van onder andere 
Kromwijk, Polanen en Linschoterhaar. 
Vóór 1863 mocht de ambachtsheer de schout (= voorzitter) en heemraden van een waterschap 
aanstellen. Met de invoering van het Bijzonder Reglement werd de voorzitter door Gedeputeerde 
Staten van Utrecht benoemd, de heemraden door de stemgerechtigde ingelanden. 

Het dagelijks bestuur van een waterschap bestond uit de schout en de heemraden. Het aantal 
heemraden was afhankelijk van de grootte van het waterschap. Zo kende het waterschap Wulverhorst 
en de beide Vlooswijken vier heemraden en de Lagenpolder slechts twee. Bij de latere samenvoeging 
van beide waterschappen werden uit de ingelanden van Wulverhorst en de beide Vlooswijken 
drie heemraden gekozen en uit de ingelanden van de Lagenpolder één. 
Het algemeen bestuur werd gevormd door de vergadering van de stemgerechtigde ingelanden. 
Stemgerechtigd was ieder, die eigenaar, erfpachter of vruchtgebruiker was van één of meer hectaren 
land of water. Het aantal stemmen dat een gerechtigde mocht uitbrengen was afhankelijk van 
de grootte van zijn bezit. 
Het dagelijks bestuur voerde de door het algemeen bestuur genomen besluiten uit. Tevens moesten 
de stemgerechtigde ingelanden hun goedkeuring hechten aan zaken waaraan financiële gevolgen 
voor het waterschap verbonden waren. Zo diende de begroting eerst door de vergadering van 
stemgerechtigde ingelanden te worden vastgesteld, alvorens deze ter goedkeuring werd gezonden 
aan het Groot-Waterschap van Woerden. 
Bovendien werd er één maal per jaar uit de stemgerechtigde ingelanden een commissie gevormd, 
die de rekening moest onderzoeken. Zij bracht dan verslag uit aan de vergadering. Hierna werd 
de rekening voorlopig vastgesteld en door het Groot-Waterschap definitief vastgesteld. 
Het Groot-Waterschap stuurde op haar beurt de begrotingen en rekeningen ter kennisname in 
afschrift door naar Gedeputeerde Staten van Utrecht. 

De voorzitter werd door Gedeputeerde Staten van Utrecht voor een periode van zes jaar benoemd 
uit een voordracht van drie personen, die werd opgemaakt door de stemgerechtigde ingelanden. 
Vooral in de beginjaren was hij tevens secretaris en penningmeester. Om tevens penningmeester 
te kunnen zijn moest men toestemming hebben van Gedeputeerde Staten. 
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Waterstaatszorg 

De belangrijkste taak van het waterschap was zorgen dat het overtollige water op een goede en 
vlotte manier kon afvloeien, zodat het land tijdens hevige regenval niet kwam blank te staan. 
Vanaf het vroege begin bestond deze waterstaatszorg dan ook voornamelijk uit het schoonhouden 
en eventueel uitdiepen van de sloten. Dit onderhoud kwam ten laste van de eigenaren. Het bestuur 
van het waterschap hield hier toezicht op middels de schouwen. Om de eigenaren hiertoe verplicht 
te stellen werden er schouwbrieven of keuren opgesteld. Hierin werd onder andere nauwkeurig 
omschreven hoe breed een wetering of hoe hoog en breed een kade moest zijn. Dat de ambachtsheer 
wel eens moest ingrijpen blijkt uit de schouwbriefvan de Lagenpolder uit 1618.12 Het onderhoud 
verkeerde in zo'n slechte staat dat "die wateringe van den Legenpolder (...) seer verlandt, versmalt 
ende t'ongebruyck gemaeckt is, dat oock de dij eken aen denselven Legenpolder behorende nyet 
worden gemaeckt ende onderhouden nae behoren, alles streckende tot groot ongerieff, achterdeel 
ende schade van 't gemene landt". 
Had men het werk op de daartoe vastgestelde dag niet naar behoren uitgevoerd, dan moest men 
een boete betalen die bij de tweede schouw kon oplopen tot eenentwintig stuivers voor de wateringen 
en voor de dijken zelfs tot twee gulden en twee stuivers. Een behoorlijk bedrag dus. 
Tot het onderhouden van de boezemwateren waren in het algemeen de ingezetenen verplicht. 
Daartoe werden deze werken verdeeld in zogenaamde hoefslagen, aangegeven met paaltjes waarop 
de nummers van de verhoefslaagden stonden. Deze nummers correspondeerden met de nummers 
op de staten van de verhoefslaagden.13 

Soms was de bouw van een molen voor een waterschap zó kostbaar, dat men de bemaling door 
de molen van een aangrenzend waterschap liet verrichten. De beide Vlooswijken werden bijvoorbeeld 
bemalen door de molen van Wulverhorst, Cromwijk en de Linschoterhaar. Hiervoor betaalde 
men dan jaarlijks een vastgesteld bedrag, dat weer werd omgeslagen over de ingezetenen. 
Sinds 1726 werd de Hoogenpolder bemalen door de molen van de Lagenpolder. 
Ook in geval van calamiteiten werd de bemaling door een ander waterschap tijdelijkovergenomen. 
In de nacht van de 18e en 19e december 1746 brandde de wipwatermolen van de Lagenpolder 
geheel af. De molen van het naburige waterschap Wulverhorst, Cromwijk en de Linschoterhaar 
nam de bemaling toen voor een halfjaar over, totdat de bouw van een nieuwe achtkante molen 
gereed zou zijn. 

Archiefvorming en inventarisatie 

De zorg voor de archieven lag vanouds in handen van de secretaris (soms tevens voorzitter). 
Verstrengeling van functies kwam veelvuldig voor. Zo was voorzitter G. van Dam tevens 
burgemeester van Montfoort, Linschoten en Snelrewaard. Voorzitter P.H. Knook was eerst secretaris 
van Linschoten en Snelrewaard en later burgemeester. Bovendien hadden beiden bestuursfuncties 
in verschillende waterschappen. Het isderhalve haast onvermijdelijkdat vermenging van archieven 
heeft plaatsgevonden. 
Op grond van het bestemmingsbeginsel zijn de afgedwaalde archiefbescheiden teruggebracht naar 
het archief waartoe ze behoorden. 
Op 1 januari 1975 werd het Groot-Waterschap van Woerden de rechtsopvolger. Op grond van 
artikel 3 van de toen geldende Archiefwet van 1962 heeft toen een overdracht van de 
archiefbescheiden plaatsgevonden. Nadat het Groot-Waterschap van Woerden op haar beurt per 
1 januari 1995 is opgegaan in het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden zijn de archieven 
overgebracht naar de archiefbewaarplaats van het streekarchief "Rijnstreek" te Woerden. 
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Vóór de inventarisatie bleek dat alle archiefbescheiden van de verschillende waterschappen zich 
in het archief van het waterschap Wulverhorst bevonden, wat op zich natuurlijk gezien de 
ontstaansgeschiedenis niet vreemd was. Bij iedere samenvoeging van waterschappen werden de 
archiefbescheiden overgedragen aan de rechtsopvolger. Eén van de eerste taken bij het inventariseren 
was dan ook weer een scheiding aan te brengen tussen de verschillende waterschappen. Hierbij 
bleek echter dat niet van ieder waterschap archiefbescheiden bewaard zijn gebleven. Zo waren 
er maar vier (ingekomen) stukken aanwezig, gericht aan het bestuur of de schout, van de beide 
Vlooswijken. Hoewel dit waterschap dus een eigen bestuur had, is van de administratie in de 
loop der tijden niets bewaard gebleven. Dit had waarschijnlijk ook te maken met het feit dat het 
waterschap de beide Vlooswijken ten aanzien van de bemaling nauw verbonden was met Wulverhorst, 
Cromwijk en de Linschoterhaar en er een gemeenschappelijke administratie op na gehouden werd. 
Vandaar dat bij de inventarisatie deze stukken zijn samengevoegd tot één archief. Ook van de 
Hoogenpolder zijn geen archiefbescheiden aanwezig. Daar de familie Strick van Linschoten eigenaar 
was van de Hoogenpolder, zullen deze stukken gezocht moeten worden in het archief van het 
Huis Linschoten. 

Bij de inventarisatie zijn de stukken betreffende de molens en gemalen ondergebracht in de rubriek 
"beheer en onderhoud van waterstaats werken". Ze zijn weliswaar bezittingen van het waterschap, 
maar noodzakelijk om de waterstand te kunnen regelen, één van de (belangrijkste) taken van het 
waterschap. 
Ingeval van gemeenschappelijke bemaling werden zgn. repartitiebegrotingen en -rekeningen 
opgemaakt. Hierin werd via een van te voren vastgestelde verdeelsleutel aangegeven welk bedrag 
de desbetreffende waterschappen moesten betalen. Vandaar dat deze series als aparte series zijn 
opgenomen onder "waterstand en bemaling". 

Er is uit deze archieven vernietigd conform de "Lijst van voor vernietiging in aanmerking komende 
bescheiden uit de archieven van de organen van waterschappen dagtekenende van na 1850", zoals 
vastgesteld door de Ministers van WVC en Verkeer en Waterstaat d.d. 16 juli 1984. Van de bijlagen 
bij de rekeningen zijn na 1850 die jaren bewaard die eindigen op een 0 en de jaren waarin 
buitengewone uitgaven zijn gedaan. 
De materiële staat van de archieven is goed. 
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Noten 

1. Zie hieromtrent: Reinink, W., Landgoed Linschoten, Bussum, 1994, p. 10-42. 
2. Zie hieromtrent: Linden, H. van der, De Cope, bijdrage tot de rechtsgeschiedenis van 

de openlegging der Hollands-Utrechtse laagvlakte, Assen, 1956. 
3. Zie hieromrtent: Doorn, C.J. van, Het oude Miland en zijn waterstaatkundige ontwikkeling, 

Utrecht, 1940, p. 94-95. 
4. Zie hieromtrent: Sprokkelingen uit de geschiedenis van Linschoten en Snelrewaard, I, 

Woerden, 1978, p. 79-86. 
5. Zie inv.nr. 39. 
6. Zie inv.nrs. 3 en 11. 
7. Zie inv.nrs. 49 en 160. 
8. Zie Sprokkelingen, p. 84-86; zie ook inv.nr. 90. 
9. Zie inv.nr. 243. 
10. Zie inv.nr. 254. 
11. Zie het Bijzonder Reglement, inv.nr. 259. 
12. Zie inv.nr. 151. 
13. Zie o.a. inv.nr. 250. 
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ARCHIEF 

VAN HET WATERSCHAP 

WULVERHORST, CROMWIJK EN DE LINSCHOTERHAAR 

en DE BEIDE VLOOSWIJKEN 

1659 - 1862 (1888) 



Wulverhorst, Cromwijk en de Linschoterhaar, en de beide Vlooswijken 

ARCHIEF VAN HET WATERSCHAP 
WULVERHORST, CROMWIJK EN DE LINSCHOTERHAAR 

EN DE BEIDE VLOOSWIJKEN 1659-1862 (ca. 1900) 

STUKKEN VAN ALGEMENE AARD 

NOTULEN 

Notulen van de vergaderingen van het bestuur, 1842-1846, 1848, 1854 en 
1857. 1 omslag 

Notulen van de vergaderingen van het bestuur met het bestuur van de Lagenpolder, 
1845, 1850, 1852, 1854 en 1856. 1 omslag 

CORRESPONDENTIE 

Ingekomen en afschriften van uitgaande stukken, met per jaar een agenda, 
1857-1875. 1 band 

N.B.: zie inv.nr 63 van het archief van het waterschap Wulverhorst en de beide 
Vlooswijken. 

STUKKEN BETREFFENDE BIJZONDERE ONDERWERPEN 

ORGANISATIE 

GRONDGEBIED 

3. Brief aan de secretaris van het Groot-Waterschap van Woerden ter voldoening 
aan zijn verzoek, waarin wordt verklaard dat de beide Vlooswijken een waterschap 
is, gecombineerd met het waterschap Wulverhorst, Cromwijk en de Linschoterhaar, 
1829. 2 stukken 

BESTUURSORGANEN EN -FUNCTIONARISSEN 

4. Akte van volmacht van Elisabeth Buijs, wed. van Adriaan Strick van Linschoten, 
Jan de Cupere en N.W.V. Cazius voor Anthonij van Dam, secretaris van het 
kapittel van Oudmunster, om hen te vertegenwoordigen op de vergadering van 
geërfdens van de waterschappen Wulverhorst, Cromwijk en de Linschoterhaar, 
alsmede de Lagenpolder en Schagen en den Engh, inzake het vaststellen van de 
repartitierekening en het aanstellen van een poldermeester en een timmerman 
of molenmaker, 1798. 1 stuk 
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Wulverhorst, Cromwijk en de Linschoterhaar, en de beide Vlooswijken 

Verzoekschrift van enkele ingelanden aan M. de Koek, advocaat te Utrecht, hen 
op de vergadering van 24 juli 1850 te vertegenwoordigen, 1850. 1 stuk 

Stukken betreffende de benoeming van Gerard van Dam, in de plaats van Anthonij 
van Dam, tot gaardermeester, 1842 en schout en secretaris, 1843. 3 stukken 

N.B.: zie inv.nr. 7. 

Brief van J.P. Strick van Linschoten, ambachtsheer van Vlooswijk, met het verzoek 
het bestaande polderbestuur te continueren, 1846. 1 stuk 

PERSONEEL 

Secretaris en gaardermeester 

7. Stukken betreffende de benoeming van Gerard van Dam, in de plaats van Anthonij 
van Dam, tot gaardermeester, 1842 en schout en secretaris, 1843. 3 stukken 

Molenaar 

8. Instructie voor de watermolenaar, 1798, met aantekening vandejaarlijksegunning 
van het bemalen van de molen aan Gerrit de Kruijff, 1798-1802. 1 stuk 

9. Stuk waarin enkele watermolenaars en poldermeesters verklaren dat zij Dirk Verdel 
bekwaam achten om de functie van watermolenaar waar te nemen, [ca. 
1850]. 1 stuk 

BEZITTINGEN 

10. Notariële akte van uitgifte in erfpacht aan het bestuur van de polder Papekop en 
Diemerbroek van een perceel grond genaamd "Den Helmweg", kadastraal bekend 
gemeente Wulverhorst sectie A nr. 18 (ged.)> 1835. Grosse. 1 stuk 

FINANCIEN 

Omslag en inning van waterschapslasten 

11 • "Polderboeck van alle de landen gelegen onder de Haermolen", staat houdende 
opgave van de namen van grondeigenaren met vermelding van hun belastbaar 
grondbezit, 1659. 1 stuk 

12. Gunstige beschikking van dijkgraaf en hoogheemraden van het Groot-Waterschap 
van Woerden op het verzoek van de gaardermeester Johannes Groenevelt de nog 
openstaande "hoogh en laegh mergengelden" en enkele schouwboetes door de 
bode van het Groot-Waterschap te mogen laten innen, 1674. 1 stuk 
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Wulverhorst, Cromwijk en de Linschoterhaar, en de beide Vlooswijken 

13. Staat houdende opgave van de namen van grondeigenaren in de Haer, Cromwijk 
en Polanen, met vermelding van hun grondbezit, 1727. Afschrift. 1 stuk 

N.B.: Het betreft een afschrift van een extract uit 1650 uit een aantal 
gaarderboeken uit 1648 van de inning van het Woerdens morgengeld. 

14. Kwitanties van de secretaris van het Groot-Waterschap van Woerden betreffende 
de betaling van het Woerdens morgengeld, 1760, 1763-1767, 1769. 1 omslag 

15. Artikelsgewijze legger van grondeigenaren in het waterschap Wulverhorst, Cromwijk 
en de Linschoterhaar, aangelegd ten behoeve van de opstelling van de kohieren 
vande waterschapslasten, 1844, bijgewerkt tot 1885, met alfabetische naamindex, 
alsmede stukken betreffende de totstandkoming, 1842-1844 en een rekest van 
de heer T.W. van Oudheusden te Woerden om zijn aanslag in deze te herzien, 
1844. 1 band 

16. Artikelsgewijze legger van grondeigenaren in het waterschap de beide Vlooswijken, 
aangelegd ten behoeve van de opstellingvan de kohieren van de waterschapslasten, 
1844, bijgewerkt tot 1885, met alfabetische naamindex, alsmede stukken betreffende 
de totstandkoming, 1842-1844. 1 band 

17. Gunstige beschikking op het verzoek van T.W. van Oudheusden zijn aanslag in 
de waterschapslasten te herzien, 1846. 1 stuk 

Begrotingen 

18. Begrotingen met memories van toelichting en vanaf 1861 kohieren van de omslag 
van de waterschapslasten, 1858-1862. 1 omslag 

N.B.: Zie voor de kohieren 1829-1857 de inv.nrs. 22-25. 

Rekeningen 

19-25. Rekeningen van ontvangsten en uitgaven, met van 1829-1857 kohieren van de 
omslag van de waterschapslasten, 1757, 1758, 1791-1860. 7 omslagen 

19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 

1757, 1758, 
1801-1810; 
1811-1820; 
1821-1830; 
1831-1840; 
1841-1850; 
1851-1860. 

1791-1800; 

N.B.: zie voor de kohieren van de omslag van de waterschapslasten van 1861 
en 1862 inv.nr. 18. 
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Wulverhorst, Cromwijk en de Linschoterhaar, en de beide Vfooswijken 

26-31. Bijlagen bij de rekeningen van ontvangsten en uitgaven, 1758, 1791-1829, 
1831-1850,1860-1862. 6 omslagen 

26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 

1758 

1801 

1811-

1821 

1831 

1841-

ARCHIEF 

1791-

•1810; 

•1820; 

1829; 

1840; 

1850, 

•1800; 

1860-1862. 

32. Inventaris van het archief tot 1813, opgemaakt door mr. L. van Hasselt, 1884 
en aangevuld in 1888 door R. Fruin, alsmede een gedrukt exemplaar, [ca. 1900]. 

2 stukken 

VERHOUDING TOT HOGERE ORGANEN 

33. Reglement voor de schouw van de Rijn, de Enkele en de Dubbele Wiericke, de 
Linschoten, weteringen, enz., opgesteld door dijkgraaf en hoogheemraden van 
het Groot-Waterschap van Woerden, 1675. Afschrift, 1854. 1 stuk 

34. Stukken betreffende een door de Staten van Holland en Westfriesland opgelegde 
en door de Staten van Utrecht niet toegestane omslag door dijkgraaf en 
hoogheemraden van het Groot-Waterschap van Woerden in verband met de 
verhoging en verzwaring van de Kromwijker- en Linschoterdijk voor zover gelegen 
op Stichts grondgebied, 1675. 1 omslag 

35. Stukken betreffende de schouw op de Linschoterdijk door dijkgraaf en 
hoogheemraden van het Groot-Waterschap van Woerden, 1730, 1731, 1733, 1750, 
1765, 1770, 1785. 1 omslag 

36. Bekendmaking door het Departementaal Bestuur van het Land van Utrecht van 
het reglement op het uitbrengen van stemmen in zaken betreffende polders, gerechten 
of districten binnen het Departement, 1803. 1 stuk 

37. Stukken betreffende een conflict met dijkgraaf en hoogheemraden van het Groot-
Waterschap van Woerden inzake het onderhouden en schoonmaken van de hoefslagen 
in de Linschoten, 1860. 2 stukken 
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Wulverhorst, Cromwijk en de Linschoterhaar, en de beide Vlooswijken 

UITVOERING VAN DE TAAK 

TOEZICHT 

Schouwreglementen 

38. Reglement voor de schouw van de dijken en weteringen in de waterschappen 
Cromwijk, Linschoterhaar en Polanen, [ca. 1640]. Concept. 1 stuk 

39. Reglement voor de schouw van de dijken en weteringen in het waterschap 
Wulverhorst, Cromwijk en de Linschoterhaar, 1660. Afschrift, [ca. 1750]. 

1 stuk 

40. "Schouwbrief', reglement voor de schouw van de Linschoterdijk, opgesteld door 
de schouten, cameraars en kroosheemraden van Groot- en Klein-Hekendorp, de 
Hoogen- en Lagenpolder, Wulverhorst, Cromwijk en Linschoterhaar en van de 
beide Vlooswijken, [1732]. Concept. 1 stuk 

41. Brief waarin Thomas Willem van Oudheusden als nieuwe eigenaar van de hofstede 
"Wulverhorst", verzoekt om toezending van alle geldende reglementen, 
1837. 1 stuk 

42. "Schouwbrief, reglement op het onderhouden van de nieuw aangelegde zandweg 
tussen de Wulverhorstsche brug en de brug bij de herberg het Vinkje, 1849, alsmede 
stukken betreffende de totstandkoming, 1846-1849. 1 omslag 

Uitvoering toezicht 

43. Stukken betreffende de convocatie van de geërfdens voor de vergadering van 13 
juni 1731 inzake het schouwen van de Linschoter- en Kromwijkerdijk, 1731. 

1 omslag 

44. Staat houdende opgave van de personen die bij de schouw van de weteringen 
door schout en heemraden zijn beboet wegens nalatigheden, met vermelding van 
de hoogte van de boetes, 1737. 1 stuk 

45. Stukken betreffende de advisering over en het toezicht op de uitvoering van dOOT 
het Groot-Waterschap van Woerden verleende vergunningen tot ontgronding van 
land ten behoeve van de steen- en pannenbakkerijen, 1828, 1838, 1841-1842, 
1844-1845, 1849, 1851-1855, 1858-1859. 1 omslag 

46. Notariële akten van overeenkomst met Adriaan Johan Hendrik Paul Emil baron 
Strick van Linschoten betreffende het aanleggen van een brug in de Haardijk en 
het graven van een sloot door laatstgenoemde voor het vervoer van aarde, 
1842, 1844. Authentieke afschriften. 2 stukken 
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Wulverhorst, Cromwijk en de Linschoterhaar, en de beide Vlooswijken 

47. Brieven van dijkgraaf en hoogheemraden van het Groot-Waterschap van Woerden 
betreffende de bevoegdheid tot het verlenen van vergunning voor het rooien van 
bomen op en het beplanten van de Rijn-, Kromwijker- en Linschoterdijk, 
1850. 1 omslag 

BEHEER EN ONDERHOUD VAN WATERSTAATSWERKEN 

Waterstand en bemaling 

48. Stukken betreffende de voorgenomen bemaling van de polder Middelland, 
1824. 1 omslag 

49. Stukken betreffende het overnemen van de bemaling van de Lagenpolder, 
1826, 1828. 1 omslag 

50. Repartitiebegrotingen voor de gecombineerde waterschappen Wulverhorst, Crom wij k 
en de Linschoterhaar, de beide Vlooswijken en de Lagenpolder, 1857-1862. 

1 omslag 

51-52. Repartitierekeningen voor de gecombineerde waterschappen Wulverhorst, Cromwijk 
en de Linschoterhaar, de beide Vlooswijken en de Lagenpolder, 1828-1862. 

2 omslagen 

51. 1828-1845; 
52. 1846-1862. 

53-54. Bijlagen bij de repartitierekeningen, 1828-1861. 2 omslagen 

53. 1828-1845; 
54. 1846-1861. 

Waterkeringen 

55. Stukken betreffende de verhoging en verzwaring van de Kromwijker- en 
Linschoterdijk ter bescherming van de waterschappen gelegen achter deze dijken 
tegen het Lekwater, 1726-1728, 1747, 1748, 1752. 1 omslag 

Watergangen 

56. Processen-verbaal van openbare aanbesteding van het hoefslagbanwerk in de 
Linschoten, mede ten laste van de Hoogen- en de Lagenpolder, 1794-1796,1798-
1800, 1804-1806, alsmede staten houdende opgave van de namen van de gebruikers 
en de bedragen die zij aan de aannemer verschuldigd zijn, 1793, 1794, [1804], 
1827, 1854 en 1855. 1 omslag 
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Wulverhorst, Cromwijk en de Linscholerhaar, en de beide Vlooswijken 

CONVOCATIE. 
\^J wordt verzocht ingevolge Refolutie van de 

Geërfdens en Ingelanden van Wulverhorst, Cromwijk en de 
Linfchoterhaar, mitsgaders van beide Vlooswijken, alsmede die 
van de Lagepolder onder Linfchoten, van dato 15 October 1826, 
uit naam van de Polder -befturen der voornoemde Polderen te 
compareren, op Donderdag den 29 Mei 1828, des morgens 
ten 10 ure precies, ten huize van Jobannes Cromwijk, Kaste
lein in het Gemeente-huis te Linfchoten, om finaal te refolveren, 
over het plan om de Lagepolder te doen uitwateren op de eerfte 
genoemde gecombineerde Polderen. 

Op verlies van ftemmen. 

Linfchoten, den 21 Mei 1828. 

Uit naam van voornoemde Polderbcfturcn 

A. VAN D A M , 
Secretaris. 

Oproep voor de vergadering van 29 mei 1828 met als agendapunt het overnemen van de bemaling van 
de Lagenpolder. (inv. nr. 49) 
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Watermolen 

57. 

58. 

59. 

Rapporten van Hendrik Pot, molenmaker te Linschoten, later te Oudshoorn, van 
inspecties van de watermolen, 1795 en 1799. 2 stukken 

Briefwisseling met dijkgraaf en hoogheemraden van het Groot-Waterschap van 
Woerden omtrent het mogen rooien van bomen in de nabijheid van de watermolen, 
met een rapport van de opgave van de bomen, 1854. 1 omslag 

Proces-verbaal van de openbare aanbesteding en gunning aan Anthonie Pelgrim 
van het onderhoud van de windwatermolen en andere eigendommen, 1861. 

1 stuk 

Duikers 

60. Stukken betreffende een conflict met de heren Adriaan Johan Hendrik Paul Emil 
baron Strick van Linschoten en Thomas Willem van Oudheusden over de grootte 
van een duiker in de Haardijk, dienende tot lozing van het water van hun landen, 
1845-1850. 1 omslag 

• 
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Wulverhorst en de beide Vlooswijken 

ARCHIEF VAN HET WATERSCHAP 
WULVERHORST EN DE BEIDE VLOOSWIJKEN (1857) 1863-1892 (1906) 

STUKKEN VAN ALGEMENE AARD 

NOTULEN 

61. Notulen van de vergaderingen van het bestuur, van het bestuur met de 
stemgerechtigde ingelanden en met het bestuur en stemgerechtigde ingelanden 
van de Lagenpolder, inzake o.a. het vaststellen van de repartitierekeningen, 
1864-1876. 1 omslag 

62. Notulen van de vergaderingen van het bestuur, van het bestuur met de 
stemgerechtigde ingelanden en van het bestuur met het bestuur van de Lagenpolder, 
met inhoudsopgave, 1876-1891. 1 deel 

N.B.: Bevat tevens een rooster van aftreden, 1878-1900 en een aantekening 
over het maalpeil. 
Zie voor de notulen 1892, inv.nr. 183 van het archief van het waterschap 
Wulverhorst, de beide Vlooswijken en de Lagenpolder. 

CORRESPONDENTIE 

63-66. Ingekomen en afschriften van uitgaande stukken, met per jaar een agenda, 
1857-1892. 4 banden 

63. 1857-1875 
64. 1876-1880 
65. 1881-1885; 
66. 1886-1892. 

67. Register van doorslagen van uitgaande brieven van voorzitter P.H. Knook, 
1879-1906. 1 deel 

N.B.: Vanaf 1893 als voorzitter van het waterschap Wulverhorst, de beide 
Vlooswijken en de Lagenpolder. 
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Wulverhorst en de beide Vlooswijken 

STUKKEN BETREFFENDE BIJZONDERE ONDERWERPEN 

ORGANISATIE 

GRONDGEBIED EN BESTUURSINRICHTING 

68. Bijzonder Reglement met een kaart van het grondgebied, 1863. Gedrukt. 
2 stukken 

BESTUURSORGANEN EN -FUNCTIONARISSEN 

69. Staten houdende opgave van de namen van de stemgerechtigde ingelanden, 
1864-1892. 1 omslag 

BEZITTINGEN 

70. Verslag van een opmeting door de landmeter van het kadaster, J.H.M, van Berckel, 
van een gedeelte van het perceel grond, kadastraal bekend gemeente Wulverhorst 
sectie E nr. 99 in verband met aankoop door het waterschap, met tekening, 
1891. 2 stukken 

71. Akte van erfdienstbaarheid met Cornelia Huberta Smorenburg, weduwe van Cornelis 
Willebrordus van Riet, ten behoeve van de percelen kadastraal bekend gemeente 
Wulverhorst, sectie E nrs. 98a en 98b, 1891. Concept. 1 stuk 

FINANCIEN 

Omslag en inning van waterschapslasten 

72. Kohieren en suppletoire kohieren van de omslag van de waterschapslasten, 
1866-1892. 1 omslag 

N.B.: Zie voor de kohieren 1863-1865 inv.nr. 74. 

73. Artikelsgewijze legger van grondeigenaren, aangelegd ten behoeve van de opstelling 
van de kohieren van de omslag van de waterschapslasten, 1886, bijgewerkt tot 
1892, met alfabetische naamindex. 1 band 

N. B.: Zie voor de artikelsgewijze leggers tot 1885 het archief van het waterschap 
Wulverhorst, Cromwijk en de Linschoterhaar en de beide Vlooswijken 
inv.nrs. 15 en 16. 
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Begrotingen 

74-75. Begrotingen en suppletoire begrotingen met memories van toelichting en van 1863-
1865 en kohieren van de omslag van de waterschapslasten, 1863-1892. 

2 omslagen 

74. 1863-1880; 

75. 1881-1892. 

Rekeningen 

76-78. Rekeningen van ontvangsten en uitgaven, 1865-1892. 3 omslagen 

76. 1865-1870; 
77. 1871-1880; 
78. 1881-1892. 

79. Bijlagen bij de rekeningen van ontvangsten en uitgaven, 1863, 1864, 1870, 1880, 
1890 en 1891. lomslag 

UITVOERING VAN DE TAAK 

TOEZICHT 

Keur 

80. Keur, 1865, met wijzigingen, 1876 en 1879. Gedrukt. 1 stuk 

BEHEER EN ONDERHOUD VAN WATERSTAATSWERKEN 

Waterstand en bemaling 

81. Repartitierekeningen voor de gecombineerde waterschappen Wulverhorst en de 
beide Vlooswijken en de Lagenpolder, 1863-1879. 1 omslag 

82. Bijlagen bij de repartitierekeningen voor de gecombineerde waterschappen 
Wulverhorst en de beide Vlooswijken en de Lagenpolder, 1864, 1869, 1870, 
1872, 1875-1877 en 1879. 1 omslag 

83. Repartitiebegrotingen voor de gecombineerde waterschappen Wulverhorst en de 
beide Vlooswijken en de Lagenpolder, 1864-1879. 1 omslag 

84. Besluiten van het bestuur om het polderbestuur van Papekop en Diemerbroek 
te verzoeken om hulpbemaling, in verband met de hoge waterstand, 1882. 

1 omslag 
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Waterkeringen 

85. Onderhandse akte van overeenkomst met het bestuur van de Lagenpolder betreffende 
het onderhoud aan de dammen en duikers in en langs de wetering, dienende tot 
lozing van het water van de Lagenpolder, 1869. 1 stuk 

86. Leggers van de onderhoudsplichtigen, met omschrijving van de hoefslagen van: 
- de Haarkade, 1877, bijgewerkt tot 1893; 
-- de Helmwegkade, 1877, bijgewerkt tot 1893; 
- de Achterkade, 1880, bijgewerkt tot 1893; 
-- de kweldammen, 1880, bijgewerkt tot 1893. 

1 omslag 

87. Stukken betreffende het proces tegen Cornelia Huberta Smorenburg, weduwe 
van Cornelis Willebrordus van Riet, inzake haar eis te worden geroyeerd van 
de legger van de onderhoudsplichtigen van de Achterkade, 1877-1883. 1 pak 

Molen en stoomgemaal 

88. Stukken betreffende de uitvoering van onderhoudswerkzaamheden aan de 
windwatermolen, 1867, 1872, 1878, 1881 en 1884. 1 omslag 

89. Proces-verbaal van de openbare aanbesteding en gunning aan Hendrik de Goederen 
te Linschoten van het maken van een gemetselde stenen wielbak in de 
windwatermolen ter vervanging van de houten, 1868. 1 stuk 

90. Stukken betreffende de stichting van een stoomgemaal, 1888-1892. lomslag 

Duikers 

91. Verslag van de opzichter G. de Goederen van een opmeting van de gemeen
schappelijke duiker met de polder Papekop en Diemerbroek in de Helmweg, 
1884. 1 stuk 
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-c-ct-S'we^-c V_Xy. «jO. 

Tekening van een dwarsdoorsnede van het stoomgemaal, finv.nr. 90) 
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De Lagenpolder 

ARCHIEF VAN HET WATERSCHAP 
DE LAGENPOLDER 1618-1892 

STUKKEN VAN ALGEMENE AARD 

NOTULEN 

92-93. Notulen van de vergaderingen van het bestuur en van het bestuur met de 
stemgerechtigde ingelanden, 1864-1892. 1 omslag en 1 deel 

92. 1864-1875; 1 omslag 
93. 1876-1892, met inhoudsopgave. 1 deel 

CORRESPONDENTIE 

94-95. Ingekomen en afschriften van uitgaande stukken, met per jaar een agenda, 
1863-1892. 2 banden 

94. 1863-1880; 
95. 1881-1892. 

STUKKEN BETREFFENDE BIJZONDERE ONDERWERPEN 

ORGANISATIE 

GRONDGEBIED 

96. Kaart van het grondgebied, behorende bij het Bijzonder Reglement, 1863. 
1 stuk 

BESTUURSORGANEN EN FUNCTIONARISSEN 

97. Stukken betreffende het geschil met het kapittel van Oudmunster over de plaats 
waar de vergaderingen gehouden dienen te worden, 1658. Afschriften, 1663. 

2 stukken 

98. Stukken betreffende het beleggen van een vergadering van geërfden en ingelanden 
door dijkgraaf en hoogheemraden van het Groot-Waterschap van Woerden op 
last van "de agent van inwendige politie en toezicht op de staat van dijken, wegen 
en wateren der Bataafse Republiek", inzake het al of niet benoemen van Izaak 
van Stavel tot polderschout, 1799. 1 omslag 
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99. Staten houdende opgave van de namen van stemgerechtigde ingelanden, 
1864-1892. 1 omslag 

PERSONEEL 

100. Besluit van de Provinciale Staten van Utrecht betreffende de benoeming van Gerard 
van Dam in de plaats van Anthonij van Dam, tot gaardermeester, 1847.1 stuk 

FINANCIEN 

101. 

102. 

Omslag en inning van waterschapslasten 

Brieven van dijkgraaf en hoogheemraden van het Groot-Waterschap van Woerden 
houdende aanschrijvingen betreffende het voldoen van het morgengeld, 
1795-1802. 1 omslag 

Artikelsgewijze legger van grondeigenaren, aangelegd ten behoeve van de opstelling 
van de kohieren van de waterschapslasten, 1844, bijgewerkt tot 1892, met 
alfabetische naamindex. 1 band 

103. 

104. 

Kohieren van de omslag van de waterschapslasten, 1867-1892. 1 omslag 

N.B.: Zie voor de kohieren 1829-1857 inv.nrs. 121-124, en voor 1859-1866 
inv.nr. 104. 

Begrotingen 

Begrotingen met memories van toelichting, met van 1859-1866 kohieren van de 
omslag van de waterschapslasten, 1857, 1859-1892. 1 pak 

Rekeningen 

105-127. Rekeningen van ontvangsten en uitgaven, met van 1829-1857 kohieren van de 
omslag van de waterschapslasten, 1655-1659, 1668-1726, 1728-1892. 

23 omslagen 

105. 
106. 
107. 
108. 
109. 
110. 
111. 
112. 
113. 

114. 

1655-1659, 
1671-1680; 
1681-1690; 
1691-1700; 
1701-1710; 
1711-1720; 
1721-1726, 
1731-1740; 
1741-1750; 

1751-1760; 

1668-1670; 

1728-1730; 

115. 
116. 
117. 
118. 
119. 
120. 
121. 
122. 
123. 

124. 

1761-1770 
1771-1780 
1781-1790 
1791-1800 
1801-1810 
1811-1820 
1821-1830 
1831-1840 
1841-1850 

1851-1860 
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128-129. 

130-148. 

125. 
126. 

1861-1870; 
1871-1880: 

127. 1881-1892. 

Rekeningen van ontvangsten en uitgaven, 1691,1791,1792, 1801-1808, 1811-1824, 
1826-1850. Authentieke afschriften. 2 omslagen 

128. 1691, 1791, 1792, 1801-1808, 1811-1813; 
129. 1814-1824, 1826-1850. 

Bijlagen bij de rekeningen van ontvangsten en uitgaven, 1666, 1667, 1671-1718, 
1720-1726, 1728-1736, 1738-1797, 1799-1850, 1860, 1870, 1880, 1890. 

19 omslagen 

130. 
131. 
132. 

133. 
134. 

135. 

136. 
137. 
138. 

139. 

1666, 1667, 1671-1680; 
1681-1690; 

1691-1700; 

1701-1710; 

1711-1718, 1720; 

1721-1726, 1728-1730; 
1731-1736, 1738-1740; 
1741-1750; 
1751-1760; 

1761-1770; 

140. 
141. 
142. 

143. 
144. 

145. 
146. 
147. 
148. 

1771-1780; 

1781-1790; 
1791-1797, 1799, 1800; 

1801-1810; 

1811-1820; 

1821-1830; 

1831-1840; 
1841-1850; 
1860, 1870, 1880 en 1890. 

149. 

150. 

Stukken betreffende de overname van archiefbescheiden van de geschorste secretaris 
Anthonij van Dam, 1797. 1 omslag 

Inventaris van het archief tot 1813, opgemaakt door Mr. L. van Hasselt, alsmede 
een gedrukt exemplaar, 1884. 2 stukken 

UITVOERING VAN DE TAAK 

TOEZICHT 

151. 

Keur en schouwreglementen 

"Schoubrieff voor den Legenpolder tot Linschoten", reglement voor de schouw 
op de weteringen, dijken, enz., opgemaakt door de deken en het kapittel van 
Oudmunster als ambachtsheren van Linschoten, Rapijnen en IJsselveld, 
1618. Perkament. 1 stuk 
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152. Akte waarin de Staten van Utrecht de schouwbrief van 8 juni 1618 goedkeuren, 
1619. Authentiek afschrift, [ca. 1650]. 1 stuk 

153. "Schouwbrief', reglement voor de schouw van de Linschoterdijk, opgemaakt 
door de schouten, cameraars en kroosheemraden van Groot- en Klein-Hekendorp, 
de Hoogen- en Lagenpolder, Wulverhorst, Cromwijk en Linschoterhaar en van 
de beide Vlooswijken, alsmede een concept en twee afschriften, 1732. 

1 omslag 

154. Keur, 1865. Gedrukt. 1 stuk 

BEHEER EN ONDERHOUD VAN WATERSTAATSWERKEN 

Waterstand en bemaling 

155. Stukken betreffende de aanbesteding en gunning aan diverse personen van het 
bemalen van de watermolen, 1671, 1674-1686, 1692-1735, 1778-1794, met 
instructies, 1671, 1679, 1778 en 1792. 1 omslag 

156. Stukken betreffende het besluit van de vergadering van stemgerechtigde ingelanden 
om het bestuur van de polder Snel en Polanen te verzoeken de bemaling over 
te nemen in verband met de slechte toestand van de watermolen, 1689. 

1 omslag 

157. Notulen van de vergadering van stemgerechtigde ingelanden, waarin op voorstel 
van Jan Hendrik Strick van Linschoten als enig eigenaar van de Hoogenpolder, 
wordt besloten de bemaling van deze polder over te nemen voor de duur van 12 
jaar, alsmede een klad van de voorwaarden, 1726. 2 stukken 

158. Gunstige beschikking van dijkgraaf en hoogheemraden van het Groot-Waterschap 
van Woerden op het verzoek tot het mogen maken van een opening in de Haardijk 
ten behoeve van de tijdelijke hulpbemaling door het waterschap Wulverhorst, 
Cromwijk en de Linschoterhaar, 1747. 1 stuk 

159. Brief van dijkgraaf en hoogheemraden van het Groot-Waterschap van Woerden 
betreffende de hoogte en de betaling van de kosten van de uitwatering te Katwijk, 
1810. 1 stuk 

160. Stukken betreffende de overname van de bemaling door de molen van de 
gecombineerde waterschappen Wulverhorst, Cromwijk en de Linschoterhaar en 
de beide Vlooswijken in plaats van een nieuwe achtkante watermolen te bouwen, 
1826-1828. 1 omslag 
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Waterkeringen 

161. Stukken betreffende de verhoging van de Kromwijker- en Linschoterdijk vanaf 
de Beer (= sluitbalk in de sluis) te Oudewater tot aan de pannenbakkerijen te 
Woerden ter bescherming van de polders gelegen tussen de Usseldijk, de 
Prinsendijk, Rijndijk en de Linschoterdijk tegen het hoge Lekwater, 
1726-1728. 1 omslag 

162. Register houdende afschriften van ingekomen en uitgaande stukken, notulen, 
besluiten, schouwbrief en rekeningen betreffende het onderhoud van de 
Linschoterdijk, 1726-1752. 1 deel 

163. Stukken betreffende de schouw op de Linschoterdijk door dijkgraaf en 
hoogheemraden van het Groot-Waterschap van Woerden, 1730,1731,1733,1744 
en 1760, alsmede een protest van geërfden en ingelanden tegen de schouw van 
1731. 1 omslag 

164. Stukken betreffende de kering van het Lekwater na de doorbraken van de Lekdijk 
in 1747, 1748 en 1751, ter bescherming van de polders gelegen achter de 
Kromwijker- en Linschoterdijk, en de afhandeling van de hieraan verbonden kosten, 
1747-1752. 1 pak 

165. Aantekening betreffende de hoogte van de Linschoterdijk en het in verband hiermee 
aangebrachte peil op de muur aan de noordzijde van de Broekerpoort te Oudewater, 

[ca. 1760]. 1 stuk 

166. Processen-verbaal van de openbare aanbesteding en gunning van het banwerk 
in de Linschoten vallende onder de waterschappen Wulverhorst, Cromwijk en 
de Linschoterhaar alsmede de Hoogen- en Lagenpolder aan Klaas van Dusseldorp, 
1787-1789, Jan van Hemert, 1790-1792, HuijbertKoijman, 1793-1795 en Willem 
Rijswijck, 1806-1808. 1 omslag 

167. Legger van de onderhoudsplichtigen van de Liefhovendijk en de Noord-
Linschoterkleiweg, met vermelding van de hoefslagen, 1892, bijgewerkt door 
het bestuur van het waterschap Wulverhorst en de beide Vlooswijken en de 
Lagenpolder, 1893. 1 katern 

Watergangen 

168. Proces-verbaal van de openbare aanbesteding en gunning aan diverse personen, 
van het uitbaggeren van de achtervliet, 1670. 1 stuk 

169. Besluit van de vergadering van stemgerechtigde ingelanden om de watergang bij 
de molen aan weerszijden af te dammen en het werk te gunnen aan Cornelis Thijsz. 
Holl voor een bedrag van tien gulden om zodoende het waterrad te kunnen 
inspecteren en zonodig te vernieuwen, 1678. 1 stuk 
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170. Besluit van de vergadering van stemgerechtigde ingelanden tot het onderzoeken 
van de mogelijkheid een vliet te graven om het polderwater te kunnen lozen op 
het water van het waterschap Wulverhorst, Cromwijk en de Linschoterhaar en 
de bemaling door hun molen te laten geschieden, alsmede een verslag van de 
meting van het waterpeil in beide waterschappen, 1685. 2 stukken 

Stukken betreffende het vernieuwen van de molenvlietbrug en het uitdiepen van 
de vliet, 1685. 2 stukken 

N.B.: Zieinv.nr. 181. 

171. Akte van schuldbekentenis ten behoeve van Leonard graaf van der Nath voor 
een bedrag van 300 carolus gulden, zijnde een geldlening inzake het vernieuwen 
van de watergang en de molenroede, 1716. 1 stuk 

172. Legger van de onderhoudsplichtigen van de scheisloten, kweldammen en duikers, 
[ca. 1870]. 1 katern 

Watermolen 

173. Rekeningen van de kosten vanhet afbreken van de windwatermolen en bijkomende 
werken, welke volgens de uitspraak van Gedeputeerde Staten van Holland en 
van Utrecht d.d. 25 augustus 1657 betaald moeten worden door Johan Webster 
c.s. en Leonard van der Nath c.s., 1665. 2 stukken 

174. Rekening van de kosten van de bouw van de nieuwe windwatermolen, 1665. 
1 stuk 

175. Rekening van de inkomsten en uitgaven wegens buitengewone herstelwerkzaamheden 
aan de watermolen, met bijlagen, 1690. 1 omslag 

176. Convocatie voor de vergadering van stemgerechtigde ingelanden betreffende het 
vernieuwen van de bovenas van de watermolen, 1691. 1 stuk 

177. Stukken betreffende het vernieuwen van de gebroken spil en wateras van de 
watermolen, 1711. 3 stukken 

Akte van schuldbekentenis ten behoeve van Leonard graaf van der Nath voor 
een bedrag van 300 carolus gulden, zijnde een geldlening inzake het vernieuwen 
van de watergang en de molenroede, 1716. 1 stuk 

N.B.: Zieinv.nr. 171. 

178. Stukken betreffende de bouw van een achtkante watermolen ter vervanging van 
de afgebrande wipwatermolen, 1746, 1747. 1 omslag 

179. Proces-verbaal van de openbare verkoop van het hout van de afgebrande 
wipwatermolen, 1747. 1 stuk 
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180. Rapport van de civiel ingenieur H. Paul betreffende een onderzoek naar de bouw 
van een stoomgemaal voor de waterschappen Wulverhorst en de beide Vlooswijken 
en de Lagenpolder, 1888. Gedrukt. 1 stuk 

Bruggen 

181. Stukken betreffende het vernieuwen van de molenvlietbrug en het uitdiepen van 
de vliet, 1685. 2 stukken 

182. Gunstige beschikkingen van dijkgraaf en hoogheemraden van het Groot-Waterschap 
van Woerden op de verzoekschriften om de brug met de beschoeiing in de 
Linschoterdijk te mogen herstellen of vernieuwen, 1742, 1750, 1777. 

3 stukken 
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Wulverhorst en de beide Vlooswijken en de Lagenpolder 

ARCHIEF VAN HET WATERSCHAP 
WULVERHORST EN DE BEIDE VLOOSWIJKEN 

EN DE LAGENPOLDER (1879) 1893-1965 (1968) 

STUKKEN VAN ALGEMENE AARD 

NOTULEN 

183-184. Notulen van de vergaderingen van het bestuur en van het bestuur met de 
stemgerechtigde ingelanden, 1892-1962. 2 delen 

183. 1892-1933; 

N.B.: Bevat tevens een rooster van aftreden, 1895-1935, een staat 
houdende opgave van personen aan wie het smids-, timmer-, 
metselwerk en leveranties is gegund, 1892-1941, en een 
aantekening van het maalpeil. 

184. 1933-1962. 

N.B.: Bevat een inhoudsopgave over 1933 en 1934. 

185. Notulen van de vergaderingen van het bestuur, 1963-1965. 1 omslag 

186. Notulen van de vergaderingen van stemgerechtigde ingelanden, 1963-1965. 
1 omslag 

CORRESPONDENTIE 

Register van doorslagen van uitgaande brieven van voorzitter P.H. Knook, 
1879-1906. 1 deel 

N.B.: Zie het archief van het waterschap Wulverhorst en de beide Vlooswijken 
inv.nr. 67. 

187-194. Ingekomen en afschriften en minuten van uitgaande stukken, met per jaar een 
agenda, 1893-1940. 6 banden en 2 omslagen 

187. 1893-1900 
188. 1901-1910 
189. 1911-1920 
190. 1921-1926 

191. 
192. 
193. 
194. 

1927-1933; 
1934-1938; 
1939; 
1940. 

1 omslag 
1 omslag 
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STUKKEN BETREFFENDE BIJZONDERE ONDERWERPEN 

ORGANISATIE 

GRONDGEBIED EN BESTUURSINRICHTING 

195. Bijzonder Reglement, met stukken betreffende de totstandkoming, alsmede een 
kaart van het grondgebied, 1892. 1 omslag 

196. Stukken betreffende de wijziging van de grens in verband met de aanleg van de 
provinciale weg P4 Linschoten - Montfoort, 1960-1962. 1 omslag 

BESTUURSORGANEN EN -FUNCTIONARISSEN 

Algemeen bestuur 

197. Staten houdende opgave van de namen van de stemgerechtigde ingelanden, 
1893-1940, 1952. 1 omslag 

Dagelijks bestuur 

198. Besluit van de vergadering van stemgerechtigde ingelanden tot een tijdelijke 
verhoging van de salarissen van de voorzitter, heemraden, secretaris en 
penningmeester, 1947. 1 stuk 

199. Stukken betreffende de salariëring van bestuursleden en personeel, 1947, 1948, 
1951-1954. 1 omslag 

200. Stukken betreffende de voordracht en benoeming van A. Versloot tot voorzitter 
en de vaststelling van zijn salaris, 1947, 1953, 1959, 1962, 1965. 1 omslag 

201. Stukken betreffende de benoeming, aftreding, herbenoeming en salariëring van 
heemraden, 1947, 1960-1963. 1 omslag 

202. Besluit van de vergadering van stemgerechtigde ingelanden tot vaststelling van 
de vergoeding voor het bijwonen van de schouw, 1962. 1 stuk 

PERSONEEL 

Algemeen 

Stukken betreffende de salariëring van bestuursleden en personeel, 1947, 1948, 
1951-1954. 1 omslag 

N.B.: Zie inv.nr. 199. 
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Secretaris en penningmeester 

Besluit van de vergadering van stemgerechtigde ingelanden tot een tijdelijke 
verhoging van de salarissen van de voorzitter, heemraden, secretaris en 
penningmeester, 1947. 1 stuk 

N.B.: Zie inv.nr. 198. 

203. Stukken betreffende het ontslag van LD. Vroege en de benoeming van P. A. Kruithof 
als penningmeester, 1947-1948. 1 omslag 

204. Brief aan Gedeputeerde Staten van Utrecht betreffende de benoeming van J.F. 
Meijer tot secretaris, 1959. 1 stuk 

Machinist 

205. Instructie voor de machinist van de polder Papekop en Diemerbroek, opgemaakt 
door het bestuur van voornoemde polder, [1933]. Concept. 1 stuk 

N.B.: In 1933 werd de proefbemaling door de polder Papekop en Diemerbroek, 
die in 1930 was gestart, omgezet in een definitieve bemaling. 

BEZITTINGEN 

Algemeen 

206. Staat houdende opgave van eigendommen naar burgerlijk recht, van voorwerpen 
tot algemene dienst waarvan het waterschap met het onderhoud is belast en van 
voorwerpen tot algemene dienst waarop het waterschap toezicht heeft, 1960. 

1 stuk 

Aankoop 

207. Stukken betreffende de aankoop van het R.K. Wees- en Oudeliedenhuis te 's-
Gravenhage van enige percelen water welke de toevoer vormen tot de 
bemalingsinstallatie, met een gezamenlijke oppervlakte van 0.98.60 ha, alle 
kadastraal bekend gemeente Linschoten sectie E, alsmede het aandeel van verkoper 
in een huis met machinegebouwtje, tuin en erf ter grootte van 0.06.85 ha, kadastraal 
bekend gemeente Linschoten sectie E nr. 436, 1961-1963. 1 omslag 

Verhuur 

208. Besluiten van de vergadering van stemgerechtigde ingelanden tot het verhuren 
aan N. en A. Belo te Linschoten van "de Oude Molenwerf', kadastraal bekend 
gemeente Linschoten sectie A nr. 698, 1951, 1956, 1959. 3 stukken 
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209. Stukken betreffende het verhuren van de oude machinistenwoning aan de 
Kromwijkerdijk nr. 12 aan L. Ockhuijzen, 1953, J. Veenhof, 1958 en J.L. van 
der Ven, 1961. 1 omslag 

210. Stukken betreffende het aansluiten van de oude machinistenwoning aan de 
Kromwijkerdijk nr. 12 op het drinkwaterleidingnet, 1960. 1 omslag 

Verkoop 

211. Stukken betreffende de verkoop aan de provincie Utrecht van een gedeelte van 
"de Oude Molenwerf', kadastraal bekend gemeente Linschoten sectie A nr. 698, 
ten behoeve van de aanleg van de provinciale weg P4, 1959-1961. 1 omslag 

Beheer en onderhoud 

212. Offerte van aannemer Chr.J. Breeschoten te Linschoten voor de verbouwing van 
de machinistenwoning, 1960. 1 stuk 

FINANCIEN 

Omslag en inning van waterschapslasten 

213. Kohieren en suppletoire kohieren van de omslag van de waterschapslasten, 
1893-1943, 1945-1948, 1959-1965. 1 omslag 

214. Staat houdende opgave van de namen van grondeigenaren, [ca. 1900]. 1 stuk 

215. "Verzamelingslegger", staat houdende opgave van de namen van grondeigenaren 

met vermelding van hun belastbaar grondbezit, [1963]. 1 katern 

Begrotingen 

216-220. Begrotingen en suppletoire begrotingen, met memories van toelichting, 
1893-1943, 1945-1948, 1958-1965. 5 omslagen 
216. 1893-1910; 
217. 1911-1920; 
218. 1921-1930; 
219. 1931-1940; 
220. 1941-1943, 1945-1948, 1958-1965. 

Rekeningen 

221-226. Rekeningen van ontvangsten en uitgaven, 1893-1943, 1945-1947, 1958-1965. 
6 omslagen 

221. 1893-1900; 
222. 1901-1910; 
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223. 1911-1920; 
224. 1921-1930; 
225. 1931-1940; 
226. 1941-1943, 1945-1947, 1958-1965. 

227-228. Bijlagen bij de rekeningen van ontvangsten en uitgaven, 1893, 1900, 1904, 1910, 
1920, 1921, 1930, 1940, 1942, 1960. 2 omslagen 

227. 1893, 1900, 1904, 1910; 

228. 1920, 1921, 1930, 1940, 1942, 1960. 

Boekhouding 

229. Grootboeken, 1900-1937. 4 katernen 

Leningen 

230. Akte van overeenkomst met mej. Fijtje Verweij tot het aangaan van een geldlening 
ten bedrage van fl. 5.000,- ter dekking van het aandeel in de kosten van 
elektrificatie van het gemaal van de polder Papekop en Diemerbroek, 1942. 

1 stuk 

VERHOUDING TOT HOGERE ORGANEN 

231. Brief van dijkgraaf en hoogheemraden van het Groot-Waterschap van Woerden 
betreffende de gebrekkige administratie van het waterschap, 1954. 1 stuk 

232. Stukken betreffende de bezwaren tegen de voorgestelde herziening van het Reglement 
van het Groot-Waterschap van Woerden, 1959-1960. 1 omslag 

UITVOERING VAN DE TAAK 

TOEZICHT 

Keuren 

233. Keuren, met wijzigingen, 1893, 1903, 1913, 1918, 1924, 1934. Gedrukt. 
1 omslag 

Uitvoering toezicht 

234. Bekendmaking betreffende de najaarsschouw over de zand- en kleiwegen, 
1923. Concept. 1 stuk 

49 



Wulverhorst en de beide Vlooswijken en de Lagenpolder 

235. Stukken betreffende het verlenen van vergunningen tot het dempen van sloten 
aan A. Gouderjaan en J.J. V. Bos te Linschoten, 1953 en aan aannemer J. Romijn 
te Linschoten, 1954. 2 stukken 

236. Stukken betreffende het aanvragen van vergunningen door de Provinciale 
Electriciteits Maatschappij N.V. voor het leggen van kabels ten behoeve van de 
elektriciteitsvoorziening en de telecommunicatie, 1954-1955. 1 omslag 

237. Stukken betreffende het verlenen van een vergunning aan provinciale waterstaat 
van Utrecht voor het vergraven en normaliseren van een gedeelte van de Linschoten 
ten behoeve van de verbetering van de provinciale weg P4 tussen rijksweg 12 
en Linschoten, 1961. 1 omslag 

238. Stukken betreffende het verlenen van een vergunning tot het leggen van een 
telefoonkabel en het leggen, hebben en onderhouden van een zinker in de Linschoten 
door het Staatsbedrijf der P.T.T. ten behoeve van de uitbreiding van het telefoonnet 
van Woerden, 1961-1962. 1 omslag 

BEHEER EN ONDERHOUD VAN WATERSTAATSWERKEN 

Algemeen 

239. Legger van de onderhoudsplichtigen van de weteringen, scheisloten, kweldammen, 

duikers en kaden, 1893, bijgewerkt tot 1949. 1 deel 

Waterstand en bemaling 

240-242. "Maalboek", registers houdende opgave door de machinist van het aantal maaluren, 

verbruikte hoeveelheden steenkolen en de waterstanden, 1891-1930. 
1 band en 2 omslagen 

240. 1891-1910; 1 band 
241. 1911-1925; 
242. 1926-1930. 

243. Akten van overeenkomst met het bestuur van de polder Papekop en Diemerbroek 
betreffende de gemeenschappelijke bemaling door het gemaal van genoemd 
waterschap, 1933,1942,1960, met stukken betreffende de totstandkoming, 1941-
1942, 1959. 1 omslag 

244. Stukken betreffende de afrekening van de bemalingskosten inzake de 
gemeenschappelijke bemaling met de polder Papekop en Diemerbroek, 1958-1965. 

1 omslag 

245. Stukken betreffende een geschil van mening met het bestuur van de polder Papekop 
en Diemerbroek inzake de sluiting van een duiker ingeval van hoog water, 
1961-1962. 1 omslag 

50 



Wulverhorst en de beide Vhoswijken en de Lagenpolder 

246. Brief aan het bestuur van de polder Papekop en Diemerbroek waarin wordt 
medegedeeld medewerking te verlenen aan de verbetering van het gemaal van 
voornoemde polder, 1962, alsmede een verzoek van het bestuur van voornoemde 
polder om medewerking te verlenen aan een nieuwe verbetering, 1964. 

2 stukken 

247. Stukken betreffende de beëindiging van de bemalingsovereenkomst met het bestuur 
van de polder Papekop en Diemerbroek, in verband met de stichting van een eigen 
volautomatisch vijzelgemaal, 1964-1965. 1 omslag 

248. Stukken betreffende een geschil met het bestuur van de polder Papekop en 
Diemerbroek omtrent de betaling van kosten wegens opzegging van de 
bemalingsovereenkomst, 1964-1968. 1 omslag 

Waterkeringen 

249. Staten houdende opgave van de namen van dijkwachtplichtigen, 1946, 1947, 1950, 
1953, 1960-1965. 1 omslag 

Watergangen 

250. Staat houdende opgave van de hoefslagen langs de Rijn en de Linschoten en de 
hoefslagplichtigepolders en waterschappen, opgesteld ten behoeve van de schouw 
op deze boezemwateren, [ca. 1900]. Afschrift. 1 stuk 

251. Stukken betreffende een geschil met het bestuur van de polder Papekop en 
Diemerbroek over de verdeling van de kosten van het herstel van de beschoeiing 
langs de voorvliet van het gemaal van voornoemde polder, 1953-1955. 

1 omslag 

252. Stukken betreffende de overname door het Groot-Waterschap van Woerden van 
het banwerk in de boezemwateren de Linschoten en Kromwijkerwetering, 1945, 
1946, 1956, 1961. 1 omslag 

Gemaal 

253. Bestek en voorwaarden voor het vernieuwen van het scheprad van het stoomgemaal, 
met tekening, 1903. Afschrift. 2 stukken 

254. Stukken betreffende de stichting van een eigen volautomatisch vijzelgemaal aan 
de Kromwijkerdijk 12, 1963-1965. 1 omslag 

Duikers 

255. Stukken betreffende de vernieuwing van de Haarduiker, 1960, 1964. 1 omslag 
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Wulverherst er. de beide Vfooxwijken en de Uiger.rwlde) 

fit. 

Inbedrijfitte lüng van hut volautomatisch vijzelgemaal door voorzitter A. Vrrdoot, 4 rwvemher 1965. 



Wulverhorst en de beide Vlooswijken en de Lagenpolder 

Wegen 

256. Legger van de onderhoudsplichtigen van de zand-en kleiwegen, 1893, bijgewerkt 
tot 1949. 1 deel 
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ARCHIEF 

VAN HET WATERSCHAP 

WULVERHORST 

(1963) 1966 - 1974 (1975) 



Wulverhorsl 

ARCHIEF VAN HET WATERSCHAP 
WULVERHORST (1963) 1966-1974 (1975) 

STUKKEN VAN ALGEMENE AARD 

NOTULEN 

257. Notulen van de vergaderingen van het bestuur, 1966-1972. 1 omslag 

258. Notulen van de vergaderingen van stemgerechtigde ingelanden, 1966-1972. 
1 omslag 

STUKKEN BETREFFENDE BIJZONDERE ONDERWERPEN 

ORGANISATIE 

GRONDGEBIED EN BESTUURSINRICHTING 

259. Bijzonder Reglement, 1965, met stukken betreffende de totstandkoming, 
1963-1965. 1 omslag 

260. Stukken betreffende de reorganisatie van de polders en waterschappen binnen 
het Groot-Waterschap van Woerden, 1972-1973. 1 omslag 

BESTUURSORGANEN EN -FUNCTIONARISSEN 

261. Stukken betreffende de verkiezing en benoeming van heemraden, 1969, 
1971. 3 stukken 

262. Rooster van aftreding van bestuursleden, 1971. 1 stuk 

263. Stukken betreffende de voordracht en benoeming van A. Versloot tot voorzitter 
en een voordracht tot benoeming van een opvolger in verband met zijn aftreden, 
1971, 1973. 3 stukken 
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Wulverhorst 

PERSONEEL 

Secretaris en penningmeester 

264. Besluit van de vergadering van stemgerechtigde ingelanden tot toekenning van 
een gratificatie van fl. 150,00 aan secretaris J.F. Meijer wegens verrichte extra 
arbeid in verband met de stichting van een eigen bemalingsinstallatie in 1965, 
1966. 1 stuk 

265. Stukken betreffende de benoeming en het ontslag van secretarissen, penningmeesters 
en secretaris-penningmeesters, 1966-1968, 1971-1972. 1 omslag 

266. Besluiten van de vergadering van stemgerechtigde ingelanden tot verhoging van 
het salaris van secretaris-penningmeesters, 1967-1972. 1 omslag 

Bode 

267. Stukken betreffende het beëindigen van de overeenkomst met de gemeente 
Linschoten inzake het functioneren van de gemeentebode als waterschapsbode 
en de benoeming van A. Gouderjaan tot bode van het waterschap, tegen een 
jaarlijkse vergoeding van fl. 120,00, 1970. 3 stukken 

Machinist 

268. Besluit van de vergadering van stemgerechtigde ingelanden tot toekenning van 
een gratificatie van fl. 500,00 aan M. van der Wijngaard, machinist van de polder 
Papekop en Diemerbroek, voor zijn bewezen diensten, 1968. 1 stuk 

BEZITTINGEN 

Verhuur 

269. Besluit van de vergadering van stemgerechtigde ingelanden tot het verhuren van 
de oude machinistenwoning aan de Kromwijkerdijk nr. 12 aan J.L. van der Ven 
voor een periode van zes jaar, 1968. 1 stuk 

270. Besluit van de vergadering van stemgerechtigde ingelanden tot het verhuren van 
"de Oude Molenwerf', kadastraal bekend gemeente Linschoten sectie A nr. 698 
aan A. Belo te Linschoten voor een periode van zes jaar, 1968. 1 stuk 

Verkoop 

271. Stukken betreffende de verkoop van de oude machinistenwoning met bijbehorende 
grond aan de Kromwijkerdijk nr. 12, kadastraal bekend gemeente Linschoten 
sectie E nr. 437, aan J.L. van der Ven, 1973. 1 omslag 
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Wulverhorsi 

272. Besluit van de vergadering van stemgerechtigde ingelanden tot het verkopen van 
de "Oude Molenwerf', kadastraal bekend gemeente Linschoten sectie A nr. 1148, 
aan A. Belo te Linschoten, alsmede een kadastrale tekening, 1973. 2 stukken 

273. Notariële akte van verkoop aan Rijkswaterstaat van een gedeelte van een perceel 
water, kadastraal bekend gemeente Linschoten sectie E nr. 736, ter grootte van 
ongeveer zes are en 30 ca., [1974]. Concept. 1 stuk 

Ruiling 

274. Stukken betreffende een overeenkomst met mevr. G. M. de Goeij-van Riet aangaande 
een ruiling van eigendommen nabij Kromwijkerdijk nr. 12, ten behoeve van de 
nieuwe bemalingsinstallatie, 1966. 1 omslag 

FINANCIEN 

Omslag en inning van waterschapslasten 

275. "Gaarderlijsten", kohieren van de omslag van de waterschapslasten, 
1966-1974. 1 omslag 

276. Artikelsgewijze leggers, aangelegd ten behoeve van de opstellingvan de kohieren 
van de waterschapslasten, 1967, bijgwerkt tot 1974. 1 omslag 

Begrotingen 

277. Begrotingen en suppletoire begrotingen, 1966-1973. 1 omslag 

Rekeningen 

278. Rekeningen van ontvangstenen uitgaven, 1966-1971. lomslag 

Boekhouding 

279. Journalen van inkomsten, 1967-1970. 1 omslag 

280. Journalen van uitgaven, 1967-1970, 1972. 1 omslag 

ARCHIEF 

281. Akte waarin A. Versloot als voormalig secretaris verklaart alle archiefbescheiden 
te hebben overgedragen aan dijkgraaf en hoogheemraden van het Groot-Waterschap 
van Woerden, 1975. 1 stuk 
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Wulverhorst 

VERHOUDING TOT HOGERE ORGANEN 

282. Algemene keur van het Groot-Waterschap van Woerden, 1969. Concept. 
1 stuk 

UITVOERING VAN DE TAAK 

TOEZICHT 

Keur 

283. Keur, 1968, met stukken betreffende de totstandkoming, 1967-1968. 1 omslag 

Uitvoering toezicht 

284. Stukken betreffende het verlenen van vergunningen tot het leggen van kabels, 
1966, 1968-1971. 1 omslag 

285. Stukken betreffende het verlenen van vergunningen tot het dempen van sloten, 
1966, 1969, 1971. 1 omslag 

286. Stukken betreffende het verlenen van een vergunning aan de N.V. Nederlandse 
Gasunie tot het leggen, hebben, repareren en opruimen van een gastransportleiding 
door de Linschoten ten behoeve van de landelijke gasvoorziening, 1967. 

1 omslag 

287. Stukken betreffende het verlenen van een vergunning aan de N.V. Nederlandse 
Gasunie tot het verplaatsen van een afblaasleiding alsmede stukken betreffende 
de te betalen vergoeding door bovengenoemde Gasunie wegens het lozen van 
bronbemalingswater, 1968. 1 omslag 

288. Stukken betreffende het verlenen van een vergunning aan de gemeente Linschoten 
tot het vernieuwen en verplaatsen van de Graafbrug met daarbij behorende werken, 
1968-1969. 1 omslag 

289. Briefwisseling met de hoofdingenieur-directeur van Rijkswaterstaat directie Utrecht, 
betreffende de bezwaren van het waterschap over de tracé-keuze voor de 
reconstructie van rijksweg 12, 1970-1971. 2 stukken 

290. Stukken betreffende het verlenen van een vergunning aan G.J. van Schaik te 
Linschoten tot het vervangen van een brug over de wetering kadastraal bekend 
sectie (E?) nr. 409, door een dam, 1971. 2 stukken 
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Wulverhorst 

BEHEER EN ONDERHOUD VAN WATERSTAATSWERKEN 

Waterstand en bemaling 

Stukken betreffende een geschil met het bestuur van de polder Papekop en 
Diemerbroek omtrent de betal ing van kosten wegens opzegging van de bemal ings-
overeenkomst, 1964-1968. 1 omslag 

N.B.: Zie inv.nr. 248. 

291. Besluit tot vaststelling van richtlijnen voor de beheersing van de waterstanden 
binnen het waterschap, 1967. 1 stuk 

292. Stukken betreffende de voorgenomen verlaging van het zomerpeil in het gedeelte 
aangeduid met de naam Kromwijk en de bezwaren hiertegen van enkele ingelanden, 
1973-1974. 1 omslag 

Waterkeringen 

293. Staten houdende opgave van de namen van dijkwachtplichtigen, 1966, 1967, 
1973. 3 stukken 

294. Stukken betreffende de vaststelling van de hoogte, zwaarte en verdere afmetingen 
van de boezemkaden en de kaden van de waterkerende ring van het Groot-
Waterschap van Woerden, 1967-1969. 1 omslag 

Watergangen 

295. Stukken betreffende de aanwijzing van de gemeente Linschoten als toezichthoudend 
orgaan op het onderhoud van een vaste brug in de Linschoterdijk en een vaste 
brug in de Haardijk, 1966. 2 stukken 

296. Stukken betreffende de overname door het Groot-Waterschap van Woerden van 
het banwerk in de boezemwateren de Linschoten en Kromwijkerwetering, 1966, 
1970, 1971. 1 omslag 

Gemaal 

Stukken betreffende de stichting van een eigen volautomatisch vijzelgemaal aan 
de Kromwijkerdijk 12, 1963-1965. 1 omslag 

N.B.: Zie inv.nr. 254. 
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BIJLAGE I: Schema ontstaansgeschiedenis van het waterschap Wulverhorst 

Wulverhorst, Cromwijk 
en de Linschoterhaar 

(eigen bestuur en 
bemaling) 

De beide Vlooswijken 

(eigen bestuur, doch 
gemeenschappelijke be
maling met Wulverhorst, 
Cromwijk en de Linscho
terhaar) 

Wulverhorst en de 
beide Vlooswijken 
1863-1892 

De Lagenpolder 

(eigen bestuur en tot 
1828 eigen bemaling. 
Daarna bemaald door 
Wulverhorst, Cromwijk 
en de Linschoterhaar) 

Wulverhorst, de beide 
Vlooswijken en de 
Lagenpolder 
1893-1965 

De Hoogenpolder 

geen bestuur. 
(eig.: Strick van Linschoten. 
Vanaf 1726 bemaald door de 
Lagenpolder) 

Wulverhorst 
1966-1974 
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BIJLAGE II: Bestuursleden, secretarissen en penningmeesters 1863-1974 

WULVERHORST EN DE BEIDE VLOOS WIJKEN 1863-1892 

Voorzitters 

1863-1875 
1875-1892 

Secretarissen 

1863-1875 
1875-1892 

G. van Dam 
P.H. Knook 

G. van Dam 
P.H. Knook 

Penningmeesters 

1863-1875 
1875-1892 

G. van Dam 
P.H. Knook 

Heemraden 

1863-1876 
1863-1864 
1863-1864 
1863-1864 
1863-1874 
1864-1868 
1864-1876 
1868-1892 
1874-1877 
1876-1892 
1876-1892 
1877-1892 
1892 
1892 

G. Bergshoef(f) 
J. Oskam 
A. van Rossum 
J. Verweij 
A. Stigter 
I. van Stavel 
A. van Oosterom 
J. Witteveen 
I. van Stavel 
J. Bergshoeff 
W. Rietveld 
L. Verwoerd 
J. van Dijk 
E. van der Vlist 

DE LAGENPOLDER 1863-1892 

Voorzitters 

1863-1875 
1875-1892 

Secretarissen 

1863-1875 
1875-1892 

G. van Dam 
P.H. Knook 

G. van Dam 
P.H. Knook 

Heemraden 

1863-1864 
1864-1879 
1864-1892 
1879-1888 
1888-1891 
1891-1892 
1892 

J. van Gent 
H.D. de Bruijn 
J. Witteveen 
J. Smit 
A. Breedijk 
H. Coljé 
W.F.C. Margadant 

Penningmeesters 

1863-1875 
1875-1892 

G. van Dam 
P.H. Knook 
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WULVERHORST EN DE BEIDE VLOOSWIJKEN EN DE LAGENPOLDER 1893-1965 

Voorzitters Heemraden 

1893-1908 
1908-1941 
1941-1965 

Secretarissen 

1893-1908 
1908-1934 
1934-1960 
1960-1965 

P.H. Knook 
S. Berghoef 
A. Versloot 

P.H. Knook 
S. Berghoef 
A. Versloot 
J.F. Meijer 

Penningmeesters 

1893-1908 
1908-1910 
1910-1932 
1932-1948 
1948-1965 

P.H. Knook 
W.F.C. Margadant 
J. van Dijk 
I.D. Vroege 
P.A. Kruithof 

1893-1898 
1893-1906 
1893-1906 
1893-1910 
1898-1923 
1906-1908 
1906-1943 
1908-1932 
1910-1935 
1923-1945 
1933-1951 
1936-1947 
1937-1962 
1945-1965 
1947-1960 
1951-1965 
1961-1965 
1962-1965 

E. van der Vlist 
H. Coljé 
J. Bergshoeff 
J. van Dijk 
D. Verweij 
W.F.C. Margadant 
C.W. van Riet 
P. Vroege 
G. de Heer 
G.J. van Schaik 
F. Doornenbal 
P. Nell 
J. van Vliet 
P. van der Neut 
H. Verweij 
I. Vroege 
H. Nell 
C.W. van Riet 

WULVERHORST 1966-1974 

Voorzitter 

1966-1973 
1973-1974 

Secretarissen 

1966 
1966-1967 
1967-1968 
1969-1971 
1971-1972 
1972-1974 

A. Versloot 
F.J.I. van Gaal 

J.F. Meijer 
J.R. Andel 
J.F. Meijer 
H.M. van Rooy 
P.C. Keuning 
F.J.I. van Gaal 

Penningmeester 

1966 
1966-1967 
1967-1968 
1969-1971 
1971-1972 
1972-1974 

P.A. Kruithof 
J.R. Andel 
J.F. Meijer 
H.M. van Rooy 
P.C. Keuning 
F.J.I. van Gaal 

Heemraden 

1966-1974 
1966-1969 
1966-1974 
1966-1974 
1969-1974 

P. van der Neut 
I. Vroege 
H. Nell 
C.W. van Riet 
P. Vroege 
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INDEX 

In deze index zijn de persoonsnamen en geografische namen opgenomen die voorkomen in de 
inventarissen, met uitzondering van de inleiding. Niet geïndiceerd zijn de namen van de ge-
inventariseerde waterschappen alsmede de namen van de bestuursleden en functionarissen, vermeld 
in bijlage II. 
De nummers verwijzen naar de inventarisnummers. 

Achterkade, 86, 87 
Belo, A., 208, 270, 272 
Belo, N., 208 
Berckel, J.H.M., van 70 
Bos, J.J.V., 235 
Breeschoten, Chr.J., 212 
Broekerpoort te Oudewater, 165 
Buijs, Elisabeth, 4 
Cazius, N.W.V., 4 
Cupere, Jan de, 4 
Dam, Anthonij van, 4, 7, 100, 149 
Dam, Gerard van, 7, 100 
Dusseldorp, Klaas van, 166 
Fruin, R., 32 
Gasunie, N.V. Nederlandse, 286, 287 
Goederen, G., de 91 
Goederen, Hendrik de, 89 
Goeij-van Riet, G.M. de, 274 
Gouderjaan, A., 235, 267 
Graafbrug, 288 
's-Gravenhage, Wees- en Oudeliedenhuis, 207 
Groenevelt, Johannes, 12 
Groot- en Klein Hekendorp, 40, 153 
Haarduiker, 255 
Haardijk, 46, 60, 158, 295 
Haarkade, 86 
Haermolen, 11 
Hasselt, L., van 32, 150 
Hekendorp, Groot- en Klein, 40, 153 
Helmweg, 10, 91 
Helmwegkade, 86 
Hemert, Jan van, 166 
Holl, Cornelis Thijsz., 169 
Karsdorp, Bastiaan, 88 
Katwijk, uitwatering te, 159 
Knook, P.H., 67 
Koek, M. de, 5 
Koijman, Huijbert, 166 
Kromwijkerdijk, 34, 43, 47, 55, 161, 164, 209, 210, 254, 269, 271, 274 
Kromwijkerwetering, 252, 296 
Kruithof, P.A., 203 
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Kruijff, Gerrit de, 8 
Lek(water), 55, 161, 164 
Lekdijk, 164 
Liefhovendijk, 167 
Linschoten, 57, 89, 207, 208, 211, 267, 270, 271, 272, 273, 288, 295 
Linschoten, ambachtsheer van, 151 
Linschoten, rivier, 33, 37, 56, 166, 237, 238, 250, 252, 286, 296 
Linschoterdijk, 34, 35, 40, 43, 47, 55, 153, 161, 162, 163, 164, 165, 182, 295 
Meijer, J.F., 204, 264 
Middelland, polder, 48 
Molenvlietbrug, 181 
Nath, Leonard graaf van der, 171, 173 
Noord-Linschoterkleiweg, 167 
Ockhuijzen, L., 209 
"Oude Molenwerf', 208, 211, 270, 272 
Oudewater, de Beer te, 161 
Oudewater, Broekerpoort, 165 
Oudheusden, Thomas Willem van, 15, 17, 41, 60 
Oudmunster, kapittel van, 4, 97, 151 
Oudshoorn, 57 
Papekop en Diemerbroek, polder, 10, 84, 91, 205, 230, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 251, 268 
Paul, H., 180 
Pelgrim, Anthonie, 59 
Pot, Hendrik, 57 
Prinsendijk, 161 
Provinciale Electriciteits Maatschappij N.V., 236 
Provinciale Waterstaat, 237 
Provinciale weg Linschoten-Montfoort, 196, 211, 237 
PTT, 238 
Riet, Cornelis Willebrordus van, wed. van, 71, 87 
Romijn, J., 235 
Rijkswaterstaat, 273, 289 
Rijksweg 12, 289 
Rijn, 33, 250 
Rijndijk, 47, 161 
Rijswijck, Willem, 166 
Schagen en den Engh, waterschap, 4 
Schaik, G.J. van, 290 
Smorenburg, Cornelia Huberta, 71, 87 
(Snel en) Polanen, polder, 13, 38, 156 
Stavel, Izaak van, 98 
Strick van Linschoten, A.J.H.P.E. baron, 46, 60 
Strick van Linschoten, Jan Hendrik, 157 
Strick van Linschoten, J.P., 6 
Strick van Linschoten, wed., 4 
Utrecht, Departementaal Bestuur van het Land van, 36 
Veenhof, J.,209 
Ven, J.L. van der, 209, 269, 271 
Verdel, Dirk, 9 
Versloot. A., 200, 204, 263, 281 
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Verweij, Fijtje, 230 
Vinkje, het, 42 
Vlooswijk, ambachtsheer van, 6 
Vroege, I.D., 203 
Webster, Johan, 173 
Wiericke, de Enkele en Dubbele, 33 
Wit, Jacob de, 88 
Woerden, Groot-Waterschap van, ,3, 12, 14, 33, 34, 35, 37, 45, 47, 58, 98, 101, 158, 159, 163 
182, 231, 232, 252, 260, 281, 282, 294, 296 
Woerden, Land van, 36 
Wulverhorst, gemeentehuis, 42 
Wulverhorst, hofstede, 41 
Wulverhorstsche brug, 42 
Wijngaard, M. van der, 268 
IJsseldijk, 161 
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