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INLEIDING  

GRONDGEBIED 

Het waterschap Bijleveld & Reijerscop lag deels in de voormalige gemeentes Harmelen en deels in 
de voormalige gemeente Veldhuizen (na 1954 Vleuten-De Meern). In het noorden werd het 
waterschap vanaf de Haanwijkersluis tot aan de Heldambrug begrensd door de Oude/Leidse Rijn 
en vanaf de Heldambrug tot aan de Meerndijk door de Rijksstraatweg. Ten oosten vormde de 
Meerndijk de begrenzing, tot aan de Oude Wetering, iets ten noorden van boerderij De Stenen 
Kamer. De zuidgrens werd gevormd door de Oude Wetering tot aan de Hollandse Kade, die op zijn 
beurt als westgrens doorliep naar de Haanwijkersluis. 
Bijleveld & Reijerscop was in 1867 ontstaan als samenvoeging van vijf kleinere polders: Harmelen 
(ook wel Bijleveld genoemd), Veldhuizen, Reijerscop-Creuningen, Reijerscop-Indijk en Reijerscop-
Sint Pieters. Het werd toen formeel een van de drie inliggende waterschappen in het 
overkoepelende Groot-Waterschap Bijleveld en de Meerndijk. De andere inliggende waterschappen 
waren Harmelerwaard, ten noorden van het waterschap Bijleveld & Reijerscop, en Mastwijk & 
Achthoven, ten zuiden ervan. Met een oppervlakte van circa 1435 hectare was Bijleveld & 
Reijerscop veruit de grootste van de drie. 

GESCHIEDENIS 

De vijf polders, die na 1867 het waterschap Bijleveld & Reijerscop vormden, waren ontstaan ten 
gevolge van de grote ontginningsactiviteiten in de moerassige delta van de Rijn, Lek en Hollandse 
IJssel. Het gebied ten westen van de stad Utrecht tussen de Oude Rijn en de Hollandse IJssel werd 
globaal in de jaren 1050-1150 in cultuur gebracht. Van de vijf polders zijn Bijleveld en Veldhuizen 
waarschijnlijk het oudst, ontgonnen vanuit de Rijn of vanuit een wat zuidelijker gelegen, later 
verlande zijtak van die rivier. De polder Bijleveld kreeg later de naam Harmelen naar de 
nederzetting, waarvan het zuidoostelijk deel in die polder lag. De ontginningen waren volgens een 
vast stramien uitgevoerd, zoals dat ook in veel andere polders in het Stichts-Hollands grensgebied 
gebeurde. Er werden vanuit een hoofdwatergang (hier dus de Rijn) percelen uitgemeten met een 
vaste lengte en breedte: circa 1250 meter lang en circa 110 meter breed. De percelen werden 
gescheiden door afwateringssloten, waardoor het overtollig water in die percelen op natuurlijke 
wijze naar de lager gelegen hoofdwatergang werd afgevoerd. Aan het eind van de percelen werd 
een achterkade gelegd. Zo gebeurde dat ook bij de ontginning van Bijleveld en Veldhuizen; de 
achterkade keerde de erachter gelegen watergang. Dat was de latere Reijerscopse Wetering, die 
op zijn beurt diende als hoofdwatergang voor de ontginning van de Reijerscopse polders. Deze 
polders zijn dus later ontgonnen dan Bijleveld en Veldhuizen, misschien in de periode 1100-1150. 
De hoofdontginner daarvan moet een zekere Reijer of Reijnardus zijn geweest, die misschien in 
opdracht van verschillende andere machthebbers of grondeigenaars de ontginning ter hand nam: 
dat verklaart wellicht de onderverdeling van Reijerscop in vier verschillende polders en gerechten. 
Als achtergrens van de Reijerscopse ontginningen gold de Oude Wetering, die tot 1966 de 
zuidgrens van het waterschap is gebleven. 
 
De vijf polders, hierna de Bijleveldse polders genoemd, loosden hun overtollig water aanvankeljk op 
de Oude Rijn. Ze deden dat gezamenlijk met meer westelijk gelegen polders, die later tot het 
complex van het Groot-Waterschap van Woerden gingen behoren, en moesten ook meebetalen 
aan de sluizen bij Spaarndam, die voor de Woerdense polders werden gemaakt om het water 
tenslotte te lozen in het IJ. De polders ten oosten van de Bijleveldse polders, de Heycopse polders, 
behoorden niet tot dat complex. Het water uit die polders kwam echter ook in de Oude Rijn en de 
Bijleveldse sloten terecht. Om dat te voorkomen werd door de gezamenlijke Woerdense polders 
(waaronder toen ook nog de Bijleveldse polders) in het eerste kwart van de dertiende eeuw een dijk 
aangelegd, de Meerndijk. De dijk liep vanaf de Hoge IJsseldijk in het zuiden tot aan het huidige 
dorp De Meern in het noorden. Om de Oude Rijn binnen de Bijleveldse polders onder controle te 
houden werden er aan de west- en oostkant van het gebied dammen gelegd. Aan de westgrens 
werd dat de Haanwijkerdam, aan de oostgrens de Heldam; beide dammen werden halverwege de 
zeventiende eeuw vervangen door schutsluizen. 
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De Bijleveldse polders bleven op de Oude Rijn afwateren totdat er in 1363 een mogelijkheid 
bestond om de afwatering te verplaatsen naar de Hollandse IJssel. De Bijleveldse polders grepen 
die gelegenheid aan, mede vanwege de hoge bijdrage die betaald moest worden aan de sluizen in 
Spaarndam. De nieuwe afwatering bleek echter al snel problemen op te leveren, onder meer door 
het opslibben van de Hollandse IJssel. Een terugkeer naar de oude situatie, dus afwateren op de 
Oude Rijn, was niet goed mogelijk en dus moesten de Bijleveldse polders, net als de 
Harmelerwaard en de polders Achthoven en Mastwijk, een andere oplossing zoeken. In 1413 werd 
die gevonden in een overeenkomst met de graaf van Holland, waarbij de genoemde polders 
gezamenlijk via de Amstel mochten uitwateren op het IJ. Daarvoor werd een afwateringskanaal 
gegraven, de Bijleveld, dat parallel liep aan de Lange Vliet, die de Heycopse polders ten oosten van 
de Meerndijk hadden aangelegd om hun water via de Vecht te lozen. Voor het beheer van die 
afwatering en van de Meerndijk werd een nieuw college opgericht, dat later het Groot-Waterschap 
Bijleveld en de Meerndijk zou gaan heten. De uitwatering op de Amstel is tot aan de opheffing van 
het waterschap Bijleveld & Reijerscop in 1965 in stand gebleven.  
 
Toen het aan het eind van de vijftiende eeuw door verschillende oorzaken, zoals inklinking van het 
land, niet meer mogelijk was om het overtollig water op natuurlijke wijze naar de Bijleveld te laten 
afvloeien moest het Groot-Waterschap Bijleveld en de Meerndijk, net als vele poldercolleges in 
Holland en Utrecht, op zoek naar een andere oplossing. Dat werd bemaling door drie watermolens, 
die in 1486 gebouwd werden en die het water uit de lager gelegen sloten omhoog moesten malen 
in de Bijleveld. Het waren de Dam- of Geermolen, in de buurt van de Haanwijkerdam, de Middelste 
of Achtkante Molen (op de plaats van het latere gemaal De Adriaan) en de Helmolen, in de buurt 
van de Heldam. Het beheer en onderhoud van de molens werd belegd bij het Groot-Waterschap 
Bijleveld en de Meerndijk.  
De Helmolen werd al rond 1650 afgebroken; de twee andere molens hebben bijna vierhonderd jaar 
lang alle polders in het Groot-Waterschap Bijleveld en de Meerndijk droog gehouden. In 1873 werd 
door het Groot-Waterschap Bijleveld en de Meerndijk een stoomgemaal gebouwd op de plaats van 
de oude Middelste Molen. Het werd vernoemd naar Adriaan de Joncheere, die toen voorzitter van 
het bestuur van het Groot-Waterschap was. Door de bouw van De Adriaan waren de twee oude 
molens overbodig; zij werden afgebroken. Het gemaal is in 1923 omgebouwd tot electrisch gemaal 
en heeft gefunctioneerd totdat er in 1989 een nieuw gemaal, Bijleveld, werd gebouwd. 
 
De vijf Bijleveldse polders werden in 1867 samengevoegd tot het waterschap Bijleveld & 
Reijerscop. De belangrijkste taak van dit nieuwe waterschap was het beheren en onderhouden van 
enkele wegen en het houden van toezicht op bepalingen die in de keur van het waterschap waren 
vastgelegd. Veel meer was er niet te doen: het drooghouden van het waterschap en het 
onderhouden van de buitenkades waren taken van het Groot-Waterschap Bijleveld en de 
Meerndijk.  
 
Een van de eerste zaken die het nieuwe waterschap aanpakte was het verbeteren van de Kerkweg 
en de Blindeweg. De Kerkweg liep vanaf het dorp Harmelen tot aan de Reijerscopper Buurtweg en 
de Blindeweg  liep vanaf de Reijerscopper Buurtweg tot aan de grens met het waterschap Mastwijk 
& Achthoven. In 1870 werd besloten het eigendom, beheer en onderhoud over te nemen van de 
gezamenlijke eigenaars en onderhoudsplichtigen. Sindsdien werden deze wegen regelmatig 
bezand, later van koolas voorzien. Om de wegen in goede staat te houden had het waterschap een 
wegwerker in dienst. De Kerkweg werd belangrijker nadat in de jaren ’30 van de vorige eeuw begon 
met de aanleg van de Rijksweg 12; ze zou een verbinding vormen tussen de ten noorden van 
Harmelen gelegen plaatsen en de nieuwe weg. Het Rijk kocht in 1936 een stukje van de Kerkweg; 
nog jaren werd er geprocedeerd over compensatie voor het waterschap van de inkomsten uit de 
waterschapsheffing, die het daardoor misliep. Plannen om de Kerkweg te asfalteren werden pas in 
1955 uitgevoerd. Vlak voor de opheffing van het waterschap, op 27 november 1965, besloten de 
stemgerechtigde ingelanden de Kerkweg met de naastgelegen wetering en de Blindeweg voor twee 
gulden aan de gemeente Harmelen over te dragen. 
 
De Reijerscopper Buurtweg was een verhoefslaagde weg: de aanliggende eigenaars waren 
verantwoordelijk voor het in goede staat houden van de weg, het waterschap controleerde. De weg 
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was al in 1825 voor het eerst van een goede zandlaag voorzien en ook later stelde het waterschap 
zand beschikbaar aan de eigenaars, zodat die het onderhoud goed konden uitvoeren. De kosten 
van dat zand en andere zaken die het waterschap voor de Reijerscopper Buurtweg regelde werden 
voor een deel betaald uit de inkomsten van tolheffing. In 1830 hadden de polderbesturen van 
Veldhuizen en Reijerscop-Creuningen daarvoor toestemming gekregen. De tolheffing gebeurde op 
drie plaatsen: bij de Kerkweg, op de Reijerscopper Buurtweg en aan de Blindeweg. In 1862 waren 
de polderbesturen van Veldhuizen en Reijerscop-Creuningen echter vergeten om opnieuw octrooi, 
toestemming van het Rijk, te vragen. Het bestuur van het nieuwe waterschap Bijleveld & Reijerscop 
besloot aanvankelijk in 1868 om de tolheffing te beëindigen, maar in 1885 veranderde men van 
mening. Omdat de Reijerscopper Buurtweg gebruikt werd als sluiproute voor de Rijksstraatweg, 
waar rijkstol moest worden betaald, en de weg dus door het toenemend verkeer meer onderhoud 
vergde, werd in 1886 opnieuw toestemming verleend voor tolheffing. Toen de Rijkstollen aan het 
eind van de negentiende eeuw werden opgeheven verviel de reden om tol te heffen op de 
Reijerscopper Buurtweg; in 1900 kwam er een definitief einde aan.  
Waar de Reijerscopper Buurtweg over het algemeen goed berijdbaar was werd het meest westelijk 
deel ervan (tegenwoordig Groenendaal geheten) niet bezand. Vooral de eigenaars van de boerderij 
De Hoek, aan het eind van deze zogenaamde ‘aardweg’, die in de gemeente Linschoten lag, 
hebben zich tussen 1870 en 1925 ingespannen om ook dat deel bezand te krijgen. Dat lukte niet, 
omdat de drie andere eigenaars langs de aardweg niet mee wilden werken en omdat het bestuur 
vond, dat het geen waterschapsbelang was, maar puur het belang voor de boerderij De Hoek. Pas 
in 1926 werden de vier eigenaren het eens en kwamen ze zelf tot verbetering van de aardweg. 
Behalve de Reijerscopper Buurtweg was ook het binnen het waterschap gelegen deel van de 
Haanwijkerdijk verhoefslaagd. Deze dijk, die ook bezand werd, liep vanaf de Kerkweg naar de 
Haanwijkersluis en lag ongeveer waar heden ten dage de Uitweg in het dorp Harmelen loopt. 
De Reijerscopper Buurtweg en de Haanwijkerdijk zijn altijd verhoefslaagde wegen gebleven. 
Tussen 1962 en 1967 droegen de verschillende eigenaren de weg tenslotte in eigendom, beheer 
en onderhoud over aan de gemeentebesturen van Harmelen en Vleuten-De Meern. 
 
Omdat het waterschap, net als de waterschappen Harmelerwaard en Mastwijk & Achthoven, 
slechts een beperkt aantal feitelijke taken had werd er in 1949 al gedacht over het opheffen van de 
drie waterschappen en de taken over te brengen naar het Groot-Waterschap Bijleveld en de 
Meerndijk. Het bestuur van het waterschap Bijleveld & Reijerscop was het eigenlijk wel eens met 
die gedachte. Het zou echter nog tot 1 januari 1966 duren voordat de opheffing van het waterschap 
en de samenvoeging van de drie waterschappen met het Groot-Waterschap een feit werd. Met 
ingang van die datum werd een nieuw waterschap gevormd, het Waterschap Bijleveld. Dit heeft 
bestaan tot 1980; in dat jaar ging het op in het waterschap Leidse Rijn. Dit waterschap tenslotte is 
vanaf 1994 onderdeel geworden van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. 

BESTUUR EN ORGANISATIE 

Het bestuur, de organisatie en de taken van de polders*, die in 1867 het waterschap Bijleveld & 
Reijerscop vormden, werden vóór dat jaar ingericht en uitgevoerd op basis van losse 
schouwbrieven en reglementen. Die waren vaak erg oud; de jongste dateerde van 1645 en was in 
1671 voor het laatst gewijzigd. De schouwbrieven golden ook voor de andere Bijleveldse polders.  
Over de samenstelling van de polderbesturen vóór 1867 is weinig bekend. De schout, later 
burgemeester van Harmelen en Veldhuizen (dat was vaak één en dezelfde persoon) was vanaf 
1811, de belangrijkste functionaris. Hij was voorzitter, secretaris en gaardermeester van alle 
Bijleveldse polders. Hij werd bij het schouwen bijgestaan door heemraden: drie in Veldhuizen, 
Reijerscop-Creuningen, Reijerscop-Indijk en Reijerscop-St. Pieters en twee in Harmelen. De drie 
heemraden van Reijerscop-Indijk en Reijerscop-St. Pieters waren dezelfde personen.. Eén keer per 
jaar werden de ingelanden, de grondeigenaars, van de polder bijeengeroepen om in aanwezigheid 
van de schout en heemraden de rekening vast te stellen. Daarnaast werden de ingelanden 
incidenteel bijeengeroepen als er besluiten moesten worden genomen met belangrijke 
organisatorische of financiële gevolgen.  

 
* De term “waterschap” wordt in Utrecht pas vanaf de reglementering in de negentiende eeuw gebruikt. 
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Op 24 januari 1867 stelden Provinciale Staten van Utrecht een Bijzonder Reglement voor het 
waterschap Bijleveld & Reijerscop vast, ontstaan uit samenvoeging van de vijf Bijleveldse polders.  
Het algemeen bestuur ervan bestond uit de stemgerechtigde ingelanden. Dat waren de 
grondeigenaars of hun gemachtigden; ze hadden elk een aantal stemmen op basis van het aantal 
hectaren grond, dat ze in eigendom hadden. De vergadering van stemgerechtigde ingelanden 
besliste over de begroting en rekening, het beheer en onderhoud van de eigendommen, het 
polderpeil en de benoeming en het ontslag van de secretaris en penningmeester.   
Het dagelijks bestuur werd gevormd door een voorzitter, aanvankelijk nog met de titel “schout”, die 
door Gedeputeerde Staten werd benoemd of herbenoemd, en uit vier heemraden, die door de 
stemgerechtigde ingelanden van het waterschap werden gekozen of herkozen (de bestuursleden). 
De voorzitter en heemraden hadden ook grondbezit in het waterschap; vaak volgde de oudste 
heemraad een vertrokken of overleden voorzitter in die functie op. 
De vergaderingen van het bestuur en van het bestuur met stemgerechtigde ingelanden werden 
gehouden in de herberg ‘Het Wapen van Harmelen” aan de Dorpsstraat in Harmelen.  
Het personeel van de polder bestond uit een secretaris en een penningmeester, welke functies 
bijna de gehele bestaansperiode van het waterschap door dezelfde persoon werden vervuld. De 
secretaris-penningmeesters van Bijleveld & Reijerscop vervulden die functies ook bij andere 
waterschappen; het was vaak een bijbaan van een rentmeester of een ambtenaar van de 
gemeentesecretarie van Harmelen. De laatste secretaris-penningmeester G.C. van Bemmel was 
architect van beroep. Verder had het waterschap een bode in dienst en een ‘plankdrager’, iemand 
die hielp bij het schouwen. Tenslotte was er nog een wegwerker die de Kerkweg en de Blindeweg 
in goede staat hield; aanvankelijk was hij in vaste dienst, later werd hij per dag betaald. 
 
Behalve voor de financiële administratie en de uitvoering van besluiten van stemgerechtigde 
ingelanden was het bestuur verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van eigendommen van 
het waterschap. Dat waren er niet veel: behalve de Kerkweg en de Blindeweg bestonden ze uit een 
paar hoefslagpalen en drie aanplakborden, waar de besluiten en aankondigingen van schouwen 
werden bekendgemaakt. Na de overname van de Kerkweg en Blindeweg genoot het waterschap de 
voordelen van de langs die wegen staande bomen, vooral knotwilgen. Regelmatig werden bomen 
en hout verkocht, waardoor noodzakelijke extra inkomsten werden gekregen. Omdat de bemaling 
volledig door het Groot-Waterschap Bijleveld en de Meerndijk werd uitgevoerd beschikte het 
waterschap niet over eigen molens of gemalen.  
De belangrijkste taak van het waterschap was het controleren en toezien op de bepalingen, die in 
de keur of politieverordening waren vastgelegd. In 1869 werd de eerste keur van Bijleveld & 
Reijerscop vastgesteld en in de jaren daarna werd hij regelmatig gewijzigd en aangepast. In de 
keur werd bepaald dat er vier keer per jaar door het bestuur moest worden geschouwd. In mei en 
oktober (de voorjaars- en najaarsschouw) werd gecontroleerd of de verhoefslaagden de wegen met 
de erlangs staande begroeiing en de bruggen binnen het waterschap in goede en veilige staat 
hielden. In juni werd bekeken of de verhoefslaagde ingelanden de watergangen binnen het 
waterschap schoon en op de juiste diepte hielden. In november werd tenslotte nog een speciale 
schouw van de staat van de bezanding van de wegen in de polder georganiseerd. Behalve de 
schouw was het waterschap ook gerechtigd om vergunning te verlenen voor het maken van 
bruggen en duikers en voor het leggen van kabels en leidingen voor nutsbedrijven. Het bestuur van 
het waterschap heeft van deze bevoegdheid relatief weinig gebruik gemaakt of hoeven maken. 

 
BESTUUR VAN HET WATERSCHAP BIJLEVELD & REIJERSCOP 1867 - 1965 

 
Voorzitter (schout)  Secretaris  Penningmeester  
1867-1868  O.W. van Geijtenbeek  1867-1868  C. Verweij 1867-1868  O.W. van Geijtenbeek 
1868-1877  C. Broer      1868-1896  G.A. Buddingh 1868-1896  G.A. Buddingh  
1877-1894  J.B. van Miltenburg 1896-1902  D. Bluemink 1896-1911  A. van Donselaar 
1894-1896  H. Driessen   1902-1911  A. van Donselaar 1911-1919  W.N. de Vrankrijker 
1896-1922  W. van Niekerk 1911-1919  W.N. de Vrankrijker  1919-1930  A. van Gorkom 
1922-1940  G.J. Wesseling 1919-1930  A. van Gorkom 1930-1965  G.C. van Bemmel   
1940-1952  G. de Heer  1930-1965  G.C. van Bemmel  
1952-1965  W.C. Veldhuizen 
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Bestuursleden (heemraden)  
 
1868-1872 G. Knijff             1868-1877    J.B. van Miltenburg 1868-1884   C. Spruit   
1872-1894 H. Driessen 1877-1902    G. Hoogland 1884-1886   D. Wesseling 
1894-1932 R. Doornenbal 1902-1915    W.Th. Stolwijk 1886-1903   G. de Heer 
1932-1965 J.L. Voskuilen 1915-1928    W.G. Hoogland 1903-1921   C. Pijnse van der Aa 
   1928-1950    G. van Rooijen 1921-1940   G. de Heer jr  
1868-1881  W.H. de Haas 1950-1965    W. van Mourik 1940-1952   W.C. Veldhuizen 
1881-1896 W. van Niekerk  1952-1965   J.T. van Eck 
1896-1917 J. Kromwijk 
1917-1922 J. van Wijk Gzn 
1922-1927 Joh. van der Weijden 
1927-1965 C.A. Oostveen   

DE ARCHIEVEN EN DE INVENTARISATIE 

Over de zorg voor en het beheer van de archieven van de vijf polders, die in 1867 het waterschap 
Bijleveld & Reijerscop vormden is maar weinig bekend. In de meeste dorpsgerechten werd vóór die 
tijd niet of nauwelijks onderscheid gemaakt tussen de waterstaatkundige taken en de andere taken 
van het bestuur van zo’n gerecht. Vanaf de negentiende eeuw werden in veel gemeentes de 
provincie Utrecht de waterschapstaken, hoewel de polders wel als aparte onderdelen werden 
erkend, door het gemeentebestuur uitgevoerd. De kosten werden dan niet over de inwoners van de 
gemeente, maar over de grondeigenaars in de polders omgeslagen; de verantwoording daarvan 
gebeurde via de rekening en omslag van ‘binnenlandse lasten’. In de situatie van de Bijleveldse 
polders werd deze hele administratie bijgehouden door de burgemeester-secretaris van Harmelen, 
die ook burgemeester-secretaris van Veldhuizen was.  
In het nieuwe waterschap Bijleveld & Reijerscop, dat in 1867 ontstond, was de scheiding tussen 
gemeentebestuur en polderbestuur duidelijk. De secretaris-penningmeester was niet meer de 
burgemeester van Harmelen en Veldhuizen, maar een niet direct aan de gemeentes verbonden 
administrateur; ook zijn opvolgers waren vrijwel allemaal mannen, die geen relatie hadden met de 
gemeente. De in 1867 nog aanwezige ‘oude archieven’, voornamelijk stukken rondom de omslag 
van de binnenlandse lasten, werden door de nieuwe secretaris van de burgemeester-secretaris van 
Harmelen overgenomen. Ze werden, met het ‘nieuwe archief’ dat sindsdien gevormd werd, ten 
huize van de secretaris bewaard. Dat bleef het geval tot 1939, toen het bestuur besloot het archief 
onder te brengen in het gemeentehuis van Harmelen, waar het waarschijnlijk is blijven staan tot 
1975, toen het werd overgebracht naar de archiefbewaarplaats van het Groot-Waterschap van 
Woerden. Een merkwaardige verhuizing, omdat het waterschap Bijleveld & Reijerscop in 1966 is 
opgegaan in het Groot-Waterschap Bijleveld en de Meerndijk. Omdat stukken over de plaatsing van 
het archief bij het Groot-Waterschap van Woerden ontbreken is niet met zekerheid te zeggen hoe 
dit in zijn werk is gegaan. Het vermoeden bestaat dat de laatste secretaris-penningmeester, G.C. 
van Bemmel, die deze functie ook vervulde bij een paar Harmelense waterschappen, die wél onder 
het Groot-Waterschap van Woerden behoorden, per abuis het archief van Bijleveld & Reijerscop 
tesamen met de archieven van die andere waterschappen naar Woerden heeft gebracht. In de 
archiefinventaris van alle waterschappen, die in 1978 opgingen in het waterschap Leidse Rijn, 
ontbreekt het archief van Bijleveld & Reijerscop dan ook, omdat het archief ook toen nog in 
Woerden lag. De archieven van het Groot-Waterschap van Woerden werden beheerd door het 
Streekarchief Rijnstreek aldaar; ze werden in 1995, na de opheffing van het Groot-Waterschap van 
Woerden ondergebracht in de archiefbewaarplaats van het streekarchief in het gemeentehuis van 
Woerden. Het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, waarin het Groot-Waterschap van 
Woerden, maar ook het waterschap Leidse Rijn waren opgegaan, sloot zich aan bij het 
Streekarchief Rijnstreek. De archieven van het waterschap Bijleveld & Reijerscop en die van het 
Groot-Waterschap Bijleveld en de Meerndijk en de andere ‘Bijleveldse polders’ werden hierdoor 
weer op één plaats samengebracht. Ze worden nu bewaard in de archiefbewaarplaats van het 
Regionaal Historisch Centrum Rijnstreek en Lopikerwaard (opvolger van het Streekarchief 
Rijnstreek) in het Gemeentehuis van Woerden. 
 
De oudst aanwezige toegang op het archief van he wateschap en zijn rechtsvoorgangers dateert 
van 1896, toen secretaris-penningmeester G.A. Buddingh zijn stukken overdroeg aan zijn opvolger. 
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Dit is een vrij beknopte stukkenlijst. In 1931 betaalde het bestuur van het waterschap f 44,50 voor 
‘ordening’ van het archief door het Rijksarchief in Utrecht. Of dat ook in een inventaris of 
magazijnlijst heeft geresulteerd is onwaarschijnlijk; die is in elk geval niet aangetroffen. Mr K. 
Heeringa, de Inspecteur voor de Gemeente- en Waterschapsarchieven in Utrecht, had acht jaar 
eerder, in 1923, een geordende plaatsingslijst gemaakt van de archieven in de gecombineerde 
bewaarplaats van de gemeentes Harmelen en Veldhuizen; op deze lijst staan de archieven van de 
vijf Bijleveldse polders vóór 1867 ook vermeld. De enige vrij complete lijst van stukken is een 
magazijnlijst, waarschijnlijk vervaardigd rond 1965. Deze overzichten en lijsten zijn vervallen met 
het publiceren van deze archiefinventaris. 
 
Het archief van het waterschap Bijleveld & Reijerscop is redelijk compleet; van de stukken die de 
basisstructuur van een archief vormen zijn alleen de notulen van het bestuur en van het bestuur 
met stemgerechtigde ingelanden over de periode 1955-1965 niet aangetroffen. Van de archieven 
van de rechtsvoorgangers is daarentegen weinig overgebleven; stukken van vóór het jaar 1825 zijn 
niet aanwezig. Dat heeft vooral te maken met de verbondenheid tussen de dorps- en 
polderarchieven in de periode; archiefstukken betreffende de polders zijn vermengd met die van de 
afzonderlijke gerechten of dorpen. 
 
Bij het maken van de hiernavolgende archiefinventaris is uitgegaan van de binnen het RHC 
Rijnstreek en Lopikerwaard ook voor andere waterschappen gebruikelijke indeling: stukken van 
algemene aard en betreffende afzonderlijke onderwerpen, logisch ingedeeld binnen de 
hoofdrubrieken Organisatie en Taakuitvoering. Met name uit de periode 1867-1950 is een aantal 
documenten vernietigd op grond van de daarvoor geldende selectie- en vernietigingslijsten, zoals 
vastgesteld in 1984 en 1993. 
Behalve in het hierna beschreven archief is er veel aanvullende informatie over de geschiedenis 
van het waterschap te vinden in andere archieven. De belangrijkste hiervan is het archief van het 
Groot-Waterschap Bijleveld en De Meerndijk, dat de Bijleveldse polders overkoepelde, de 
hoofdwaterkeringen en -watergangen beheerde en de bemaling in het gebied regelde. Dit archief is 
ook ondergebracht in de archiefbewaarplaats van het RHC Rijnstreek en Lopikerwaard 
(archiefnummer H028). Daarnaast kunnen ook de archieven van de verschillende gerechten, voor 
het Harmelense deel aanwezig bij het RHC, voor het Veldhuizense deel ondergebracht bij Het 
Utrechts Archief, voor verder onderzoek van belang zijn.  
 
De materiële staat van het archief is over het algemeen goed. De huidige omvang van het archief is 
2,25 m1. Het archief staat bij het RHC bekend onder archiefnummer H029. 
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INVENTARIS VAN ARCHIEFSTUKKEN VAN DE POLDERS  
HARMELEN (BIJLEVELD), REIJERSCOP-CREUNINGEN, REIJERSCOP-INDIJK, 

REIJERSCOP-SINT PIETERS EN VELDHUIZEN,  
1825  - 1867 

 
GEZAMENLIJKE POLDERS 

 
 1. Koninklijk Besluit tot goedkeuring van een plan tot bezanding van de 

Reijerscopperdijk en de Kerkweg voor rekening van de  verhoefslaagden en 
ingelanden van de gezamenlijke polders onder Harmelen en Veldhuizen, 
met verslag van een bijeenkomst van de verhoefslaagden en ingelanden 
hierover, 
1825. 
 

 
 
 
 

2 stukken 

 2. Rekeningen en omslagen over de verhoefslaagden en ingelanden van de 
gezamenlijke polders onder Harmelen en Veldhuizen van de kosten van de 
bezanding van de Reijerscopperdijk en de Kerkweg, 
1825 en 1829. 
 

 
 
 

2 stukken 

 3. Aanschrijving door het Groot-Waterschap Bijleveld en de Meerndijk aan de 
gezamenlijke polderbesturen onder Harmelen en Veldhuizen betreffende de 
handhaving van de schouwreglementen aldaar, 
1845. 
 

 
 
 

1 stuk 

 4. Stukken betreffende de voorbereiding van een Bijzonder Reglement voor de 
gezamenlijke polderbesturen onder Harmelen en Veldhuizen, 
1858-1866. 
 

 
 

1 omslag 

 5. Brief van de kameraar van het Groot-Waterschap Bijleveld en de Meerndijk 
aan de gezamenlijke polderbesturen onder Harmelen en Veldhuizen 
betreffende de omslag van het baggerwerk in de Bijleveld, 
1866. 

 
 
 

1 stuk 

 
POLDER HARMELEN (BIJLEVELD) 

 
 6. Staat houdende gegevens over de financiële situatie van de polder,  

[circa 1825]. 
 

 
1 stuk 

 7. Rekeningen en omslagen van de binnenlandse lasten van de polders 
Reijerscop-Creuningen, 1825-1867, Reijerscop-Indijk en Reijerscop-Sint 
Pieters, Harmelen en Veldhuizen, 1844-1867, alsmede de kosten van het 
onderhoud van de bezande Reijerscopper Buurtweg en Kerkweg,  
1825-1867. 
 
NB: De rekeningen en omslagen over de periode 1812-1843 bevinden zich in het 
archief van de voormalige gemeenten Haarzuilens, Oudenrijn, Veldhuizen en Vleuten, 
invnr. 1217. 

 

 
 
 
 

1 band 

 8. Bijlagen bij de rekeningen van de binnenlandse lasten van de polder Harmelen, 
1845-1867. 
 

 
1 omslag 

 9. Artikelsgewijze legger van grondeigenaars binnen de polder Harmelen, 
aangelegd ten behoeve van het vaststellen van de omslagen van de 
polderlasten, 1846, met alfabetische naamindex, aangevuld en bijgewerkt,  
1845-1857. 

 
 
 

1 deel 
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10. Koninklijk Besluit tot benoeming van Jan Carel de Bruijn als schout en 
secretaris,  
1850. 

 
 

1 stuk 
 

11. Briefwisseling met het Groot-Waterschap Bijleveld en de Meerndijk betreffende 
de verlening van vergunning voor het vervangen van de valbrug door een vaste 
brug aan T.W.F. van Oudheusden voor diens boerderij Spijk onder Harmelen, 
1854. 
 

 
 
 

2 stukken 

 
POLDER REIJERSCOP-CREUNINGEN 

 
-- Rekeningen en omslagen van de binnenlandse lasten van de polders 

Reijerscop-Creuningen, 1825-1867, Reijerscop-Indijk en Reijerscop-Sint 
Pieters, Harmelen en Veldhuizen, 1844-1867, alsmede de kosten van het 
onderhoud van de bezande Reijerscopper Buurtweg en Kerkweg,  
1825-1867. 
 
NB: Zie invnr 7. De rekeningen en omslagen over de periode 1812-1825 bevinden zich 
in het archief van de voormalige gemeenten Haarzuilens, Oudenrijn, Veldhuizen en 
Vleuten, invnr. 1218. 

 

 
 
 
 

1 band 

12. Bijlagen bij de rekeningen van de binnenlandse lasten van de polder 
Reijerscop-Creuningen en bij de rekeningen van het onderhoud van de 
Reijerscopper Buurtweg en Kerkweg, 
1828-1867. 
 

 
 
 

1 pak 

-- Stukken betreffende de tolheffing op de Reijerscopper Buurtweg door de 
polderbesturen van Veldhuizen en Reijerscop-Creuningen, 
1830-1858. 
 
NB: Zie invnr 19. 
 

 
 

1 omslag 

-- Artikelsgewijze leggers van grondeigenaars binnen de polders Veldhuizen, 
Reijerscop-Indijk, Reijerscop-Sint-Pieters, Reijerscop-Creuningen en 
Rosweijde, aangelegd ten behoeve van het vaststellen van de omslagen van 
de polderlasten, 1846 en 1854, met alfabetische naamindexen, aangevuld en 
bijgewerkt,  
1846-[circa 1868]. 
 
NB: Zie invnrs 20-21. 

 

 
 
 
 
 

2 banden 

13. Stukken betreffende de benoeming van schouten en secretarissen van de 
polder, 
1850-1866. 

 
 

1 omslag 
 

POLDERS REIJERSCOP-INDIJK EN REIJERSCOP-SINT PIETERS 
 
-- Rekeningen en omslagen van de binnenlandse lasten van de polders 

Reijerscop-Creuningen, 1825-1867, Reijerscop-Indijk en Reijerscop-Sint 
Pieters, Harmelen en Veldhuizen, 1844-1867, alsmede de kosten van het 
onderhoud van de bezande Reijerscopper Buurtweg en Kerkweg,  
1825-1867. 
 
NB: Zie invnr 7. De rekeningen en omslagen over de periode 1812-1825 bevinden zich 
in het archief van de voormalige gemeenten Haarzuilens, Oudenrijn, Veldhuizen en 
Vleuten, invnr. 1219. 

 
 
 
 

1 band 
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14. Bijlagen bij de rekeningen van de binnenlandse lasten van de polders 
Reijerscop-Sint Pieters en Reijerscop Indijk, 
1845-1867. 
 

 
 

1 omslag 

15. Stukken betreffende de besturen van de polders, 
1840-1866. 

 
1 omslag 

 
-- Artikelsgewijze leggers van grondeigenaars binnen de polders Veldhuizen, 

Reijerscop-Indijk, Reijerscop-Sint-Pieters, Reijerscop-Creuningen en 
Rosweijde, aangelegd ten behoeve van het vaststellen van de omslagen van 
de polderlasten, 1846 en 1854, met alfabetische naamindexen, aangevuld en 
bijgewerkt,  
1846-[circa 1868]. 
 
NB: Zie invnrs 20-21. 

 

 
 
 
 
 

2 banden 

16. Minuut van een brief van de polderbesturen aan het bestuur van het Groot-
Waterschap van Bijleveld en de Meerndijk over de schouw van de vliet tussen 
de Reijerscopperwetering en Mastwijk, 
1859. 
 

 
 
 

1 stuk 
 

 
POLDER VELDHUIZEN 
 
-- Rekeningen en omslagen van de binnenlandse lasten van de polders 

Reijerscop-Creuningen, 1825-1867, Reijerscop-Indijk en Reijerscop-Sint 
Pieters, Harmelen en Veldhuizen, 1844-1867, alsmede de kosten van het 
onderhoud van de bezande Reijerscopper Buurtweg en Kerkweg,  
1825-1867. 
 
NB: Zie invnr 7.. De rekeningen en omslagen over de periode 1812-1825 bevinden 
zich in het archief van de voormalige gemeenten Haarzuilens, Oudenrijn, Veldhuizen 
en Vleuten, invnr. 1217. 

 

 
 
 
 

1 band 

17. Bijlagen bij de rekeningen van de binnenlandse lasten van de polder 
Veldhuizen 
1844-1866. 
 

 
 

1 omslag 

18. Besluit van Gedeputeerde Staten van Utrecht betreffende de verhoefslaging 
van N. van Batum en J. van Schalkwijk op de Reijerscopper Buurtweg, 
1828. 
 

 
 

1 stuk 

19. Stukken betreffende de tolheffing op de Reijerscopper Buurtweg door de 
polderbesturen van Veldhuizen en Reijerscop-Creuningen, 
1830-1858. 
 

 
 

1 omslag 

20-21. Artikelsgewijze leggers van grondeigenaars binnen de polders Veldhuizen, 
Reijerscop-Indijk, Reijerscop-Sint-Pieters, Reijerscop-Creuningen en 
Rosweijde, aangelegd ten behoeve van het vaststellen van de omslagen van 
de polderlasten, 1846 en 1854, met alfabetische naamindexen, aangevuld en 
bijgewerkt,  
1846-[circa 1868]. 
 
20. 1846, aangevuld en bijgewerkt, 1846-[circa 1868]; 
21. 1854, aangevuld en bijgewerkt, 1854-[circa 1868]. 
 

 
 
 
 
 

2 banden 
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22. Stukken betreffende de benoeming van schouten en secretarissen, 
1850-1866. 

 
1 omslag 

 
23. Minuut van een brief [aan het bestuur van het Groot-Waterschap Bijleveld en 

de Meerndijk] waarbij gunstig geadviseerd wordt op een verzoek van 
Theodora Driessen-Kooper tot het leggen van een dam met duiker voor haar 
boerderij, 
1859. 
 

 
 
 

1 stuk 

24. Brief van O.W. van Geijtenbeek, voorzitter van de polder Veldhuizen, aan 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, waarin hij een verklaring geeft voor het feit, 
dat het Bijzonder Reglement voor het waterschap Bijleveld en Reijerscop nog 
niet in werking is getreden, afschrift, 
1867. 
 

 
 
 
 

1 stuk 
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INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN HET WATERSCHAP  
BIJLEVELD & REIJERSCOP, 1867-1965 

 
 
STUKKEN VAN ALGEMENE AARD 
 
25. Notulen van de vergaderingen van het (fungerend) bestuur, 

1867-1868. 
 

 
1 omslag 

26. Notulen van de vergaderingen van het bestuur en van het bestuur met de 
stemgerechtigde ingelanden, 
1868-1954. 
 

 
 

1 deel 

27. ‘Brievenboek’, register van afschriften van uitgaande stukken, 
1868-1898 en 1902-1958. 
 

 
1 deel 

 
STUKKEN BETREFFENDE AFZONDERLIJKE ONDERWERPEN 
 
ORGANISATIE 
 
 Grondgebied en bestuursinrichting 
 
28. Kaart van het waterschap, behorende bij het Bijzonder Reglement, 

1868. 
 

 
1 stuk 

29. Brief aan Gedeputeerde Staten, waarin bezwaren en commentaar worden 
geleverd op een voorstel tot opheffing van het waterschap en samenvoeging met 
andere waterschappen tot een nieuw waterschap Meerndijk, afschrift, 
1949. 
 

 
 
 

1 stuk 

 Bestuur 
 
30. Besluiten van het bestuur en van Gedeputeerde Staten van Utrecht tot 

vaststelling van het rooster van aftreden van bestuursleden, 
1868 en 1928. 
 

 
 

2 stukken 
 

31. Stukken betreffende benoeming, ontslag en overlijden van voorzitters, 
1874-1922. 
 

 
1 omslag 

 
32. Stukken betreffende benoeming en overlijden van bestuursleden,  

1876-1934. 
 

2 stukken 
 

33. Staten van stemgerechtigde ingelanden, 
1931-1945. 
 

 
1 omslag 

 Personeel 
 
34. Stukken betreffende de benoeming, de instructies en het ontslag van 

secretarissen, 
1868-1919. 
 

 
 

1 omslag 

35. Stukken betreffende de benoeming, de instructies, de borgstelling, de 
bezoldiging en het ontslag van penningmeesters, 
1868-1925. 

 
 

1 omslag 
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36. Stukken betreffende de benoeming, de instructies, en de bezoldiging van 
bodes, 
1868-1922. 
 

 
 

1 omslag 

37. Stukken betreffende de benoeming en het ontslag van wegwerkers, 
1915-1922. 
 

 
1 omslag 

38. Besluiten van het bestuur om de kosten voor het personeel ten gevolge van de 
Pensioenwet voor rekening van het waterschap te nemen, 
1925. 
 

 
 

2 stukken 

39. Akte van aanstelling van W. Konijnenburg tot plankendrager (hulp bij de 
schouw), 1922, met besluit van het bestuur tot vaststelling van zijn bezoldiging,  
1926.  
 

 
 
 

2 stukken 
40. Brief van de Commissaris der Provincie, waarbij de door het bestuur bepaalde 

salarisverhoging voor het personeel met tien procent wordt teruggebracht tot vijf 
procent, 
1942. 
 

 
 
 

1 stuk 

 Eigendommen 
 
41. Stukken betreffende de verkoop van bomen langs de Kerkweg en de 

Blindeweg, 
1868-1920. 
 

 
 

1 omslag 

42. Onderhandse akten van openbare verkoop van het grasgewas langs de 
Kerkweg en de Blindeweg, 
1868-1917. 
 

 
 

1 omslag 

43. Staat van eigendommen van het waterschap en van de objecten waarop het 
toezicht houdt, 
1871, aangevuld tot circa 1915. 
 

 
 

1 katern 
 

44. Besluit van stemgerechtigde ingelanden, waarbij het bestuur gemachtigd wordt 
om dertig knotwilgen aan de noordzijde van de Kerkweg te verkopen, 
1878. 
 

 
 

1 stuk 

45. Onderhandse akte van rectificatie met betrekking tot de eigendom van een 
stukje van de Blindeweg, aangegaan met het Groot-Waterschap Bijleveld en de 
Meerndijk, 
1915. 
  

 
 
 

1 stuk 

46. Stukken betreffende de verkoop van circa 14,5 are van de Kerkweg aan het Rijk 
ten behoeve van de aanleg van de Rijksweg 12, 
1931-1936. 
 

 
 

1 omslag 
 

 Archief 
 
47. ‘Inventaris’, lijst van stukken in het archief van het waterschap, 

1896. 
 

 
1 stuk 

48. Stukken betreffende het plaatsen van het archief in een brandkast bij de 
secretaris, 1925-1933, en in de archiefbewaarplaats van het gemeentehuis van 
Harmelen, 
1940. 

 
 
 

1 omslag 
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 Financiën 
  financiële verantwoording 

 
49-51. Begrotingen met Memories van Toelichting, 

1868-1965. 
 
49. 1868-1910; 1 band 
50. 1911-1935; 
51. 1936-1965. 
 

 
1 band en 2 

pakken 

52-54. Rekeningen, 
1868-1964. 
 
52. 1868-1910; 1 band 
53. 1911-1928; 
54. 1929-1964. 
 

 
1 band en 2 

pakken 

55. Besluiten tot goedkeuring van de rekeningen door de commissie, gekozen 
uit de stemgerechtigde ingelanden, 
1871-1911 (hiaten). 
 

 
 

1 omslag 

56. Journalen van ontvangsten en uitgaven, 
1901-1907, 1909-1921 en 1929-1964. 
 

 
1 pak 

57. Grootboeken van inkomsten en uitgaven, 
1906-1909. 
 

 
1 omslag 

 Financiën 
  heffing van omslagen  

 
58. Artikelsgewijze legger van grondeigenaars binnen het waterschap, 

aangelegd ten behoeve van het vaststellen van de omslagen van de 
waterschapslasten, met alfabetische naamindex en verzamelstaat, 1868, 
aangevuld en bijgewerkt, 
1868-1884. 
 

 
 
 
 

1 deel 

59-60. Artikelsgewijze legger van grondeigenaars binnen het waterschap, voor 
zover gelegen in de gemeente Harmelen, met alfabetische naamindex, 
[1868]. 
 
59. Deel 1;  60.         Deel 2. 
 

 
 

2 delen 

61-62. Artikelsgewijze legger van grondeigenaars binnen het waterschap, voor 
zover gelegen in de gemeente Veldhuizen, met alfabetische naamindex, 
[1868]. 
 
61. Deel 1;  62.         Deel 2. 
 

 
 

2 delen 

63-64. Artikelsgewijze legger van grondeigenaars binnen het waterschap, 
aangelegd ten behoeve van het vaststellen van de omslag van de 
waterschapslasten, met alfabetische naamindex, 1885, aangevuld en 
bijgewerkt, 
1886-1942. 
 
63. Folio 1-395, 1885-1942; 
64. Folio 396-586, 1901-1942. 

 
 
 
 

2 delen 
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65. “Gaarderlijsten”, kohieren van de omslag van de waterschapslasten met 
aantekeningen van ontvangst van de opgelegde aanslagen, 
1901-1917, 1919-1923, 1925-1961 en 1964-1965. 
 

 
 

1 pak 
 

66. Stukken betreffende een conflict met het Rijk inzake gederfde 
waterschapslasten in verband met de vrijstelling van percelen land, waarop 
de Rijksweg 12 is gerealiseerd, 
1941-1944. 
 

 
 
 

1 omslag 

 Financiën 
  geldlening 

 
67. Onderhandse akte van geldlening van 1100 gulden, aangegaan bij W. 

Herdenberg te Harmelen voor de verbreding van een deel van de Kerkweg, 
met besluit van stemgerechtigde ingelanden tot het aangaan ervan, 
1889. 
 

 
 
 

2 stukken 

 
TAAKUITVOERING 
 
 Toezicht 
 
68. Keuren, 1869, 1875, 1904, 1914 en 1942, met besluit tot wijziging, 1895, en 

stukken betreffende de totstandkoming, 
1869-1932. 
 

 
 

1 omslag 

69. Stukken betreffende de verlening van vergunningen voor de aanleg en het 
onderhoud van dammen, duikers, bruggen, kabels, buizen en leidingen aan 
derden, 
1870-1948. 
 

 
 
 

1 omslag 

 Beheer en onderhoud van wegen en watergangen 
   algemeen 

 
70. Onderhandse akten van aanbesteding van het uitvoeren van banwerk aan 

wegen en watergangen, waarvoor het waterschap verhoefslaagd is, 
1868-1934. 
 

 
 

1 omslag 

71. Aanschrijvingen van het Groot-Waterschap Bijleveld en de Meerndijk 
betreffende de onvoldoende staat van de verhoefslaagde wegen of 
watergangen, te onderhouden door het waterschap, 
1868-1924. 
 

 
 
 

1 omslag 

72. Stukken betreffende de vernieuwing van de hoefslagpalen langs de Bijleveld 
en op de Meerndijk binnen het waterschap, 
1910. 
 

 
 

1 omslag 

 Beheer en onderhoud van wegen en watergangen 
   waterstand  

 
73. Stukken betreffende de aanpassing van het maalpeil binnen het waterschap, 

1871-1940. 
 

 
1 omslag 
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 Beheer en onderhoud van wegen en watergangen 
   watergangen 
 
74. Stukken betreffende een rechtzaak tegen enkele ingelanden van het 

waterschap Mastwijk en Achthoven in verband met hun weigering om slagen 
in de Reijerscopper Wetering te onderhouden, 
1869-1872. 
 

 
 
 

1 omslag 

75. Leggers van verhoefslaagde onderhoudsplichtigen op de Voor- en  
Achtermolenvliet, de Moddersloot, de Kerkwetering, de Hellevliet en een 
deel van de Reijerscopper Wetering, 1870, 1872, 1876 en 1877, 
bijgehouden  
1871-1890. 
 

 
 
 
 

4 katernen 

76. Leggers van verhoefslaagde onderhoudsplichtigen op de Middelwetering, de 
Molenvliet en een deel van de Reijerscopper Wetering, 1870, 1872, 1877, 
bijgehouden  
1871-1890. 
 

 
 
 

3 katernen 

77. Leggers van verhoefslaagde onderhoudsplichtigen op de Bijleveldse Vliet en 
de Achtermolenvliet, 1871 en 1872, bijgehouden 
1871-1875. 
 

 
 

2 katernen 

78. Bezwaarschrift van J.B. van Miltenburg tegen de onderhoudsplicht voor zijn 
hoefslag in de Reijerscopper Wetering, met negatief advies van het Groot-
Waterschap Bijleveld en de Meerndijk, 
1914. 
 

 
 
 

2 stukken 

 Beheer en onderhoud van wegen en watergangen 
   wegen; overname of overdracht van beheer en onderhoud 
 

79. Stukken betreffende de overname in beheer en onderhoud van de Kerkweg 
van de gezamenlijke verhoefslaagde ingelanden, 
1870. 
 

 
 

1 omslag 

80. Briefwisseling met Gedeputeerde Staten over een de door de provincie 
gewenste en door stemgerechtigde ingelanden afgestemde voorstel om de 
Reijerscopper Buurtweg in beheer en onderhoud van het waterschap te 
brengen, 
1897. 
 

 
 
 
 

2 stukken 

 Beheer en onderhoud van wegen en watergangen 
   wegen; onderhoud, reconstructie en verbetering 
 

81. Leggers van verhoefslaagde onderhoudsplichtigen op de wegen binnen het 
waterschap, 1870, 1872 en 1877, bijgehouden, 
1871-1890. 
 

 
 

3 katernen 

82. Stukken betreffende de pogingen om te komen tot het bezanden van de 
zogenaamde ‘aardweg’ van Reijerscop, tussen de Vlietbrug en de boerderij 
De Hoek, 
1870-1907. 
 

 
 
 

1 omslag 

83. Stukken betreffende het verbeteren en bezanden van de Blindeweg,  
1876 en 1886. 
 

 
1 omslag 
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84. Besluit van stemgerechtigde ingelanden tot het verbreden en ophogen van 
delen van de Kerkweg en de Blindeweg, 
1886. 
 

 
 

1 stuk 

85. Bezwaarschrift van de weduwe J.R. de Koning tegen de onderhoudsplicht 
voor haar hoefslag op de Uitweg naar Haanwijk, 
1917. 
 

 
 

1 stuk 

86. Stukken betreffende het aanleggen van uitwijkplaatsen in de Reijerscopper 
Buurtweg met subsidie van de gemeentes Harmelen en Veldhuizen en het 
Groot-Waterschap Bijleveld en de Meerndijk, 
1923-1925. 
 

 
 
 

1 omslag 

87. Onderhandse akte van overeenkomst met A.C. van Bentum te Utrecht, 
waarbij het waterschap voor een periode van 35 jaar toestemming wordt 
verleend tot het plaatsen van een betonkering voor grind nabij zijn eigendom 
aan de Reijerscopper Buurtweg, 
1928. 
 

 
 
 
 

1 stuk 

 Beheer en onderhoud van wegen en watergangen 
   wegen; gebruik door derden 
 

88. Stukken betreffende de verkrijging van verlenging voor de heffing van tol op 
de Reijerscopper Buurtweg,  
1868-1900. 
 

 
 

1 omslag  

89. Onderhandse akten van openbare verpachting van de tolheffing, 
1886-1897. 
 

 
1 omslag 

90. Stukken betreffende het verlenen van vrijstelling van het bereiden van de 
Reijerscopper Buurtweg door vrachtwagens en melkwagens, 
1934-1937. 
 

 
 

1 omslag 

 
 
 

 
 
 


