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3fi Afdeeling A.
Verlioop aanwasspH.

13 July 1860.
4».

Meermalen werden er verzoeken gedaan om zoogeiiaamden
aanwas tusschen Rijkskribbeii te koopen , zoodra de tusschen
die kribben gelegen oppervlakte of geheel, of voor een gedeelte
oudieper was geworden, maar toch nog bij middelbaren rivierstand door bet water was bedekt en derbalve nog zeer weinio*
waarde bad, ofscboon zy spoedig door verdere op»sbbbing in
waarde zon toenemen.
Bij yroegtijdigen verkoop lijdt de Staat scbade en verkrijgt
de kooper, betzij van zelven, hetzij door bet aanweuden van
geringe kosten eene beduidende winst
In bet geldelijk belang van bet Rijk is bet raadzaam voorgekomen de aanwassen of liever de oppervlakten land en water
tusscben Rijkskribben niet dadelijk te verkoopen, maar met
den verkoop te wachteji tot dat die oppervlakten voor zoo ver
zulks van de working der kribben te verwacbten is, zijn veranderd in land, dat zich boven den middelbaren rivierstand
verheft.
In vele gevallen zal de bereiking van bet doel, dat men zich
met den aanleg der kribben heeft voorgesteld , kunnen bevorderd
worden door bet maken van rijswerken en bopotingen op den
oever.
De oppervlakten tassehen en bij de Rijkskribben zullen dns
voor meer of min langen tijd worden verhuurd met de bevoegdbeid aan de zijde der buurders om ze te boplanten.
Algemeene voorwaarden van OTOnbare verburing, zijn door
den Minister van Financieu vastgesteld , waarvan UHEG. biei’nevens afsebrift zal vinden gevoegd.
Ofseboon bet niet onbillijk voorkomt de aaugrenzende eigenaren der niterwaarden bij de verluiring voorkeur te gev^n,
vond men bezwaar daarvoor bepaliugen in de algemeene voor¬
waarden op te nemen.
Aan
den Hear Cornmissaris des Konings
in de provincie; enz.
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Daar de goedkeuring van den Minister van Financien bij
elke verhuring of verpachting wordt voorbehouden , zal er altijd
gelegenbeid zijn om wanneer de billijkheid bet vordert, met
de oevereigenaars, indien zy geen pachters worden , over de
verpachting overeen te komen.
UHEG. gelieve den Hoofdingenienr van den Waterstaat hiermede in kennis te stellen en hem nit te noodigen reeds dadelijk
aan den direetenr der registratie en domeinen in Uwe provincie
opgave te doen van de aanwassen die aan het Rijk toebehooren,
voor verpachting vatbaar zijn en van de bijzondere voorwaarden
die voor de verpachting in het belang van den Waterstaat
noodig kunnen zijn. Later moet dergelijke mededeeling worden
gedaan naarmate dat er aanwassen tusschen Rijkskribben ontstaan
die voor verpachting geschikt zijn.
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]sr«. 129.

SO.

3e Afdeeling B.
5 October 1860.
Ferkoop onhruikbare
materialen.

Voor bet vervolg behoeft geene magtiging te worden gevraagd
tot overgifte aan de betrokken Ontvangers der ftegistratie en
Domeinen van de onbriiikbare materialen , pnin enz. berkomstig
van ’s Rijks wegen en bestemd om door tusscbenkomst dier
ambtenaren te worden verkocht.
De Hoofdingenieur kan in dergelijke gevallen onmiddellijk
met den Directeur der Registratie in overleg treden , behoudens
kennisgeving telken reize, wanneer eene verkoop zai plaats
bebben met opgaaf van de boeveelheid ter verkoop bestemd.

Aan
Heeren Comndssarissen des Konings
in de verschillende provincien.
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N". 181.
3c Jfdeeling A.

1^°. 51.

25 October 1860.

Verkoop onbruikbare
materialen.

\

Ten vervolo-e en onder referte -dan mijne circulaire missive
van den 3 dezer, n". 129, beb ik de eer UHEG. te melden,
dat de Hoofdingenieur, ten aanzien van den verkoop van on¬
bruikbare materialen en voorwerpen herkomstig van alle Hykswaterstaatswerken voortaan direct met den Directeur der liegistratie in overleg kan treden.
,
• .
Ik verzoek UHEG. den Hoofdingenieur daarvau kennis te
geven.

Aan
Heeren Commissarissen cles Konings
in dc vcrscitillende pvovincien.
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N". 274.

58.

3e Afdeeling A.
14 Januarij 1861.
Termijn uilvoering
vergunningen.

Het doet zich van tijd tot tijd voor dat aan concession tot
het aaiileggen of uitvoeren van werken langs rivieren , tot het
bouweu hmgs rivierwaterkeerende dijken als anderzins verleend,
eerst lang daarna of in het geheel geene uitvoering wordt gegeven.
Ik reken het alzoo wenschelijk dat in het vervolg hij soortgelijke vergunningen een termijn worde gesteld, binnen welken
de concessionaris zal verpligt zijn daar»an gebruik te maken
en verzoek UHEG. daarop de aandacht van den Hoofdingenieur
van den Waterstaat te vestigeu, ten einde daarop door bem
hij het uitbrengen van zijn advies worde gelet.

Aan
Heeren Comniissarissen des Konings
in de provincie; enz.
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N". 156.
3e Afdcelinq A.
_

sa.
13 Juaij 1861.

Graiis regislreeren van
bewijsstukhen enz.
koopakten.

Krachtens art. 70 par. TI, n\ 1 der wet van 22 frimaire VII,
moeten alle acten van aankoop van eigendommen door den
Staat en alle aeten te dier zake opgemaakt, graiis worden geregistreerd.
Tot dusverre werden intussehen alleen de acten van aankoop
gratis geregistreerd, dock het registratie-regt werd geheven
van de tot ket contract kekoorende stukken, als:
P. die Wiiarkij de eigenaar derden magtigt tot ket slniten
van ket koopcontract;
2 ’. die, welke ketrekking kekken tot ket verkrijgen van
toestemming der regtbanken, ingeval er minderjarigen of onder
curatele gestelde personen onder de eigenaars zijn;
3’. kewijzen van erfregt door notarissen of kantonregters
afgegeven ;
4". die waarbij toestemming of magtiging wordt verleeiid
aan besturen of instellingen tot den verkoop van eigendommen
aan ket Rijk.
De Minister van Financien kiertoe door mij aangezocht, keeft
de aandackt van de ambtenaren der registratie bepaaldelijk op
de afwijking gevestigd op de laatste woorden van art. 70 par. 2,
11“. 1 der gezegde wet.
De registratie van voorz. stukken zal dus voortaan gratis
gesckieden en ik heb alzoo de eer UHEG. te verzoekeu bij
voorkomende gelegenheid daarop insgelijks de aandackt van de
belangkebbenden te willen vestigen.
De Minister van Financien gewezen op de wensckelijkkeid
eener spoedige wederuitreiking van de ter overschrij ving in de
openbare registers aangeboden akten van aankoop van eigen¬
dommen , heeft de bewaarders der hypotkeken aangesckreyen
oni de oversckrijving dier acten ten kekoeve van ket Rijk,
steeds zoodra mogelijk te doen plaats kekben.
Aan
Heeren Commissarissen des Konings
in de verschillende provincien.
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N". 142.
3e Afdeeling A.
Betaling grondlaslPAi
bij aankoop grand.

11°. 54.

11 Julij 1861.

Bij den aankoop van eigendommen ten dienste van Rijkswerken dient de terugbetaling van grondlasten aan de vroegere
eigenaars zooveel mogelijk te worden vermeden, aangezien
zoodanige terugbetaling, welke uit deii aard der zaak vanwege
bet Departement van Financien zou moeten geschieden, met
moeijelijkheid gepaard gaat.
Men lieeft daarom tot regel aaiigenonien om bij den afstand
dier eigendommen te bedingen: dat alleen de over bet volgende
dienstjaar versebuldigde grondlasten, vrelke door de verkoopers
betaald worden, na den 1 Jaiiuarij van bet jaar, volgende op
dat, waarin de overeenkomst betreffende den afstand wordt
aangegiian en goedgekeurd, aan de verkoopers zullen -worden
terugbetaald.
Teneinde door dezen maatregel de afstand doende eigenaars
niet te benadeelen kan, des noodig, de som die voor afstand
van bet perceel of de perceelen worden bedongen, verboogd
worden met bet bedrag, betwelk den verkooper nog te betalen
beeft van den dag af waarop bet perceel is, of de perceelen
ziju afgestaan , tot den 31 December van bet jaar waarin bet
contract van aankoop is aangegaan en goedgekeurd.
Ik beb de eer daarop Uwe aandacbt te vestigen.

Aan
Heeren Commissarissm des Konings
in de verschillende,provincien.

77
N". 133.
3e Afdeeling A.
__

23 Augustus 18*31.

Terughetaling van
walarschaps- en grondlasten bij onteigening.

Wauneer ten behoeve van bet Rijk eigendommen worden
aangekocbt, waarop waterscliapslasimi rusten , dan gelieve UHEG.
wat die lasten betreft op gelijke wijze te bandelen, alsbijmijne
circulaire aanscbrijving van den 11 Julij jl., u". 142, ten aanzien van de groiidlaslen is voorgeschreven.
Deze enz.

Aan
Heeren Commissarissen des Eonings
in de verschillende provincien. -
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N«. 160.

5G.

Se Jfdeeliiijj A.
25 Januari 1862.
Verldaringon
van oevereigennran.

Bij eeiie aanschrijving van den 14 April 1854, n®. 174, zijn
de betrokken Hoofdingenieurs van den Waterstaat uitgenoodigd
om de verklaringen, welke naar annleiding van art. 9 der wet
van 24 February 1806 van de oevereigenaars moeten worden
gevraagd bij elk werk waardoor aanwassen knnnen ontstaan ,
te doen stellen op de situatiekaarten van den oever, welke
veryolgens aan den betrokken ambtenaar van bet bestnur der
registratie en domeinen moet worden overgelegd , ten einde voor
de registratie en de overschrijving in de openbare r<"gisters te
zorgen.
In die aanschrijving werd tevens bet verlangen uitgedrukt
dat de staat van den oever, voor den aanleg der werken zou
worden geconstateerd , ten einde later gescbillen over de uitgestrektbeid van den nanwas. door de werken verkregen, afgesneden , of te geinakkelijker nit den weg konden worden geruimd.
Bij schrijven van den 28 Mei 1859, n". 115. zijn, met wijziging
in zoover van de aanscbrijving van 14 April 1854, n®. 174^’,
nadere instrncties aan de Hoofdingenieurs gegeven omtrent de
bewoordingen waariu de verklaringen der oevereigenaars moeten
zijn vervai.
Terwijl rnijn Departement moest onderstellen, dat bij elhmi
aanleg van werken, hetzij kribben , dammen, afsluitingen als
anderzins, waardoor aan was kan ontstaan, de vereiscbte ver¬
klaringen in den vorm , bij die aanscbrijvingen bedoeld , werden
gevraagd, blijkt nit een van den Minister van Financien ontvangen schrijven, dat zulks, althans in sommige provineien,
niet altijd beeft plaats gehad ; anders kon dat Departement,
gelijk bet beweert, niet onkundig zijn gebleven van bet bestaan
van een aantal aanwassen, welke ingevolge de wet van 1806
aan den Staat bebooren.
Aan
Hceren Commissarissen des Konings
in de verschillende provineien.
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Voor zooveel den aanleg van kribben betreft, heb ik bij mijn
Departement eene opgave doen zamenstelleii van de sedert bet
begin van 1854 aanbesteedde werken. Die opgave, voor zooveel
Uwe provincie betreft, bietnevens voegende,verzoekikUHEG.
den Hoofdingenieur nit te noodigen om na te gaan of sedert
bet aangegeven tijdstip, en, zoo dit niet tot te veel moeijelijkheden aanleiding geeft ook vroeger, meerdere aanwas veroorzakende werken zijn uitgevoerd dan die in de opgave zijn
vermeld, en of bij al die werken, waar dit te pas kwam, van
de oevereigenaars de noodige verklaringen zijn afgevraagd en
ingezonden.
V^oor zooveel dit niet mogt zijn gescbied worde alsnog getracbt zoodanige verklaringen te erlangen.
Ten einde ook voor bet vervolg, bet bestnur der domeinen
in staat te stellen om te waken voor bet regt van aaiiwas,
hetwelk reeds ontstaat van bet oogenblik af dat de werken
worden gemaakt, wensch ik dat bet Departement van Financien
steeds op de boogte zij van den aanleg van alle werken vvelke
lot aanwassen of opslibbingen knnnen leiden, en zulks onverschillig of daarop art. 9 der wet van 1806 van toepassinp is.
Ten einde daartoe de gelegenbeid te openen gelieve de Hoofd¬
ingenieur bij elk bestek of voorstel tot uitvoering van zoodanige
werken, er de aandacbt van mijn Departement op te vestigen
dat daaruit aanwassen zullen of knnnen ontstaan, met overlegging tevens, in de gevallen dat art. 9 der wet van 1806
toepasselijk is, van de verklaringen der oevereigenaars en van
de exploiten die daarbij te pas komen.
Ook biertoe verzoek ik UHEG. den Hoofdingenieur uit te
noodigen.
Uit den aard der zaak verandert bet vorenstaande niets aan
mijne circulaire van 13 July 1860, n". 181, betrekkelijk de
opgave der voor verpaebting vatbare aanwassen , en blijft die
circulaire mitsdien in haar gebeel van kracbt.
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I%°. S9.

3e Afdeeling.
Wateestaat.

19 Februarij 1802.

Behoorlijke motiveerinq
van uitvoering werken
huiten openbare
aanbestedinq.

Volgens een Koninklijk besluit van den 30 Julij 1817 moeten
alle aannemingen van werken en alle leverancien ten laste van
den lande, op meer dan vijfhonderd gulden berekend, in bet
openbaar worden besteed. Openbare besteding is dus regel;
ouderhandselie uitbesteding van werken en leverancien, uitzonderiiig. Wanneer aan de laatste wijze van besteding de voorkeur
wordt gegeven en tot bet aangaan van onderbandscbe overeenkomsten boven bet bedrag van f 500 magtiging wordt gevraagd ,
dan verlang ik dat die aanvraag door U beboorlijk worde gemotiveerd.

Aan
de Heeren Iloofdingenieurts
van den Watei'staat.
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ni°.

58.

3e Afdeeliiig A.

12 Maart 1862.
Voorwaarden voor
vergunningcn.

Ik wensch voortaan bij bet verleenen van vergunning, ter
uitvoering van werken, krachtens c!e pnblicatie van den 21
Februari 1806 en bet keizerlijk decreet van den 2 November
1810, de beschrijving der voorwaarden, waaronder die verleend
wordt, afzonderlijk bij rnijne beschikking te bebben gevoegd.
Daarom verzoek ik U den Hoofdiugenienr aan te schrijven
iu bet vervolg bij zijn berigt en advies ter zake van dergelijke
gevraagde vergunning nit te brengen , de beschrijving der voor¬
waarden niet in zijn rapport in te lasschen , maar afzonderlijk
over te leggen.

Aan
Heeren Commissarissen des Konings
in de provincien; enz.

6
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N°. 242.

r«°. 5»,

3e jdfdeeling A.
--

26 April 1862.

Verhoogen van dammen
en kaden bij slcenovens.

Bij mijn Departement zijn klagten ingekomen over de verliooging van dammen en buitenkaden op uiterwaarden bij steenovens, in strijd met de bepalingeu bij de concessie tot oprigting
dier ovens vastgesteld.
Deze zaak heeft reeds herhaaldelijk tot moeijeljjkheden aanleiding gegeven. Terwijl tocli aati den eenen kant verhooging
der kaden en dammen soms scliadelijk voor bet rivierbelaiig
moet worden geacht, valt bet aan den anderen kant bezwaarlijk,
wanneer eenmaal vergunning tot oprigting der fabrieken is
gegeven , de maatregelen te beletten die tot behoud daarvaii
noodzakelijk zijn.
Het is daarom beter voorgekomen voortaan geen vergunning
meer te verleenen tot het oprigten van steenfabrieken langs de
groote rivieren , zoo die fabrieken, ten gevolge van bare ligging,
zicb alleen door kaden of andere terreinsverhoogingen tegeu
bet booge opperwater en het ijs zouden kunuen verdedigen , en
dit voor de algemeene rivierbelangen nadeelig zou zijn of later
vrorden.
UHEG. gelieve hiervan aan den Hoofdingenieur in Uw gewest mededeeling te doen , ten einde daarop bij de beoordeeling
van aanvragen om vergunning tot oprigting van steenovens en
audere gebouwen voor het vervolg te letten.
Voor zoover de bestaande gebouvren betreft, wenscb ik dat
de Hoofdingenieur door U worde uitgenoodigd, om na te gaan
of de voorvvaarden die bij de concessien ten opzigte van het
maken van dammen, vooral loal de lioogte dier dammen betrefl,
gesteld zijn , behoorlijk worden nagekomen.
Blijkt het hem dat dit niet het geval is , dan zal hjj de belanghebbenden, met verwijzing naar art. 6 der wet van 24
Aan
den Beer Commissaris des Konings
in de provincie; enz.
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Februarij 1806, ernstig hebben te waarsebuwen , zich aan de
voorwaarden der concessien te houden. Wordt aan die waarschnwing geen gevolg gegeven dan wacht ik een voorstel tot
zoodanige intrekking.
Tevens wensch ik, dat voortaan in de voorwaarden voor te
verleenen concessien tot oprigtiug van steenovens langs de
rivieren steeds eene bepaling worde opgenomen , aangevende
de hoogte, gemeten op bet verhang der rivier, aan eene rijkspeilschaal, die voor alle aanhoogiugen en bekadingen als maximum
niet mag worden overschreden , op stratfe van intrekking der
concessie.
Eene daartoe strekkende bepaling worde mitsdien door den
Hoofdingenieur bij zljn berigt en advies op aanzoeken tot bet
plaatsen van gebouwen voorgesteld.

f

i
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N“. 136.

I%°. «o

3e Jfdecliiig.
Watbestaat.

24 Junij 1863.

Inschrijving door
biiitenlanders.

Bij het aanbesteden van Waterstaatswerken wensch ik het
beginsel toe te passeii dat mededinging ook voor buitenlanders
opensta.
Ik heb de eer U te verzoeken hierop bij het opmaken der
bestekken te letten.

Aan
de Heeren Hoofdingenieurs van
den W'aterslaat.
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N'>. 254.

m°.

«i.

3e Afdeeling B.
Vcrsirehhen inlichtin■
gen aan amblenaren
Bomeinbeshmr.

9 Januarij 1864.

Mijn ambtgeiioot voor financien heeft mij mededeeling gedaan
van eene door hem uitgevaardigde en met 1 Januari jl. in
werking getredeu nieuwe instructie op het bsheer der domeinen
(eerste °gedeelte). Ilet is mii uit die instructie en uit de mededeelingm van mijn ambtgenoot gebleken dat de ambtenaren
van bet doineinbestuur, om aan de bun daarbij opgelegde verpligtingen te voldoen, zeer dikwijls behoefte zullen hebben aan
inlichtingen en opgaven van verscbillenden. aard die bun alleeii
door tussehenkomst van d»n waterstaat kunneu worden verschaft.
Ik acbt bet in bet belaug der zaak niet wensebelijk dat door
II of de onderUwe bevelen staande ingenieurs regtstreeks met
de administratie van bet domein in brief w isseling worde getreden , maar verlang dat alle vragen en inlichtingen den
Waterstaat betreliende, door tussehenkomst van bet departement
van Financien tot mijn departement worden gerigt.
Ik verzoek UEG. U dienovereenkomstig te gedragen en ook
de onder U geplaatste ambtenaren hierop indachtig te maken.

Aan
Jleeren Jloofdingenieurs in de
verschillende distiicten.

Se Afdeeling B.
16 Februari 1864.
Vitvoering werkeu voor
andere Deparlcmeiiten.

Het is mij gebleken dat, veelal buiten mij om , de ambtenareu
van den Waterstaat zicb belasten met werken ten behoeve van
andere Departementen.
Boezeer dit niet met zoovele woorden in de bestaande reglementaire verordeningen is verboden , wenscb ik echter dat Gij
noch de onder Uwe bevelen staande Ingenieiirs zieh met zoodanige werken iiilaat, dan na daartoe van mij ontvangeii opdragt.
pie opdragt eeumaal verleend , dient Gij U verder voor do
bijzonderheden zoo noodig in betrekking te stellen met bet
Departement, waaronder bet werk beboort,

Jan
Ilceren Hoofdingenieurs in de
ondp.r>ii;lieidene dislriclen.
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©3.

3e Afdeeling B.
2 Maart 1864.
Image haarlen door
landmeiers.

In verband met miju schrijven van 9 Januari jl. , n . 2o4 ,
beb ik de eer.U bi,i deze te nnigtigen om aan de landmeters
van bet kadaster, wanneer zij zich daartoe bij U aanmelden ,
inzage eu zoo noodig toelicbting te geven van de kaarten en
plans der rivieren , wegen en kanalen , ten emde door hen daarvan worde gebruik gemaakt blj bet in kaart brengen der Kijks°I)ie kaarten en plans, welke Gij dagelijks noodig kunt hebben,
znllen evenwel door U in geen geval mogen worden atgegeven ,
inaar moeteu in Uw arohict blijven berusten.

Aan
Ileeren Iloofdingenieurs in de
vcrschiUende dislriclen.
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N". 193.

I\[“ G4,

3e Afclecling B.
4 Maart 1864.
Preslccren van dieiisteu
voor andere
DcpartemmUen.

Op verzoek vau miju ambtgenoot yan Justitie-, hebikdeeer,
ten vervolge op mijne aanscbrijying van den 16 Februari jl.,
n'. 173, U en de onder Uwe bevelen staande arabtenaren van
den Waterstaat te magtigen , zicb voor bet vervolg te blijven
belasten met bet toezigt over bet gewoon onderhoud en de kleitie
herstellingen hetwelk tot nu toe ten opzigte van gebouwen,
onder dat Departement re.ssorterende, werd uitgeoefend.
Uelijke magtiging verleen ik voor zoover tbans gelijke verrigtingen ten behoeve van aiidere Departemeuten plaats hebben , enz.

Aan
de Iloofdingenieurs in do ondersclieidene dintriclen.

N”. 217.

I\°. 65.

‘6e Afdeeling A.

23 Juiiij 1834.

De Minister.

In aanmerking nemende , dat het 'wenschelijk is de beslekken
voor de uitvoering der Rijkswaterstaatswerken zoovee'l niogelijk
op golijken voet in te rigten;
Heeft goedgevonden te bepalen :
dat die bestekken in de beide luspectien van den Waterstaat
naar bijgaand model opgemaakt en ter goedkeuriug zullen
worden iiigezonden.
Geeft hiervan bij afscbrift kennis aan de Inspecteurs in de
le en 2e Inspectie, en aan de lloofdingenieurs in de verschillende districten ten einde zich daarnaar te gedragen.

Model
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MODEL-BESTEK.

WATERST.\AT.

Inspectie.
District.

BESTEK EE VOOUWAARDEE

tot
(Naam van het te makea of te ondcrhoiiden merk).

Dienst van 18
W.

.Teekeniugen.

NB. Ue titel van liet bestek moet zoo kort raogelijk
Z'jn en alleen het hoofdwerk aancliiidon dat gemaakt of onderhouden moet worden met de plaata
waar het gelegen is. Ilet i.s doelmatig die aanduidiog te doen eindigen met de naam der provincie, omdat de nommers der districten minder
algemeen bekend zijn.

INHOUD.
1° Afdeeling. Bescbrijving.
2" Afdeeling. Voorscliriften voor de uitvoering.
3' Afdeeling. Voorwaardcn van algenieenen aard.

1® Afdeeling.
BESCUBIJVING.

Art. 1.

Iloofdafmalin^en.

§ 1. De hoofdafmetingen zijn;
NB. De vcrdeeling in artikelen met doorloopende
paragrafen is vastgesteld, om het gemak dat
daarin gelegen is, wanneer naar eene par. kan
verwezen worden, waardoor men herhalingeu
vermijdt. In de begrooting kan men dan ook naar
de § van het bestek verwijzen. BiJ de onderhondsbestekken kan dit avtikel een gedetailleerde
staat bevatten der te onderhouden werken met
alios wat daarbij behoort, zooals dat reeds bij de
onderhondsbestekken der vs-egen gebniikelijk is.
Ter zijde van den tek.st moet de inhoud van icdere
paragraaf zeer beknopt gemeld worden.

91
IP Afdeeling.
VOOKSCHEIPTEN TOOK DE UITVOEKING.

Art. 2.
Algemeenc reqelen
§ 2. De algemeene regelen en bepalingen,
en bepaliiiqen. vastgesteld bij beschikking van Zyne Excellentie

den Minister van Biunenlandsehe Zaken van
den 24sten April 1860, n". 160, 3deafdeeling,
zijn op dit werk van toepassing en verbindend
voor den aannemer, als waren zij letterlijk in
dit bestek ingelast.
Bi] afwijking wordt daarvan in de volgeude
artikelen melding gemaakt.
De algemeene regelen en bepalingen worden
in dit bestek aangeduid door de letters A. 11. en B.
Art. 3.
§

NB. In dit en in de volgende artikelen en §§ worden
de werkzaamheden meer bepaald OBisclireven.
leder artikel draagt een zeer kort opsoliril't en
iedere § verwijst desnoodig naar de § der A.E.
en B. die het soort van werk aangaat, of meldt
de afwjjkingen die men noodig acht, hetgeen
volgens art. 82 , § 412 der A.R. en B. geoorloofd
is, waarin wordt voorgeschreven, dat die afwjjkingen bepaaldelijk moeten worden uitgodrukt.

IIP Afdeeling.
VOOEWAAKDEN VAN ALGBMEENEN AAED.

Art.

\

Peil.

§ . Het peil, waarnaar de hoogten en diepten geregeld zijn, is bet Amsterdamsche peil,
aangeduid door de letters A.P.
Art.

JEcnlicidsprijzen.

§ . De eenheidsprijzen , bedoeld bij § 882
der A.K. en B., zijn voor dit werk als volgt:
Art.

Tijdshepalinq.

§

. Met inachtneming van § 379 der A.R.
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en B. wordt de oplevering van dit werk bopaald als volgt:
Art.
Belalinfj.

§ . Met inacbtneming van § 386 der A.R.
en A. wordt de betaling vastgesteld als volgt:
(met wijziging der zesde zinsnede, dat de be¬
taling zal gescbieden binncn vier weken, nadat
liet certificaat van betaling en de gevorderde
bewijsstukben in behoorlijke orde bij het departement van Binnenlandsche Zaken zijn ingekomen.)
Art.

Direclie belioeften.

§
Art.

Besleilinif

§ . De besteding geschiedt naar de voorsebriften van §
der A.R. en B (Wanneerde
minste inschrijver en zijne borgen niet bij de
besteding tegenwoordig zijn vervoegen zij zich
binuen een van wege den besteder op te geven
getal dagen aan het gebouw van bet Provinciaal
bestunr van.ten einde bet procesverbaal van aanbesteding en de daarbij behoorende stnkken te ondei’teekenen.)

93
N". 90,
3e Afdeeling.
Inzenden kaart bij
verzoeken aankoop grand
langs Rijltswegen enz.

ee.
29 September 1864.

Volgens een door mijn ambtgenoot vau Financieii aaugenoraen
beginsel, moet bij onderhandscben verkoop van Rijkseigendommeii, aan de koopakte eene schetsteekening van bet verkochte goed gebecbt worden. Voor zoover die eigendommen
kadastraal genommerd zijn , kunncn zoodanige schetsteekeningen
door een landmeter van bet Kadaster naar de kadastrale plans
worden vervaardigd.
Geldt bet evenwel gedeelten van kadastrale perceelen of stukjes
grond langs de groote wegen, enz.. die niei afzonderlijk genominerd met deze een geheel uitmaken , dan wordt eene plaatselijke opneming en uitmetiug gevorderd. De kosten van verkoop
worden in zoodanige gevalleu zeer boog en overtreffen voor
geringe oppervlakten dikwijls den koopprijs.
Uit dien hoofde zag mijn amblgenoot gaarne en verzoek ik
UWEG. om bij de berichten op verzoeken tot aankoop van
gronden langs Rijkswegen , vaarten en kanalen eene kaart op
voldoende sehaal, van den te verk. open grond te voegen.

Aan
Heeren Hoofdingenicurs in de
verschillende districien.
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©S.

3e Afdeelinf) A.
29 September 1864.
Voorwaarden concesaie.

Na gehoudeii overleg met mijn ambtgenoot van Finaneien is
bepaald, dat wanneer bij bet verleenen van concessieu, bet
genot van Rijksgrond of water wordt gegeven , onder de voor¬
waarden van concessie , de volgende bepalingen zullen worden
opgenomen:
„dat de concessionaris voor bet genot van den Ki)ksgrond (of
bet Rijkswater) jaarlijks aan bet Rijk zal betalen eene buur van
f.(door den boofdingenieur in overleg met den betrokkeu ambtenaar van bet domein in te vnlleu) waarvoor bij
nader ten zijuen kosten eene beboorlijke acte met den betrokken
ontvanger der registratie en domeineu moet opmaken ;
„dat van de vergunning geen gebruik mag worden gemaakt
dan nadat;
P. die acte zal gesloteu zijn ; eii 2°. enz.
Ik verzoek UHEG. den Hoofdingenieur nit te noodigen de
bepalingen voortaan op te nemen in de concept-voorwaarden
overgelegd bij de rapporten op verzoeken om dergelijke coucessien.

Aan
Heeren Commissarissen des Konings
in de verrscMllende Provincien,
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N. 156.

«

3i5 Afdeeling B.
Splitsing opgaven in
besteliken in zake
waarde, puin en
grasgmras.

.

24 Maart 1865.

In sommigo best.ekken is voor gras- en lioutgewas, en voor
pnin te zanieii eene soin bepaald, welke door den aariuemer
bij een ontvanger der registratie en donieinen moet wordeu
gestort.
De opbrengst van gras- en boutgewas onder eene andere
rubriek dan de opbrengst van puin door bet Departoment van
Financieii vcrantwoord moetende worden , ver/.oek ik UVVEG.
in bet vervolg voor elk dier onderwerpen een afzonderlijken
prijs in de bestekken te brengen.

*

Aan
Heercn Hoofdingenieurs in de
versehillende districlen.
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No.

eo.

3e Afdeeling A.
2 October 1865.
Erfpacht builen erven.

Bij bet verleenen van vergunningen aan eigenaars van langs
rivieren gelegeti erven tot bet maken van zoogenaamde buitenerven, dat is om hunne erven te vergrooten door eene strook
der rivier te dempeii, wordt de voorwaarde gesteld , dat voor
de ill te nemen oppervlakte , een zekere huur versehuldigd is ,
en met den betrokken ainbtenaar van bet geldelijk beheer een
buurcontract moet worden opgemaakt.
_Mijn Ambtgenoot van Financien wijst mij op eenige bezwaren
die uit deze bepaliug voortvloeiien en , door eene kleine wiizisinsr
zouden vervallen.
Het genot van bet biiitenerf is bestemd om dat van betvergrootte erf te volgeu; beideu worden een gebeel, maar wordt
bet laatste verkocbt, dan blijft toeb de verkooper huiirdvr van
het buiteuerf en de kooper heeft er geen regt op.
Bij gebreke van afscbeiding en van eene in de openbre re¬
registers overgeschreven akte die aautoont dat bet oorspronkelijke
en bet buitenerf twee verschillende eigenaars bebben , worden
beiden te '/amen als een kadastraal perceel geboekt ten name
van den eigeuaar van het onde erf. Daarvan zal veelal bet
gevolg zyn dat bij verkoop van bet een ook het andere mede
verkocbt wordt.
Eindelijk is de onbepaalde duur van het genot niet wel overeen
te brengen met den aard der overeenkomst van huur volgens
art. 1584 B. W.
Om deze redenen zou het mijn ambtgenoot eigenaardiger
voorkomen, om , bij zoodanige vergunningen te bepalen: dat
de door de buitenerven in te nemen oppervlakten water, indien
zij niet kunnen verkocbt worden, in erfpacht zullen worden
gegeven voor dertig jaren , beboudens vroegere opzegging voor
bet geval de Waterstaat de wegruiming van het buitenerf noodig
oordeelt.
Aan
Heeren Hoofdmgenieurs in; enz.
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Wijders ware het wenschelijk, daarbij nog te bepalen, dat
de grens tusscben bet buitenerf en bet oude erf op bet terrein
beboorlijk, b. v. door palen, inoet worden aangewezen, ten
einde als afzonderlijk perceel op bet kadastrale plan te kunnen
worden afgebeeld.
Ik beb de eer UWEG. te verzoeken om voortaan, zooyer
dit te pas komt, bij het voordragen der yoorwaarden tot inwilliging van aanvragen, op de door mijn Ambtgenoot verlangde bepalingen te letten.

7
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3e Afdeeling.

La. L.

9 Mei 1866.

Fergunningen maken
uilweg.

De circulaire van mijn departement van den 6den Julij 1855,
n". 163, bevat voorschriften nopens de behandeling van verzoeken ora vergunning tot bet maken van uitwegen op ’s Rijks
groote wegen. Die voorschriften doelden raeer bepaald op de
regeling der vergoeding volgens art. 715 van bet Burgerlijk
Wetboek voor bet gebruik van bet gedeelte sloot, berm of
anderen liijksgrond waarover de uitweg moet loopen , te betalen.
Bij nadere overweging van dit onderwerp, is bet mynen
Ambtgenoot van Financien en mij wenschelijk voorgekomen,
die vergoeding in bet vervolg niet meer te vorderen.
Alleen wanneer, om een voldoenden uitweg te verkrijgen,
boutgewas uit ’s Rijks beplanting moet worden geveld , wordt
daarvoor de vanwege den Waterstaat gescbatte waarde met
inbegrip van bet verlies wegens tydelijke genotderving van bet
regt van beplanting ten kantore van den betrokken ontvanger
der registratie en domeinen door den belanghebbende gestort,
alvorens met bet maken van den uitweg een aanvang te maken.
In verband hiermede kunneu de afsebriften Uwer bescbikkingen, waarbij vergunning tot bet maken van uitwegen aan
’s Rijks groote wegen wordt verleend en die tot nu toe aan bet
Departement van Financien werden gezonden, voortaan regtstreeks aan den betrokken directeur der registratie en domeinen
worden uitgereikt.
Het beboeft naauwelijks te worden gezegd, dat de bestaande
voorschriften betreffende het in gebruik geven van Rijksgrond
en het rooijen van boomen tot and ere einden, dan bet maken
van uitwegen in stand blijven, en dat eigendomsoverdragt,
van Rijksgrond in geen geval, dus ook niet tot bet maken van
uitwegen, zonder betaling van een evenredigen koopprijs kan
plaats grijpen.
Aan
Heeren Commissarissen des Konings
in al de Prouincien.
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3e Afdeeling.
17 Mei 1866.

Correspondentie met
donieinbestuur.

Bij missive van 9 January 1864, n”. 254, werd U mededeeling
gedaan van het verlangen van mijn Ambtsvoorganger, dat
voortaan alle vragen van het domeinbestuur, den waterstaat
betreffende, door tusschenkomst van het Departement van
Financien tot mijn Departement werden gerigt, en mitsdien
door U en de onder Uwe bevelen staande Ingenieurs geene
regtstreeksche briefwisseiing met de administratie van het domein
werd gevoerd.
Blijkens eene ondervindiug van twee jaren heeft deze maatregel tot bezwaren aanleiding gegeven. Op verzoek van mijn
Ambtgenoot van Financien, ben ik dan ook bereid daarin
eenige wyziging te brengen, voor zoover dat zonder nadeel
voor de dienst geschieden kan. Eene regtstreeksche briefwisseling
tusschen de ingenieurs en de ontvangers der registratie komt
ook mij onraadzaam voor, maar ik vind er geen bezwaar in ,
dat de direeteurs der domeioen en registratie zioh regstreeks
tot U wenden , ter bekoming der, door hen verlangde inlichtingen en opgaven, betreffende feitelijke toestanden. In dat
geval kunt gij U voor gemagtigd houden, die inlichtingen en
opgaven te verstrekken. Reikt echter de strekking der vragen
van den direeteur, naar Uw gevoelen , verder, zoodat bij de
beantwoording byv. ook op toekomstige plannen moet worden
gelet, dan zal de beantwoording door U niet zonder mijne
magtiging mogen geschieden.
Ik verzoek UEDG. U dienovereenkonistig te gedragen, en
hiervan mededeeling te doen aan de onder U geplaatste ambtenaren.
. A '

Adn

Heeren Hoofd-Ingenieurs in de
verschillende districlen.
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N". 162.
3e Afdeeling.

31 Julij 1866.

De Minister van Binnenlandsche Zaken;
Overwegende dat het, na de vaststelling van normaallijnen
voor de groote rivieren en van de hoogten der noodpeilen van
de rivierdijken , wenschelijk is dat ook bepaald worden de grenslijnen voor randen of strooken binnen de oevers , waarop geen
stroombelemmerende voorwerpen mogen aangelegd worden, met
andere woorden dat ook normaallijnen voor hoogere waterstanden
worden vastgesteld ;
Gezien het voorstel van de Inspecteurs van den 12 dezer,
n". 932
Heeft goedgevonden:
te bepalen :
I". Langs de rivieren de Boven-Rijn , de Waal tot Gorinchem,
de Neder-Rijn en Lek tot Vreeswijk , de Geklersche IJssel en de
Boven-Maas zullen strooken der uiterwaarden worden voorbehouden , waarop in het vervolg bet aanleggen van kaden en
andere voorwerpen liooger dan twee el bnven den middelbaren rivierstand niet zal worden toegestaan.
Die strooken worden ter wederzijden begrensd door Ijjnen,
welke gebeel of gezamenlijk en met inbegrip van de normaalbreedte van de rivier zelve, de volgende onderlinge afstanden
zullen bebben:
de Boven-Rijn en Waal van Lobitb tot Tiel .

750 El

naar Gorinchem vermeerderende tot ....

800 ,

de Neder-Rijn en Lek tot Vreeswijk van 450 tot 500 ,
de Geldersche IJssel.

500 ,

de Boven-Maas van Eijsden tot Roermond.

.

300 ,,

van daar naar Yenlo vermeerderende tot .

.

400 ,

....

400 ,

van daar tot Woudrichem.

500 ,

van Venlo tot de Geldersche grens
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2°. Voor den middelbareu rivierstand zal aanvankelijk gelden
de stand der rivier in de zes zomermaanden, gemiddeld over
de jaren 1851 tot 1860, zooals die aan ket boveneinde van elk
riviervak wordt opgegeven in bet gedrukte ,tienjarig oyerzigt
der rivieren” in 1861 van wege bet Departement van Binnenlandscbe Zaken uitgegeven, en volgens de verbanglijn benedenwaarts wordt overgebragt.
De aanwijzing van den middelbaren rivierstand zal na elk
tienjarig tijdvak op nieuw gesebieden.
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M". Sa.

5e Afdeeling.
8 November 1866.
Vinden voonverpeu
van waarde.

De thans bestaaiide bepalingen omtreiit de schadeloosstelling
voor de voorwerpen van delfstoffelijken, natuurkundigen of
historischen aard, die bij de uitvoering van Rijkswerken gevonden worden, brengen te weeg dat die schadeloosstelling
eerst na verloop van eenigen tpd aan de vinders kan worden
uitbetaald. Dit schijnt te veroorzakeii , dat, niettegenstaande de
bepaling, dat die zich aan bet verbergeu , vervreemden of verkoopen van zoodanige^ voorwerpen scbuldig bebben gemaakt,
dadelijk van bet werk moeten worden verwijderd, nu en dan
voorwerpen niet aan de directie worden ter handgesteld, maar
om spoediger aan eenig geld te komen , door de vinders worden
acbtergehouden en in bet geheim verkocbt.
Ten einde dit ongerief te verminderen en bet te loor gaan
van voorwerpen, die voor ’s Rijks verzamelingen belangrijk
kunnen zijn , zooveel mogelijk te voorkomen, heb ik de eer U
te verzoeken , aan de Ingenieurs en verdere beambten, belast
met bet toezicht over Rijkswerken , te kennen te geven , dat
zij zich voor gemacbtigd kunnen houden , om bij nieuwe ontdekkingen van voorwerxjen van den bedoelden aard, tot bet
bepalen der daaraan toe te kennen geldswaarde regtstreeks in
overleg te treden met de Directeuren der Rijksverzamelingen ,
welke de zaak niogt aangaan , zijnde bet arcbaeologisch kabinet
te Leideii, ’s Eijks Museum van Natuurlijke Historie aldaar of
bet Koninklijk Kabinet van penningen in deze residentie. Voorts
dat, als uitzondering op dien regel, infspoedvereiscbende gevallen , zij zich als geregtigd kunnen besebouwen|, om de waarde
der gevonden voorwerpen zelve te bepalen, en onmiddellijk
aan de regtbebbenden uit te keeren, kxinnende dan later bet
bedrag met den in de zaak betrokken Directeur worden verrekend.
,
Aari
de Heercn Hoofdingenienrs van den
fVaterstaal in de ondersc/ieiden
districten; ens.
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3e Jfdeeliiiq.
3 April 1867.
Fergunningen mak en
iiilweg.

De vraag heeft zieli voorgedaan of na de circulaire van mijn
departement van den Oden Mei 1866, Lift L., de direeteurs der
registratie en domeinen nog moeten worden gehoord op verzoeken om vergunning tot ket maken van uit-wegen op ’s Ryks
groote wegen.
Nu voor zoodanige uitwegen geene vergoeding meer wordt
gevorderd en de voor het maken van een uitweg te vellen boomen
door den Waterstaat W( rdt getaxeerd, is alle belang bij eene
raadpleging van den directeur komen te vervallen.
Intusschen dient er op gelet te worden, dat sommige langs
de Rijks groote wegen staande boomen bijzonder eigendom zijn ,
en dat particulieren in eenige provincien regt van eigendoni
beweren te bezitten op den berm van sommige Rijkswegen of
op bet daarop groeijende grasgewas.
In dusdanige gevallon kan tet Rijk over de boomen oi net
grasgewas niet bescbikken, zoolang de kwestie van eigendom
niet is uitgemaakt. Die regten zullen door de ambtenaren van
den Waterstaat dienen te worden geeerbiedigd; mogten deze
die kwestieuse regten nietkennenof daaromtrent in onzekerheid
verkeeren, dan zal in zulke gevallen bet vooraf booren van
den Directeur raadzaam zijn, ten einde eyentuele regtsgedingen
te voorkomen of aanhangige niet te praejudicieren.

Aan
Heeren Commissarissen des Koniiigs
in al de provincien.
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3e Afdeeling.
~—
Vergunnitigen makeu
uilwegen.

10 Julij 1868.

Volgeus de circulaire van mijn departement van den 9 Mei
1866, Litt. L, 3e afdeeling, wordt, bp bet verleenen van vergunningen tot bet maken van uitwegen op ’s Rijks groote wegen ,
geene vergoeding gevorderd voor bet gebruik van bet gedeelte
sloot, berm of andere Rijksgrond, waarover de uitweg moet
loopen. Alleen wanneer, om een voldoenden uitweg te verkrijgen, boutgewas nit ’s Rijksbeplanting moet worden geveld ,
wordt daarvoor de van wege den Waterstaat geschatte waarde
met inbegrip van bet verlies wegens tijdelijke genotderving van
bet regt van beplanting , ten kantore van den ’betrokken Ontvanger der Registratie en Domeinen door den belanghebbende
gestort.
Het is mpnen Ambtgenoot van Financien en mij wenschelijk
voorgekomen de betaling voor bet tijdelijk gemis van beplanting
van den uitweg in bet vervolg te doeu vervallen en dus alleen
de waarde van het gerooide bout te doen vergoeden.
Ik beb (le eer UHEG. van deze nadere regeling mededeeling
te doen.

Aan
Heercn Commissarissen des Knnings
in al de provincien.
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3e Afdeelimj.
_

9<»
13 October 186b.

Opruimen van
hinderlijke voorwerpen
up jaagpaden.

B\j een vonnis vaa den kantonregter te Kampen van den
4den Julij 1865, opgenomen in bet Weekblad van het Regt, n“. 2703,
is op grond van art. 7 van titel 28 der ordonnanee du Roi d’Aodt
1669, pour les eaux et forests de son Royaume, in verband met
de Keizerlijke Decreten van 22 Januarij 1808 en van 6Januari
1811, de bevoegdheid erkend van een scliipper, om zijn schip
aan een lijn voorttrekkende langs een bevaarbare rivier, binnen
de breedte van 24 voet van den waterkant, ook over een met
gras bezet perceel van een ander te loopen, als zijnde die
breedte voor publiek jaagpad ten gebruike der schipperij.
Cassatie, van dit vonnis aangeteekend, is door den Hoogen
Raad, bij arrest van den 24sten October 1865 Weekblad van het
Regt, n". 2740, verworpen ; de Raad beeft daarbij beslist, dat
men gerecbtigd is bij wijze van jaagpad een vaartuig te trekken
over een in den oogst staande grond langs eene openbare rivier ,
op 3 el afstands van den waterkant, zonder vergunning van den
eigenaar van den grond , wanneer niet blijkt dat bet openbaar
gezag eenige beperking beoft gemaakt in de verpligting van
den oevereigenaar, om eene ruimte van ten minste 24 voet
open te laten voor een jaagpad.
Onlangs nu beeft zicb bet volgende geval voorgedaan:
Een gedeelte van bet lijnpad langs de Waal onder Hulbuizen
was door bet water afgeslagen ; langs dit afgeslagen gedeelte
werden jaagpaden over den aangrenzenden moesgrond geleid;
de jagers werden daarop bij vonnis van den kantonrecbter te
Elst van 11 Junij jl., op grond van art. 4754°. van betWetboek
van Strafrecbt veroordeeld wegens bet laten loopen van trekbeesten over eens anders bezaaide gronden.
Ik heb omtrent dit geval, met herinnering aan de vroegere
uitspraken , den Landsadvocaat mr. A. de Pinto geraadpleegd.
Aan
Heeren Cotnmissarisseu des
Konings enz.
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De vraag waartoe het geva] leidt, of het bestuur van den
Waterstaat bevoegd is de hinderlijke voorwerpen die zieb op
de jaagpaden bevinden, te doen opruimen, wordt door den
Landadvocaat in bevestigenden zin beantwoord, met den raad
eehter om van die bevoegdbeid een zoo spaarzaam mogelijk
gebruik te maken.
Ik heb de eer UHEG. een extract van bet advies van den
Landsadvocaat te doen geworden met verzoek, daarvan aan
den Hoofdingenieur in Uw gewest mededeeling te doen.

Ik
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’s Gea-'eniiage , 4 September 18G8.
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„ Ik meen de vraag of bet Bestuurlvan den Waterstaat beyoegd
is de binderlijke voorwerpen die zich op de jaagpaden bevinden
te doen opruimen, met bet oog zoowel op de wet, als op bet
arrest van den Hoogen Raad van 24 October 1865 , toestemmend
te moeten beantwoorden.”
, Zoowel art. 7 der Ordonnantie van 1669 als art. 2 van bet
decreet van 22 Januari 1808 bepaalt, dat de oevereigenaren de
ruimte voor bet jaagpad moeten vrij laten, en dat bet bun
verboden is daarop beplantingen of bepotingen te doen. Eene
voorafgaande aanwijzing van Regeeringswege van de plaatsen,
voor jaagpad bestemd of in te rigten , is derbalve niet noodig.
Het jaagpad is daar waar de sebepen getrokken worden. En nu
komt bet mij voor, dat bet Rijk regt bebbepde op bet gebruik
van den oever voor jaagpad, ook noodweiidig de middelen moet
bebben, zonder welke dit regt niet kan worden uitgeoefend”.
,De Hooge Raad heelt dan ook bij bet aangebaalde arrest
van 1865 met volkomen jnistbeid beslist, dat de oevereigenaren
door ongeoorloofde beplantingen of bepotingen van bet jaagpad,
bet geoorloofd gebruik daarvan niet kunnen verbinderen en
even weinig dit kunnen onttrekken aan zijnej wettige bestemming”.
,Mogt men willen aa.nnemen dat bet Rijk , wanneer bet boomen
of andere beletseleu op jaagpaden bevindende, telkens in regLen
de opruiming daarvan zuu moeten vorderen, en derbalve, wat
er uit volgt, die zou moeten laten bestaan tot na de eindbeslissing des regters, dan zou ook ieder oevereigenaar bet in
zijne magt bebben door zijne willekeurige bandelingen , ieder
oogenblik, voor eenige maanden, misscbien voor eenige jaren,
de scbeepvaart feitelijk te stremmen en bet komt mij voor,
dat dit in stryd zou zijn zoowel met de woorden als met de
bedoeling der wet. Van eigen rigting kan bier, naar mijne
meening, volstrekt geene sprake zijn. Het Rijk beeft voor de
scbeepvaart een wettig regt op bet gebruik van den oever,
en wanneer nu op dat regt inbreuk wordt gemaakt door den
oevereigenaar , wanneer deze daarop boomen of beggen plaatst,
Aan
Zijne Excelleutie den Minister van
Binnenlandsche Zaken.
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op grond van zyn eigendomsregt, dan zou alleen in die handelingen van den eigenaar, maar zeer zeker niet in die van het
Rijk, dat eenvoudig van zijn regt gebruik maakt, eene daad
van eigen rigting kunnen gezien worden.’’
, Tndien ik echter meen, dat de voorgestelde vraag toestemmend
moet worden beantwoord , dan zou ik het toch voorzigtig achten
van dat regt een zoo spaarzaam mogelijk gebruik te maken ,
door de opruiming te beperken tot datgene wat volstrekt noodig
is om bet gebruik van bet jaagpad mogelijk te maken.”
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11°. 59.

3e Afdeeling.
Photographeeren van
belangrijke
waterstaatswerken.

3 April 1869.

Ik acht het wenschelijk, dat gelijk reeds bij sommige werken
geschiedt, in bet vervolg van de meest belangrijke waterstaats¬
werken pbotografiscbe voorstellingen , zoowel na de verscbillende
en meest belangrijke phasen van uitvoering , als na de voltooiing ,
vervaardigd worden.
In verband biermede beb ik de eer U te verzoeken bij bet
ontwerpen van bestekken van werken die daartoe naar Uw
oordeel in aanmerking zouden komen, de levering van een
zeker aantal photografien, op vaste tijdstippen der uitvoering
voor den aannemer verbindend te stellen.
Van de te nemen pbotografiscbe afbeeldingen, verzoek ik U
mi] drie, en den Directenr der Polytechnische school, te Delft
telkens een exemplaar, te doen toekomen.

Aan
Heeren Hoofdingenieurs van den Waierstaat
in de verschillende districten.

110
N®. 291.

!%[°. «8.

3e Afdeeling.
7 Mei 1869.
Maten en gewichten.

Naar mij gebleken is geeft, ook na mijne circulaire van den
19den April 1869, n“. 341, 12de afdeeling, bet bezigen der
systematische benamingen voor de maten en gewigten bier en
daar aanleiding tot verscbil van opvatting.
Tot bereiking van eene gewenschte eenbeid in uitdrukking,
komt uitreiking van de bijgaande nota onder de ambtenaren
mil doelmatig voor.
In verband daarmede doe ik U tot dat doel een tal geealqueerde exemplaren daarvan toekomen.

Aan
de Heeren Hoofdingmieurs in de
onderscheidene districten
Te

Ill

WAARDE.

TE BEZIGEN NAMEN.
a. Lengtematen.
Kilometer

mijl.

Dekameter

roede.

Meter

el.

Decimeter

palm.

Centimeter

duim.

Millimeter

streep.
h. Vlaktematen,
.
bunder.

Hektare .
Are

.

.

.

vierkante' bunder.

c. Inlioudsmaten.
Hektoliter

vat of mud.

Dekaliter

scbepel.

Liter .

kan of kop.

Deciliter

maatje.

Centiliter

vingerboed.
d. Gewigten.

Kilogram .

pond.

Hectogram.

ons.

Dekagram .

lood.

Gram.

wigtje.

.

.

Decigram .

0,1 wigtje.

Centigram .

0,01 wigige.

Milligram

0,001 wigtje.

De namen der lengtematen kunnen met bijvoeging van bet
woord vierkante als vlaktematen en met bjjvoeging van bet woord
kubieke als inboudsmaten gebezigd worden.

112
N°. 189.
3e Afdeeling.
■Verkenmerlien,

99.

18 Augustus 1869.

Bij herhaling is gebleken, dat de peilmerksteenen, hakkelbouten en verkenmerken, welker door de waterpassingen van
de algemeene dienst bepaalde hoogte boven bet Amsterdamsche
peil, ten alien tijde meet btijven dienen ter bewaring van bet
algemeen vergelijkingsvlak voor peilschalen , enz. door bet afbreken of vermetselen van de buizen, sluizen en andere gebouwen, waarin die voorwerpen zicb bevonden, zijn verloren
gegaan.
Hiermede ging ook de vrucbt verloren van soms uitgebreide
en kostbare waterpassingen. Tijdige waarscbuwing of kennisgeving bad eebter dit verlies kunnen voorkomen.
Die kennisgeving scbijnt mij toe bet gesebikst door de plaatselijke en waterscbapsbesturen te kunnen.geschieden , daardeze
uit den aard hunner betrekking bet best met voorgenomen
slooping , verbouwing of verandering der gebouwen en sluizen
kunnen bekend zijn.
Ik heb daarom de eer UHEG. te verzoeken die besturen in
Uw gewest uit te noodigen op de bierboven bedoelde verken¬
merken toezigt te doen bouden en bij voorgenomen slooping
of verandering van gebouwen , waardoor die verkenmerken zouden kunnen verloren gaan, of bun oorspronkelijken en juisten
stand verliezen , daarvan tijdig kennis te geven aan den Hoofdingenieur in Uw gewest, ten einde dezen in staat te stellen
voor de bewaring der peilsboogte te doen zorg dragen.
Den Hoofdingenier in Uw gewest zal biertoe de noodige aansebrijving ontvangen.

Aan
Heeren Commissarissen des Konings
in de verschillende provineien.

113
N». 215.

H”.

80.

3e Afdeeling.
Openbaarmaking
begrooiing
van waterstaatswerhen.

18 Jaauari 1870.

Ik wensch thaiis uitvoeriiig te gaan geveu aau de toezeggmg
bij de behandeling der Staatsbegrooting over 1870 aau de Tweede
Kamer der Staten-Generaal gedaan om, immers wat bet eiudcijfer betreft, aan de begrootingen der aan te besteden werken,
onder beheer van mijn Departement openbaarbeid te geveu eu
verzoek U mitsdieu in bet vervolg aan bet boofd der in te zenden bestekken bet totaal bedrag der raming te vermelden.
De gespecificeerde ramingeu dieuen ecbter in verzegelde con¬
verts , bij de bestekken iugezonden te worden.
Is in eenig bijzonder geval van een werk, b. v. bet ligten
van een wrak, geene raming te geven, dan worde de reden
in de geleidende missive vermeld.

Aan
Heeren Hoofdingenieurs in de
vm'schillende provincien; enz.

8

114
N". 213.

«i°. 81.

3e Afdeeling.
-

21 Maart 1870.

Verkoop boomen.

Naar aanleiding van een in January door een van Uweambtgenooten gedaan voorstel, kon eerst in February jl. tot den
verkoop van boomen overgegaan worden; dat die verkoop niet
voor den geraamden pry’s is gelukt, wordt daaraan toegeschreven dat de verkoop drie maanden te laat is beproefd.
Dientengevolge heb ik de eer UWG. te ver/oeken de opgaven van te verkoopen boomen voortaan in bet najaar in te
zenden.

Aan
Heeren Hoofdingenieurs in de verschillende districtrn.

115
N». 229.

H". 8*.

3e Afdeeling.
21 Maart 1870.
Buitengewone opzichters.

In strijd met de bedoeling bij hunne aanstelling, besehouwt
men de betrekking van sommige buitengewone opzigters als
van blijvenden aard.
Het gevolg hiervan is dat, wanneer die opzigters den leeftijd hebben bereikt, waarop zij voor pensionering in aanmerking zouden komen als zij vaste ambtenaren waren, men hen ,
ook bjj mindere geschiktheid in dienst houdt om hen niet
broodeloos te maken.
Zonder te willen dat de buitengewone opzigters, die thans
in deze categorie vallen , onmiddellijk ontslagen worden , verzoek ik UWEG. toch op het bezwaar voor het vervolg te letten.
In verband hiermede zou het al dadelijk wenschelijk zijn dat
den buitengewonen opzigters in (Jw district, die daartoe in
staat zijn te achten, doofr U werd aangeraden zich aan het
eerlang te houden vergelijkend examen voor opzigter te onderwerpen , onder opmerking dat, bliikens de oproeping tot dat
examen , o. a. in de Slaalscooranl van 2 Februarij jl. voorkomende, voor de tijdelijke opzigters van het Rijk en de provincien geen beperking van leeftyd is bepaald.
Tevens verzoek ik UWEG. in het vervolg ook omtrent de
bekwaambeid, geschiktheid en het gedrag der in Uw district
dienstdoende Rgksbavenmeesters , sluis-brugwachters en buiten¬
gewone opzichters een jaarlpksch verslag uittebrengen. .

Aan
Heeren Hoofdingenieurs van
den Waterstaat.

116
N®. 164.

M”. sa

3e Afdeeling.
_ '

10 Mei 1870.

Opmaken kaarten van
uitgevoerde rivierwerken■

lu het belaug van het behoorlijk bijhoudeu der rivierkaarten
verzoek ik U , na aboop van ieder werkin Uw district, daarvan
eene juiste kaart aan den Hoofdiugenieur belast met de algemeene dienst, toe te zenden.
Van mijn Departement zal die Hoofdingenienr mededeeling
ontvangen van alle langs de rivieren verleende vergunningen
tot aanleg van dam men , kribben , kaden , beplantingeu , bepootingen , steenovens en wat dies meer zij.
Die vergunningen zullen bij de A'lgemeene dienst voor iedere
rivier in een register verzameld worden en met de kaarten ten
alien tijde door de Arrondissements-ingeuieurs geraadpleegd
kunnen worden.

Aan
da Hoof din ganieurs van den Walerstaat
in de onderseheidene distrieten.

117
N". 137.

W”. 84.

3e Afdeelina.
17 January 1871.
Naleving noorwaarden
van concessie.

Het is reeds meermalen gebleken dat de voorwaarden, waaronder aan bijzondere besturen of particulieren concessie tot
uitvoering van werken worden verleend , niet altijd stipt worden
nageleefd, zonder dat de gepleegde overtreding tijdig wordt
ontdekt en het noodige verrigt om die te keer te gaan Moeilijkbeden van verschillenden aard zijn daarvan reeds bij berbaling
bet gevolg geweest; niet zelden ook is in het voortbestaan van
een onwettigen toestand berust, omdat herstel, na lang verzuim ,
met groote bezvvaren gepaard ging.
Niet slechts in het algemeen belang , dat daardoor wezenlijk
schade lijden kan , maar ook tot handhaving van het gezag der
Regeering, is liet wensehelijk, dat afwijkingen van de door
haar gestelde voorwaarden bij het verleenen van vergunning,
zoo veel en zoo spoedig mogelijk worden geconstateerd.
Ik heb mitsdien de eer U te verzoeken de onder Uwe bevelen
staande ambtenaren van den Waterstaat aan te schrijven nauwkeurig toe te zien , dat de voorwaarden der door de Regeering
aan byzondere besturen en particulieren verleende concessien ,
vooral waar die met Rijksbelangen in aanraking komen , stiptelijk worden nageleefd en bij overtreding daarvan onmiddellyk
kennis te geven.

Aan
Hwrm nonfdingenieiirs van den
Walerslaat in alle dislrirlev.

118
N . 224.
3e Afdeeling,
- '
Opruinien vruclilen van
aangekochten grand.

IVo. 85.

29 Julij 1871.

By eene overeenkomst zyn gronden ten behoeve van eeu
Rijksweg aangekocbt die, v66r het contract gesloten was, nog
door de eigenaren bebouwd waren.
Thans ontstaat verschil over de vraag of de vruchten van bet
door hen bebouwde al dan niet te himnen voordeele komen.
Ten einde dergelijk verschil in het vervolg voor te komen ,
verzoek ik U bij het ontwerpen van koopcontracten, in de
kolom bijzondere voorwaarden te vermelden of de te velde
staande vruchten , na de goedkeuring der overeenkomst, komen
ten voordeele van het Rijk, of dat de eigenaar de vruchten
binnen een te bepalen tpd , van het veld ten zijnen voordeele
kan wegruimen.

Aan
de Heeren Hoofdingenietirs in de
verscMllende districten.

119
N". 187.

11°. 86.

3e Afdeeling.
31 Mei 1872.
W A T E E S T A A T.
Uitvoeren meet' iiterk.

Bij circulaire van 14 Januari 1863, n®. 266, heb ik, door
tnsscbenkomst der Oommissarissen des Konings, de Hoofdingenicurs uitgenoodigd o. a. om de staten van meer werk in te
zenden en daarop de goedkeuring af te wachten, alvorens dat
meer door den aannemer te doen uitvoeren Wanneer voortaan
uitvoering van meer werk voorkomt, wensch ik dat mijue
magtiging tot het opmaken van een staat van dat meerdere
verkregen zij , alvorens de staat met den aannemer opgemaakt
worde. Gevallen van dadelijke urgentie of staten beneden f 500
zijn hiervan uitgezonderd , behoudens inzending ter goedkeuring.
Voorts wensch ik in het vervolg zooveel mogelijk vermeden
te zien dat bij staat van meer werk de uitvoering worde voorgedragen van werk niet in regtstreeks verband staande met
een aanbesteed werk Dit behoort bij afzonderlijke besteding of
op afzonderlijk contract te worden uitgevoerd.

dan
Heeren Hoofdinqenieurs van
den Rijks-Walerstaal.

120
N“. 172.

M". 89.

3e Afdeeling.
Inzmiding heslekhen.

24 Augustus 1872.

Het is mij gebleken dat herhaaldelyk tegen het einde van
het jaar voorstellen worden gedaan tot uitvoering van werken,
hetzij bij het opmaken der begrooting voorzien , hetzij waarvan
de behoefte eerst later is gebleken , en in het laatste geval
dikwerf met het doel geen gelden , op de begrooting beschikbaar, ongebruikt te laten.
Noch het eeu , noch het ander kan ik goedkeuren.
A1 de werken , waarop bij de begrooting is gerekend , moeten, indien althans de noodzakelijkheid van uitvoering blijft
bestaaii. zoo tijdig worden voorgedragen, dat de uitvoering
in het gesehikte werksaizoen kan geschiedeu ; v66r dit jaar moeteu de bestekken in elk geval voor 1 October e. k. zijn ingezonden.
Moeten later ten laste van den uitgeputten post nog onvermijdelijk fondsen worden aaugewezen, dan kan zoo noodig
verhooging worden voorgesteld; mijn stellig verlangen is dat
hetgeen op den post overblijft nadat de werken, waarop als
uoodzakdelijk gerekend is , zijn uitgevoerd , onaangeroerd blijve.

Aan
de Hoof ding enienrs in de rer~
sc/iillende districlan; enz.

121
N". 230.

I'i".

3e Afdeeling.
La^

16 October 1872.

Besteden overschotten op
begrooting voor
extra werken.

Het is mij gebleken , dat mijne aaiischrijving van 24 Augnstus 1872 La Q onwillekeurig tot misverstand in de opvatting
aanleiding heeft gegeven.
Bij die aanscbrij ving kon uit den aard der zaak van geene
andere dan de zoodanige werken sprake zijn, als waarvan de
behoefte vooraf was voorzien en erkend. Rivierwerken , waartoe
de sommen, op de Staatsbegrooting toegestaan, als zoovele
credietopeniugen moeten bescbouwd worden eu waarvan de uitvoering kan gescliieden omdat gelden daartoe beschikbaar bleven , door het weglaten van minder noodzakelijke werken of
tengevolge van rabat op bestediagen , zijn niet in voormelde
aanschrijving bedoeld.

Aan
de Heei’en floofdiiigeiiieurs
in de districten; enz.

122
N«. 23.

ni\ 8».

3e AfdeelinQ.
-

16 April 1875.

Ruimte hoven slukken
voor afdrukken
zegel.

Het is raijn Ambtgeuoot van Finaneieil geblekeii dat formuliereii die ter zegeling worden aangeboden , en waarop de zegelstempels ingevolge art. 4 van het Koninklijk besluit van 13
Maart 1844 {Staatsblad n”. 18) bovenaan ter regterzijde moeten
worden gesteld, dikwerf de noodige plaatsruimte voor den afdruk dier zegelstempels missen.
Ik verzoek U in het vervolg te dien aanzien het noodige to
bezorgen.

Aan
de Hecren Hoofdingenieurs in M de
dislrieten en voor de riviereii; enz.

123
N“. 16.

I%io. »0.

3e Afdeeling.
-

9 Julij 1875.

Belreffende; baggerwerken bij
lelegraafkabels.

Mijn Ainbtgeiioot van Financien heeffc, in het belang der
telegraafdienst, den wensch uitgesproken , dat by de uitveering
van bagger- en andere werken, waarbij mogelijke beschadiging
van telegraafkabels kan worden voorzien , de nieeste omzigtiglieid tegen dat gevaar worde in acbt genomen , en dat elke
onverhoopte beschadiging, indien deze oudanks alle voorzorgen
onvermijdelijk bleek, aanstoiids aan het naastbijgelegen Rijks'
telegraatkantoor worde berigt, met juiste opgaaf der plaats.
De werken , welke bier in aanmerking komen, zyn vooreerst
die van den Rijks- en den provincialen Waterstaat en in de
tweede plaats ook werken van gemeenten, polders of particulieren ; wil alzoo de aandaeht van den Hoofdingenieur in Uw
district en van het technisch hoofd van den provincialen Wa¬
terstaat op deze zaak vestigen , en eene aanschry ving betreffende
dat onderwerp in het Provinciaal blad uitvaardigen.

Jan
de Heere.n Commissarissen des
Konings' in de provineien.

124
N«. 24.

11°. »i.

3e Afdeeling.
Order lot aanvang
der xverken.

6 December 1875,

Wanneer in de bestekken bepaald is, dat bet werk binnen
zekeren tijd na de order tot aanvang voltooid moet zijn, en de
betaling der aannemingsom in teriniinen plaats heeft, verlangt
de Algemeene Rekenkamer dat bij de afgifte van de certificaten
voor e/ de termijnen en dus ook de eerste de dagteekening van
de order tot aanvang vs^orde opgegeven, ten einde te kunnen
nagaan of korting voor te late oplevering moet gescbieden.
Wil liierop bij bet afgeven van certificaten letten; ten einde
vertraging in de betaling der aannemingspenningen te voorkomen.

Aan
de Hoofdingenieurs in de verscliillende
districlen exi, die voor de x'ivieren; enz.

125

m.

22.

M°. »3.

3e Afdeeling.
2 Augustus 187i5.
'etreff'ende: in gebruik
geven van Rijksgronden.

Bij de behandeling van een verzoek om vergunning tot het
in gebruik nemen van grond laugs Eijkswegeu , beeft mijn
Ambtgenoot van Financien de navolgende opmerking geiuaakt.
Mogten er verzoeken worden gdaan tot demping van slooten
langs Rijkswegen en tot. in gebruik neming van grooter aaiigeplempte oppervlakte dan voor de eigenlijke uitwegen noodig
is, dan is het tegen bet belang van den Staat die verzoeken in
te willigen. Een onmiddellijk gevolg daarvan is t<ich dat de
aangepleinpte oppervlakten met de daarlangs gelegen erven
worden verheeld, waardoor het na verloop van eenigen tijd
ondoenlijk wordt ’s Rijks eigendomsregten te bandhaven.
In die gevallen zou een verkoop der aan te plempen bermsloot
de belangen zoowel van den Staat als van de aangrenzende
eigenaren beter bevredigen. Het spreekt van zelf, dat tot den
verkoop de toestemming of medewerking van bet Departement
van Financien vereiscbt wordt.
Ik beb de eer daarop Uwe aandacbt te vestigen.

dan
^eeren Commissarisseti deft Konings
in de verschillende provincien.

126
L\ U,

]1°. 93.

le Afdeeling.
29 December 1876.
AZO.
Betreffende:
/let overbrengen van
telegrammen.

Voor de kosten wegens bet overseinen van berigten ten behoeve van den waterstaat, wordt door de administratie van den
Rijkstelegraaf eene declaratie ingezonden waarvan de voldoening
alleen dan kan volgen wanneer zy door mij van eenbewijsvan
oplevering is voorzien.
Een grondige verificatie dier declaratie dient daaraan vooraf
te gaan.
Daartoe beb ik beboefte aan afscliriften van de gewisselde
telegrammen.
Gelief daarom de onder U ressorterende ambtenaren aan te
scbrijven voortaan van de ter overseining aangeboden telegram¬
men afschrift te houdeu, die afsebriften aan bet einde van
elke maand , te beginnen met over .Januari a. s., aan D in te
zenden, waarna ik ze aangevuld met de afsebriften van Uwe
berigten en vergezeld van een verzamelstaat in de eerste helft
van elke maand tegemoet zie.
Deze uitnoodiging is door mij regtstreeks gerigt aan de Hoofdingenieurs in de ondersebeidene districten.

Aan
Heeren Hoofdingenieurs van den Waterstaat
in de ondersebeidene districten; enz.

127
N0.8.

11°. »4.

Afdeeling W.

15 April 1878.
Betreffmide beplanting
van Rijkswegen.

Toen de Minister van Binnenlandsche Zaken zyae circulaire
van 8 Mei 1876, n®. 18, vaststelde, bestond — zooals daarin
werd medegedeeld — bet voornemen, om op alle wegen en
wegvakken, waarvan de Staat bet regt van beplanting beeften
waarvan de kunstbaan met de bermen niet smaller is dan 7 M.,
de open vakken van Rijkswege te doen beplanten. De tbans
beplante wegvakken waren, na veiling der daarop staande
boomen bieronder begrepen , ook die gedeelten weg, beplant
van wege derden, die daartoe geen onberroepelijk regt hadden
verkregen.
De zorg voor die beplantingen zou ten laste van bet Departement van Financien worden genomen, d. i. een onderdeel
worden van bet financieel bebeer der wegen.
Daarmede kan zich rnijn Ambtgenoot van Financien ecbter
niet vereenigen. De zaak der beplantingen zal ten gevolge van
bet met mijn Ambtgenoot gebouden overleg, voortaan als on¬
derdeel van bet materieel bebeer worden bebandeld, zoodat
alleen op die wegen van Rijkswege met boomen, voor den weg
bet meest gescbikt beplantingen , zullen worden aangelegd waar
zulks in bet belang van den weg blijkt noodig te zijn. Hieroji
zal voor bet opmaken der begrooting voor 1879 en volgende
jaren zjjn te letten.
Waar derden mogten verlangen de beplanting te verkrijgen ,
zal, ingeval daartoe vergunning wordt verleend en eene vergoeding bepaald wordt, biervan aan de Directenren der registratie
en domeinen zijn kennis te geven.
Gelyke kennisgeving is noodig, wanneer boomen aan bet Rijk
beboorende, onderbands worden verkocbt.
De circulaire van 8 Mei 1876 , n .l8, kan als vervallen worden
besebouwd.
Ik beb de eer U te verzoeken van den inboud dezer aan den
Hoofdingenieur van ’s Ryks waterstaat in Uw gewest kennis
te geven.
Aan
Heeren Commissarissen des Konings
in de onderscheiden provincien.

128
N". 279.

1%I°. »S.

Afdeelinq
Wateestaat a.

15 April 1878.

Betreffende kosten op
bestedingen.

Behalve de bekendmakingeu der aanbestedingen van Rijkswerken in de Staatscourant is bet mij voor meerdere openbaarheid
wenscbelijk toegesclireveu die aankondigiugen ook in de Nederlandsche Stoompost en de (lids te plaatsen.
Daar de kosten daarvaii ingevolge par. 448 der A.V. ten laste
der aannemers komen, heb ik de eer U te verzoeken de gegadigden, bij de aanwijzing van werken, daarop indachtig te
doen maken , met inededeeling dat die kosten voor de drie gemelde couranten naar gelang van de grootte der aankondigingen
tussehen de zes en twintig a drie en dertig gulden beloopen.
De opgaven der kosten van teekeningen die bij sommige bestekken gevoegd zijn, en vvelke mede ten laste der aannemers
komen, zijn bjj de proviuciale besturen en bij mijn Departement,
tot bet juiste bedrag, te erlangen, waarop ten overvloede mede
de aandacbt der gegadigden te vestigen.

Aan
Heeren Hoofdingenieurs van
den Waterstaat.

129
N». 10.

I%°. »G.

Afileeling IF. a.

16 April 1S78.
BiUrejfende: haarlen
en leeLeningeii.

llet lieeft mljiie aaiulaclit getrokken , dat de teekeniiigeu ,
welke bij bestekkeii gevoegd '/iju, in don laatstou t'ljd van zeer
groote afmetiugen zljn. Niet alleeii dat daardoor de kesten bij
bet litbografeeren veel booger stijgen, ook de daarvoor benoodigde tijd neemt daardoor z.eer toe.
Ik beb de eer U te verzoeken die teekeiiingen daaroni in
bet vervolg zooveel mogelijk te willcn vcrkleinen, betzij door
ze op kleiner scliaal te doen nitvocren , lietzij door de verscbilleiide deelen digter bij elkander te plaatsen, of door de tcekening af te broken, wanncer bet gebeel slecbts eejio berbaling
der deelen zonde vertoonen.

Ann
Ilveren Iloofiliiificincurtt van den JJ'alerslaal
in de dislriclen en voor de riviercn; enz.

9

130
N\ 24.

'%o. »9.

A[ (loelino
Watkestaat a.

22 Jmiij 1878.

BcAreffcnile vcrplaalsiiifj
ran Irlniraafpalru.

Door een Uwer ambtgenooien is onlangs mijue tiisscheukomst
ingeroei'en voor c!e verplaatsiiig van enkele telegraafpalen , in
verband met de afgraviug van cen gedeelte Rijksweg.
Ter vermijding van tijdverlies eu noodeloozo briefwisseling
is bet wenschelijk, dat in dergelijke gevallen , regtstreeks door
U of den ingcnieur in overleg worde getreden met den lijninspectenr tot wieiis ressort de te verplaatsen palen behooren,
en die dan verder overeeukomstig zijne instructieQ kan handelen.
Ik beb mitsdien de eer, hierop voor zoovcel noodig, Uwe
aandacbt te vestigen.

Ann
lie IIoofilii.ijeniriirH in dc vcrschillrndr. ilulririrn.

131
N°. 17.

11=’.

Afdecling
Wateestaat a.

14 December 1878.

Belreffentle: hcsledingen,

Voor cle uitvoering van waterstaatswerken ten laste van de
fondsen der loopende begrooting, worderi thans door sommige
Iloofdiugenieurs zelfs thans nog voorstellen gedaan. Daaraau is
geen uitvoering te geven. Inlegendeel is bet noodig dat de
bestekken voor werken zoO vroeg niogelijk, liefst miustens vier
maanden voor bet einde van bet dienstjaar, ter goedkeiiring
zijn ingezonden ; ten einde er tijd genoeg bescbikbaar blijve oni
de werken pnbliek aan ie bestoden, gelijk in liet algemeen
belaug noodzakelijk is.
ik licb de eer U te vorzoeken bierop in bet vervolg te letter).

Actn
Heeren Iloofdiiigetiicnrs van den TT^alcrslaal in
de verscliillendc dislriclen en vonr de rivieren,
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N". 6.

I%°.

0!>

AfdceHng
Wa t e e s t a a t a.

17 Sopteniber 1879.

Biflrfill'imde: hvjdanliiKj
van Rijhswet](!n.

De Minister van Financien vestigb er mijne aandaclit op, dat
de circulaire van niijn Ambtsvoorganger van 15 April 1878,
n". 8, niet steeds het beoogdo doel, vereenvoudiging in de be-'
liandeling van zaken, ten gevolge heeft geliad.
Ik meen daaroui uitdrukkelijk te moeten doen uitkomen, dat
de ainbtenaren van het materieel beheer bij onderhandsclien verkoop van b)omen, alleeu van den gedanen verkoop konnis znllen
liebben te gevon aau den Directeur der Registratie en Doineinen ,
inaar geenszins vooraf de ambtenaren van het finaneieel beheer
omtreut den koopprijs hebben te raadplegen.
VVanneer in ’t belang van den weg of van de beplanting
boomen jmidick moeten worden verkocht, acht ik het, na overleg
met mijn Ambtgenoot van Financien , verkioselijk dat behoudens
mijne goedkeuring , deopgaveu, welke boomen verkocht knnnen
worden en welke waarde daaraan moet worden toegekend , zonder
tiisschenkomst van dat Departement, zooals tot nu toe in den
regel plants voud, door de Hoofdingenienrs aan de Directeiireii
der Registratie en Domeinen regtstreeks worden verstrekt. Van
don nitslag der veilingen zullen dan die Directeiiren later aan
do Hoofdingenienrs mededeeling doen.
Ik heb de eer U te verzoeken van den inhoud dezer aan den
lloofdingenieur van ’s Rijks Waterstaat in Uw gcwest kennis
te geven, ten einde dienovereenkomstig te handelon.

Jan
do lieeren Comniissarissan dcs Tuininr/s
in do rorstrliillondo })rovincifn.
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I\°

IttO,

Jfdccliiifi

Wateestaat a,

5 November 1879.

BelrciJ'eiidc:
vcrijimniiKjcn.

Bii circnkire van 13 Maart 1862, n". 156, werden deHoofdintrenieiirs door tusschenkomst van de Commissarissen des ivonings
aangesebreven, om de voorwaarden , waaronder zij voorstellon
vergunningen kraclitens liet decreet van 2 November 1810 cn
de M'et van 24 February 1806, to verleenen , afzouderlijk bij
bun advies te voegen.
.
„„„

]k heb de eer U te verzoekeu de Hoofdingenienp, namens
niij, nit te noodigen die wijze van behandehng ook te yolgen
bij liuune berigten ointrent andere onderwmrpen , indien claai oij
bet opleggen van voorwaarden in overweging wordt gegeven.

Ann
Ilccien In^ipecJcurs van den JFalcrslaal
in do le on 2c Inspcciic.
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n°. toj.

N", 3.
A((lo(iliiig
Wateestaat

a.

27 December 1879.
Belrclfoidc: uitiwfiring
van rncer work.

Het beeft niijne iuiudaebt getrokkeu dat door eeiiigo Hool’dKigenieiirs staten van meer work en coiitracteu , tot bedragei)
boven de f bOO, worden ingezoiiden voor werken, die reeds
uitgevoerd of aangevaDgeii zijn , zonder dat daartoe ma"ti<iina
IS verleead.
”
baiidelvvijze is in strijd met de aanschrijviug van 31 Mei
lo7ij, n . 187, en Jean tot ongelegenlretleu aanleiding geven
Ik heb alzoo do eer U de stipte naleving van die aausctirijvinoaan te bevelen.
”
Ingeval zieh de daarbij onvoorziene noodzakelijkheid voordoet,
om met do uitvoering van werJrzaambeden zonder voorafgaande ■
magtiging aan te vangeii, dan behoort mij daarvan, met mededeeling der redenen, en opgave der vermoedeJijke kosten , Irennis
te worden gegeven.

Ilem-on Hoojdingenicurs van dm IFahrslaal
in do dislricicn en voor de rivivren.
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i03.

N”. 8.
Afdeeling
Waterstaat

a.

6 Januarij 1880.

BetreH'cnde: homo hinncn
verboden liringen.

Bij hefc uitlokkeii der Koninklijke bewilligiug vau den bouw
van sluisknechtswoniugen bij Hellevoetslnis, omscbreveii in
bestek n". 4, betreffende bet 3-jarig onderhond der werken ,
behoorende tot bet kauaal door Yoorne, is door den Minister
van Oorlog de opmerking gemaakt, dat bet oprigten van steeneu
gebouwen°in de nabijheid van vestiugen in bet algemeen voor
do verdedigiug nadeelig is te acbten.
Uit dien hoofde oordeelt Zijne Excellentie bet regelmatig dat
bet maken van dergelijke gebouwen i iet in de bestekken worde
opgenomen, dan na voorafgaand overleg met bet Departement
van Oorlog.
Ik verzoek U bij bet ontwerpeu van bestekken of contracten,
waarin dergelijke werken zijn op te uemen, bierop indachtig
te zijn.

Jan
Ilcercn JIuoldiiKifiiiieiirs van den IVnlcrslaal
in de vcrscliillerule dhtriclcn.
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103

A/dcclinri
Watkrstaat A.

28 Juuij 1880.

Belrall'eiule: bclaling op
slatcn van nicer wcrk.

In den laatsten tijd zijn door de Algemeene Rekenkamer
onderscheidene aanvragen van betaling, v^egens sclinldvorderingen betreffende waterstaatswerken, uitgevoerd op staten van
meer werk, onverevend teruggezonden:
1°. wegens gemis aan voldoende omscbrijving van bet in
rekeniug gebragte werk, waardoor niet kon worden beoordeeld,
in boeverre den betrokken aanneraer daarvoor vergoeding kon
woi-den toegekend ;
2 . oindat in den staat posten van arbeidsloon voorkwameu ,
zonder vermelding voor welk gedeelte van bet werk diekosten
strekten;
S”. wegens bet in de verrekeniug opnemen van posten ,-vo]gens mondelingo overeenkomst, weike oogenscbijLlijk geheel of
gedeeltelijk naar de in bet contract gestelde tariefsprijzen waren
te berekenen ;
4 . omdat posten voor arbeidsloon afzonderlijk waren vermeld , voor bet verwerken van in denzelfden staat aangeduide,
geleverde materialen , onder weike leverantien , ingevolge § 452 ,
6o ahnea der algemeene voorschriften , dergelijk loon begrepen is.
Dergelijke bemerkingen van de Rekenkamer gevcn aanleicling
tot vertraging in de nitbetaling dcr verschuldigde aannemingspenningeu, weike door eene meer naauwkeurige bebandeliiig
van zaken kan verineden worden.
Ik heb mitsdien de eer U te verzoeken , bij bet ontwerpen
van staten van meer werk, op bet vorenstaande te Ictten on
de posten naaiiwkenrig te toetsen aan de bepalingen van bet
Adn
ITecren Hcofdingenieurs van dm H’alcrslaai
in de verscfiilleridc dishicten; vnz.
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met den betrokken aanncmer gcsloten contract eu zoo volledig
mogelijk te omscbrijven.
Ten overvloede vestig ik er Uwe aandacbtop, datmijneaanEchrijving van 7 Februari jl., n". 1, betrekkelijk eventueel aan
de aanneraers verbleven bouwstotfeu van waarde, ook op dergelijke verrekeniugstaten van toepassing is te acbten; hetkomt
niij initsdien werschelijk voor, dat ook biervan aan bet slot
der stateu van meer of minder werk, zooveel noodig, melding
worde gemaakt.
Zoolang in de nog loopende staten van verrekening m vorenstaaude opinerkingen uiet is voorzien , beboort nit de af te geven
certificaten van betaliug biervan bepaaldelijk te blijken.

138
N". 14.

11°. lOX.

Afdcelinq
Waterstaat a.

21 Jauuarij 1881.

Bdreffcnde: ovciicgr/iiig
van kwUaniien-aan~
bestcdingswerken.

De Algemeene Rekenkainor wensclit, dat in ile bestokknn of
contracteii waar aau aainieiners de verpligtiug wordt opgelegd
oiu zekere vorderingen aan derden te voldoen , in ’t vervolg de
bcjialing worde opgenoraeu, dat de da.arvoor te ontvaiigeii
kwitaiitieu bij de betalingstukken mooten worden overgelegd.
Ik heb de eer U te vcvzoekeii bij bet ontwerpen van dergelijko
stiiliken , liierop indaclitig te ziju.

Jan
Jlcercn Iloofdingenieurs van den
Walvrslaal in de onderschcidcnc
dislriclcn; enz.
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I%°. 105.

JfdcvUng
w
A
Water ST A AT A.

4 Jiuiij•’ 1881

Belrejf'ende: ?(Uvoeriuij
van baggerwcriu

Ik heb dc eor U te verzoekeii bij het ontwerpeu van bestckkeii
eii contracteii betreffende de uitvoering van baggerwerk, daarin
de noodige bepalingen te doeu opnemen, die de aaiinemers dier
werken, bij voorkomende gevallen , verpligten tot ouverwijlde
wegruiming van eventueel grzonken baggermaterieel.

Jan
Jlcercn lloo/diiigenicurs van den jralcrslaal.
in de vcrscliitlende dhlrklcn.

Aftlecliiifi
Waterstaat

a.

7 Julij 1881.

Bolrn/fcncle :
reisdedaralien.

Ik lieb (io ecr U te ver/.oekeu zorg te willeii dooii drageii ,
diit op de door U in te, zeiideu leisdeclaratieu voldoeiide riiiiute
worden gelaten , om daarop mijne verklaring te kiiniieii plaatseii.

Ann
de llecrcn Iloofdwricnicurs in
al dc disiriclen; en%.
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I\’o.

lOS.

Afdceling
Wateestaat a.

18 Julij 1881.

Bi’lre/Ielide: verlioop
bennslooleii.

Ik heb de ccr U medo te deelen , dat ak regel is .'laiigoiiomeii
oni de bermslooteu laiiga iiijiiswegeii slecbts te verkoopeii langs
do (rebeelo lengte van de jiereeolen dcr aanvragors.
Wil biervaii aan de bctrokkeii boofdingeuicurs mededeeliiig
doen.

Aan
den Heer Tnitpecleur van den Walerslaal
in de le inspeclie.
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N". 9.

108.

Afdeelint)
Wateestaat a.

22 Julij 1881.

Jielrefjendi!:
helalinf)sUil,ii>ii.

De Algemeeue Rekeukaiuer verlaugt, dat uit de certificaten
vail beialing de redeii blijke die tot toepassiug van kortiiig op
de aaiiuemiiigspcniiiiigeii aanleidiiig heeffc gegeveu.
Ik verzoek U mitsdien in dergelijke gevallen bebalve dc onistaiidige vcrmelding in de geleidende brieven, ook voortaan in
Tlwe vorklaring zoo beknopt inogelijk do rodon op te geven
die tot do korting lieeft geleid.

jiaii
ileeren Tlonfdingpiiienrs in licl le en 2e
rivierdUlrirl en in alle disiriclen.
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1%". io».

N". 8.
Afihelinq
Waterstaat

17 September 1881.

a.

Bi'lri’fjetulii: wraL hen.

Het geval lieeft zich voorgedaan, dat, tengevolgo der nitgevoerde werkzaamheden tot opruiming, een wrak spoorloos is
verdwcncn.
Deze zaak gaf aanleiding tot de vraag, of de aannemer, in
verband met de besteksbepalingen , i-egt bad op zijiie aannemingsom , vermits , in weerwil van daartoe vriicliteloos gedane peiliugen , bezwaarlijk bet bewijs kon worden geleverd , dat bet gezonkeii vaartuig nit de rivier was verwijderd.
Ten einde dergelijke moeijelijklieden to voorkomen , vei'zoek
ik U in de bestekken of contracten voor' bet ligten van vaai-tuigen en andere voorwerpen eeue bepaling op te nemen, die
voorziet in bet geval, dat bet te ligten voorwerp zonder gesloopt te zijn, verdwijnt, en na verloop van een bepaalden
tijd niet wordt ternggevonden.

Aan
llcei'cn Jloofduigeineurs in de rivieroii
en overige dislriclen.
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no.

Jfdeelinq
W A T E It s T

H November 1881.

A A T.

Bitlrefl'ende: honlekhcn.

Ter vereenvoudiglng, en bij kleine bestekken, ter besparing
van drukkosten , is bet mij weiischelijk voorgekomen in de geilriikte bestekken de vernielding van de inboudsopgave eu der
atdecling te doen vervallen. Meer andere wijzigingeu zijn van
lieverlede, uaar bet scbijnl, in den in 1861 vastgestelden vorni
gebragt; zoo wordt o. a. de vermelding der onderwerpon in
marge niet nicer gevolgd.
Andere wijziging scbijiit niij op dit oogeublik niet te worden
vereisclit. Mogt dit naar Ilwe meening wel liet geval zijn, dan
zal ik daaronitrent gaariio een voorstcl te gemoet zien.

Aan
den ITcer Impecteur van den Walerslaal
in de le Inspeclie.
idem
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]\°. 111

.

Jfileeliiig
Wateestaat

a.

28 November 1881.

Bericlit op schrijven van
27 October jl., n”. 38
hetreU'enfle: slaten
van vcrrekening.

De iu Uw sclirijveu aangevoerde bezwareu schijrien voor liet
grootste deel het gevolg van de opvattiiig dat alle verrekeuingstateu aau de voorafgaatule goedkeuriug van den Minister inoeten
worden onderworpen. De aanscbrijving van 26 September jl.,
n'’. 3, vermeldt dit niet en bet ligt ook niet in de bedoeling.
Deze staten behooreu , na afloop van het werk, en alleen bij
onderbondscontracten, waarvan de termijn 31 December vervalt,
niterlijk 1 December algesloten en te zijner tijd, na door den
Minister te zijn goedgekeurd, bij de certificate!! van betaling
gevoegd te worden.
In de bevoegdheid bij § 452 der A. V. aan de directie toegekend is dus door deze aanscbrijving geen verandering gebragt.
Staten van nicer en minder wcrh zijn diegene, welke eene wijziging
van bet in het contract omschreven werk betrelfen.
Staten van a/rckcning zijn genoemd die welke betrekking
hebben tot;
a. meer of minder levering dan in bet bestek omscbreven
leverantien , ofscboon het bescbreven werk toch wordt nitgevoerd ;
h. verwisseling van bouwstoffen overeenkomstig § 452 der
A. V.

Wanneer deze staten van afrekening voor onderboudswerken ,
die op 31 December vervallen, op 1 December worden afgesloten,
dan volgt daaruit niet dat het werk bniten onderhoud is; ook
dit denkbeeld schijnt voort te vloeijen nit de onderstelling dat
voorafgaande goedkeuring dier staten werd bedoeld.
Aan
de Hecren Inspecleurs van den Walerslaal
in de le en 2e inspeclie.

Hetgeen
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