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VOO R B E RIO H T.

In aansluiting aan het net der nauwkeurigheidswaterpassingen van de Nederlandsche Rijkscommissie
voor graadmeting en waterpassing en van den Algemeenen Dienst van den 'Vaterstaat, werden door dien
dienst in het tijdvak 1887-1891 verschillende gewone waterpassingen verricht, voornamelijk met het doel
de hoogteligging van de nulpunten van de peilschalen langs de hoofdrivieren, de Zeeuwsche stroomen, de
Noordzee en de Zuiderzee, ten opzichte van het vergelijkingsvlak, zooals dat door die nauwkeurigheidswaterpassingen was gevonden, te bepalen.
De langs dezen weg verkregen hoogtemerken zijn in dit register vereenigd met die der nauwkeurigheidswaterpassingen, voorkomende in het werk van de Nederlandsche Rijkscommissie voor graadmeting en
waterpassing, onder den titel: "Uitkomsten der Rijkswaterpassing ", in 1888 bij Martinus Nijhoff te
's-Gravenhage in het licht gegeven, en in dat van den Algemeenen Dienst van den Waterstaat als "Lijst
van de lijnen der nauwkeurigheidswaterpassingen, verricht in 1886 en 1887 ", in 1890 bij De Gebroeders van
Cleef te 's-Gravenhage verschenen. (De buiten de grenzen liggende merken zijn hierbij niet opgenomen).
De verschillende merken zijn gemeentenswijze bijeengevoegd, voor elke gemeente afzonderl~ik-genommerd;
de tot elke provincie behoorende gemeenten zijn in a.lphabetisehe orde gerangschikt. Elke provincie vormt
een deel.
In elke gemeente volgen zooveel mogelijk de merken op elkander, zooals zij zich voordoen, wanneer
men uitgaat van het naastbijgelegen merk van nauwkeurigheidswaterpassingen.
Naast de kolom voor het rangnummer is een kolom aangebracht, waardoor de merken van de
Nederlandsche Rijkscommissie voor graadmeting en waterpassing en voor die van de nauwkeurigheidswaterpassingen van den Algemeenen Dienst van den Waterstaat worden aangegeven en wel door Cl' e2 , AD.
en AD 2 ; C voor de merken der Rijkscommissie, AD. voor die van den Algemeenen Dienst; de cijfers 1 en 2
bij deze letters duiden aan of de merken in de eerste of in de tweede afdeeling van de. hiervoor genoemde
drukwerken voorkomen en het nummer achter de letter gevoegd, geeft het volgnummer aan van genoemde
drukwerken.
Bij de omschrijving van de plaats der merken in de verschillende bouwwerken is oBdersteld, dat de
waarnemer staat tegenover en met het aangezicht gekeerd naar het muurvlak, waarin zij zijn aangebracht.
In de kolom voor de tot nu aangenomen hoogte zijn bij de gewone watel'passingen van den
Algemeenen Dienst alleen de hoogtecijfers vermeld, die in gedrukte officieele registers of als opschriften op
de merken voorkomen.
De laatste kolom bevat de verschillen tusschen de nieuw gevonden hoogte en de tot nu toe aangenomene, welke verschillen van het positieve teeken zijn voorzien, indien de oude hoogte grooter bleek
dan de nieuwe. Voor herleiding van de vroegere aangenomen hoogte tot de nu aangenomene, moet het
van w'tgenoemde wo,den afgekokken.
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De gebezigde instrumenten en de gevolgde wijze van werken worden voor de nauwkeurigheidswaterpassingen beschreven in de " Uitkomsten " hierboven vermeld.
Voor de andere waterpassingen van den Algemeenen Dienst zijn, op enkele uitzonderingen na, dezelfde
instrumenten gebezigd. De waterpas8ingen werden verricht met gelijke slagen. Elk traject werd tweemaal
gewaterpast, eens in de eene, daarna in tegenovergestelde richting, door dezelfde ploeg van twee civiel-ingenieurs.
Bij een verschil in uitkomst, dat het vermoeden van vergissingen of van standvastig oploopende fouten
deed ontstaan, werd de waterpassing herhaald. De rivierovergangen zijn door twee ploegen verricht.

Vergelij kingsvlak.
Het vergelijkingsvlak is het A.P. dat in het Verslag van de Nederlandsche Rijkscommissie voor
graadmeting en waterpassing is aangewezen als gelegen 9 voet 5 duim Amsterdamsche maat (2,67689 l\I.)
beneden het gemiddelde van de hoogte van het midden der groeven in de marmeren steenen, met opschrift:
"Zeedijks Hoogthe zijnde negen voet vijf duym boven Stads Peyl", in de Oude Haarlemmersluis, de Nieuwe
Brugsluis, de Kolksluis, de Kraansluis en de \V est-Indische sluis te Amsterdam.
Het wordt aangeduid door de letters "N.A.P." voor alle merken, waarvan de hoogtebepaling berust op
de nauwkeurigheidswaterpassingen.

Beschrijving der merken.
Als hoogtemerken geplaatst voor een der waterpassingen hiervoor vermeld, komen voor:

1.
(midden)

Il.
(bovenkant)

a.

Hoofdmerken.

b.

Groote bronzen kruisbouten.

c.

Bronzen pijpbouten.

d.

Kleine vierkante broIizen kruisbouten.

e.

Kleine ronde bronzen kruisbouten.

e'.

Ronde ijzeren bouten. (In het voorbericht van de "Lijst
van de lijnen der nauwkeurigheidswaterpassingen"
vermeld onder e).

f.

Bronzen knopbouten.

g.

IJzeren knopbouten.

a. Het hoofdmerk bestaat uit een bronzen bout, beschermd door eene daarvoor geplaatste bronzen plaat.
De bout, vierkant van doorsnede 20 X 20 m.M. en 90 of 150 m.M. lang, is tot op eene diepte van ongeveer
50 m.M. volgens de lengteas uitgeboord (de meesten flauw conisch), terwijl de middellijn van het dus
gevormde boutgat &.5 m M. bedraagt.
De plaat is rechthoekig, 200 m.M. lang bij 120 m.M. hoog; op het voorvlak voorzien van een groef
lang 130 m.M., breed 5 m.M., in het midden met eene ronde opening van 13 m.M. middellijn. De bouten
en platen zijn zoodanig in het muurwerk met cement v3stgegoten, dat de as van het boutgat horizontaal
is, dat het middelpunt van de opening, die zich in de plaat bevindt, gelegen is in de as van het boutgat
en dat de lengteas van de groef in de plaat ligt in het horizontale vlak door de as van het boutgat.
b. De groote bronzen kruisbout is een bout van 130 m.M. lengte, met vierkanten kop van 20 bij 20 m.M.
en volgens de lengteas flauw conisch uitgeboord. Op den voorkant van den kop en evenwijdig aan de
zijkanten, zijn door het middelpunt der opening twee groeven loodrecht op elkander aangebracht. De bouten
zijn zoodanig in het muurwerk bevestigd, dat een der groeven horizontaal is.
Ook komen enkele niet uitgeboorde bronzen kruisbouten voor, met vierkanten kop van 24 bij 24 m.M.,
insgelijks voorzien van twee groeven loodrecht op elkander.
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c. De bronzen pijpbout is een bout van 90 m.M. lengte, aan het voorvlak 20 m.M. in het vierkant,
zonder groeven, volgens de lengteas flauw conisch uitgeboord. De bout is van hakkels voorzien.
d. De kleine vierkante bronzen kruisbout is lang 80 m.M. en aan den kop 10 m.M. (Rijkscommissie)
of 10,5 m.M. (Algemeene Dienst) in het vierkant. Op den kop bevinden zich, evenwijdig aan de zijkanten,
twee groeven loodrecht op elkander.
e. De ronde bronzen kruisbout is een hakkelboutje van 60 m M. lengte, voorzien van een ronden kop
van 10 m.M. middellijn, ~vaarin twee groeven loodrecht op elkaar.
e'. De ronde ijzeren bout is lang 75 m.M. en heeft een ronden kop van 20,5 m.M. middellijn,
zonder groeven.
f. De bronzen knopbout bestaat uit een halfbolvormigen knop van 25 m.M. middellijn, waaraan een
dook van 50 m.M. lengte, die in dekzerk of metselwerk is vastgegoten.
g. De ijzeren knopbout is gegalvaniseerd en bestaat uit een halfbolvormigen knop, waaraan een
steel lang 70 m.M.
De conische gaten in de merken a, b en c zijn onderling gelijk.
De Rijkscommissie voor graadmeting en waterpassing gebruikte de merken a, b, c, e en f (enkele
malen d), de Algemeene Dienst van den Waterstaat voor de nauwkeurigheidswaterpassingen de merken
c en e' (enkele malen b, d, f en g), voor de gewone waterpassingen de merken e en e' (de eerste gewoonlijk
als verklikkers; enkele malen de andere merken).

De opgegeven hoogtecijfers van de geplaatste merken gelden, wanneer niet uitdrukkelijk een
andere aanwijzing wordt gegeven:
bij de hoofdmerken o. voor het midden van de horizontale groef in de plaat;
bij de groote bronzen kruisbouten b. de kleine vierkante bronzen kruisbouten d en de kleine
ronde bronzen kruisbouten e voor het snijpunt van de assen der groeven;
bij de bronzen pijpbouten c. VOOl' het midden van het cirkelvormige gat in den kop;
bij de ronde ijzeren bouten e'. de bronzen knopbouten f en de ijzeren knopbouten g. voor het
hoogste punt.
Van de vroeger bestaande verkenmerken gelden de gegeven hoogtecijfers, indien geen nadere
aanwijzing is gedaan:
bij de ijzeren knopbouten, voor het hoogste punt;
bij de peilmerksteenen, voor het midden van de horizontale groef of voor het bovenvlak van
het merkvlak ;
bij de vierkante bouten (ijzeren), voor het midden van de horizontale groef in den kop, of, waar
die ontbreekt, het midden van den kop; en
bij de peilschalen, voor het nulpunt afgeleid uit de waargenomen deelstreep.

VOORBERIOHT
VOOR

DE T-VVEEDE

UITGAVE_

De inrichting en de nummering der merken van de eerste Uitgave is behouden.
Verdwenen, verplaatste of onbetrouwbaar geworden merken zijn weggelaten.
Waar twijfel aan de betrouwbaarheid van het hoogtecijfer bestaat, bijv. ten gevolge van vermoedelijke
zakking van het bouwwerk, is zulks aangeteekend.
De merken, die door den Algemeenen Dienst van den Waterstaat zijn geplaatst ter vervanging van
verdwenen (Cl en AD t ) merken, hebben het nummer van de verdwenen merken gekregen met bijvoeging
van de letters a, b enz.
Indien merken ten onrechte onder zekere gemeente waren opgegeven, zijn deze gebracht onder de
gemeente, waarin zij inderdaad gelegen zijn, met bijvoeging van de voormalige aanwijzing van nummer
en gemeente.
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VOORBERIOHT
VOOR

DE DERDE UITGAVE_

Deze uitgave is geheel gelijk aan de vorige.
Jaarlijks zal een lijstje van de bekend geworden wijzigingen verkrijgbaar worden gesteld.
.Hiervan geschiedt mededeeling in de Nederlandsche Staatscourant.
Maart 1906.

1
Merken
der
Volg- nauwkeurignum- heidsmer. water·
pasI singen.

Hoogte in M.
Gemeente

Nadere

Omschrijving

plaatsbeschrijving.

van het merk.

BEERTA.
Gebouwtje voor
de registreerende
peilschaal
te
NieuweStatenzijl.

Westelijke gevel, nabij
den linkerhoek; 0,21 M.
rechts van den linkerhoek,
2,30 M. links van den
rechterhoek des gevels,
1,42 M. boven het plint,
ongeveer 1,62 M. boven
beganen grond.

PIJPBOUT
en twee kleine ronde
kruisbouten , een 227
millimeters er boven,
een 302 millimeters er
onder.

BEERTA.
Sluis de "Nieuwe
Statenzijl".

Peilschaal in den ooste- NULPUNT DER PEILSCHAAL, -0,088
lijken rechtstandsmuur afgeleid uit de hoogte
van het buitensluishoofd ; van den bovenkant der
de bovenkant van de peil- schaal, die 5,37 M. boven
schaal ligt 0,38 M. onder volzee en 6,75 M. boven
den bovenkant van de het nulpunt ligt.
dekzerk.

0,000

+ 0,088

3

BEERTA.
Sluis de "Nieuwe
Statenzijl".

Peilschaal in den oostelijken rechtstandsmuur
van het binnensluishoofd,
ten zuiden van de schotbalksponning ; de bovenkant van de schaal ligt
0,37 M. beneden den bovenkant van de dekzerk.

NULPUNT DER PEILSCHAAL, -0,078
afgeleid uit de hoogte
van den bovenkant der
schaal, die 2,81 M. boven
Aapeil en 3,25 M. boven
het nulpunt ligt.

0,000

+

4

BEERTA.
Sluis de "Nieuwe
Statenzijl".

Oostelijke rechtstandsmuur van het binnensluishoofd, noordelijk of
links van de laatstgenoemde peilschaal; 0,16
M. van de schaal, 0,47
M. onder den bovenkant
van de dekzerk.

VIERKANTE KRUISBOUT
met eene horizontale en
eene verticale groef.
BOVENKANT.

3,078

1

2

0, 386

en plaats van
het merk.

boven Verschil
boven
A.P.
N.A.P.
in M.
tot nu
gevonden. aangenomen'l
8,686

1

01 86

BELLINGWOLDE.
Schutsluis te de
Bult (Bultsterverlaat).

Westelijk sluishoofd,
in het midden van den
noordwestelijken slagstijl,
breed 0,68 M.; 0,51 M.
onder den bovenkant van
de dekzerk.

PIJPBOUT
en twee kleine ronde
kruisbouten , een 407
millimeters er boven,
een 589 millimeters er
onder.

1,428,

2

O2 39

BELLINGWOLDE.
Noordoostelijke zijgeLogement
van vel, inspringend gedeelte,
Bultena te de Bult. tusschen de beide ramen;
0,77 M. boven het plint.

VIERKANTE KRUISBOUT
met eene horizontale en
eene verticale groef.

2,788

0,078

2
Merken
der
Volg- nauwkeurignum- heidsmer. waterpassingen.
1

2

3

4
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Hoogte in M.
Gemeente
en plaats van

Nadere

Omschrijving

plaatsbeschrijving.

van het merk.

het merk.

I

DELFZIJL.
Protestantsche
kerk te Oterdum.

Westelijke gevel, 1,22
M. links van den toren,
1,21 M. rechts van den
linkerhoek van den muur,
ongeveer 1,80 M. boven
beganen grond.

DELFZIJL.
Protestantsche
kerk.

Zuidelijke zijgevel, tusschen het eerste raam en
den tweeden pilaster van
den linkerkant; 1,06 M.
rechts van het raam, 1,02
M. links van den pilaster,
ongeveer 1,69 M. boven
beganen grond.

DELFZIJL.
Groote- of Dorpsterzijl, uitwateringsluis van het
Damsterdiep te
Delfzijl.

Binnensluishoofd, zuidoostelijke vleugel, ten
zuidwesten van de schotbalksponningen ; de linkerkant van den steen
ligt 1,55 M. ten zuidwesten of rechts van de hardsteenen blokken, waarin
zich de schotbalksponningen bevinden, de bovenkant ligt in het midden
0,32 M. onder den bovenkant van de dekzerk.

DELFZIJL.
Groote- of Dorpsterzijl, uitwateringsluis van het
Damsterdiep te
Delfzijl.

Binnensluishoofd, zuidoostelijke vleugel, ten
noordoosten van den
laatstgenoemden
peilmerksteen, 0,37 M. ten
noordoosten of links van
de tweede schotbalksponning geteld van den peilmerksteen, 0,92 M. onder
den bovenkant van de
I dekzerk.

DELFZIJL.
Waterpoort
Delfzijl.

Verschil
boven boven
A.P.
N.A.P.
in M.
tot nu
ge·
aangevonden. nomen. I

te

Westelijk afgerond gedeelte van den borstweringsmuur op het horizontaal gedeelte van den
westelijken vleugel; 0,19
M. rechts van de aansluiting van bovengenoemd
afgerond gedeelte en den
westelijken rechtstandsmuur. 0,59 M links van
het front, 0,25 M of 4
lagen metselwerk onder
den onderkant der deklijst.

GROOTE KRUISBOUT

5,487

en twee pijpbouten een
369 millimeters er boven,
een 320 millimeters er
onder.
HOOFDMERK

3,749

en twee pijpbouten, een
287 millimeters er boven,
een 251 millimeters er
onder.

PEILMERKSTEEN

0,547

met eene horizontale
groef en ingehakte hoogtecijfers van 0,00 M. +
W.P. en 0,81 M. + A.P.
Waterpassing van Groningen door K. van Rijn.
Peilmerkst. nO. 24.

V IERKANTE

IJZEREN
KRUISBOUT

0,646

met eene horizontale en
eene verticale groef, 22
m.M. hoog.
BOVENKANT.

RONDE BRONZEN KRUIsBOUT

(Niet duidelijk zichtbaar door invoeging van
het metselwerk).

6,464

0,81

+0,263

3
Merken
der
Volg- nauwkeurignum- heidsmer. waterpassingen.
1

2

3

4

5

I

Hoogte in M.
Gemeente
en plaats van

Nadere

Omschrijving

plaatsbeschrij ving.

van het merk.

het merk.

GRIJPSKERK.
Protestantsche
kerk te Visvliet.

Oostelijke gevel, tusschen de beide contreforten ; 1,31 M. rechts van
het linkercontrefort, 1,33
M. links van het rechtercontrefort, 0,08 M. beneden den onderkant van
de cordonlijst, 0,83 M.
boven het plint, ongeveer 1,30 M. boven beganen grond.

GRIJPSKERK.
Draaibrug te Visvliet over de Visvlieter vaart, in
den straatweg van
Leeuwarden naar
Groningen.

Noordelijke
vleugel
van het westelijk landhoofd; de zuidelijke- of
linkerkant van den steen
ligt 0,02 M. van de aansluiting van den vleugel
met den rechtstandsmuur van het landhoofd,
de bovenkant ligt 0,27
M. onder den onderkant
van het hoekblok bij die
aansluiting.

GRIJPSKERK.
Protestantsche
kerk te Grijps·
kerk.

Oostelijke gevel, links
van den ingang, midden
onder het raam; 1,76 M.
van den dag der deur·
opening, 1,51 M. boven
het plint, ongeveer 1,88
M. boven beganen grond.

GRIJPSKERK.
Logement "Spoorzicht" te Grijpskerk, bewoond
door R. van der
Burg, gemerkt A.
nO. 129.

Voorgevel, tusschen het
tweede en derde raam van
den rechterkant, In de
benedenverdieping;
de
linkerkant van den steen
ligt 0,24 M. rechts van
het linkerraamkozijn, de
rechterkant 0,87 M. links
van het rechterraamkozijn, de onderkant ongeveer 0,48 M. boven beganen grond. De groef komt
overeen met den onderkant der raamdorpels.

GRIJPSKERK.
Kommerzijl.

Westelijk landhoofd,
naar het zuiden gekeerd
muurvlak; de rechterkant van den steen sluit
tegen de hardsteenen
blokken bij de ronding
van het landhoofd, de
bovenkant ligt 1,84 M.
onder den bovenkant van
den muur.

GROOTE KRUISBOUT

boven Verschil
boven
A.P.
N.A.P.
in M.
tot
nu
geaangeI vonden. nomen.
4,191

en twee pijpbouten, een
376 millimeters er boven, een 274 millimeters
er onder.

PEILMERKSTEEN

0,81

+0,198

2,088

2,31

+0,222

0,633

0,81

+0,177

0,612

met eene horizontale
groef en ingehakte hoogtecijfers van 0,00 M. -tW.P. en 0,81 M. + A.P.
Waterpassing van Groningen door K. van Rijn.
Peilmerkst. n°, 173.

HOOFDMERK

4,331

en twee pijpbouten, een
313 millimeters er boven, een 340 millimeters
er onder.

PEILMERKSTEEN

met eene horizontale
groef en ingehakte hoogtecijfers van 1,50 M. +
W P. en 2,31 M. + A.P.
Waterpassing van Groningen door K. van Rijn.
Peilmerkst. nO. 172.

PEILMERKSTEEN

met eene horizontale
groef en ingehakte hoogtecijfers van 0,00 M. +
W.P. en 0,81 M. + A.P.
Waterpassing van Groningen door K. van Rijn.
Peilmerkst. nO. 198.

4
Merken
der
Volg- nauwkeurignum- heidsmer. water'p as smgen.

Hoogte in M.
Gemeente
en plaats van

Nadere

Omschrijving

plaatsbeschrij ving.

van het merk.

het merk.

I

boven
N.A.P.
gevonden.

2

Cl 486

GRONINGEN.
A. Kerk.

West- of voorzijde in
den torenmuur links van
den ingang, 0,85 M.
recht8 van het contrefort, 0,83 M. links van
de deuromlijsting, 1,06
M. boven het plint, ongeveer 1,87 M. boven beganen grond.

HOOFDMERK
en twee pijpbouten, een
320 millimeters er boven,
een 274 millimeters er
onder.

6,161

1

Cl 513

HAREN.
Tolgaarderswoning bij tol nO. 1,
aan den straatweg
Groningen
van
naar Assen, nabij
Helpman.

Voorgevel; 0,53 M.
links van het eerste raam
van den linkerkant, 1,54
M. boven het blint, ongeveer 1,82 M. oven beganen grond.

PIJPBOUT
en twee kleine ronde
kruisbouten , een 311
millimeters er boven,
een 276 millimeters er
onder.

7,961

2

Cl 514

HAREN.
Toren van de Protestantsche kerk.

Zuidzijde;
2,39 M.
rechts van het linkercontrefort, ongeveer 1,92
M. boven beganen grond.

HOOFDMERK
en twee pijpbouten, een
323 millimeters er boven,
een 279 millimeters er
onder.

9,361

HOOGEZAND.
Draaibrug over
het Winschoterdiep, bij Foxhol,
tusschen de kilometerpalen 12 en
13.

Westelijke vleugel van
het noordelijk landhoofd;
de linkerkant van den
steen ligt 2,27 M. rechts
van het einde des vleugels, de bovenkant 1,34
M. beneden den bovenkant der rollaag; 0,255 M.
boven de groef in den
steen ligt het midden van
een vierkanten ijzeren bout.

PEILMERKSTEEN
met eene horizontale
groef en ingehakte hoogtecijfers van 1,00 M. +
W.P. en 1,81 M. + A.P.
Waterpassing van Groningen door K. van Rijn.
Peilmerkst. n°. 36.

1,627

HOOGEZAND.
Tolgaarderswoning bij tol nO. 2,
aan het Winschoterdiep, nabij de
Foxholsterbrug
bij Foxhol, tusschen de kilometerpalen 12 en 13.

Voorgevel ; 0,62 M.
rechts van de deur, 0,60
M. lin ks van het raam,
ongeveer 1,82 M. boven
beganen grond.

PIJPBOUT
en twee kleine ronde
kruisbouten, een 309
millimeters er boven, een
349 millimeters er onder.
(De merken zijn bedekt door een tegen den
muur bevestigd tariefbord).

3,706

boven Verschil
A.P.
in M.
tot nu
aangenomen.

-

1

2

Cl 500

1,81

+0,183

5
Merken
der
Volg- nauwkeurignum- heidsmer. water.passmgen.

I
Gemeente
en plaats van

Hoogte in M.

Nadere

Omschrijving

plaatsbeschrijving.

van het merk.

het merk.

I

boven Verschil
boven
A.P.
N.A.P.
in M.
tot nu
geaangeI vonden. nomen.

3

C2 378

HOOGEZAND.
Hötel
"Hoogezand", te Hoogezand, in 1884
bewoond
door
Roelfsema.

Voorgevel, in het plint
bij den rechterhoek des
gevels ; de rechterkant
van den steen ligt 0,27 M.
van den rechterhoek des
gevels, de bovenkant 0,58
M. onder den onderkant
van de lijst oR gelijke
hoogte met de raamdorpels; de onderkant van
den steen ligt een weinig
beneden beganen grond.

PEILMERKSTEEN
met eene horizontale
groef en ingehakte hoogtecijfers van 2,50 M. +
W.P. en 3,31 M. + A.P.
Waterpassing van Groningen door K. van Rijn.
Peilmerkst. nO. 38.

3,174

4

Cl 501

HOOGEZAND.
Protestantsche
kerk.

Voorgevel langs het
Winschoterdiep ; rechts
van het rechterraam, 1,00
M. links van den rechterhoek van den gevel,0,23
M. beneden den raamdorpel, ongeveer 1,75 M.
boven beganen grond.

HOOFDMERK
en twee pijpbouten, een
322 millimeters er boven,
een 399 millimeters er
onder.

4,694

1

HOOGKERK.
Brugwachterswoning van de draaibrug over het
Aduarderdiep, aan
den straatweg van
Zuidhorn
naar
Groningen.

Voorgevel ; 0,36 M.
links van het eerste raam
van den linkerkant, 0,55
M. rechts van den linkerhoek van den gevel, ongeveer 1,80 M. boven beganen grond.

PIJPBOUT
en twee kleine ronde
kruisbouten , een 331
millimeters er boven, een
337 millimeters er onder.

2,595

2

HOOGKERK.
Brugwachterswoning van de draaibrug over het
Aduarderdiep, aan
den straatweg van
Zuidhorn
naar
Groningen.

Voorgevel, rechts van
het eerste raam van den
rechterkant; 0,61
M.
rechts van het raamkozijn,
0,65 M. links van den
rechterhoek des gevels,
0,31 M. boven de groef
van den daaronder gelegen peilmerksteen, ongeveer 1,11 M. boven
beganen grond.

VIERKANTE KRUISBOUT
met eene horizontale en
eene verticale groef, 20
m.M. hoog en 20 m.M.
breed.
Waterpassing van Groningen door K. van Rijn.
IX, Westerkwartier. Lijn
van Groningen langs den
straatweg naar de Friesche
grenzen nO. 7.

1,876

3

HOOGKERK.
Voormalige Tolgaarders woning
aan den straatweg van Zuidhorn
naar Groningen,
nabij den Leegeweg, bij kilometerpaal 3.

Voorgevel; 0,38 M.links
van het linkerraam, 0,49
M. rechts van den linkerhoek, 1,54 M. boven het
plint, ongeveer 1,81 M.
boven beganen grond.

PIJPBOUT
en twee kleine ronde
kruisbouten , een 294
millimeters er boven,
een 371 millimeters er
onder.

2,094

3,31

+0,136

2,110 -+- 0,234

6
Merken
der
Volg- nauwkeurignum- heidsmer. waterpassingen.

Hoogte in M.
Gemeente
en plaats van

Nadere

Omschrijving

plaatsbeschrijving.

van het merk.

het merk.

boven Verschil
boven
A.P.
N.A.P. tot
in M.
nu
geaangevonden. nomen.

I

1

MEEDEN.
Toren van de
Protestantsche
kerk.

Zuidzijde; 3,42 M. rechts
van den linkerhoek van
den muur, 0,41 M. boven
den schuinen kant van
het plint.

PIJPBOUT
en drie kleine ronde
kruisbouten , een 363
millimeters en een 152
millimeters er boven, een
225 millimeters er onder.

3,742

1

MUNTENDAM.
Tol nabij Meeden,
aan den driesprong bij Zuidwena.

Oostelijke- of voorgevel, tusschen de ramen
links van den ingang;
0,68 M. van het rechterraam, 0,69 M. van het
linkerraam, ongeveer 2,03
M. boven beganen grond.

PIJPBOUT
en twee kleine ronde
kruisbouten , een 354
millimeters er boven, een
372 millimeters er onder.

4,282

1

Cl

87

NIEUWE SCHANS.
Zuidelijke gevel; 0,66
Protestantsche
M. van den rechterhoek,
kerk.
0,67 M. rechts van de
raamopening, ongeveer
2,33 M. boven beganen
grond.

HOOFDMERK
en twee pijp bouten, een
389millimeters er boven,
een 401 millimeters er
onder.

3,557

2

Cl

88

NIEUWE SCHANS.
Eindzuil der Nederlandsche waterpassing, aan de
rechterzijde van
den weg tusschen
Nieuwe Schans
en Leer.

Bovenvlak.

KNopBOUT
hoogste punt van den
bout.

3,147

3

Cl

89

NIEUWE SCHANS.
Eindzuil der Nederlandsche waterpassing, aan
de rechterzijde
van den weg tusschen
Nieuwe
Schans en Leer.

Voorvlak.

KNOPBOUT
hoogste punt van den
bout.

2,379

HooFDMERK
en twee pijpbouten, een
318 millimeters er boven,
een 271 millimeters er
onder.
(Onbetrouwbaar wegens verzakking van den
toren).

2,147

1

NIEUWOLDA.
Toren van de Protestantsche kerk.

Westzijde, links van
den ingang; 1,23 M.
rechts van den linkerhoek des torens, 0,87 M.
links van den linkerkant des deurpilasters ,
ongeveer 1,78 M. boven
beganen grond.

7
Merken
der
Volg- nauwkeurignum- heidsmer. waterpassingen.

Hoogte in M.
Gemeente
en plaats van

Nadere

Omschrijving

plaatsbeschrijving.

van het merk.

het merk.

I

2

1

2

1

NIEUWOLDA.
Huis bij de kleine
aanleghaven aan
de Termuntsterzijlvest te Nieuwolda, gemerkt
wijk A, n°. 230 en
sectie C, nO. 705,
bewoond door, en
toebehoorende aan
A. Bout.

Zuidwestelijke gevel,
beneden het penant tusschen het eerste en tweede
raam van den linkerkant;
de linkerkant van den
steen ligt 1,64 M. rechts
van den linkerhoek des
gevels, de bovenkant 0,30
M. onder den onderkant
der raamdorpels, de onderkant ligt ongeveer
0,26 M. boven beganen
grond.

NOORDDIJK.
Tolgaarderswoning bij tol no.l,
aan den weg langs
het Winschoterdiep, tusschen de
kilometerpalen 4
en 5.

Voorgevel: 0,61 M.
rechtl:l van het eerste raam
van den rechter kant,
0,59 M. links van den
rechterhoek
van den
gevel, ongeveer 1,81 M.
boven beganen grond.

NOORDDIJK.
Tolgaarderswoning bij tol nO. 1,
aan den weg langs
het Winschoterdiep, tusschen de
kilometerpalen 4
en 5.

Voorgevel, onder het
penant rechts van het
eerste raam van den rechterkant; de rechterkant
van den steen ligt 0,74
M. links van den rechterhoek des gevels, de
bovenkant 0,37 M. onder
den onderkant des raamdorpels, de onderkant
ongeveer 0,12 M. boven
beganen grond.

SCHEEMDA.
Toren van de Protestantsche kerk
te Westerlee.

Noordzijde : 0,69 M.
links van de deur, 0,38
M. links van den deurpilaster, 0,35 M. rechts
van den hoek van den
kerkmuur, ongeveer 2,04
M. boven beganen grond.

PEILMERKSTEEN

Verschil
boven ,boven
A.P.
N.A.P.
in M.
tot nu
geaangeI vonden. nomen.
I
0,562

0,81

+0,248

1,81

+0,180

met eene horizontale
groef en ingehakte hoogtecijfers van 0,00 M. W P.
en 0,81 M. + A.P.

PIJPBOUT

3,171

en twee kleine ronde
kruisbouten, een 347
millimeters er boven,
een 291 millimeters er
onder.

PEILMERKSTEEN

1,630

met eene horizontale
groef en ingehakte hoogtecijfers van 1,00 M. +
W.P. en 1,81 M. + A.P.
Vermoedelijk is deze
peilmerksteen die, welke
in de Waterpassing van
Groningen door K. van
Rijn is opgegeven onder
de gemeente Haren als
n°. 35 der peilmerksteenen.

HooFDMERK
en twee pijpbouten, een
434 millimeters er boven,
een 427 millimeters er
onder.

4,401

8
Merken
der
Volg- nauwkeurignum- heidsmer. waterpassingen.

2

3

4

1

2

Ct 505

Ct 504

Ct 506

Ct 508

Ct 509

I

Hoogte in M.
Gemeente

Nadere

Omschrijving

plaatsbeschrijving.

van het merk.

SCHEEMDA.
Tolgaarderswoning bij tol nO. 5,
aan de trekvaart
Groningen
van
naar Winschoten,
tusschen de kilometerpalen 36 en
37.

Voorgevel ; 0,38 M.
rechts van het eerste
raam van den rechterkant, 0,28 M. links van
den rechterhoek van den
muur, ongeveer 1,74 M.
boven beganen grond.

en twee kleine ronde
kruisbouten , een 301
millimeters er boven,
een 257 millimeters er
onder.

SCHEEMDA.
Toren van de Protestantsche kerk.

Zuidzijde, rechts van
den ingang; 1,58 M. links
van den rechterhoek van
den toren, 1,52 M. rechts
van den deurstijl, ongeveer 1,96 M. boven beganen grond.

en twee pijpbouten, een
314 millimeters er boven,
een 390 millimeters er
onder.

SCHEEMDA.
Protestantsche
kerk te NieuwScheemda.

Westelijke- of voorgevel, links van den ingang; 1,89 M. rechts van
den linkerhoek des gevels, 2,23 M. links van
de deuropening, ongeveer 1,75 M. boven beganen grond.

TERMUNTEN.
Protestantsche
kerk te Woldendorp.

Westelijke eindgevel ;
3,18 M. links van den
rechterhoek des gevels,
1,24 M. rechts van de
raamopening, ongeveer
1,70 M. boven beganen
grond.

TERMUNTEN.
Protestantsche
kerk te Termunten.

Zuidelijke zijgevel, tusschen den tweeden en
derden pilaster van den
linkerkant; 1,26 M. rechts
van den tweeden pilaster,
1,74 M. links van den
derden pilaster, ongeveer
1,62 M. boven beganen
grond.

en plaats van
het merk.

PIJPBOUT

HOOFDMERK

GROOTE KRUISBOUT

Verschil
boven boven
A.P.
N.A.P.
in M.
tot nu
geaangeI vonden. nomen.
3,304

4,843

2,606

en twee pijpbouten, een
301 millimeters er boven,
een 311 millimeters er
onder.

GROOTE KRUISBOUT

4,063

en twee pijpbouten, een
287 millimeters er boven,
een 286 millimeters er
onder.

HooFDMERK
en twee pijpbouten, een
301 millimeters er boven,
een 297 millimeters er
onder.

5,592

9
Merken
der
Volg- nauwkeurignum- heidsmer. waterpasI singen.

Hoogte in M.
Gemeente

Nadere

Omschrijving

plaatsbeschrijving.

van het merk.

Zuidwestelijke
gevel
van de schuur of doorreed, behoorende bij het
logement; de linkerkant
van den steen ligt 0,62
M. rechts van den linkerhoek van den muur, de
onderkant ongeveer 0,60
M. boven beganen grond.

PEILMERKSTl!JEN
met eene horizontale
groef en ingehakte hoogtecijfers van 1,50 M. +
W.P. en 2,31 M. + A.P.
Waterpassing van Groningen door K. van Rijn.
Peilmerkst. n°. 26.

2,089

Zuidoostelijke zijgevel,
ULRUM.
tusschen den tweeden en
Protestantsche
kerk te Zoutkamp. derden pilaster van den
linkerkant; 0,92 M. rechts
van den tweeden pilaster,
0,83 M. links van den
derden pilaster, ongeveer
1,55 M. boven beganen
grond.

GROOTE KRUISBOUT
en twee pijpbouten, een
287 millimeters er boven,
een 366 millimeters er
onder.

4,110

en plaats van
het merk.

TERMUNTEN.
Logement te Termunterzijl,
gemerkt wijk A,
nO. 194 en sectie
B, n O. 443, in 1884
bewoond door J.
Dik, bij kilometerpaal 13.

3

boven Verschil
boven
A.P.
N.A.P.
in M.
tot
nu
geaangeI vonden. nomen'l

1

Cl 497

2

Cl 4U8a ULRUM.
Gebouwtje voor
de zelfregistreerende peilschaal
op het buitenfront
van de
groote schut- en
uitwateringsluis
te Zoutkamp.

Zuidoostelijke of voorgevel; 0,31 M. rechts van
den steenen dag van het
raam, 0,45 M. links van
den oostelijken zijgevel,
1,13 M. boven het plint,
1,42 M. boven den bovenkant van de hardsteenen
dekzerk.

PIJPBOUT
en twee kleine ronde
kruisbouten , een 292
millimeters er boven, een
344 millimeters er onder.

6,675

5

ULRUM.
Logement te Zoutkamp, bewoond
door en toebehoorende aan L. Broekema, gemerkt C
nO. 9.

Westelijke of naar het
Reitdiep gekeerde gevel;
de linkerkant 0,31 M.
rechts van den verticaal
van den steenen dag van
het linker- en de rechterkant 0,31 M. links van
den verticaal van den
steenen dag van het rechterraam, de onderkant
ongeveer U,90 M. boven
den grond.

PEILMERKSTEEN
met eene horizontale
groef en ingehakt hoogtecijfer van:
4 el boven W.P. "
"4 el 81 boven A.P.
De steen is 0,32 M.
hoog en 0,48 M. breed.

4,576

ULRUM.
Logement te Zoutkamp, bewoond
door en toebehoorende aan L. Broekema, gemerkt C
n O, 9.

Westelijke of naar het
Reitdiep gekeerde gevel,
tusschen de twee meest
noordelijke ramen; 0,55
M. rechts van den steenen dag van het linkeren 0,55 M. links van den
steenen dag van het rechterraam.

VIER KANTE IJzEREN
KRUISBOUT
met eene horizontale en
eene verticale groef, 20
m.M. hoog en 20 m.M.
breed.

5,416

6

I
I

-I

I
1

I

I

2,31

+0,221

4,810 +0,234
I

I

10
Merken
der
Volg- nauwkeurignum- heidsmer. waterpassingen.

Hoogte in M.
Gemeente
en plaats van

Nadere

Omschrijving

plaatsbeschrijving.

van het merk.

het merk.

I

I

la

1

Ct

8la VEENDAM.
Protestantsche
kerk.

Westelijke- ofvoorgevel
noordelijk contrefort, 0,41
M. uit den linkerkant,
2,16 M. boven beganen
grond.

WILDERVANK.

Noordoostzijde van het
uitstek van den oostelijken gevel, rechts van
het monument voor Wildervank; 1,59 M. rechts
van het linkercontrefort,
0,85 M. boven het plint.

en twee pijpbouten, een
556 millimeters er boven,
een 325 millimeters er
onder.

Westzijde; 0,27 M.
rechts van den linker
hoekpilaster, 1,89 M.
boven het plint, ongeveer
2,20 M. boven beganen
grond.

en twee pijpbouten, een
398 millimeters er boven,
een 406 millimeters er
onder.

Noordwestelij ke gevel;
0,63 M. rechts van den
linkerhoek des gevels,
ongeveer 0,37 M. boven
beganen grond.

met eene horizontale
groef en ingehakt hoogtecijfer van 2,31 M. +
A.P., of 1,50 M.+ W.P.

Noordwestelijke gevel,
midden tusschen het eerste en tweede raam van
den linkerkant, ongeveer
1,22 M. boven beganen
grond.

met eene horizontale en
eene verticale groef, 20
m.M. hoog en 20 m.M.
breed.

Protestantsche
kerk.

1

WINSCHOTEN.

Toren van de Protestantsche kerk.

2

WINSCHOTEN.

Huis, in 1875 bewoond door J. A.
Pott, nabij het
Renselverlaat.

3

WINSCHOTEN.

Huis, in 1875 bewoond door J. A.
Pott , nabij het
Renselverlaat.

1

boven
NAP
. "
gevonden.

ZUIDBROEK.

Protestantsche
kerk.

Noordelijke
gevel,
vooruitspringend gedeelte, westzijde, in het contrefort; 0,31 M. links van
den rechterhoek, 0,31 M.
rechts van den linkerhoek, 1,52 M. boven den
sokkel.

HOOFDMERK

en twee pijpbonten, een
379 m.M. er onder, een
460 m.M. er boven.
Proces-verbaal nO. 1542
van waterpassingen door
den Alg. dienst.

HOOFDMERK

HOOFDMERK

PEILMERKS'fEEN

VIERKANTE KRUISBOUT

GROOTE KRUISBOUT

en twee pijpbouten, een
386 millimeters er boven,
een 438 millimeters er
onder.

boven
A.P.
tot nu
aangenomen.

Verschil
in M .
I

I 5,143 I

I

5.816

5,398

2,149

2,807

5,482

2,31

+0,161

11
Merken
der
Volg- nauwkeurignum- heidsmer. waterpassingen.
2

3

4

5

Cs 379

I

Hoogte in M.
Gemeente
en plaats van

Nadere
plaatsbeschrijving.

Omschrijving
van het merk.

het merk.

ZUIDBROEK.
Huis, ten zuiden
van het Zuidbroekster verlaat,
bewoond door en
toebehoorende aan
den sluismeester
M. G. Wichers.

Noordelijke gevel, tus·1
schen de beide middelste
ramen; 0,94 M. rechts
van den steenen dag van
het linker-, 0,77 M.links
van den steenen dag van
het rechterraam, in de
voeg,
overeenkomende
met den onderkant der
onderdorpels van de ramen, ongeveer 0,65 M.
boven beganen grond.

ZUIDBROEK.
Verlaat te Zuidbroek.

Noordelijke vleugel van
het oostelijke sluishoofd;
de linkerkant 0,67 M.
rechts van de aansluiting
van den vleugel met het
sluishoofd, de rechterkant 0,72 M. links van
den linkerkant van het
tweede hoekblok van het
noordelijk einde van den
vleugel, het midden van
den bovenkant 0,83 M.
onder den benedenhoek
van den schuinen kant
aan den v'lorbovenhoek
van den deksteen des
vleugels, of op 0,87 M.
onder den bovenkant van
den vleugel.

ZUIDBROEK.
Tolgaarderswoning bij den tol
op het jaagpad
langs het diep van
Zuidbroek naar
Scheemda.

Voorgevel, tusschen de
beide ramen; 0,77 M.
rechts van het linker
raamkozijn, 0,83 M. links
van het rechter raamkozijn, ongeveer 1,71 M.
boven beganen grond.

ZUIDBROEK.
Tolgaarderswoning bij den tol
op het jaagpad
langs het diep van
Zuidbroek naar
Scheemda.

Noordoostelijke gevel,
beneden het penant tusschen het eerste en tweede
raam van den linkerkant;
de linkerkant van den
steen ligt 2,80 M. rechts
van den linkerhoek des
gevels de bovenkant 0,49
M. onder de raamdorpels,
de onderkant ongeveer
0,23 M. boven beganen
grond.

VIERKANTE IJZEREN
KRUISBOUT

b oven
N.A.P.
gevonden.

boven Verschil
AP
I tot
in M.
n~
aangenomen. I

8,062

met eene horizontale en
eene verticale groef, 21
m.M. hoog en 21 m.M.
breed.

PEILMERKSTEEN

1,880

met eene horizontale
groef en ingehakt hoogtecijfer van:
0,75 M. boven W.P."
"1,56 M. boven A.P.
De steen is 0,32 M.
hoog en 0,48 M. breed.

PIJPBOUT

1,560

+0,180

1,81

+0,189

I

3,040

en twee kleine ronde
kruisbouten , 'een 319
millimeters er boven, een
277 millimeters er onder.

PEILMERKSTEEN

met eene horizontale
groef en ingehakte hoogtecijfers van 1,00 M. +
W.P. en 1,81 M. + A.P.
Waterpassing van Groningen door K. van Rijn.
Peilmerkst. nO. 41.

1,621

12
Merken
der
Volg- nauwkeurignum- heidsmer. waterpasI singen.
1

2

3

4

Hoogte in M.
Gemeente
en plaats van

Nadere

Omschrijving

plaatsbeschrijving.

van het merk.

het merk.

ZUIDHORN.
Tolgaarderswoning b~j tol nO. 4,
nabij Niezijl, aan
den straatweg van
Leeuwarden naar
Groningen, tusschen de kilometerpalen 18 en 17.

Voorgevel ; 0,48 M.
links van het eerste raam
van den linkerkant, 0,45
M. rechts van den linkerhoek des gevels, 1,41
M. boven het plint, ongeveer 1,78 M. boven beganen grond.

ZUIDHORN.
Tolgaarderswoning bij tol nO. 4,
nabij Niezijl, aan
den straatweg van
Leeuwarden naar
Groningen tusschen de kilometerpalen 17 en 18.

Voorgevel langs den
straatweg, links van den
tolboom, onder het penant tusschen de beide
ramen; de verticaal langs
den linkerkant van den
steen ligt 0,10 M. rechts
van het linker raamkozijn, de verticaal langs
den rechterkant 0,25 M.
links van het rechter
raamkozijn. de onderkant
ligt 0,04 M. boven het
plint of ongeveer 0,39
M. boven beganen grond.
Twee lagen metselwerk
of 0,15 M. boven den
bovenkant van den steen
ligt het midden van een
vierkanten ijzeren bout.

ZUIDHORN.
Toren van de Protestantsche kerk
te Noordhorn.

Voorzijde; 1,07 M. links
van den ingang, 1,32 M.
rechts van den linkerhoek van den muur,
ongeveer 1,77 M. boven
beganen grond.

en twee pijpbouten, een
279 millimeters er boven,
een 294 millimeters er
onder.

ZUIDHORN.
Toren van de Protestantsche kerk
te Zuidhorn.

Voorzijde rechts van
den ingang; 0,55 M. van
de deur, 0,23 M. links
van den rechterhoek van
den muur, ongeveer 1,81
M. boven beganen grond.

en twee pijpbouten, een
317 millimeters er boven,
een 380 millimeters er
onder.

PIJPBOUT

Verschil
boven boven
A.P.
N.A.P.
in M.
tot nu
geaangeI vonden.
nomen'l
3,270

en twee kleine ronde
kruisbouten , een 304
millimeters er boven, een
257 millimeters er onder.

PEILMERKSTEEN

2,044

met eene horizontale
groef en ingehakte hoogtecijfers van 1,50 M. +
W.P. en 2,31 M. + A.P.
Waterpassing van Groningen door K. van Rijn.
Peilmerkst. nO. 171.

GROOTE KRUISBOUT

HOOFDMERK

7,240

6,056

2,31

-+0,266

13
Merken
der
Volg- nauwkeurignum- heidsmer. waterpasI singen.
5

Hoogte in M.
Gemeente
en plaats van

Nadere

Omschrijving

plaatsbeschrijving.

van het merk.

het merk.

ZUIDHORN.
Logement
te
Zuidhorn, in 1884
bewoond door de
Wed. J. van Bruggen, gemerkt A
nO. 271.

Voorgevel onder het
penant tusschen het 2e
en 3e raam rechts van
den ingang; de linkerkant van den steen ligt
0,145 M. rechts van het
kozijn van het 2e raam,
de rechterkant 2,14 M.
links van den rechterhoek des gevels, de bovenkant 0,13 M onder
den onderkant der raamdorpels, de onderkant
ongeveer 0,25 M. boven
beganen grond. Twee
lagen metselwerk of 0.12
M. boven den bovenkant
van den steen ligt het
midden van een vierkanten ijzeren bout.

PEILMERKSTEEN

met eene horizontale
groef en ingehakte hoogtecijfers van 3,50 M. +
W.P. en 4,31 M. + A.P.
Waterpassing van Groningen door K. van Rijn.
Peilmerkst. nO. 169.

Verschil
boven boven
A.P.
N.A.P.
in M.
tot nu
geaangeI vonden. nomen.
4,092

4,31

+0,218

15

LIJST

DER

GEMEENTEN, waarm verkenmerken voorkomen.

Bladz.

Bladz.

s.

B.
Beerta

1

Bellingwolde .

1

Scheemda.

T.

. D.
Delfzijl

.

.

2

Termunten.

G.
3
4

Grijpskerk .
Groningen.

7, 8

8,9

u.
Ulrum

H.

9

v.
4

Haren
Hoogezand.

4,5

Hoogkerk .

5

Veendam

10

w.

M.
Meeden .

6

Wildervank

10

Muntendam

6

Winschoten

10

N.
Nieuwe Schans.

z.
6

Nieuwolda.

6, 7

Noorddijk .

7

Zuidbroek .

10, 11

Zuidhorn

12, 13

...-_-----------~---------~----

HOOGTE VAN VERKENMERKEN
volgens •. A.P.

GEVONDEN BIJ DE

NAUWKEURIGHEI I)S "i"A'T ERP ASSI~ GEN
EN DE

waterpassingen van den Algemeenen Dienst
van den Waterstaat.

11.

PRO VINel E FR lES LANO.

---~--_.-

... ...... . ..

'S-GRA VENHAGE.
1906.

VOO R B E RIO H T.

In aansluiting aan het net der nauwkeurigheidswaterpassingenvan de Nederlandsche Rijkscommissie
voor graadmeting en waterpassing en van den Algemeenen Dienst van den Waterstaat, werden door dien
dienst in het tijdvak 1887-1891 verschillende gewone waterpassingen verricht, voornamelijk met het doel
de hoogteligging van de nulpunten van de peilschalen langs de hoofdrivieren, de Zeeuwsche stroomen, de
Noordzee en de Zuiderzee, ten opzichte van het vergelijkingsvlak, zooals dat door die nauwkeurigheidswaterpássingen was gevonden, te bepalen.
De langs dezen weg verkregen hoogtemerken zijn in dit register vereenigd met die der nauwkeurigheidswaterpassingen, voorkomende in het werk van de Nederlandsche Rijkscommissie voor graadmeting en
waterpassing, onder den titel: "Uitkomsten der Rijkswaterpassing ", in 1888 bij Martinus Nijhoff te
's-Gravenhage in het licht gegeven, en in dat van den Algemeenen Dienst van den Waterstaat als "Lijst
van de lijnen der nauwkeurigheidswaterpassingen, verricht in 1886 en 1887", in 1890 bij De Gebroeders van
Cleef te 's-Gravenhage verschenen. (De buiten de grenzen liggende merken zijn hierbij niet opgenomen).
De verschillende merken zijn gemeentenswijze bijeengevoegd, voor elke gemeente afzonderl~ik genommerd;
de tot elke provincie behoorende gemeenten zijn in alphabetische orde gerangschikt. Elke provincie vormt
een deel.
In elke gemeente volgen zooveel mogelijk de merken op elkander, zooals zij zich voordoen, wanneer
men uitgaat van het naastbijgelegen merk van nauwkeurigheidswaterpassingen.
Naast de kolom voor het rangnummer is een kolom aangebracht, waardoor de merken van de
Nederlandsche Rijkscommissie voor graadmeting en waterpassing en voor die van de nauwkeurigheidswaterpassingen van den Algemeenen Dienst van den \Vaterstaat worden aangegeven en wel door Cl' e2 , AD!
en AD 2 ; C. voor de merken der Rijkscommissie, AD. voor die van den Algemeenen Dienst; de cijfers 1 en 2
bij deze letters duiden aan of de merken in de eerste of in de tweede afdeeling van de hiervoor genoemde
drukwerken voorkomen en het nummer achter de letter gevoegd, geeft het volgnummer aan van genoemde
drukwerken.
Bij de omschrijving van de plaats der merken in de verschillende bouwwerken is ondersteld, dat de
waarnemer staat tegenover en met het aangezicht gekeerd naar het muurvlak, waarin zij zijn aangebracht.
In de kolom voor de tot nu aangenomen hoogte zijn bij de gewone waterpassingen van den
Algemeenen Dienst alleen de hoogtecijfers vermeld, die in gedrukte officieele registers of als opschriften op
de merken voorkomen.
De laatste kolom bevat de verschillen tusschen de nieuw gevonden hoogte en de tot nu toe aangenomene, welke verschillen van het positieve teeken zijn voorzien, indien de oude hoogte grooter bleek
dan de nieuwe. Voor herleiding van de vroegere aangenomen hoogte tot de nu aangenomene, moet het
verschil van eerstgenoemde worden afgetrokken.

De gebezigde instrumenten en de gevolgde wijze van werken worden voor de nauwkeurigheidswaterpassingen beschreven in de "Uitkomsten" hierboven vermeld.
Voor de andere waterpassingen van den Algemeenen Dienst zijn, op enkele uitzonderingen na, dezelfde
instrumenten gebezigd. De waterpassingen werden verricht met gelijke slagen. Elk traject werd tweemaal
gewaterpast, eens in de eene, daarna in tegenovergestelde richting, door dezelfde ploeg van twee civiel-ingenieurs.
Bij een verschil in uitkomst, dat het vermoeden van vergissingen of van standvastig oploopende fouten
deed ontstaan, werd de waterpassing herhaald. De rivierovergangen zijn door twee ploegen verricht.

Vergelijkingsvlak.
Het vergelijkingsvlak is het A.P. dat in het Verslag van de Nederlandsche Rijkscommissie voor
graadmeting en waterpassing is aangewezen als gelegen 9 voet 5 duim Amsterdamsche maat (2,676H9 M.)
. beneden het gemiddelde van de hoogte van het midden der groeven in de marmeren steenen, met opschrift:
"Zeedijks Hoogthe zijnde negen voet vijf duym boven Stads Peyl", in de Oude Haarlemmersluis, de Nieuwe
Brugsluis, de Kolksluis, de Kraansluis en de West-Indische sluis te Amsterdam.
Het wordt aangeduid door de letters" N.A.P." voor alle merken, waarvan de hoogtebepaling berust op
de nauwkeurigheidswaterpassingen.

Beschrijving der Illerken.
Als hoogtemerken geplaatst voor een der waterpassingen hiervoor vermeld, komen voor:

1.
(midden)

a.

Hoofdmerken.

b.

Groote bronzen kruisbouten.

c.

Bronzen pijpbouten.

d.

Kleine vierkante bronzen kruisbouten.

e.

Kleine ronde bronzen kruisbouten.

·e'.

Ronde ijzeren bouten. (In het voorbericht van de "Lijst
van de lijnen der nauwkeurigheidswaterpa8singen"
vermeld onder e).

f.

Bronzen knopbouten.

g.

IJzeren knopbouten.

Il.
(bovenkant)

a. Het hoofdmerk bestaat uit een bronzen bout, beschermd door eene daarvoor geplaatste bronzen plaat.
De bout, vierkant van doorsnede 20 X 20 m.M. en 90 of 150 m.M. lang, is tot op eene diepte van ongeveer
50 m.M. volgens de lengteas uitgeboord (de meesten flauw conisch), terwijl de middellijn van het dus
gevormde boutgat 5,5 m M. bedraagt.
De plaat is rechthoekig, 200 m.M. lang bij 120 m.M. hoog; op het voorvlak voorzien van een groef
lang 130 m.M., breed 5 m.M., in het midden met eene ronde opening van 13 m.M. middellijn. De bouten
en platen zijn zoodanig in het muurwerk met cement vastgegoten, dat de as van het boutgat horizontaal
is, dat het middelpunt van de opening, die zich in de plaat bevindt, gelegen is in de as van het boutgat
en dat de lengteas van de groef in de plaat ligt in het horizontale vlak door de as van het boutgat.
b. De groote bronzen kruisbout is een bout van 130 m.M. lengte, met vierkanten kop van 20 bij 20 m.M.
en volgens de lengteas flauw conisch uitgeboord. Op den voorkant van den kop en evenwijdig aan de
zijkanten, zijn door het middelpunt der opening twee groeven loodrecht op elkander aangebracht. De bouten
zijn zoodanig in het muurwerk bevestigd, dat een der groeven horizontaal is.
Ook komen enkele niet uitgeboorde bronzen kruisbouten voor, met vierkanten kop van 24 bij 24 m.M.,
insgelijks voorzien van twee groeven loodrecht op elkander.

v

c. De bronzen pijpbout is een bout van 90 m.M. lengte, aan het voorvlak 20 m.M. in het vierkant,
zonder groeven, volgens de lengteas flauw conisch uitgeboord. De bout is van hakkels voorzien.
cl. De kleine vierkante bronzen kruisbout is lang 80 m.M. en aan den kop 10 m.M. (Rijkscommissie)
of 10,5 m.M. (Algemeene Dienst) in het vierkant. Op den kop bevinden zich, evenwijdig aan de zijkanten,
twee groeven loodrecht op elkander.
e. De ronde bronzen kruisbout is een hakkelboutje van 60 m M. lengte, voorzien van een ronden kop
van 10 m.M. middellijn, waarin twee groeven loodrecht op elkaar.
e'. De ronde ijzeren bout is lang 75 m.M. en heeft een ronden kop van 20,5 m.M. middellijn,
zonder groeven.
f. De bronzen knopbout bestaat uit een halfbolvormigen knop van 25 m.M. middellijn, waaraan een
dook van 50 m.M. lengte, die in dekzerk of metselwerk is vastgegoten.
g. De ijzeren knopbout is gegalvaniseerd en bestaat uit een halfbolvormigen knop, waaraan een
steel lang 70 m.M.
De conische gaten in de merken a, b en c zijn onderling gelijk.
De Rijkscommissie voor graadmeting en waterpassing gebruikte de merken a, b, c, e en J (enkele
malen cl), de Algemeene Dienst van den Waterstaat voor de nauwkeurigheidswaterpassingen de merken
c en e' (enkele malen b, d, f en g). voor de gewone waterpassingen de merken e en e' (de eerste gewoonlijk
als verklikkers; enkele malen de andere merken).
De opgegeven hoogtecijfers van de geplaatste merken gelden, wanneer niet uitdrukkelijk een
andere aanwijzing wordt gegeven:
bij de hoofdmerken ft, voor het midden vau de horizontale groef in de plaat;
bij de groote bronzen kruisbouten b. de kleine vierkante bronzen kruisbouten ti en de kleine
ronde bronzen kruisbouten e voor het snijpunt van de assen der groeven;
bij de bronzen pijpbouten c, voor het midden van het cirkelvormige gat in den kop;
bij de ronde ijzeren bouten e'. de bronzen knopbouten t en de ijzeren knopbouten g. voor het
hoogste punt.
Van de vroeger bestaande verkenmerken gelden de gegeven hoogtecijfers, indien geen nad'ere
aanwijzing is gedaan:
bij de ijzeren knopbouten, voor het hoogste punt;
bij de peilmcrksteenen, voor het midden van de horizontale groef of voor het bovenvlak van
het merkvlak ;
bij de vierkante bouten (ijzeren), voor het midden van de horizontale groef in den kop, of, waar
die ontbreekt, het midden van den kop; en
bij de peilschalen, voor het nulpunt afgeleid uit de waargenomen deelstreep.

VOORBERIOHT
VOOR DE T-v.TEEDE

UITGAVE.

De inrichting en de nummering der merken van de eerste Uitgave is behouden.
Verdwenen, verplaatste of onbetrouwbaar geworden merken zijn weggelaten.
Waar twijfel aan de betrouwbaarheid van het hoogtecijfer bestaat, bijv. ten gevolge van vermoedelijke
zakking van het bouwwerk, is zulks aangeteekend.
De merken, die door den Algemeenen Dienst van den Waterstaat zijn geplaatst ter vervanging van
verdwenen (Cl en AD j ) merken, hebben het nummer van de verdwenen merken gekregen met bijvoeging
van de letters a, b enz.
Indien merken ten onrechte onder zekere gemeente waren opgegeven, zijn deze gebracht onder de
gemeente, waarin zij inderdaad gelegen zijn, met bijvoeging van de voormalige aanwijzing van nummer
en gemeente.

VOORBERIOHT
VOOR DE

DERDE

UITGA.VE.

Deze uitgave is geheel gelijk aan de vorige.
Jaarlijks zal een lijstje van de bekend geworden wijzigingen verkrijgbaar worden gesteld.
Hiervan geschiedt mededeeling in de Nederlandsche Staatscourant.
Maart 1906.
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I

Merken
der
Volg- nauwkeurignum- heidsn1er. waterpassingen.

Gemeente

Hoogte in M.

Nadere

Omschrijving

plaatsbeschrij ving.

van het merk.

en plaats van
het merk.

I

I

boven Verschil
boven
A.P.
N.A.P.
in M.
tot
nu
geaangeI vonden. nomen.

1

Cl 476

ACHTKARSPELEN.
Zuidelijke gevel, tusProtestantsche kerk schen de beide middelste
te Twijzel.
ramen, 1,19 M. rechts van
de linker raamopening,
1,09 M. links van de
rechter raamopening, ongeveer 1,66 M. boven
beganen grond.

GROOTE KRUIsBouT
I
en twee pijpbouten ,
een 307 millimeters er
boven, een 348 millimeters er onder.

5,949

2

Cl 477

ACHTKARSPELEN.
Noordelijke gevel, links
Protestantsche kerk van den ingang, 1,51 M.
te Buitenpost.
van de deuropening, 0,35
M. beneden den onderdorpel der blinde ramen,
ongeveer 1,35 M. boven
beganen grond.

HooFDMERK
en twee pijpbouten, een
302 millimeters er boven,
een 348 millimeters er
onder.

8,771

3

C, 478

ACHTKARSPELEN.
Voormalige tolgaarderswoning bij tol
nO. 6, nabij de
Steenharstertille ,
aan den straatweg
van Buitenpost
naar Visvliet.

Voorgevel, tusschen de
beide ramen, 0,74 M.
rechts van het linker
raamkozijn, 0,61 M. links
van het rechter raamkozijn, 0,92 M. boven het
plint, ongeveer 1,75 M.
boven beganen grond.

PIJPBOUT
en twee kleine ronde
kruisbouten , een 324
millimeters er boven,
een 284 millimeters er
onder.

2,778

BARRADEEL.
Huis, gelegen aan
de oostzijde van
den grindweg van
Harlingen naar
Roptazijl , onder
Almenum, toebehoorende aan en
bewoond door J.
Hobma, gemerkt
A, nO. 6.

Noordwestelijke gevel,
rechts van het raampje
in dien gevel; 3,31 M.
links van den zuidwestelijken gevel, 1,61 M. onder
den onderkant van de
houten goot, 0,25 M.
boven beganen grond.

RONDE IJZEREN BOUT.

1,280

BARRADEEL.
Huis gelegen aan
de oostzijde van
den grindweg van
Harlingen naar
Roptazijl, onder
Almenum, toebehoorende aan en
bewoond door J.
Kooistra, gemerkt
A nO. 12.

Noordoostelijke blinde
gevel, 4,24 M. rechts van
den zuidoostelijken gevel,
2,10 M. onder den onderkant van den knoop van
het bovengelegen anker
van de hoogste rij, 0,18
M. boven het plint.

RONDE IJzEREN BOUT.

1,431

1
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I

2

II
II
I
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I

I
I
II
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2
Merken
der
Volg- nauwkeurignum- heidsmer. waterpasI sin~en.

Hoogte in M.
Gemeente
en plaats van

Nadere

Omschrijving

plaatsbeschrijving.

van het merk.

het merk.

boven
boven
A.P.
N.A.P.
tot
nu
geaangeI vonden. nomen.

3

BARRADEEL.
Schuur van de
hofstede, gelegen
aan de oostzijde
der dijksvaart van
Harlingen naar
Roptazijl , onder
Wijnaldum, bewoond door G.
Zijlstra en K. Tichelaar en toebe·
hoorende aan P.
Hiddinga Pz., gemerkt nO. 139.

Westelijke gevel,. 3,02
M. rechts van den steenen
dag van de kleine staldeur
links, 3,81 M. links van
den steenen dag van de
groote staldeur rechts,
2,67 M. onder den onderkant van den knoop van
het bovengelegen anker,
0,29 M. boven beganen
grond.

RONDE IJZEREN BOUT.

0,744

4

BARRADEEL.
Schuur van de
hofstede, gelegen
aan de oostzijde
der dijksvaart van
Harlin~en
naar
Roptazljl, onder
Wijnaldum, toebehoorende aan
G. Zijlstra en K.
Tichelaar en bewoond door P.
Hiddinga Pz., ge·
merkt nO. 139.

Westelijke gevel, 3,09
M. rechts van den steenen
dag van de kleine staldeur
links, 1,13 M. links van
den steenen dag van het
raam rechts, 1,7SM. onder
den onderkant van den
knoop van het bovengelegen anker, ongeveer
1,19 M. boven beganen
grond.

RONDE BRONZEN KRUISBOUT.

1,642

5

BARRADEEL.
Gebouwtje voor
de zelfregistreerende peilschaal,
aangebouwd aan
het sluishuis op
de uitwateringsluis van Friesland's boezem,
genaamd de Roptazijl.

Oostelijke gevel, 0,62
M. rechts van den steenen
dag van de deur, 0,73 M.
links van het sluishuis,
0,19 M. of drie lagen
metselwerk boven het
plint.

RONDE IJZEREN BOUT.

5,347

6

BARRADEEL.
Gebouwtje voor
de zelfregistreerende peilschaal,
aangebouwd aan
het sluishuis op
de uitwateringsluis van Friesland's boezem,
genaamd de Roptazijl.

Oostelijke gevel, 0,84
M. rechts van den steenen dag van de deur,
0,51 M. links van het
sluishuis, 0,89 M. of vijftien lagen metselwerk
boven het plint,

RONDE BRONZEN KRUISBOUT.

6,055

Verschil
in M.

3
Merken I
der
Volg- nauwkeurignum- heidsmer. waterpassingen.

Hoogte in M.
Gemeente

Verschil
boven
boven
A.P.
N.A.P.
in M.
tot nu
geaangeI vonden. nomen'l

Nadere

Omschrijving

plaatsbeschrijving.

van het merk.

BARRADEEL.
Gebouwtje voor
de zelfregistreerende peilschaal,
aangebouwd aan
het sluishuis op
de uitwateringsluis van Friesland's boezem,
genaamd de Roptazijl.

Punt van de hardsieenen dekzerk op den peilput, bij den zuidwestelijken hoek van de dekzerk, 0,15 M. van den
zuidelijken kant van de
dekzerk, 0,08 M. van den
westelijken kant van de
dekzerk.

DEKZERK BOVENKANT.

4,801

8

BARRADEEL.
Uitwateringsluis
van Friesland's
boezem, genaamd
de Roptazijl.

Westelijke of buitenfrontmuur, 0,67 M. links
van den buitenkant van
de lijst van het sluishuis, ter hoogte van de
dijkskruin, 0,50 M. onder
den bovenkant of vijf
lagen metselwerk onder
den onderkant van de
rollaag.

RONDE IJZEREN BOUT.

4,527

9

BARRADEEL.
Uitwateringsluis
van Friesland's
boezem, genaamd
de Roptazijl.

Zuidelijke vleugelmuur
van het binnenfront, de
bovenkant 1,20 M. onder
den bovenkant van de
rollaag.

PEILMERKSTEEN

0,426

10

BARRADEEL.
Uitwateringsluis
van Friesland's
boezem, genaamd
de Roptazijl.

Zuidelijke vleugelmuur
van het binnenfront, links
van den peilmerksteen ,
1,34 M. onder den bovenkant van de rollaag.

en plaats van
het merk.

I

I

7
I

I
I
I

I
I

I
I,

I

met een horizontale groef
en ingehakte hoogtecijfers van 0,70 M. +
A.P. en 1,12 M. + Z.P.
De steen is 0,32 M.
hoog en 0,48 M. breed.

VIERKANTE IJZEREN
KRUISBOUT

0,441

met een horizontale en
een verticale groef, 22
m.M. hoog en 22 m.M.
breed.
BOVENKANT.

11

BARRADEEL.
Uitwateringsluis
van Friesland's
boezem, genaamd
de Roptazijl.

Noordelijke
vleugelmuur van het binnenfront , tusschen den binnenfrontmuur en de SPOflning waarin de boezempeilschaal is geplaatst,
1,52 M. onder den bovenkant van de rollaag.

VIERKANTE IJZEREN
KRUISBOUT

met een horizontale en
een verticale groef, 22
m.M. hoog en 22 m.M.
breed.
BOVENKANT.

0,234

0,70 +0,274
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Merken
der
Voig- nauwkeurignum- beidsmer. waterpasI singen.

Hoogte in M.
Gemeente
en plaats van

Nadere

Omschrijving

plaatsbeschrijving.

boven
N.A.P.
gei vonden.

van het merk.

bet merk.

[

BARRADEEL.
U itwateringsluis
van Friesland's
boezem, genaamd
de Roptazijl.

Noordelijke
vleugelmuur van het binnenfront , in een sponning
van het metselwerk.
Peilscbaal verdeeld in
halve decimeters, met het
opschrift: " Provinciale
Peilschaal", tellende tot
1,35 M. + Z.P.

BARRADEEL.
Ui twateringsluis
van Friesland's
boezern,genaamd
de Roptazijl.

Buitenfrontmuur , in
een sponning in het metselwerk links van de
meest noordelijke doorstroomingsopening.
Peilschaal verdeeld in
halve decimeters, met
het opschrift: "P.P.",
tellende tot 3,25 M. +
A.P.

1

HET BILDT.
Scbuur der bofstede ten noorden
van den weg van
Beetgum
naar
Berlikum, onder
St.
Anna-Parochie ,
genaamd
"Veldzicht", bewoond door en
toebehoorende aan
Gebrs. de Groot,
gemerkt nO. 440.

Oostelijke gevel, 1,49
M. links van den steenen
dag van de groote staldeur, 0,87 M. onder den
bovenkant of vijftien
lagen metselwerk onder
den onderkant van de
rollaag onder het stalraam links van de staldeur, ongeveer 0,24 M.
boven beganen grond.

RONDE IJZEREN BOUT.

1,907

2

HET BILDT.
Schuur der hofstede ten noorden
van den weg van
Beetgum
naar
Berlikum, onder
St.
Anna-Parochie , genaamd
"Veldzicht", bewoond door en toebehoorende aan
Gebrs. de Groot,
gemerkt nO. 440.

Oostelijke gevel, links
van de groote staldeur,
0,36 M. onder den bovenkant of vijf lagen metselwerk onder den onderkant
van de rollaag onder het
stalraam links van de
staldeur.

RONDE BRONZEN KRUISBOUT.

2,418

12

13

NUI.PUNT DER
GEËMAILLEERDJ<l LAVA
PEILSCHAAL,

-0,700 -0,42 +0,280

overeenkomende metZ.P.
(zomerpeil) van Friesland's boezem, afgeleid
uit de boogte van deelstreep 1,30 M. + Z.P.

NULPUNT DER
GEËMAILLEERDE LAVA
PEILSCHAAL,

-0,2751

0,000 +- 0,275

afgeleid uit de hoogten
der deelstrepen 2,40 M.
en 2,45 M. + A.P.

--'-I

I - ! . . _ . . . . : - -_ _. . ! . . - -_ _

boven Verschil
A.P.
in M.
tot nu
aangenomen'l

_I

..--!..I_...i....----!-I

5
Merken
der
Volg- nauwkeurignum- heidsmer. waterpassingen.
I
3

I

Gemeente
en plaats van

Hoogte in

Nadere

Omschrijving

plaatsbeschrijving.

van het merk.

het merk.

I
Zuidelijke gevel, 1,60
RONDE IJZEREN BOUT.
M. rechtll van het eerste I
en laagste anker links van
het vierde stalraampje
gerekend van den oostelijken gevel, 0,47 M.links
van het laagste anker,
rechts
van
hetzelfde
raampje, 1,85 M. onder
de goot, ongeveer 0,34 M.
boven beganen grond.

HET BILDT.
Schuur der hofstede ten noorden
van den weg van
naar
Beetgum
Berlikum, onder
Anna-ParoSt.
bewoond
chie,
door en toebehoorende aan J.
Swart, gemerkt
nO. 423, D 375.

Verschil
boven
boven
A.P.
N.A.P.
in M.
tot nu
geaangeI vonden. nomen. I

I

I
1,757 I

I

6

HET BILDT.
Houten brug In
den
Koudeweg
over de Blikvaart.

Zuidzijde van de sloof
van het front van het
landhoofd,
noordelijk
nabij het oostelijk einde,
0,13 M. onder den bovenkant van de sloof.

RONDE IJZEREN BOUT.

1,528

7

HET BILDT.
Huis op de hofstede
" Malenschot" , gelegen
aan den Koudeweg bij de Blik~
vaart onder St.
Jacobi-Parochie,
bewoond door en
toebehoorende aan
S. J. Rienks, gemerkt A nO. 503.

Oostzijde van den voorsprong van het middengedeelte van het woonhuis, 0,37 M. rechts van
den hoek met het voorste
gedeelte, 0,24 M. links
van den noordelijken
gevel van het middengedeelte van het woonhuis,
1,69 M. onder den onderkant van de ~roonlijst,
0,27 M. of Vier lagen
metselwerk boven den
regenbak.

RONDE IJZEREN BOUT.

1,835

Westelijke gevel, 1,85
M. onder den onderkant
van de goot, zestien lagen
metselwerk onder devoeg,
die overeenkomt met den
onderkant van de rollaag
onder het derde stalraampje, gerekend van
den zuidelij ken gevel ,
ongeveer 0,20 M. boven
beganen grond.

RONDE IJZEREN BOUT.

8

HET BILDT.
Schuur op de hofstede "Kronenburg" , gelegen
aan den KoudeweO' onder St.
'"
J caobi-Parochie,
bewoond door J.
toebeRienks,
hoorende aan Mej.
A. D. Wassenaar,
gemerktAno.499.

M.

I

II

1,523

1

I

1

I

I

I
I

I

I

-

6
I

Merken
der
Volg- nauwkeurignunl- heids·
mer. water·
pasI singen.

i

Hoogte in M.
Gemeente
en plaats van

Omschrijving

plaatsbeschrijving.

van het merk.

Westelijke gevel, ongeveer loodrecht boven
den ronden ijzeren bout,
1,07 M. onder den onderkant van de goot, in de
eerste voeg onder de voeg
die overeenkomt met den
onderkant van de rollaag
onder het derde stalraampje, gerekend van
den zuidelijken gevel,
ongeveer 0,98 M. boven
beganen grond.

RONDE BRONZEN KRUISBOUT.

het merk.

HET BILDT.
Schuur op de hofstede "Kronenburg " , gelegen
aan den Koudeweg onder St.
Jacobi - Parochie,
bewoond door J.
Rienks , toebehoorende aan Mej.
A. D. Wassenaar,
gemerkt An0.499.

10

Nadere

HET BILDT.
I Westelijke gevel, 2,94
Schuur van de M. rechts van den steeherberg op den nen dag van de schuurhoek van den deur, 0,45 M. links van
Koudeweg en den den zuidelijken gevel,
Middelweg , toe- twaalf lagen metselwerk
behoorende aan onder den onderkant van
en bewoond door den knoop van het zui·
P. Snijder, onder delijke laagst gelegen
St. Jacobi·Paro- anker, ongeveer 0,70 M.
chie, gemerkt A boven beganen grond.
nO. 498.

V IERKANTE

IJzEREN
KRUISBOUT

boven Verschil
boven
A.P.
N.A.P.
in M.
tot
nu
geaangevonden. nomen.
2,300

1,231

met een horizontale en
een verticale groef, 22
m.M. hoog en 22 m.M.
breed.
BOVENKANT.

Register VIII van Peilschalen enz. Bijlage IX
C. N°. 555.
Register van verkenmerken in Friesland door
J. Mulder en jhr. H. Van
Capellen. N°. 57.

11

HET BILDT.
Schuur op de
hofstede "d'Avila
Zathe", gelegen
aan den Middelweg onder St.
Anna - Parochie,
bewoond door J.
Hoitsema, toebehoorende
aan
Wed. W. H. Kapteijn, gemerkt B
nO. 463.

:Koordelijke gevel, 1,75
M. rechts van den steenen
dag der deur rechts van
den kelder, twaalf lagen
metselwerk onder den
onderkant van de rollaag
onder het eerste schuurraam rechts van de deur,
1,68 M. onder den onderkant van de goot.

RONDE IJZEREN BOUT.

1,333

12

HET BILDT.
Schuur op de hofstede
"d'Avila
Zathe" , gelegen
aan den Middelweg onder St.
Anna-Parochie,
bewoond door J.
Hoitsema , toebehoorende aan
Weel. ,\'. H. Kapteijn, gemerkt 13
nO. 463.

Noordelijke gevel, 1,12
M. rechts van den steenen
dag van het eerste stalraam rechts van de deur,
2,16 M. links van den
steenen dag van het
tweede stalraam, 0,96 M.
onder den onderkant van
de goot.

RONDE BRONZEN KRUISBOUT.

2,049

I

1,51 +0,279

7
Merken
der
Volg- nauwkeurignum- heidsmer. waterpasI singen.

I
en plaats van

Nadere
plaatsbeschrij ving.

Omschrijving
van het merk.

het merk.

13

15

I

Hoogte in M.
Gemeente

HET BILDT.
Schuur van de
woning, bewoond
door S. van Dijk,
en toebehoorende
aan het St. Anthohy gasthuis te
Leeuwarden gemerkt B nO. 465.

Zuidelij ke gevel, tusschen de groote en de
kleine schuurdeur, 0,86
M. rechts van den westelijken hoek van het voor· I
uitspringend gedeelte van
den gevel, 2,54 M. onder
den onderkant van de
goot, ongeveer 0,10 M.
boven beganen grond.

HET BILDT.
Raadhuis van de
Het
gemeente
Bildt, te St. Anna
Parochie.

Zuidelijke- of voorgevel,
zes lagen
metselwerk
onder den onderkant van
de rollaag van het meest
westelijke raam.

boven I Verschil
A.P.
. M
tot nu i III .
i
aange- I
nomen. !

boven
N.A.P.
gevonden.

0,633 I

RO.1iDE IJZEHEN BOUT.

I
1,466

VIERKANTE IJZEREN
KRUISBOUT

1,75 1+0,284

met een horizontale en
een verticale groef, 22
m.M. hoog en 22 m.M.
breed.
BOVENKANT.

Register VIII
van
Peilschalen enz.
Bijlage IX C. NO. 551.
Register van verkenmerken III Friesland
door J. Mulder en Jhr.
H. van Capellen. N°. 54.
16

17

I

HET BILDT.
Brug in den N 001'derweg, bij de
Hervormde kerk
te St. Anna-Parochie.

Oostelijke vleugel van
het noordelijk landhoofd,
de linkerkant 0,30 M.
rechts van de doorvaartopening, het midden van
den bovenkant van den
steen 0,91 M. onder den
bovenkant van de rollaag.

HET BILDT.
Walmuur aan de
zuidzij de der vaart
te St. Anna-Parochie.

Ongeveer tegenover den
ingang van het gemeentehuis; peilschaal verdeeld
door uitgehakte groeven
in halve decimeters, met
het opschrift "Peilschaal",
tellende tot 0,95 M. + Z.P.

0,764

PEILMERKSTEEN

I

1,04 +0,276

met
een horizontale
groef
en
ingehakte
hoogtecijfers van 1,04
M. + A.P. en 1,46 M.
+ Z.P.
De steen is 0,32 M.
hoog en 0,48 M. breed. I
Register VIII
van
Peilschalen enz.
Bijlage IX C. N°. 550.
Register van verkenmerken III Friesland
door J. Mulder en Jhr.
H. van Capellen. NO. 52.
NUL DER HARDSTEENEN
PEILSCHAAL,

overeenkomende
met
Z.P.
(zomerpeil
van
Friesland's
boezem),
afgeleid uit de hoogte
van deelstreep 0,90 M.
+ Z.P.
Register VIn van
Peilschalen enz.
Bijlage IX C. N°. ,1)52.
Register van verkenmerken III Friesland
door J. Mulder en Jhr.
H. van Capellen. N°. 56.

-

0,732

+ 0,312

- 0,42

I
I
I

I
I

i

I
i
i

i

~

8

Hoogte in M.
Gemeente
en plaats van

Nadere

Omschrijving

plaatsbeschrij ving.

van het merk.

Zuidelijke of voorgevel,
rechts van de groote staldeur, 0,33 M. rechts van
de neut van de houten
deuromlijsting, 0,81 M.
links van den oostelijken
gevel, ongeveer 0,26 M.
boven beganen grond.

RONDE IJZEREN BOUT.

het merk.

HET BILDT.
Schuur van de
hofstede aan de
van
noordzijde
den Middelweg
onder St. JacobiParochie ,
bewoond door J.
Hilarius en toebehoorende aan
Mr. W. J. Baron
Welderen
van
Rengers, gemerkt
A nO. 58.

I

20

HET BILDT.
Schuur van de
hofstede aan de
noordzijde
van
den Middelweg
onder St. JacobiParochie ,
bewoond door J.
Hilarius en toebehoorende aan
Mr. W. J. Baron
van
Welderen
Rengers gemerkt
A nO. 58.

Zuidelij ke of voorgevel,
rechts van de groote staldeur, 0,39 M. rechts van
de houten deuromlijsting, I
0,79 M. links van den
oostelijken gevel, zeventien la~en metselwerk
boven den ronden ijzeren
bout, ongeveer 1,15 M.
boven beganen grond.

21

HET BILDT.
Logement
genaamd "de Krim"
te St. Jacobi-Parochie, toebehoorende aan en bewoond door J.
Meijer, gemerkt
A nO. 41.

HET BILDT.
Openbare school
te St. Jacobi-Parochie.

22

boven Verschil
boven
A.P.
N.A.P. tot
in M.
nu
geaangeIvonden. nomen.
I

1,557

RONDE BRONZEN KRUISBOUT.

2,442

Zuidelijke of voorgevel,
rechts van het tweede
raam rechts van den ingang, 0,24 M. links van
den oostelijken gevel,
0,31 M. boven het plint,
ongeveer 0,75 M. boven
beganen grond.

VIERKANTE IJZEREN BOUT,

1,676

Zuidelijke gevel, in het
middengedeelte van den
gevel, 2,34 M. rechts van
den pilaster, links van
het middengedeelte, 0,35
M. links van den gedenksteen onder het middelste
raam, 0,47 M. onder den
onderkant van de lijst,
strookende met de raamdorpels, 0,54 M. of negen
lagen metselwerk boven
het plint.

RONDE BRONZEN KRUISBOUT.

zonder groeven, 22 m.M.
hoog en 22 m.M. breed.
BOVENKANT.

De bout heeft een
schuinen stand; het
hoogste punt is opgegeven.

1,781

9

r-

Merken
der
nauwkeurignum- heidsmer. waterpast singen.

IVolgU~l_

1

1

Hoogte in M.
Gemeente

Nadere

Omschrijving

plaatsbeschrij ving.

van het merk.

I HET BILDT.
Timmerwerkplaats
bij het huis gelegen op den
Ouden Bildtdijk
aan den hoek van
den Boonweg, bewoond door J. v.
d. Wal en toebehoorende aan R.
Fopma, gemerkt
A n°. 349.

Oostelijke gevel, 0,42
M. rechts van den steenen dag van de deur,
2,46 M. links van den
noordelijken of achtergevel, 0,58 M. of elf
lagen metselwerk onder
den onderkant van de
rollaag onder het raampje
rechts van de deur, ongeveer 0,31 M. boven beganen grond.

RONDE IJZEREN BOUT.

3,249

26

HET BILDT.
Huisje
gelegen
aan het noordelijk einde van den
Boonweg, bij den
zeedijk van het
Nieuwe
BUdt,
onder St. JacobiParochie ,
bewoond door P. P.
v. d. Zee, toebehoorende aan de
Contributie het
Nieuwe Bildt, gemerkt A nO. 350.

Westelijke of voor!J;evel, 1,23 M. rechts van
den noordelijken gevel,
0,75 M. links van den
steenen dag van het raam,
2,09 M. onder den onderkant van den knoop van
het bovengelegen anker,
ongeveer 0,38 M. boven
beganen grond.

RONDE IJZEREN BOUT.

1,128

28

HET BILDT.
Huis aan de noordoostzijde van "het
Hooghuis" , bewoond door F.
Kramer, toebehoorende aan de
Contributie "Het
Nieuwe Bildt",
onder St. JacobiParochie,gemerkt
A. nO. 285.

Zuidoostelijke of voorgevel, 0,20 M. rechts van
den zuidwestelijken ge·
vel, 2,23 M. links van den
verticaal van den steenen
dag van het linksche
raam, één laag metselwerk onder den bovenkant van de rollaag onder
het raam, ongeveer 0,75
M. boven beganen grond.

VIERKANTE IJzEREN
KRUISBOUT

1,161

25

en plaats van
het merk.

'I

29

I
'

i

HET BILDT.
Steenglooiing van
den buitenberm
van den zeedijk
van Het Nieuwe
Bildt, ongeveer
1.50 M. benoorden
het Contributiehuis "het Hooghuis".

I'

In het bovenvlak van
een paal der binnenrij
van den afgezaagden dubbelen paalregel, juist bij
de boogwaterpeilschaal.

boven Verschil
boven
A.P.
N.A.P.
in M.
tot
nu
geaangeI vonden. nomen.

1,44 +0,279

met een horizontale en
een verticale groef, 22
m.M. hoog en 22 m.M.
breed.
BOVENKANT.

Register VIII van Peilschalen enz. Bijlage IX
C. N°. 47.
Register van verkenmerken in Friesland door
J. Mulder enjhr H. van
Capellen. NO. 38.

IJZEREN KNOPBOUT.
HOOGSTE PUNT.

1,244

1-'-----'----_:......-.,_------'--_,---'-~___'___'
I

10

Merken
der
Volg- nauwkeurignum- heidsmer. waterpassingen.

Hoogte in M.
Gemeente
en plaats van

Nadere

Omschrijving

plaatsbeschrij ving.

van het merk.

het merk.
I

!

i
HET BILDT.
Aan den voet van
de steenglooiing
van den buitenberm van den zeedijk van Het
Nieuwe
Bildt,
ongeveer 150 M.
benoorden
het
Contributiehuis
"het Hooghuis".

30

I

boven Verschil
boven
A.P.
N.A.P.
in M.
tot nu
geaangevonden. nomen.

I

1- 0,298

Tegen de zuidelijke I NUL DER GEËMAILLEEIW
zijde van een paal; peil- \ IJZEREN PEILSCHAAL, !
schaal verdeeld in centi- I afgeleid uit de hoogten I
meters, dienende als I der deelstrepen 2,73 M. !
hoogwaterpeilschaal, met I en 2,75 M. + A.P.
I'
het opschrift:
"Rijkspeilschaal + A.P.", tellende tot 3 M. -+- A.P.

0,000

+

0,298

I

I

1
---1----1---------1------------- ----------1----1-----1----1

1

DANTUMADEEL.
Doopsgezinde kerk
te Veenwouden ,
gelegen ten westen van den grindweg van Bergum
naarVeenwouden,
even bezuiden den
spoorweg.

I
RONDE IJZEREN BOUT.
Oostelijke of voorgeI vel, in de zuidelijke hoeklycene; 0,33 M. rechts I
van den zuidelijken zijgevel, 0,22 M. links van
den rechterhoek der lycene, 0,07 M. of één laag
metselwerk boven het I
hardsteenen plint.
I
1

1

1

i

DANTUl\IADEEL.
Oostelijke of voorgeDoopsgezinde kerk vel, in de zuidelijke hoekte Veenwoude:p. , lycene, 0,17 M. rechts
gelegen ten wes- van den zuidelijken zijten van den grind- I gevel, 0,38 M. links van
weg van Bergum I den rechterhoek der lynaarVeenwouden, cene, 0,93 M. boven het
even bezuiden den hardsteenen plint.
spoorweg.

2

3

DANTUMADEEL.
Herberg "Klein
8poorzicht", toebehoorende aan
en bewoond door
W. D. Hooghiemstra,aanden grindweg van Veenwouden naar Bergum, tegenover
den weg naar het
station te Veenwouden, gemerkt
nO. 90.

2,907

1

RONDE BRONZEN KRUISBOUT.

3,757

I

Oostelijke of voorgeRONDE IJZEREN BOUT.
vel, 0,30 M. rechts van
den zuidelijken zijgevel,
2,58 M. onder den onderkant van de kroonlijst,
zeven lagen metselwerk
onder de voeg, overeen- I
komende met den onder- I
kant van den dorpel van
het eerste raam rechts
van den zuidelijken gevel, I
ongeveer 0,45 M. boven
beganen grond.
I

2,653

1

1

DANTUlUADEEL.
Hervormde kerk
te Veenwouden.

L
'

.:.....__.....:I

Noordelijke gevel, 7,6:'5
1\1. links van den westelijken gevel, 0,23 M. boven het cementen plint,
eenentwintig lagen metselwerk onder den onderkant van het links gelIegen of middelste raam,
ongeveer 0,58 M. boven

!

RONDE IJZEREN BOUT.

i
I
,I

i
I
I
1

----...;!_---------_.:....

...:.....b_e_g_f_,n_B_n
_ _g_r_OI_l_d_.
I

2,629

!

;....__

--:I

I
.....!
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I

Merken
der
Volg- nauwkeurignum- I heidsI
water·
mer. I pasI
singen.

I

Hoogte in M.
Gemeente
en plaats van

Nadere

Omschrij ving

plaatsbeschrijving.

van het merk.

het merk.

Verschil
boven
boven
A.P.
in M.
N.A.P. tot
nu
geaangeI vonden.
nomen'l

I
1

3,490

5

DANTUMADEEL.
Hervormde kerk
te Veenwouden.

7

I DANTUMADEEL.
Woning gelegen
aan de noordwestzijde van den
grindweg
van
Veenwouden naar
Dokkum, toebehoorende aan en
bewoond door R.
Bosma,
onder
Veenwouden, gemerkt M. nO. 3.

Zuidoostelijke of voorgevel, 0,50 M. links van
den noordwestelijken z~j
gevel, drie lagen metselwerk onder de voeg,
overeenkomende met den
onderkant van de rollaag
onder het eerste raam
links van den noordoostel~iken zijgevel, ongeveer
0,36 M. boven beganen
grond.

RONDE IJZEREN BOUT.

0,849

DANTUMADEEL.
Houten brug in
den grindweg van
Veenwouden naar
Dokkum, over de
Singelvaart.

Noordoostzijde van de
sloof van het zuidwestelijk landhoofd, ten noordwesten van de brug, 0,23
M. onder den bovenkant
van de sloof.

V IERK ANTE IJzEREN
KRUISBOUT

0,957

8 I

gevel, I
Noordelijke
rechts van den rechter
steenen dag van het middelste raam, vijf lagen
metselwerk onder den
onderkant van genoemd
raam, 1,09 M. boven het
cementen plint, ongeveer
1,43 M. boven beganen
grond.

RONDE BRONZEN KRUISBOUT.

1,20

+0,243

- 0,677 - 0,42

-+- 0,257

met een horizontale en
een verticale groef, 22
m.M. hoog en 22 m.M.
breed.
BOVENKAN'f.

Register VIII van Peilschalen enz. Bijlage IX
C. N°. 56.
Register van verkenmerken in Friesland
door J. Mulder en jhr.
H. van Capellen. N°. 94.
9

10

DANTUl\IADEEL.
Brug te Zwaagwesteinde, OV8r
de Nieuwe vaar.t,
gedeelte van het
stroomkanaal van
het
Bergumermeer naar de Dokkumer
Nieuwe
Zijlen.

Zuidelijke vleugel van
het oostelijk landhoofd,
0,10 M. rechts van de
sponning in het muurwerk, waarin de hardsteenen peilschaal is geplaatst, 1,68 M. onder
den bovenkant van de
rollaag.

DANTUl\lADEEL.
Brug te Zwaagwesteinde, over de
Nieuwe vaart, ge- I
deelte van het
stroomkanaal van
het
Bergumermeer naar de Dokkumer
Nien we I
Zijlen.

Zuidelijke vleugel van
het oostelijke landhoofd,
in een sponning in het
muurwerk;
peilschaal verdeeld in
halve decimeters, door
strepen en relief uitgehakt, tellende tot 1,45
M. + ZP.

i

VIERKANTE IJZEREN
KRUISBOUT

0,545

met een horizontale en
een verticale groef.
BOVENKANT.

N UI,

DER HARDSTEENEN
Pl<JILSCH AAL,

overeenkomende metZ.P.
(zomerpeil van Friesland's boezem), afgeleid
uit de hoogten der deelstrepen 1,30 M. en 1,40
M. + Z.P.

12
Merken
der
Volg- nauwkeurignum- beidsmer. waterpasI singen.

Hoogte in M.
Gemeente
en plaats van

Nadere

Omschrijving

boven Verschil
A.P.
N.A.P. tot
in M.
nu
gei vonden. aangenomen'l
i
boven

plaatsbeschrijving.

van het merk.

het merk.

I

11

12

14

1

DANTUMADEEL.
Noordelijke vleugel van
Brug te Zwaag- het oostelijk landhoofd,
westeinde , over het midden van den
de Nieuwe vaart, bovenkant 0,42 M. onder
gedeelte van bet den bovenkant of 3 lagen
stroomkanaal van metselwerk onder den
het Bergumermeer onderkant van de hoogste
naar de Dok- vlechting of eerste vlechkumer
Nieuwe ting ten noorden van de
Zijlen.
brug..

DANTUMADEEL.
lIerberg ten oosten van de brug
te
Zwaagwesteinde, bewoond
door en toebehoorende aan L.
P. Laurens, gemerkt L. nO. 18.

Noordelijke of voorgevel, rechts van den ingang, de linkerkant 1,99
M. rechts van de deuromlijsting, de rechterkant 2,17 M. links van
den westelijken gevel, de
bovenkant
overeenkomende met de eerste voeg
onder de houten raamdorpels, de onderkantO,29
M. boven beganen grond.

DANTUMADEEL.
Brug nO. lover
de vaart van Dokkum naarGerbenAllesverlaat bij
Dokkum.

Noordoostelijke vleugel
van het noordwestelijk
landhoofd, de bovenkant
van den bout ligt 0,80
M. onder den bovenkant
van den vleugel.
De bovenkant van den
steen ligt vier lagen metselwerk onder den onderkant van de tweede vlechting, gerekend van het
hoogste hoekblok.

DOKKUlll.
Katbolieke
St.
Bonifacius kerk.

Westelijke gevel, links
van den ingang, 1,13 M.
rechts van den linker
hoekpilaster, 1,23M.links
van de deurommetseling,
1,08 M. boven den sokkel.

I

HARDSTEENEN NUMMER-I
STEEN

I',

1,814

met rand, en binnen den
rand het opschrift:
B. 4."
i
"1881

1

BOVENKANT.

PEILMERKSTEEN

2,026

met een horizoptale groef
en ingehakte' hoogtecijfers van 2,26 M. + A.P.
en 2,68 M. + Z.P.
De steen is 0,32 M.
hoog en 0,48 M. breed.

VIERKANTEN BRONZEN
BOUT

1,403

zonder groeven, geplaatst
in het midden van een
hardsteellen peilmerksteen, zonder ingehakte
hoogtecijfers. Het midden der groef van den
peilmerksteen komt overeen met den bovenkant
van den bout.
BOVENKANT.

HOOFDMERK

en twee pijpbouten, een
210 millimeters er boven,
een 460 millimeters er
onder.

7,790

2,26

+0,234

13
Merken
der
nauwkeurignum- heidsmer. waterpasI singen.

Volg-

4

5

1

2

I
L---"_
_---'-

Hoogte in M.
Gemeente
en plaats van

Nadere

Omschrijving

plaatsbeschrijving.

van het merk.

boven Verschil
boven
N.A.P.
I in M.
geaangeI vonden. nomen. !

t~t~"u

het merk.

DOKKUM.
Oude sluis bij het
stadhuis te Dokkum.

DOKKUM.
Oude sluis bij het
stadhuis te Dokkum.

Noordelijke rechtstands-I
muur ten oosten van de
brug, in de kas der voormalige vloeddeur, de linkerkant 1,61 M. rechts
van het westelijk einde,
de rechterkant 1,47 M.
links van het oostelijk
einde der deurkas , de
bovenkant 0,61 M. onder
den bovenkant van de
dekzerk.

Noordelijke rechtstandsmuur, ten oosten van den
peilmerksteen 0,25 M.
links van den oostelijken
hoek van de deurkas, 0,96
M., onder den bovenkant
van de dekzerk ; de bout
is gedeeltelijk door ondervolgende peilschaal bedekt.

DONIAWER8TAL.
Tolgaarderswoning
bij tol nO. 6, nabij
W ollegaast, aan
den straatweg van
Lemmer
naar
Sneek, tusschen
de kilometerpalen
40 en 39.

Voorgevel, rechts van
het eerste raam van den
linkerkant, 0,35 M. van
dat raam, 1,11 M. boven
het plint.

DONIA WER8TAL.
Tolgaarderswoning
bij tol nO. 6, nabij
Wollegaast , aan
den straatweg van
Lemmer
naar
Sneek, tusschen
de kilometerpalen
40 en 39.

Voorgevel, rechts van
den ingang, 0,15 M. links
van den rechterhoek des
gevels, 0,15 M. boven het
plint, ongeveer 1,11 M.
boven beganen grond.

0,764

PEII,MERKS'TEJJ:N

1,03

met een horizontale groef
en ingehllkte hoogtecijfers van 1,03 M. + A.P.
en 1,45 M. + Z.P.
De steen is 0,32 M.
hoog en 0,4il M. breed.
Register VIII van Peilschalen enz. B~ilage IX
C. N°. 37.
Register van verkenmerken in Friesland
door J. Mulder en jhr.
H. van Capellen. NO. 110.

II

0,534

VIEHKANTE IJZEREN
KRUIS BOUT
.

1+ 0,266

0,74

+0,206

2,16

+U,258

met een horizontale en
een verticale groef, 24
m.M. hoog.
BOVENKANT.

Register VIII van Peilschalen enz. Bijlage IX
C. N°. 74.
Register van verkenmerken in Friesland
door J. Mulder en jhr.
H. van Capellen. N°. 111.

2,822

PIJPBOUT

en twee kleine ronde
kruisbouten , een 297
millimeters er boven,
een 346 millimeters er
onder.

1,902

VIERKANTE BOUT

met een horizontale en
een verticale groef, 24
m.M. hoog en 24 m.M.
breed.
BOVENKANT.

Waterstaatsregister
VIII. Bijlage IX C. Friesland, 1872. N°. 348.
Verkenmerken in Friesland door J. Mulder en
jhr. H. van Capellen.
Nu. 129.
:....-

----'

---'-_ _-'-_ _' - - _
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Merken
der
Volg- nauwkeurignum- heidsmer. waterpassingen.
I
3

i

Gemeente

Hoogte in M.

Nadere

Omschrijving

plaatsbeschrij ving.

van het merk.

DONIAWERSTAL.
Tolgaarders woning
bij tol nO. 5, nabij
Woudsend, aan
den straatweg van
naar
Lemmer
Sneek, bij de
bij
Wellebrug,
kilometerpaal 34.

Voorgevel, rechts van
het eerste raam van den
linkerkant, 0,38 M. van
den pilaster, 0,35 M.
rechts van het raam,
1,12 M. boven het plint.

PJJPBOUT
en twee kleine ronde
kruisbouten , een 349
millimeters er boven,
een 289 millimeters er
onder.

3,099

DONIAWERSTAL.
Tolgaarderswoning
bij tol nO. 5, nabij
Woudsend , aan
den straatweg van
naar
Lemmer
Sneek, bij de
bij
Wellebrug,
kilometerpaal 34.

Noordelijke zijgevel, de
linkerkant van den steen
ligt 1,80 M. rechts van
den linkerhoek van den
gevel, de rechterkant 0,26
M. links van het raamkozijn, de onderkant
ongeveer 2,08 M. boven
beganen grond.

PEILMERKSTEEN
met een horizontale groef
en ingehakte hoogtecijfers van 2,210 M. +
N.A.P. en 2,88 M. + Z.P.
\\T a terstaatsregister
VIII. Bij lage IX C. Friesland, 1872. N°. 353.
Verkenmerken in Friesland door J. Mulder en
jhr. H. van Capellen.
N°. 124.

2,210

Voorgevel , links van
den ingang, in het penant
tusschen het eerste en
tweede benedenraam van
den linkerkant, 0,31 M.
rechts van den linkerhoek, 0,32 M. links van
den rechterhoek van het
muurpenant , 1,29 M.
boven het plint, ongeveer
1,82 M. boven beganen
grond.

GROOTE KRUISBOUT
en twee pijpbouten, een
238 millimeters er boven,
een 299 millimeters er
onder.

3,174

Voorgevel , links van
GROOTE KRUISBOUT,
Ct 470 FRANEKERADEEL'j
Protestantsche kerk den ingang, 2,52 M. rechts . en twee pijpbouten, een
te Herbaijum..
van den linker hoekpilas- 251 millimeters er boven,
ter , 0,54 M. rechts van een 324 millimeters er
het raamkozijn, 0,45 M. onder.
links van het deurkozijn,
ongeveer 1,66 M. boven
beganen grond.

5,432

Ct 446

,

4

I

C2 344

en plaats van
het merk.
I

i
I
i

I

boven Verschil
boven
A.P.
N.A.P.
in M.
tot nu
geaangevonden.
nomen. I

1

FRANEKER.
Raadhuis.

+0,250

I

I
1

2,46

]5
Merken I
der
Volg- nauwkeurignum- heidsmer. waterpassingen.
I
I

I

Gemeente
en plaats van

Nadere

Omschrijving

plaatsbeschrij ving.

van het merk.

het merk.

Oostelijke vleugel van
FRANEKERADEEL.
den noordelijken rechtKeersluis
"de
standsmuur, 0,66 lVi. rechts
I Kiestrazijl".
van de aansluiting van
den vleugel met den rechtstandsmuur, 0,27 M. onder
den bovenkant van de
rollaag.

I

I
j Verschil
boven
boven
i!
A.P.
in M.
N.A.P.
tot nu ii
geaange- i
I vonden. nomen. I
I

I
I
2 I C2 352 FRANEKERADEEL. I Westelijke of buitenKeersluis
"de i vleugel van het zuidelijke
Kiestrazijl".
i landhoofd; de oostzijde
I
van den steen ligt 1,40 M.
i van
de aansluiting van
I
I den vleugel met den
i rechtstandsmuur van het
landhoofd , het midden
van den bovenkant ligt
0,65 M. onder den bovenkant van den vleugel,
volgens de verticaal gemeten.
3

Hoogte in M.

I

I

PEILlIIERKS'l'EEN
met een horizontale groef
en ingehakte hoogtecijfers van 0,5HJ M. +
N.A.P. en 1,17 lVi. + Z.P.
Waterstaatsregister
VIII. Bijlage IX C. Friesland, 1~72. N°. 187.
Verkenmerken in Friesland door .J. Mulder en
jhr. H. van Capellen.
N°. 144.

0,519 I

0,75

I

+0,231

I

I

!

I

VIERKANTE IJZEREN
1,730
KRUISBOUT
met een horizontale en
een verticale groef, 22
m.M. hoog en 22 m.M,
breed.
BOVENKANT.
Register VIII van Peilschalen enz. Bijlage IX
C. N°. 188.
Register van verkenmerken In Friesland
door J. Mulder en jhr. I
H. van Capellen. N°. 145.

1,96

1,40

-t-

0,230

I
j

4

I

1

I

Cl 459

i

Deurkas in den noorIFRANEKERADEEL.
delijken rechtstandsmuur,
Keersluis "de
Kiestrazijl."
0,22 lVI. rechts van het
westelijk einde der deurkas, 0,49 M. onder den
bovenkant van de dekzerk.

VIERKANTE IJZEREN
KRUISBOU'l'
met een horizontale en
een verticale groef, 22
m.M. hoog en 22 m.M.
breed,
BOVENKANT.
Register VIII van Peilschalen enz. Bijlage IX
C. N°. 189.
Register van verkenmerken In Friesland
door J. Mulder en jhr.
H. van Capellen. N°. 146.

1,165

Buitensluishoofd, zuidwestzijde, 1,03 M. rechts
van den westelijken- of
linkerkant van den muur,
0,96 M. links van den
linkerkant der hardsteenen hoekblokken, 0,58 lVI.
onder den bovenkant van
den' muur, ongeveer 1,4.5
lVi. boven beganen grond.

PIJPBOUT
en één kleine ronde
kruisbout, 274 millimeters er onder.

3,203

GAA8TERLAND.
Schutsluis te 1'acozijl.

+0,235

16
Merken
der
Volg- nauwkeurignum- heidsmer. waterpasI singen.
3

4

5

1

2

Hoogte in M.
Gemeente
en plaats van

Nadere

Omschrijving
boven

plaatsbeschrij ving.

van het merk.

N.A.P.
geIvonden.

het merk.

GAA8TERLAND.
Protestantsche kerk
te Sondel.

Voorgevel , links van
den ingang, 0,74 M.links
van den rechter deurpilaster, 0,(i9 M. rechts
van den linker hoekpilaster, 0,92 M. boven het
plint, ongeveer 1,34 M. I
boven beganen grond.

GAA8TERLAND.
Protestantsche kerk
te Oude Mirdum.

V 001'- ofeindgevel onder
den toren, in het penant
tusschen de twee blinde
ramen, 1,15 M. rechts van
het linker raam, 1,17 M.
links van het rechter
raam, ongeveer 1,23 M.
boven beganen grond.

GAA8TERLAND.
Katholieke kerk
te Bakhuizen.

Zuidelijke of voorgevel,
links van den ingang,
onder het linker raam,
2,22 M. rechts van den
linker hoekpilastel', 2,11
M. links van den toren,
1,32 M. boven het plint,
ongeveer 1,80 M. boven
beganen grond.

HARLINGEN.
Gebouwtje voor
de registreerende
peilschaal.

Oostelijke zijgevel, rechts
van het raam, 0,49 M.
links van den rechter
hoekpilaster , 0,52 M.
rechts van het raamkozijn, 1,56 M. boven het
plint.

HARLINGEN.
Gebouwtje voor
de registreerende
peilschaal.

VIERKANTE IJZEREN
Oostelijke zijgevel, onder
KRUISBOUT
het raam, 0,\:14 M. links
van den rechter hoekpi- met een horizontale en
laster, 0,05 M. boven het een verticale groef, 20
m.M. hoog en 20 m.M.
plint.
breed.

GROOTE KRUIsBouT

6,522

en twee pijpbouten, een
219 millimeters er boven,
een 343 millimeters er
onder.

GROOTE KRUISBOUT

en twee pijpbouten, een
214 millimeters er boven,
een 215 millimeters er
onder.
De kop van den Grooten Kruisbout is eenigszins beschadigd.
HOOFDMERK

6,520 I

5,082

en twee pijpbouten, een
217 millimeters er boven,
een 260 millimeters er
onder.

PlJPBOUT

5,083

en twee kleine ronde
kruisbouten , een 281
millimeters er boven,
een 237 millimeters er
onder.
3,593

BOVENKANT.

3

HARLINGEN.
Gebouwtje voor
de registreerende
peilschaal aan den
zuidoostelijken
hoek
van
de
Nieuwe Willemshaven te Harlingen.

Punt van de hardsteenen dekzerk op den peilput, 0,097 M. rechts van
den oostelijken kant van
de dekzerk, 0,248 M. van
den noordelijken kant van
de dekzerk.

DEKZERK,
BOVENKANT.

3,174

boven

A.P.

Verschil

in M.
tot nu
aangenomen'l
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Merken I
der
Volg- nauw- I
k eUrIg. I
num- heidsmer.

I

Gemeente

I

7

Nadere

Omschrijving

plaatsbeschrijving.

van het merk.

en plaats van

1

w;::~-I

Hoogte in M.

het merk.

singen.

I

HARLINGEN.
Protestantsche
Nieuwe kerk.

I Cl 471

boven Verschil
boven
A.P.
N.A.P.
in M.
tot nu
geaangeI vonden.
nomen. I

Noordelijke gevel, onder I
HOOFDMERK
het raam links van den I en twee pijpbouten, een I
toren, 3,62 M. links van 515 millimeters er boven, i
den rechter hoekpilaster, een 532 millimeters er
I
3,10 M. rechts van den onder.
linkerhoek van het muurI plint, 1,07 M. boven het
plint.

I

I

6,296 Ii

1

!
I

i

I
I
1

8

HARLINGEN.
Kleine schutsluis
aan het einde der
Zuiderhaven te
Harlingen.

Zuidelijke rechhltandsmuur van het buitensluishoofd, ten oosten van de
vaste brug over de sluis,
1,40 M. rechts van het
einde van den afhellenden
muur, 0,42 M. links van
den buitenkant van den
binnensten ligger van de
brug, 0,44 1\1:. onder den
bovenkant of vijf lagen
metselwerk onder den
onderkant van de rollaag.

9

HARLINGEN.
Kleine schutsluis
aan het einde der
Zuiderhaven te
Harlingen.

Noordelijke rechtstandsNULPUNT DER
-0,637 -0,42
muur van het binnen- HARDSTEENEN PEILSCHAAL,
sluishoofd, in de hard- overeenkomende
met
steenen blokken van den Z.P. (zomerpeil van Friesslagstijl van de binneneb- land's boezem), afgeleid
deur. De streep van 5 uit de hoogte van deelpalm ligt 1,482 M. onder streep 0,50 M. + Z.P.
den bovenkant van de
I
dekzerk.
De peilschaal is verdeeld I
in centimeters, door uitgehakte strepen en telt
tot 0,50 M. + Z.P.

HARLINGEN.
Groote schutsluis
in de Noorderhaven.

Binnensluishoofd, noordelijke rechtstandsmuur,
tusschen de binnenvloeddeuren en de binnenebdeuren; de zijkanten van
den steen liggen 0,90 M.
van de slagkanten der
beide deuren, de bovenkant 1,25 M. onder den
bovenkant der rollaag.

PEILMERKSTEEN
met een horizontale groef
en ingehakte hoogtecijfers van 0,64 M. + A.P.
en 1,06 M. + Z.P.
Waterstaatsregister
VIII. Bijlage IX C. Friesland, 1872. N°. 451.
Verkenmerken in Friesland door J. Mulder en
jhr. H. van Capellen.
N°. 174.

0,382

0,64 !+0,258

In den hoek gevormd
door den oostelijken frontmuur en den noordelijken
kaaimuur; peilschaal verdeeld in halve decimeters,
met het opschrift: "Provincie Friesland", tellende
tot 1,25 M. + Z.P.

NULPUNT DER
GEËMAILl.EERDE LAVA
PEILSCHAAl"
afgeleid uit de hoogte
der deelstreep 0,90 M. +
van
Z.P.
(zomerpeil
Friesland's boezem).

1- 0,682

-0,42 1+0,262

10

C2 354

I
I
I

I

12

HARLINGEN.
Steenen boogbrug
aan het oostelijk
einde der Voorstraat, genaamd
"de Korendragerspijp", te Harlingen.

RONDE IJzEREN BOUT.

2,498

1+0,217

~

18
I

Merken
der
Volg- nauwkeurignum- heidsmer. waterpassingen.

Gemeente
en plaats van
het merk.

Omschrijving

plaatsbeschrij ving.

van het merk.

I

I

I
I

Nadere

I

I

I

I
I

RONDE IJZEREN BOUT.

2,989

Oostelijk of binnenfront
den noordelijken
van
rechtstandsmuur, 1,12 M.
rechts van den dag der
doorvaartopening, 0,90 M.
onder den bovenkant of
dertien lagen metsel werk
onder den onderkant van
de dekzerk.

RONDE IJZEREN BOUT.

2,875

HARLINGEN.
Noorder-Sassluis
te Harlingen.

Oostelijk of binnenfront
van
den noordelijken
rechtstandsmuur, 1,18 M.
rechts van den dag der
doorvaartopening, 1,21 M.
onder den bovenkant of
negentien lagen metselwerk onder den onderkant van de dekzerk.

RONDE BRONZEN KRUISBOUT.

2,.555

HARLINGEN.
Huis aan de noordzijde der Noorderhaven, op den
hoek van een
steegj e, bewoond
door P. Hamstra
Pz. en J. van Zutphen en toebeI
hoorende aan P.
Hamstra pzn., gemerkt A 18 en
A 5666.

Westelijke zijgevel, de
rechterkant 0,10 M. van
den zuidelijken of voorgevel, de onderkant 0,30
M. boven de bestrating.

GEDENKSTEEN
met een naald en ingehakt opschrift: "Hoogte
van het zeewater op den
4 Februari 1825".
De steen is 0,33 M.
hoog en 0,423 M. breed.
BOVENKANT VAN HET
HORIZONTALE GEDEELTE
VAN DE NAALD.
I

3,131

HARLINGEN.
Zuider-Sassluis te
Harlingen.

Ronde gedeelte van den
oostelijken rechtstandsmuur, ten noorden van
de draaibrug over de sluis,
1,61 M. rechts van den
hoek met den noordellijken vleugel, langs de
koorde van den boog gemeten, 0,57 M. onder den
schuinen kant van de dekzerk, 0,67 M. onder den
bovenkant van de dekzerk.

15

HARLINGEN.
Noorder-Sassluis
te Harlingen.

16

17

13

Hoogte in M.
-Verschil
boven
boven
A.P.
N.A.P.
in M.
tot nu
geaangeI vonden.
nomen. I

I

\

I
I

I

I

I

Cl 464

1

I

I

HEMELUlllER
OLDEPHAERT EN
NOORDWüLDE.
Protestantsche
kerk te Molkwerum.

Mhte,.1

Oo,te!ijko of
GROOTE KRUISBOUT
gevel, 1,26 M. rechts van i en twee pijpbouten, een
den linker pilaster, 1,25 . 197 millimeters er boven,
M. links van den rechter een 205 millimeters er
pilaster, ongeveer 1,24 M. onder.
boven beganen grond.
I

3,948

19
I

Merken
der
Volg- nauwkeurignum- heidswatermer. I pasI
singen.
I
4

II

I

C2 348

Gemeente

Nadere

en plaats van
het merk.

Omschrijving

plaatsbeschrijving.
I

II

van het merk.
I

Binnensluishoofd, oostelijke rechtstandsmuur ; de
zuidzijde van den steen
ligt 0,27 M. ten noorden
van de meest zuidelijke
schotbalksponning. Het
muurwerk ziet er vervallen uit.

HEMELUMER
OLDEPHAERT EN
I NOORDWOLDE.
I
Sluis te MolkweI
rum, genaamd
"MolkwerumerI
zijl".
I
I

!

I
I HEMELUMER
I OLDEPHAERT EN
NOORDWOLDE.
Sluis te MolkweI
rum, genaamd
"Molkwerumerzijl".
I

Noordoostelijke rechtstandsmuur , rechts van
de steenen boogbrug o\'er
de sluis, 0,54 M. links
van het linkereinde der
binnenvloeddeurkas, 0,44
M. onder den bovenkant
of vijf lagen metselwerk
onder den onderkant der
dekzerk.

1

boven
A.P.
tot nu
aangenomen.

boven
N.A.P.
gevonden.

I

I

5

Hoogte in M.

I
I

0,178

PEILMERKSTEEN
met eene horizontale groef
I en ingehakte hoogtecijI fers van 0,178 M. +
I N.A.P. en 0,85 M. + Z.P.
Waterstaatsregister
I VIII. B~jlage IX C. Friesland, 1872. N°. 408.
Verkenmerken in Friesland door J. Mulder en
jhr. H. van CapeUen.
N°. 196.
,
RONDE IJZEREN BOUT.

I

I

0,43

Verschil
in M.

I
+0,252

1,926

!
,I

i

I

I
I

I
I

I
I

II

6

HEMELUMER
OLDEPHAERT EN
NOORDWOLDE.
Sluis te Molkwerum, genaamd
"Molkwerumerzijl".

Noordoostel~jke rechtstandsmuur, links van de
steenen boogbrug over de
sluis, tusschen de beide
schotbalksponninlren.1,04
M. rechts van den rechterkant der buitenste schotbalksponning , 0,58 M.
links van den linkerkant
der binnenste schotbalksponning, 1,33 M. onder
den bovenkant of tweeentwintig lagen metselwerk onder den onderkant van de dekzerlc

RONDE IJZEREN BOUT.

HEMELUMER
OLDEPHAERT EN
NOORDWOLDE.
Protestantsche
kerk te Wams.

Zijgevel, links van den
toren, midden onder het
penant tusschen het eerste
en tweede groote raam
van den toren af; de loodlijn gaande door het merk
is 0,74 M. van het linker
raamkozijn en 0,74 M. van
het rechter raamkoûjn
verwijderd; het merk ligt
ongeveer 1,37 M. boven
beganen grond.

GROOTE KRUISBOUT
en twee pijpbouten, een
301 millimeters er boven,
een 257 millimeters er
onder.

I
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9

I
I
I
- -I

- - - - - - - - - - - - _.. _ - - - - - - - -

I

I

II

I

I

I

I 1,868

5,928

!
I

I

I
I

I

I

20
Merken
der
Volg- nauwkeurignum- heidsmer. waterpassingen.

1

Hoogte in M.
Gemeente
en plaats van

Nadere

Omschrijving

pIaatsbeschrij ving.

van het merk.

het merk.

HINDELOOPEN.
Contributiehuis
van het waterschap "Wijmbritseradeel c. a. zeedijken", genaamd
" Schuilenburg " ,
gemerkt S B nO.
115, W A nO. 113.

Oostelijke gevel, rechts I
van het raam rechts van I
den ingang; 0,84 M. links
van den noordelijken
gevel, ongeveer 0,73 M.
boven beganen grond.
I

2

HINDELOOPEN.
Contributiehuis
van het waterschap "Wijmbritseradeel c. a. zeedijken", genaamd
" Schuilenburg " ,
gemerkt S B n°.
115, W A n°. 113.

Oostelijke gevel, 0,53
M. rechts van den steenen
dag van het raam rechts
van den ingang, 0,85 M.
links van den noordelijken
gevel, ongeveer 1,27 M.
boven beganen grond.

3

HINDELOOPEN.
Contributiehuis
van het waterschap "Wijmbritseradeel c. a. zeedijken", genaamd
" Schuilenburg " ,
gemerkt S B nO.
115, W A nO. U3.

Zuidelijke gevel, de
linkerkant 2,59 M. rechts
van den westelijken of
dijkgevel, de rechterkant
2,11 M. links van den
steenen dag van de deur
rechts, de bovenkant 0,73
M. of dertien lagen metselwerk onder de voeg,
overeenkomende met den
onderkant der raamdorpels van de bovenverdieping, de onderkant 0,90
M. boven het dijkstaiud.

HINDELOOPEN.
Schuur van de
hofstede, gelegen
in den polder
" Schuilenburg " ,
bewoond door D.
de Boer, toebehoorende aan D.
Bokman, gemerkt
SB nO. 385, WA
nO. 11~.

Oostelijke of achtergevel, 2,00 M. rechts van
den steenen dag van de
groote schuurdeur, 0,55
M. links van den noordelijken zijgevel, ongeveer
0,65 M. boven beganen
grond.

HINDELOOPEN.
Gebouwtje voor
de registreerende
peilschaal op den
Hom te Hindeloopen.

Oostelijke of voorgevel,
0,75 M. rechts van den
steenen dag van de deur,
0,75 M. links van den
noordelijken gevel, 0,14
M. of twee lagen metselwerk boven den bovenkant van het hardsteenen
plint, ongeveer 0,66 M.
boven beganen grond.

4

5

boven boven
A.P.
N.A.P.
tot nu
geaangeI vonden. nomen.

ROl"DE IJZEREN Bou'f.

1,747

RONDE BRONZEN KRUISBOUT.

2,287

PEILMERKSTEEN

3,803

Verschil
in M.

I

I'

met eene horizontale groef
en ingehakte hoogtecijfers van 4,03 M. + A.P.
en 4,45 M. + Z.P.
De steen is 0,32 M.
hoog en 0,48 M. breed.
Register VIn van Peilschalen enz. Bijlage IX C.
N°. 414.
Register van verkenmerken in Friesland door
J. Mulder en jhr. H. van
Capellen. No. 219.
RONDE IJzEREN BOUT

1,342

zonder groeven, 15 m.M.
middellijn.
BOVENKANT.

RONDE IJZEREN BOUT.

5,463

4,03

+0,227
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Merken
der
Volg- nauwkeurignum- heidswatermer·1 pas! singen.

Hoogte in M.
Gemeente
en plaats van

Nadere

Omschrijving

plaatsbeschrijving.

van het merk.

het merk.

boven Verschil
boven
A.P.
N.A.P.
totnu I in M.
geaange- I
I vonden. nomen. I
I

I

6

HINDELOOPEN.
Gebouwtje voor
de registreerende
peilschaal op den
Hom te Hindeloopen.

Oostelijke of voorgevel,
0,63 M. links van den
noordelijken gevel, 1,65
M. onder den onderkant
van den steen met het
opschrift ,,1886", 0,84 M.
of veertien lagen metselwerk boven den bovenkant van het hardsteenen
plint, ongeveer 1,36 M.
boven beganen grond.

RONDE BRONZEN KRUISBOUT.

6,158

7

HINDELOOPEN.
Gebouwtje voor
de registreerende
peilschaal op den
Hom te Hindeloopen.

Punt van den hardsteenen vloer, tegen den
deksteen van den put,
bij den noordwestelijken
hoek van het instrument,
1,07 M. rechts van den
zuidelijken muur, 1,Oï M.
links van den zuidelijken
kant van het ijzeren luik
op het mangat, 0,50 M.
ten oosten van den westelijken muur.

DEKZERK.
BOVENKANT.

5,318

8

HINDELOOPEN.
Raadhuis te Hindeloopen.

Westelijke of achtergevel, 0,49 M. rechts van
het tweede anker, gerekend van den zuidelijken
gevel, 0,73 M. links van
den zuidelijken gevel,
1,16 M. onder den onderkant van den houten
onderdorpel van het meest
zuidelijke raam, ongeveer
~,03 M. boven beganen
grond.

RONDE BRONZEN KRUISBOUT.

3,395

9

HINDELOOPEN.
Toren van de
Hervormde kerk
te Hindeloopen.

Noordzijde, 2,06 M.
rechts van den westelijken gevel, 3,11 M. links
van de west- of voorzijde,
0,16 M. boven den bovenkant van den sokkel,
ongeveer 1,94 M. boven
beganen grond.

RONDE IJZEREN BOUT.

4,371

22
Merken I
der
Volg- nauwkeurignum- heidsmer. waterpasI singen.
11

Hoogte in M.
Gemeente
en plaats van

Nadere

Omschrijving

plaatsbeschrijving.

van het merk.

I

het merk.
I

HINDELOOPEN.
Schut- en uitwateringsluis, genaamd "de Zeesluis", te Hindeloopen.

!
I

I

i
I
I
1

I

Zuidelijke frontmuur
van den oostelijken rechtstandsmuur van het binnensluishoofd; de rechterkant 0,68 M. links van
den schuinen kant op den
hoek van de doorvaart,
de bovenkant 0,32 M.
onder den bovenkant van
de rollaag.

PEILMElU{STEEN

met een horizontale groef
en ingehakte hoogtecijfers van 0,56 M. + A.P.
en 0,U8 M. + Z.P.
De steen is 0,32 M.
hoog en 0,48 M. breed.
Register VIII van Peilschalen enz. Bijlage IX C
N°. 415.
Register van verkenI merken in Friesland door
J. Mulder enjhr. H. van
Capellen. No. 222.

boven Verschil
boven I A P
tot n~
in M.
N.A.P.
aangegevonden. nomen. I

0,3331
I

0,56

1

+

0,227

I

I

i

13

HINDELOOPEN.
Schut- en uitwateringsluis, genaamd "de Zeesluis", te Hindeloopen.

Tegen den zuidelijken
NULPUNT DER
-0,647 -0,42 +0,227
frontmuur van den oos- I GEËMAILLEERDE LAVA
telijken rechtstandsmuur I
PEILSCHAAL,
van het binnensluishoofd; I overeenkomende metZ P.
peilschaal, verdeeld in (zomerpeil van Frieshalve decimeters, met land's boezem), afgeleid
het opschrift: "Provincie uit de hoogten der deelFriesland", tellende tot strepen 1,00 M. en 0,95
1,25 M. + Z.P.
M. + Z.P.

14

HINDELOOPEN.
Draaibrug in den
spoorweg
van
Leeuwarden naar
Stavoren, over de
Oostervaart, nabij
het stati0n Hindeloopen.

Noordwestelij ke vleugel van het zuidwestelijk
landhoofd, rechts van de
aansluiting van den vleugel met het front, 0,46
M. onder den bovenkant
of vier lagen metselwerk
onder den onderkant van
de dekzerk op het front.

HINDELOOPEN.
Draaibrug in den
spoorweg
van
Leeuwarden naar
Stavoren, over de
Oostervaart, nabij
het station Hindeloopen.

N oordwestel~jke vleugel van het zuidwestelijke
landhoofd, rechts van de
brug; de bovenkant van
het nokje ligt 1,03 M.
onder den bovenkant van
de clekzerk op het front.

15

OVALE IJZEREN PLAAT

0,549

BOVENKANT VAN HET
NOKJE.

I - - - - - - - - - - - - - ,I
1---:----,-

KOLLUMERLAND
EN NIEUW KRUISLAND.
Gemeenteh uis gemerkt B. 66 te
Kolium.

1,111

met een uitstekend nokj e
en opschrift: ,,+ A.P.",
zonder hoogtecijfer.
De bovenkant van het
plaatje ligt 0,033 M.
boven den bovenkant
van het nokje.

'

2a Cs 488a

RONDE IJZEREN BOUT.
,I

1-----,----1

,

Noordelijke of voorgevel, 0,44 M. rechts van
den linker- of oostelijken
zijgevel. 0,42 M. links uit
den dag van het meest
oostelijke keldervenster;
0,38 M. boven den bovenrand van het hardsteenen
plint.

1

RONDE IJZEREN BOUT

met een kleine ronde
bronzen kruisbout 665
m.M. er boven.

3,471

----

1

23
Merken
der
Volg- nauwkeurignum- heidsmer. waterpas- I
I sinp;en.

Hoogte in M.
Gemeente
en plaats van

Nadere

Omschrijving

plaatsbeschrij ving.

van het merk.

het merk.

boven
boven
A.P.
I N.A.P. tot
nu
I geaangeI vonden. nomen.

3

KOLLUMERLAND
EN NIEUW KRUISLAND.
Brug over de Zijlsterrijd te Kollum.

PEILl\1ERKSTEEN
Zuidelij k gedeelte van
den reehtstandsmuur van met een horizontale groef
het oostelijke landhoofd, I en ingehakte hoogtecijde rechterkant van den fers van 0,88 M. + A.P.
steen ligt tegen den zui- en 1,30 M. + Z.P.
I
Waterstaatsregister
delijken hoek van den
rechtstandsmuur, de bo- VIII. Bijlage IX C. Friesvenkant ligt 0,97 M. onder land, 1872. N°. 40.
Verkenmerken in Friesden bovenkant der dekland door J. :Mulder en
zerk.
jhr. H. van Capellen.
N°. 253.

4

KOLLUMERLAND
EN NIEUW KRUISLAND.
Nieuwe Munnekezijl, duikersluis
der
provincie
Friesland,
gebouwd in 1882.

Hardsteenen peilschaal
den zuidelijken vleugel van het westelijke
landhoofd, de bovenkant
ligt 0,37 M. onder den
bovenkant van den muur.
De schaal is 0,33 M. breed,
met een uitspringend en
rand van 0,06 M. breedte,
en is in halve decimeters
verdeeld.
In

NULPUNT DER PEILSCHAAL,

afgeleid uit de hoogte
der deelstreepvan 1,30 M.
Bij de bepaling van
de tot nu aangenomen
hoogte is ondersteld dat
het nulpunt der schaal
het zomerpeil van Friesland aangeeft, hetgeen
volgens de waterpassingen van Mulder en
Van Capellen op 0,42 M.
onder A.P. ligt.

0,639

Verschil
in M.
I'

0,88 +0,241

- 0,620 - 0,42

+

0,200

,

--I---:I-------I-------I-------I:~---- . -II---I
1

2

C. 457

LEEUWARDEN.
Groote of J aeobijnenkerk.

GROOTE KRUISBOUT
Zuidelijke gevel, links I
van den hoofdingang, en twee pijpbouten, een
1,00 M. van het eerste 312 millimeters er boven,
contrefort van den lin- een 328 millimeters er
kerkant, 1,10 M. boven onder.
het plint.

4,775

LEEUWARDEN.
Kanselarij.

Voorgevel, rechts van I
HOOFDMERK
den ingang, 0,64 M. van I en twee p\jpbouten, een
de deuromlijsting, 1,48 332 millimeters er boven,
M. links van de raam- een 289 millimeters er
opening, 1,30 M. boven onder.
den sokkel, 1,66 M. boven den bovenkant van
de stoep.

4,117

LEEUWARDEN.
Gouvernementshuis te Leeuwarden.

7

I
1

I_..:.--~I
1

Voorgevel , 0,15 M.
rechts van den voorsprong
van den gevel, tussehen
het vierde en vijfde raam
rechts van den ingang,
0,18 M. of drie lagen metselwerk boven het hardI steenen plint, 0,40 M.
boven de bestrating.

RONDE IJZEREN BOUT.

1,827

..;_--------_---:...._---:...-_--:-'_ . . . .

1

24

I

Merken I
der
Volg- nauwkeurignum- heidsmer. waterpassingen.

Hoogte in M.
Gemeente
en plaats van

Nadere
plaatsbeschrijving.

LEEUWARDEN.
Gouvernementshuis te Leeuwarden.

Voorgevel, tusschen het
vierde en vijfde raam
rechts van den ingang,
0,06 M. rechts van den
voorsprong van den gevp,l, I
0,63 M. links van den
steenen dag van het vijfde I
raam rechts van den ingang, 1,03 M. of negentien lagen metselwerk boven het hardsteenen plint.

10

LEEUWARDEN.
Walmuur aan de
noordwestzijde der
Singelgracht, ten
zuidwesten van de
Verversbrug bij
"het Blauwhuis"
te Leeuwarden.

De rechterkant 1,57 M.
links van de sponning
voor een zinker van de
gasleiding, het midden
van den bovenkant 0,64
M. onder den bovenkant
van de rollaag, de onderkant overeenkomende met
den onderkant van de
twaalfde laag metselwerk
onder den onkerkant van
de rollaag.

LEEUWARDERADEEL.
Toren der Katholieke kerk
te
Wijtgaard.

Voorzij de, links van
den ingang, 0,58 M.links
van de deuromlijsting,
1,11 M. boven het plint.

2

van het merk.

het merk.

8

1

Omschrijving

LEEUWARDERAVoorgevel, links. van
DEEL.
het eerste raam van den
Nieuwe tolgaar- linkerkant, 0,30 M. rechts
derswoning
bij van den linkerhoek des
tol nO. 1, nabij gevels, 0,29 M. links van
Goutum, aan den de raamopening, 1,55 M.
straatweg
van boven het plint.
Leeuwarden naar
Sneek, tusschen
de kilometerpalen
1 en 2. Deze woning is in 1887
gebouwd ter vervanging van de
vorige, die bou wvallig was geworden.

boven
N.A.P.
geI vonden.

RONDE BRONZEN KRUISBOUT.

2,674

PEILMERKSTEEN ,

0,637

met een horizontale groef
en ingehakte hoogtecijfers
van 0,637 M. + N.A.P.
en 1,32 M. + Z.P.
De steen is 0,32 M.
hoog en 0,48 M. breed.
Register VIn van Peilschalen enz. Bijlage IX C.
Nu. 145.
Register van verkenmerken in Friesland door
J. Mulder en jhr. H. van
Capellen. N°. 276.

GROOTE KRUISBOUT

2,958

en twee pijpbouten, een
291 millimeters er boven,
een 430 millimeters er
onder.
PIJPBOUT

en twee kleine ronde
kruisbouten, een 376mi1limeters er boven, een 376
millimeters er onder.

3,022

boven Verschil
A.P.
in M.
tot nu
aangenomen'l

0,90

+0,263

25
Merken
der
Volg- nauwkeurignum- heidsmer. waterpas~ singen.

1

Hoogte in M.
Gemeente

LEMSTERLAND.

LEMSTERLAND.

LEllISTERLAND.
Boerderij bij het
Breedschar
te
Oosterzee, aan den
weg van Kuinre
naar Lemmer, in
1883
bewoond
door Vogelzang.

5

LEl\ISTERLAND.
Toren van de Protestantsche kerk
te Lemmer.

6

boven
plaatsbeschrijving.

Boerenwoning, in
1883
bewoond
door J. Rinkema,
onder Oosterzee,
aan den grindweg
van K uinre naar
Lemmer, sectie C,
nO. 2027.

3

Omschrijving
van het merk.

het merk.

Boerenhuis, m
1883
bewoond
door J. Rinkema,
onder Oosterzee,
aan den grindweg
van Kuinre naar
Lemmer, sectie C,
n°. 2027.

2

Nadere

en plaats van

LEMSTERLAND.
Tolgaarderswoning
b\i tol n°. 8, te
Eesterga, aan den
weg van Lemmer
naar Sneek, bij
kilometerpaal 45.

Zuidelijke gevel, tusschen het tweede en derde
raam van den linkerkant,
0,74 M. rechts van het
tweede raam, 0,77 1\1.
links van het derde raam,
ongeveer 1,91 M. boven
beganen grond.

Zuidelijke gevel, de
rechterkant van den steen
ligt 0,56 M. links van den
rechterhoek des gevels,
de bovenkant 0,06 M. beneden den onderkant der
ventilatie-opening (0,20
M. in middellijn) en
ongeveer 0,73 M. boven
beganen grond.

Noordwestelijke gevel,
de rechterkant van den
steen ligt 0,25 M. links
van den rechterhoek des
gevels, de linkerkant 0,24
M. van het eerste raamkozijn van den rechterkant, de onderkant ongeveer 1,47 M. boven
beganen grond.

Westzij de, links van
den ingang, 0,76 M. van
de deuropening, 0,73 M.
boven het vooruitspringende muurwerk, 1,76 M.
boven het bovenvlak van
de stoep.

Voorgevel, rechts van
het eerste raam van den
linkerkant, 0,40 M. rechts
van het raamkozijn, 1,13
M. boven het plint.

PIJPBOUT

N.A.P.

boven

A.P.

tot nu
geaangeI vonden. nomen.
I

Verschil
in M.

I

3,008

en twee kleine ronde
kruisbouten , een 235
millimeters er boven,
een 314 millimeters er
onder.

PEILMERKSTEEN

met een horizontale groef
en ingehakte hoogtecijfers van 2,22 M. + A.P.
en 2,64 M. -I- Z.P.
Waterstaatsregister
VIII. Bijlage IX C. Friesland, 1872. NO. 376.
Verkenmerken in Friesland door J. Mulder en
jhr. H. van Capellen.
N°. 299.

1,937

2,22

+0,283

2,315

2,58

+0,265

'I

PEILMERKSTEEN

met een horizontale groef
en ingehakte hoogtecijfers van 2,58 M. -I- A.P.
en 3,00 M. -I- Z.P.
Waterstaatsregi'lter
VIII. Bijlage IX C. Friesland, 1872. N°. 377.
Verkenmerken in Friesland, door J. Mulder en
jhr. H. van Capellen.
N°. 300.

HOOFDMERK

2,632

en twee pijpbouten, een
357 millimeters er boven,
een 345 millimeters er
onder.

PIJPBOUT

2,546

en twee kleine ronde i
kruisbouten . een 307
millimeters 'er boven,
een 332 millimeters er
onder.

JI-.-.:.....-...-...._-----:....-_------:.-_.----:.----"---~----l
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I·

Merken
der
Volg- nauwkeurignum- heidsmer. waterpasI singen.

Hoogte in M.
Gemeente
en plaats van

Nadere

Omschrijving

plaatsbeschrijving.

van het merk.

het merk.

boven Verschil
boven
A.P.
N.A.P.
in M.
tot nu
geaangevonden. nomen.

+

7

LEMSTERLAND.
Tolgaarderswoning
bij tol nO. 8, te
Eesterga, aan den
straatweg
van
Lemmer
naar
Sneek, bij kilometerpaal 45.

VIERKANTE IJZEREN
Voorgevel, rechts van
KRUISBOUT
den ingang, 0,45 M. rechts I
van den steenen pilaster, ! met een horizontale en
2,13 M. links van den een verticale groef, 15
rechterhoek des gevels, m.M. hoog en 15 m.M.
0,07 M. boven het plint, breed.
BOVENKANT.
ongeveer 0,87 M. boven
Waterstaatsregister
beganen grond.
VIII. Bijlage IX C. Friesland, 1872. N°. 109.
Verkenmerken in Friesland door J. Mulder en
jhr. H. van Capellen.
N°. 296.

1,516

1,77

8

LEMSTERLAND.
Tolgaarderswoning
bij tol n°. 7, te
FolIega, aan den
straatweg
van
Lemmer
naar
Sneek, tusschen
de kilometerpalen
42 en 43.

Zuidelijke zijgevel, de
rechterkant van den steen
ligt 1,83 M. links van
den rechterhoek van den
gevel, de bovenkant komt
overeen met den onderkant van de 4de laag
metselwerk onder den
dorpel van het raam.
Thans is de muur overpleisterd.

1,829

2,09 +0,261

1

MENALDUl\IADEEL.
Toren van de Protestantsche kerk
te Dronrijp.

Westzijde , links van
den ingang, 1,48 M. rechts
van den linkerhoek van
den muur, 1,35 M. links
van den hoek der deurommetseling, 0,69 M.
boven het plint, ongeveer
1,74 M. boven beganen
grond.

MENALDUMADEEL.
Toren van de Protestantsche kerk
te Marsum.

Zuidzijde, 1,01 M. links
van den rechterhoek,
4,60 M. rechts van den
linkerhoek des torens,
ongeveer 1,33 M. boven
beganen grond.

2

PEILMERKSTEEN

met een horizontale groef
en ingehakte hoogtecijfers
van 1,829 M. + N.A.P.
en 2,51 M. -t- ZP.
Waterstaatsregister
VIII. Bijlage IX C. Friesland, 1872. N°. 105.
Verkenmerken in Friesland door J. Mulder en
jhr. H. van Capellen.
N°. 292.

HOOFDMERK

5,313

en twee pijpbouten, een
357 millimeters er boven,
een 134 millimeters er
onder.

GROOTE KRUISBOUT

en twee pijpbouten, een
ö:20 millimeters er boven,
een 238 millimeters er
onder.

6,676

0,21)4

27
Merken
der
Volg- nauwkeurignum- heidslner. water·
pasI
singen.
I

Hoogte in M.
Gemeente

Omschrijving

boven Verschil
A.P.
N.A.P. tot
in M.
nu
geaangeI vonden.
nomen'l
boven

plaatsbeschrijving.

van het merk.

het merk.

4

MENALDUMADEEL.
Openbare school
te Marsum.

Zuidwestelijke gevel,
onder het een:te dichtgemetselde raam, 0,25 M.
links van den pilaster,
rechts van het raam,
1,325 M. onder den onderkant van den raamdorpel,
0,09 M. of twee lagen
metselwerk boven het
plint, ongeveer 0,50 M.
boven beganen grond.

RONDE IJZEREN BOUT.

3,050

5

MENALDUMADEEL.
Openbare school
te Marsum.

Zuidwestelijke gevel,
rechts van het eerste
dichtgemetselde raam 0,19
M. links van den pilaster
rechts van het raam, 0,82
M. boven het plint, ongeveer 1,20 M. boven beganen grond.

RONDE BRONZEN KRUISBOUT.

3,756

7

MENALDUMADEEL.
Huis op de hofstede "de Lunia
State" , gelegen
aan den weg van
Marsum naar Beet·
gum, onder Marsum , bewoond
door S. Veeman
en toebehoorende
aan Storm van
's Gravesande, gemerkt nO. 264.

Noordelijke zijgevel,
links van de deur, 0,75
M. rechts van den oostelijken gevel, 2,80 M. onder
den bovenkant van den
muur, ongeveer 0,15 M.
boven beganen grond.

RONDE IJZEREN BOUT.

2,330

MENALDUllIA·
DEEL.
Huis op de hofstede "de Lunia
State" , gelegen
aan den weg van
Marsum naar Beetgum, onder Marbewoond
sum,
door S. Veeman,
toebehoorende
aan Storm van I
's Gravesande, gemerkt nO. 264.
I

Noordelijke zijgevel,
links van de deur, 0,84
M. rechts van den oostelijken gevel, ongeveer
0,88 M. boven beganen
grond.

,

R

I

Nadere

en plaats van

\

I
I

I

RONDE BRONZEN KRUISBOUT.
(Muurwerk gescheurd).

I

3,058

28
Merken
der
Volg- nauwkeurignum- heidsmer. water.passmgen.

I
Gemeente
en plaats van

Nadere

Omschrijving

plaatsbeschrijving.

van het merk.

het merk.

I

Hoogte in M.

I
I

Verschil
boven boven
A.P.
N.A.P.
in M.
tot nu
geaangeI vonden. nomen.
I

10

MENALDUMADEEL.
Huis aan de westzijde van den weg
van Marsum naar
Beetgum, in den
Engelumer polder
onder Engelum,
bewoond door en
toebehoorende
aan L. J. Kuipers,
gemerkt nO. 76.

Oostelijke gevel, 2,71 M.
rechts van den zuidelijken gevel, 1,93 M. links
van den regenbak, twee
lagen metselwerk onder
de voeg, overeenkomende
met den onderkant van
de rollaag onder het
tweede raam rechts van
den zuidelijken gevel,
2,33 M. onder den bovenkant van den muur, ongeveer 0,27 M. boven beganen grond.

RONDE IJZEREN BOUT.

1,303

11

MENALDUMADEEL.
Schuur van de
hofstede aan den
weg van Marsum
naar Beetgum, te
Dijksterhuizen ,
onder Beetgum ,
bewoond door J.
Heegstm, toebehoorende aan de
erven de Haan,
gemerkt nO. 183.

Noordoostelijke gevel,
RONDE IJZEREN BOUT.
rechts van het woonhuis,
tusschen de deur en het
eerste kelderraam rechts,
1,68 M. rechts van den
steenen dag van de deur,
1,95 M. onder den onderkant van den knoop van
het bovengelegen anker,
twee lagen metselwerk
onder de voeg, overeenkomende met den onder- I
kant van de rollaag onder
het kelderraam rechts,
0,20 M. boven den beganen grond.

1,979

12

MENALDUMADEEL.
Schuur van de
hofstede aan den
weg van Marsum
naar Beetgum, te
Dijksterhuizen ,
onder Beetgum ,
bewoond door J.
Heegstra , toebehoorende aan de
erVE'n de Haan,
gemerkt nO. 183.

Noordoostelij ke gevel,
rechts van het woonhuis,
1,13 M. rechts van den
steenen dag van het rechterzijlicht van de deur,
0,33 M. links van den
steenen dag van het eerste
kelderraam rechts, 1,20
M. onder den onderkant
van den knoop van het
bovengelegen anker, 0,90
M. boven den beganen
grond.

RONDE BRONZEN KRUISBOUT.

2,708

13

MENALDUMA·
DEEL.
Steenen brugje
in den kunstweg
van Marsum naar
Beetgum, over de
Zijlsloot ofWaterlossing, buitenwaterleiding van
den watermolen
van "het Beetgumer Nieuwland".

Noordelijk front, rechts
van het rechter X-vormige
anker, 1,18 M. links van
het rechter einde van den
frontmuur, 0,44 M. onder
den bovenkant of zeven
lagen metselwerk onder
den onderkant van de
rollaag.

RONDE IJZEitEN BOUT.

1,326

\

I

...

29
Merken
der
Volg- nauwkeurignum- heidsmer. waterpasI singen.

Hoogte in M.
Gemeente
en plaats van

Nadere

Omschrijving

plaatsbeschrijving.

van het merk.

RONDE IJZEREN BOUT.

Verschil
boven boven
A.P.
in M.
N.A.P.
tot nu
ge·
aangeI vonden. nomen. !

het merk.

14

MENALDUMADEEL.
Walmuurtje aan
de noordzijde van
de opvaart te
Beetgumermolen,
onder Beetgum.

Rechts van ondervolgende hardsteenen peilschaal, 1,43 M. rechts
van den verticaal van het
anker rechts van de peilschaal, 2,30 M. links van
het oostelijk einde van
den muur, 0,54 M. onder
den bovenkant of acht
lagen metselwerk onder
den onderkant van de
rollaag.
De muur is bouwvallig.

15

MENALDUMADEEL.
Walmuurtje aan
de noordzijde van
de opvaart te
Beetgumermolen,
onder Beetgum.

In het oostelijk gedeelte
NULPUNT DER
- 0,677 - 0,42+ 0,'257
van den muur, de rech- HARDSTEENEN PEILSCHAAL,
terkant van de peilschaal overeenkomende met Z.P.
ligt 0,21 M. links van een (zomerpeil van Friesland's boezem), afgeleid
anker, de streep O,!:lOM. +
Z.P. ligt 0,64 M. onder uit de hoogte der deelden bovenkant van de streep 0,90 M. + Z.P.
rollaag.
De peilschaal is verdeeld in centimeters en
telt tot 0,90 M. -t- Z.P.
De muur is bouwvallig.

16

MENALDUMADEEL.
Doorrit bij het logement, bewoond
door en toebehoorende aan R. J.
Tolsma te Beetgumermolen, onder Beetgum , gemerkt nO. 233.

Oostelijke zijgevel, 0,19
M. rechts van het eerste
en laagste anker, rechts
van den zuidelijken gevel,
1,49 M. links van het
tweede anker in dezelfde
rij ankers, 0.75 M. boven
de bovenste vertanding
van het fundament.

RONDE BRONZEN KRUISBOUT.

2,275

17

MENALDUMADEEL.
Openbare school
te Beetgumermo1en, onder Beetgum.

Zuidelijke gevel,0,21 M.
rechts van den linker
hoekpilaster, 2,19 M.links
van den eersten pilaster
rechts, 1,27 M. onder de
voeg,
overeenkomende
met deh onderkant van
den raamdorpel, 0,13 M.
of twee lagen metselwerk
boven het plint.

RONDE IJZEREN BOUT.

1,662

18

MENALDUMADEEL.
Openbare school
te Beetgumermolen, onder Beetgum.

Zuidelijke gevel, 0.30 M.
rechts van den linker
hoekpilaster, 2,10 M.links
van den eersten pilaster
rechts, 0,65 M. of twaalf
lagen metselwerk boven
het plint.

RONDE BRONZEN KRUISBOUT.

2,185

L--.:._ _-!....

----'----'

----'

0,326

-l.._ _...:.-_ _" " - , _
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Merken
der
Volg- nauwkeurignum- heidsmer. waterpassingen.

Gemeente

Hoogte in M.

Nadere

Omschrijving

plaatsbeschrij ving.

van het merk.

MENALDUlUADEEL.
Herberg toebehoorende aan en
bewoond door de
Wed. Z. J. TuiI
nenga, te Beetgum, gemerkt nO.
92.

Noordelijke gevel, 2,58
M. links van den steenen
dag van de deur, acht
lagen metselwerk onder
de voeg, overeenkomende
met den onderkant der
raamdorpels, 2,98 M. on·
der den onderkant van de
kroonlijst, ongeveer 0,20
M. boven beganen grond.

RONDE IJZEREN BOUT.

21

MENALDUMADEEL.
Hervormde kerk
te Beetgum.

Koor, In de tweede
travée gerekend van den
zuidelijken gevel van de
kerk, 0,59 M. rechts van
den linker-, 1,67 M. links
van den rechterpilaster,
drie lagen metsel werk in
reuzenmoppen onder het
metselwerk In nieuwen
steen, ongeveer 0,32 M.
boven beganen grond.

RONDE IJZEREN BOUT.

6,538

22

MENALDUl\IADEEL.
Hervormde kerk
te Beetgum.

Koor, In de tweede
travée gerekend van den
zuidelijken gevel der kerk,
ongeveer loodrecht boven
den ronden ijzeren bout,
zes lagen gewoon metselwerk boven het metselwerk in reuzenmoppen,
ongeveer 0,83 M. boven
beganen grond.

RONDE BRONZEN KRUISBOUT.

7,050

24

MENALDUMADEEL.
Steenen brug ten
zuiden van den
kunstwegvanBeetgum naar Berlikum, in een kleiweg, over de Beetgumeropvaart.

Westelijk front, rechts
van het X-vormige anker
links van de doorvaartopening, 0,26 5 M. onder
den bovenkant van de
rollaag.

VIERKANTE IJZEREN
BOUT
zonder groeven, 22 m.M.
hoog en 22 m.M. breed.
BOVENKANT.

1,569

28

MENALDUMADEEL.
Herberg bij de
voormalige Wierzijl, aan den weg
van Berlik urn naar
Wier, bewoond
door K. J. Schat
en toebehoorende
aan T. H. van der
Meulen, onder
Wier, gemerkt
nO. 46.

Zuidwestelijke of voorgevel, 0,86 M. rechts van
den steenen dag van het
meest rechtsche raam,
0,41 M. links van den
zuidoostelijken gevel, 1,64
M. onder den onderkant
van den knoop van het
bovengelegen anker.

VIERKANTE IJZEREN
KRUISBOUT
met een horizontale en
een verticale groef, 22
m.M. hoog en 22 m.M.
breed.
BOVENKANT.
Register VIn van Peilschalen enz. Bijlage IX C.
N°. 558.
Register van verkenmerken in Friesland door
J. Mulder en jhr. H. van
Capellen. N°. 312.

3,006

20

!i

I

I

I

I

I

en plaats van
het merk.

I

Verschil
boven
boven
A.P.
N.A.P.
in M.
tot
nu
geaangeI vonden. nomen. I

Ii

1,856

i

I

I

3,29

+0,284

31
Merken I
der
Volg- nauwkeurignum- heidsmer. waterpas- :
I singen. I

Hoogte in M.
Gemeente
en plaats van

Nadere

Omschrijving

plaatsbeschrijving.

van het merk.

het merk.

RONDE IJZEREN BOUT.

0,680

Zuidelijke gevel, tusschen het eerste en tweede
raam, gerekend van den
oostelijken gevel, 0,59 M.
rechts van den steenen
dag van het tweede raam,
0,50 M. links van den
steenen dag van het eerste
'raam van den oostelijken
gevel, 1,77 M. onder den
onderkant van den knoop
van het anker tusschen de
beide ramen, ongeveer
0,87 M. boven beganen
grond.

RONDE BRONZEN KRUISBOUT.

1,204

MENALDUMADEEL.
Oostelijke oever
van het Berlikumer Wijd, nabij
het snijpunt met
het Moddergat ,
ten zuiden van de
houtloods bij den
houtzaagmolen te
Berlikum.

Tegen de oostzijde van
een paal tegen de beschoeiing; peilschaal verdeeld in halve decimeters,
met het opschrift: Provinde Friesland", tellende
tot 1,25 M. + Z.P.

NULPUNT DER
GEËMAILLEERDE LAVA
PEILSCHAAL,

OOST-DONGERADEEL.
Toren van de Protestantsche kerk
te Oostrum.

Zuidzijde, 2,48 M. rechts
van den linkerkant en
2,07 M. links van den
rechterkant des torens,
1,29 M. boven het plint,
ongeveer 1,35 lVI:. boven
beganen grond.

MENALDUMADEEL.
Woning bij den
houtzaagmolen,
bij het kruispunt
van het Berlikumer Wijd en het
Moddergat, te Berlikum, bewoond
door en toebehoorende aan W.
Groenhout, gemerkt nO. 198.

Zuidelijke gevel, 4,72 M.
rechts van den westelijI ken gevel, 2,41 M. links
van den oostelijken gevel,
2,29 M. onder den onder- I
kant van den knoop van I
het anker tusschen het I
eerste en tweede raam,
gerekend van den oostelijken gevel, ongeveer
0,34 M. boven beganen
grond.

32

MENALDUMADEEL.
Woning bij den
houtzaagmolen,
bij het kruispunt
van het Berlikumer Wijd en het
Moddergat, te Berlikum, bewoond
door en toebehoorende aan W.
Groenhout, gemerkt nO. 198.

33

31

1

1

boven boven
A.P.
N.A.P.
tot nu
geaangeI vonden. nomen.

,1

Verschil
in M.

1

-

0,672

overeenkomende met Z.P.
(zomerpeil van Friesland's boezem), afgeleid
uit de hoogte der deelstreep 1,25 M. + Z.P.

GROOTE KRUISBOUT

en twee pijpbouten , een
296 millimeters er boven,
een 259 millimeters er
onder.

5,913

- 0,42

+ 0,252

32
Merken
der
Volg- nauwkeurignum- heidsmer. waterpasI singen.

I

Hoogte in M.
Gemeente

Nadere'

en plaats van

Omschrijving

boven
boven
A.P.
N.A.P.
tot
nu
geIIvonden.
aangenomen.

Verschil

I

plaatsbeschrijving.

van het merk.

het merk.

in M.

I

2

OOST-DONGERADEEL.
Protestantsche
kerk te Engwierum.

Zuidelijke- of voorgevel, I
GROOTE KRUISBOUT
I
beneden het penant tus- en twee pijpbouten, een
schen het tweede en derde 297 millimeters er boven,
groote raam rechts van een 362 millimeters er
de deur; de loodlijn gaande onder.
door het merk, is 2,01 M.
rechts van den linkerkant en 0,88 M. links van
den rechterkant van het
penant verwijderd, het
merk ligt op dezelfde
hoogte als de onderkant
der rollaag onder de raamdorpels, ongeveer 1,49 M.
boven beganen grond.

4,783

3

OOST-DONGERADEEL.
DokkumerNieuwe
zijlen te Engwierum.'

Binnensluishoofd , zuidelijke muur van den
noordelijken koker; de
linkerkant van den steen
ligt 0,60 M. ten westen
van de kas der binnenebdeur; de bovenkant
1,45 M. beneden den bovenkant van de dekzerk.

1,001

OOST-DONGERADEEL.
Dokkumer Nieuwe
z\jlen te Engwierum.

Buitensluishoofd, zuidzijde van den zuidelijken
muur 0,93 M. links van
den linkerkant van den
4en Hoeksteen van boven.
1,07 M. onder den bovenkant dekzerk.

OOST-DONGERADEEL.
Dokkumer Nieuwe
zijlen te Engwierum.

Zuidelijke rechtstandsmuur van het binnensluishoofd van den noordelijken koker, rechts
van den afgeronden hoek
rechts van de binnenebdeur ; peilschaal verdeeld
in halve
decimeters,
met opschrift: "Provincie
Friesland", tellende tot

5a

7

1

I

L~_~

1

--,_0_'85_M_._-1-_Z_.P_._ _

PEILMERRSTEEN

1,22 +0,219

met een horizontale groef
en ingehakte hoogtecijfers
van 1,001 M. + N.A.P.
en 1,64 M. + Z.P.
Waterstaatsregister
V In. Bijlage IX C. Friesland, 1872. NU. 521.
Verkenmerken in Friesland door J. Mulder en
jhr. H. van Capellen.
Nn.340.

PIJPBOUT

en twee kleine ronde
kruisbouten , een 303
m.M. er boven, een 294
m.M. er onder.
Proces-Verbaal n°. 1530.

- 0,643

NULPUNT DER
GEËMAILLEERDE LAVA
PEILSCHAAL,

- 0,42

+

0,223

overeenkomende met Z.P.
(zomerpeil van Friesland's boezem), afgeleid
uit de hoogte van deelstreep 1,20 M. + Z.P.

.:...-!

--'--_--'-_-'--~
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I.

Merken
der
Volg- nauwkeurignum- heidsrnel'. waterpasI singen.

Hoogte in M.
Gemeente
I

plaatsbeschrijving.

boven
NAP
. "
gevonden.

van het merk.
I

OOST-DONGERADEEL.

10

OOST-DONGERADEEL.

Oostelijke gevel, 3,08 M.
rechts van den zuidelijSchuur van de ken gevel, 1,55 M. links
hofstede te Nieuw- van den verticaal van den
land onder Eng- linker steenen dag van
wierum, bewoond het eerste stalraam rechts
door J. Roorda, van den zuidelijken gevel,
toebehoorende aan 1,68 M. onder den onderde erven Doornik, kant van de goot, ongegemerkt D 16, D veer 0,30 M. boven be688.
ganen grond.

Schuur van de
hofstede te Nieuwland onder Engwierurn, bewoond
door J. Roorda,
toebehoorende aan
de erven Doornik,
gemerkt D 16, D
688.

12

Omschrijving

het merk.

9

11

Nadere

en plaats van

Oostelijke gevel, links
van het eerste stalraam
rechts van den zuidelijken gevel, 0,72 M. rechts
van het tweede anker
rechts van den zuidelijken
gevel, 1,39 M. links van
het derde anker rechts
van den zuidelijken gevel,
ongeveer 1,10 M. boven
beganen grond.

OOST-DONGERADEEL.

Noordoostelijke gevel,
ongeveer midden tusschen
Schuur van de de beide deuren, 0,49 M.
hofstede, gelegen rechts van den verticaal
ongeveer 2.50 M. van het stalraam reehts
ten westen van van de groote staldeur,
den kleiweg van 0,75 M. links van den
Dokimmer steenen dag van het stalde
Nieuwe zijlen naar raam links van de kleine
Dijkshorne, onder deur, 1,65 M. onder den
Engwierum , be- onderkant van den bovenwoond door L. P. gelegen gedenksteen, onGorter, toebehoo- geveer 0,64 M. boven
rende aan D. B. beganen grond.
Talrna, gemerkt
D nO. 2, D 1464.

OOST-DONGERADEEL.

Noordwestelijke gevel,
0,61 M. rechts van den
Schuur van de noordoostelijken gevel,
hofstede, gelegen 0,83 M. links van den
aan den kleiweg steenen dag van de groote
van de Dokkumer staldeur, 2,07 M. onder
Nieuwe zijlen naar den schuinen bovenkant
Dijkshorne, onder van den gevel, zesenEngwierum , be- twintig lagen metselwerk
woond door Gebl's. onder de loodrecht boven
Keegstra, toebe- gelegen vlechting, ongehoorende aan het veer 0,30 M. boven bewaterschap "de ganen grond.
contributie zeedijken Oost-Dongeradeel", gemerkt
D no. 1, D 997.

RONDE IJZEREN BOUT.

2,007 I

RONDE BRONZEN KRUISBOUT.

2,802

RONDE IJZEREN BOUT.

0,758

RONDE IJZEREN BOUT.

0,186

I

Verschil
boven
A.P.
in M .
tot nu
aangenomen'l

31
Merken
der
Volg- nauwkeurignum- heidsmer. waterpasI singen.

Hoogte in M.
Gemeente
en plaats van

Nadere

Omschrijving

plaatsbeschrij ving.

van het merk.

het merk.

OOST-DONGERADEEL.
Schuur der hofstede" Dijkshorne",
aan den grindweg
van Ee naar Ezumazijl, bij den
binnendijk van
den Grooten Ganzenpolder ,
bewoond door 1. R.
van Eizenga en
toebehoorende aan
Klaaske Bouma.

Noordelijke, naar den I
PEILMlmKsTEEN
weg gekeerde gevel, tus- , met een horizontale groef
schen het raam en de en ingehakte hoogtecijfers
kleine staldeur, de linker- van 2,40 M. + A.P. en
kant 0,44 M. rechts van 2,82 M. -+- Z.P.
den steenen dag van het I De steen is 0,32 M.
raam, de rechterkant 3,91 hoog en 0,48 M. breed.
M. links van den steenen
Register VIn van Peildag van de kleine deur, schalen enz. Bijlage IX
de bovenkant 1,14 M. C. No. 520.
onder den onderkant van
Register van verkenhet anker 8 van het jaar- merken in Friesland
tal 1780, gevormd door door J. Mulder en jhr.
ankers, de onderkant H. van Capellen. N°. 339.
overeenkomende met den
bovenkant der eerste laag
metselwerk boven de rollaag onder het raam.

14

OOST-DONGERADEEL.
Schuur van de
hofstede, gelegen
aan den grindweg
van Dijkshorne
naar Ezumazijl,
bewoond door J.
R. de Boer, toebehoorende aan het
waterschap "OostDongeradeel " ,
onder Anjum, gemerkt B nO. 1347,
B nO. 264.

gevel,
Zuidoostelijke
2,36 M. rechts van de
kleine staldeur, 1,76 M.
onder den onderkant van
den knoop van het anker,
gelegen tusschen het
eerste en tweede raampje
rechts van de kleine staldeur, ongeveer 0,42 M.
boven beganen grond.

RONDE IJZEREN BOUT.

15

OOST-DONGERADEEL.
Schuur van de
hofstede, gelegen
aan den grindweg
van Dijkshorne
naar Ezumazijl,
bewoond door J.
R. de Boer, toebehoorende aan het
waterschap "OostDongeradeel " ,
onder Anjum, gemerkt B nO. 1347,
B nO. 264.

Zuidoostelijke gevel,
tusschen het eerste en
tweede raampje rechts
van de kleine staldeur,
0,52 M. rechts van den
lilteenen dag van het
raampje links, 0,82 M.
links van den steenen
dag van het raampje
rechts, ongeveer 1,24 M.
boven beganen grond.

RONDE BRONZEN
BOUT.

13

KRUIS-

boven
boven
A.P.
N.A.P.
tot
nu
geaangeI vonden. nomen.
2,182 I

I

1,119

2,40

Verschil
in M.

+0,218

35
Hoogte in M.
Gemeente
en plaats van

Nadere

Omschrijving

plaatsbeschrijving.

van het merk.

Verschil
boven
A.P.
in M.
tot nu
aangenomen'l

boven
NAP
. ..
gevonden.

het merk.

I
OOST-DONGERADEEL.
Sluiswachterswoning bij de schuten uitwateringsluis "de Ezumazijl",onder Anjum,
bewoond door A.
Douma , toebehoorende aan het
waterschap "de
polder van Oosten West-Dongeradeel", gemerkt B
261 B 1539.

Zuidoostelijke of voorgevel, zuidwestelijke hoeklycene, 0,34 M. rechts van
den zuidwestelij ken gevel,
0,25 M. links van den
rechterkant der lycene,
1,05 M. onder den onderkant van het steentje met
opschrift ,,18", ongeveer
1,25 M. boven beganen
grond.

RONDE IJZEREN BOUT.

17

OOST-DONGERADEEL.
Sluiswachterswoning bij de schuten uitwateringsluis "de Ezumazijl", onder Anjum,
bewoond door A.
Douma , toebehoorende aan het
waterschap "de
polder van Oosten West-Dongeradeel", gemerkt B
261 B 1539.

Zuidoostelijke of voor·
gevel, zuidwestelijke hoeklycene, 0,20 M. rechts van
den zuidwestelijken gevel,
0,39 M. links van den
rechterkant van de lycene,
0,84 M. onder den onderkant van het steentje met
opschrift ,,18".

RONDE BRONZEN KRUISBOUT.

3,162

18

OOST-DONGERADEEL.
Schut- en uitwateringsIuis van
het waterschap
"de polder van
Oost- en WestDongeradeel", genaamd "de Ezumazijl" , onder
Anjum.

Zuidwestelijke rechtstandsmuur van het buitensluishoofd in de bui·
tenvloeddeurkas, 0,88 M.
rechts van het linkereinde
der' deurkas, 0,30 M. on·
der den bovenkant of drie
lagen metselwerk onder
den onderkant van de
dekzerk.

RONDE IJZEREN BOUT.

4,398

19

OOST-DONG'ERADEEL.
Schut· en uitwateringsluis van
het waterschap
"de polder van
Oost- en WestDongeradeel", genaamd "de Ezumazijl" , onder
Anjum.

ZuidwestelUke rechtstandsmuur van het binnensluishoofd, de linkerkant 0,50 rechts van de
kas der ebdeur, de rechterkant 0,92 M. links van
het noordwestelijk einde
van den muur, de bovenkant 0,69 M. onder den
bovenkant van de dek·
zerk.

2,954\
I

I
!

PEILMERKSTEEN

met een horizontale groef
en ingehakte hoogtecijfers
van 0,07 M. - A.P. en
0,35 M. + Z.P.
De steen is 0,32 M.
hoog en 0,47 M. breed.
Register VIII van Peilschalen enz. Bijlage IX C.
N°. 516.
Register van verkenmerken in Friesland door
J. Mulder en jhr. H. van
I Capellen. N°. 334.

-

0,287

+ 0,217

- 0,07

I

36
Merken
der
Volg- nauwkeurignum- heidsmer. waterpassingen.
I

20

21

Hoogte in M.
Gemeente

Nadere

en plaats van
plaatsbeschrij ving.
het merk.

Omschrijving
van het merk.

boven
N.A.P.
geI vonden.
!

I OOST-DONGERADEEL.
Schut- en uitwateringsluis van
het
waterschap
"de polder van
Oost- en WestDongeradeel", genaamd "de Ezumazijl ", onder
Anjum.

boven

t:t;~

i

Zuidwestelijke recht- I
PEILMERK,
1-1,271
standsmuur van het bin- bestaande in een horinensluishoofd, slagstijl zontale groef, omgeven I
tusschen de ebdeur en door een cirkelvormige
de binnenvloeddeur. De groef, met bijschrift
horizontale groef in het "Z.P."
zevende
hardsteenblok
Geeft aan het zomeronder de dekzerk of 3,174 peil van "Oost-DongeraM. onder den bovenkant deel".
van de dekzerk.
Register VIII
van
Peilschalen enz.
Bijlage IX C. No. 517.
Register van verkenmerken m Friesland
door J. Mulder en Jhr.
H. van Capellen. N°. 338.

Verschil
in M.

aangenomen. [

-1,051

+

0,221

0,000

+

0,214

t

OOST-DONGERADEEL.
Schut- en uitwateringsluis van
het waterschap
"de polder van
Oost- en WestDongeradeel", genaamd "de Ezumazijl ", onder
Anjum.

Zuidwestelijke rechtstandsmuur van het buitensluishoofd, op den zuidoostelijken hoek van den
hoogen muur links van
de buitenvloeddeur; peilschaal verdeeld door ingehakte groeven in centimeters, met het opschrift:
"Rijks Peilschaal betrekkelijk A.P.", tellende tot
4,00 M. + A.P. De streep
van 4,00 M. + A.P. ligt
0,92 M. onder den bovenkant van de dekzerk.

22

OOST-DONGERADEEL.
Logement te Oostmahorn,
onder
Anjum, bewoond
door en toebehoorende aan M.
G. Bakker, gemerkt B nO. 14.

Noordelijke of voorgevel, 1,09 M. rechts van
den oostelijken gevel, 3,46
M. links van den steenen
dag van het meest oostelijke raam van de benedenverdieping, negenenveertig lagen metsel werk
onder den onderkant van
de rollaag onder het meest
oostelijke raam van de
bovenverdieping, ongeveer
1,34 M. boven beganen
grond.

23

OOST-DONGERADEEL.
Logement te Oostmahorn , onder
Anjum, bewoond
door en toebehoorende aan M.
G. Bakker, gemerkt B nO. 14.

Noordelijke of voorgevel, 1,25 M. rechts van
den oostelijken gevel, ongeveer 1,59 M. boven beganen grond.

NULPUNT DER
HARDSTEENEN PEILSCHAAL, I

0,214

afgeleid uit de hoogten
der deelstrepen 3,89 M.
en 3,97 M. + A.P.

RONDE IJZEREN BOUT.

3,173

RONDE BRONZEN KRUISBOUT.

3,426

37
Merken
der
Volg- nauwkeurignum- heidsmer. waterpassingen.
I
24

II

25

27

1

I

Gemeente

Nadere

en plaats van

Omschrijving

plaatsbeschrijving.

boven Verschil
boven
A.P.
N.A.P.
in M.
tot nu
geaangeI vonden. nomen. I

van het merk.

het merk.
I

OOST-DONGERADEEL.
Woning voor de
ambtenaren der
R~i ksbelasting te
Oostmahorn, onder Anjum.

zijgevel, 0,22
I 1\1.Westelijke
links van den zuide-

OOST-DONGERADEEL.
Oostelijke aanlegsteiger aan de
zuidzijde van den
noordelijken havendam te Oostmahorn.

I

VIERKANTE IJZEREN
KRUISBOUT
lijken of voorgevel, drie I met een horizontale en
lagen metselwerk boven een verticale groef, 22
het plint van den zuide· m.M. hoog en 22 m.M.
lijken of voorgevel.
breed.
BOVENKANT.
Register VIII van Peilschalen enz. Bijlage IX C.
N°. 511.
Register van verkenmerken in Friesland door
J. Mulder en jhr. H. van
Capellen. NO. 329.

Westzijde van den westelijken paal van het
buitenste juk, ongeveer
ter hoogte van de voetbrug.

RONDE IJZEREN BOUT.

1,530

+0,240

II

I
I

I

1,725
,
.~

1,816

RAUWERDERHEM.
Toren van de Protestantsche kerk
te Rauwerd.

Westzijde , links van
den ingang, 0,97 M. rechts
van den linkerhoek des
torens, ongeveer 1,56 M.
boven beganen grond.

HOOFDMERK
en twee pijpbouten, een
387 millimeters er boven,
een 352 millimeters er
onder.

6,362

Voorgevel, rechts van
het eerste raam van den
linkerkant 0,39 M. links
van den pilaster, 0,28 M.
rechts van het raam,
1,10 M. boven het plint.

PIJPBOUT
en twee kleine ronde
kruisbouten , een 337
millimeters er boven,
een 289 millimeters er
onder.

2,643

---"

1,77

I

OOST-DONGERAPEILMERKSTj<~EN
Oostelijke of voorgevel,
DEEL.
rechts van het noorde- met een horizontale groef
Post- en telegraaf- lijkste raam, de linkerkant en ingehakte hoogtecij fers
kantoar en woning 0,34 M. rechts van den van 1,816 M. + N.A.P.
van den commies- steenen dag van het raam, en 2,46 M. + Z.P.
verificateur der de bovenkant O,9~ M.
De steen is 0.32 M.
Rijksbelastingen
boven de klinkerbestra- hoog en 0,48 M.· breed.
te Oostmahorn , ting.
Register VIII van Peilonder Anjum, geschalen enz. Bijlage IX C.
merktB50,B1130.
N°. 510.
Register van verkenmerken in Friesland door
J. Mulder en jhr. H. van
Capellen. N°. 32R.

SNEEK.
Tolgaarderswoning
bij tol nO. 3, aan
den straatweg van
Sneek naar Lemmer, tusschen de
kilometerpalen 25
en 26.
l---!.I_---"
----:.

1

Hoogte in M.

I

2,04

+0,224

----:._--:._--..:._ _
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Merken
der
Volg- nauwkeurignum- heidsmer. waterpasI singen.

I

Hoogte in M.
Gemeente
en plaats van

Omschrijving

plaatsbeschrij ving.

van het merk.

het merk.

SNEEK.
Waterpoort.

2

Nadere

Noordelijke of rechter
vleugelmuur van het
oostelijke front, de rechterkant van den steen
ligt 2,47 M. links van het
noordoostelijke einde des
vleugels, het midden van
den bovenkant 2,15 M.
onder den bovenkant van
den vleugel, volgens de
verticaal gemeten.

Noordelijke gevel, inidSNEEK.
Groote Protestant- den onder het eerste raam
van den linkerkant, 2,30
sche kerk.
M. rechts van het linker
contrefort, 1,28 1\'1. boven
het plint.

3

I

PEILMERKSTEEN

boven Verschil
boven
A.P.
in M.
N.A.P.
tot nu
geaangevonden. nomen.
0,312

met een horizontale groef
en ingehakte hoogtecijfers van 0,58 M. +
A.P. en 1,00 M. + Z.P.
Waterstaatsregister
VIII. Bijlage IX C. Friesland, 1872. N°. 264.
Verkenmerken in Friesland door J. Mulder en
jhr. H. van Capellen.
N°. 418.
HOOl<'DMERK

4,635

en twee pijpbouten, een
397 millimeters er boven,
een 329 millimeters er
onder.

4

SNEEK.
Noorderpoortbrug
in den weg van
Sneek naar Bolsward.

Frontmuur van het
zuidoostelijke landhoofd,
rechts van den noordoostelijken hoek, 0,25 M.
onder den bovenkant of
drie lagen metselwerk
onder den onderkant van
de dekzerk.

RONDE IJZEREN BOUT.

1,390

5

SNEEK.
Draaibrug over de
singelgracht , genaamd "de Koninginnebrug", te
Sneek.

Oostelijke vleugel van
het noordelijk landhoofd,
rechts van de boezempeilschaal, 0,42 M. links
van den oostelijken hoek
van den vleugel, 0,49 M.
onder den bovenkant van
de hellende dekzerk.

RONDE IJZEREN BOUT.

0,535

SNEEK.
Katholieke kerk.

Westelijke of voorgevel,
linker gedeelte, 0,72 M.
rechts van het linker
contrefort, 1,02 M. boven
het plint.

GROOTE KRUISBOUT

3,190

SNEEK.
Ophaalbrug over
het Kleinzand ,
voor gewoon en
stoomtramwegverkeer.

Noordwestelijk landhoofd rechts van de brug,
0,51 M. rechts van den
rechterkant van het hardsteenen kussenblok van
de brugliggers, 0,27 M.
onder den bovenkant van
de hellende rollaag, 049
M. boven het lager gelegen vooruitstekend gedeelte van het landhoofd.

'"I

10

C, 451

en twee pijpbouten ,
een 403 millimeters er
boven, een 300 millimeters er onder.
RONDE IJZEREN BOUT.

0,870

0,58

+0,268

39
Merken I
der
Volg- nauwkeurignum- h'd
eI s- I
watermer.
pas- I
I sinp;en.

Hoogte in M.
Gemeente
en plaats van

Nadere

Omschrijving

plaatsbeschrijving.

van het merk.

Verschil
boven I bxv;n

N'~'~'I totn~

het merk.

I

1

vonden. aangenomen.

V IERKAN'.rE

SNEEK.
Draaibrug in den
weg van Sneek
naar Oppenhuizen,
over de singelgracht , genaamd
"de Oppenhuisterbrug", te Sneek.

Oostelijke vleugel van
het zuidelijk landhoofd,
3,24 M. rechts van het
hellende uiteinde van den
vleugel, 0,42 M. onder
den bovenkant of vier
lagen metselwerk onder
den onderkant van de
dekzerk.

1

STAVûREN.
Protestantsehe
kerk.

Westelijke of voorgevel,
links van den inganp;,
0,55 M. van de deurpilaster, 0,53 M. van het
raam, 1,29 M. boven het
plint, ongeveer 1,49 M.
boven beganen grond.

2

STAVûREN.
Kaaimuur langs
de oude haven.

Hardsteenen rïjkspeilschaal ten westen van
de sluis, in den hoek van
de oude haven. De verdeeling gaat opwaarts tot
2,35 M. + A.P.

5

STAVûREN.
Zeesluis.

Noordelijke rechtstands- RONDE IJZEREN BOUT.
muur van het buitensluis- zonder groeven, 15 m.M.
hoofd, rechts van de spon- middellijn.
BOVENKANT.
ning voor de voorhar
der buitenebdeur, 0,34 M.
links van het einde van
den hoogen muur, 0,41 M.
onder den bovenkant of
vier lagen metselwerk
onder den onderkant van
de dekzerk.

2,508

Noordelijke zij wand;
0,75 M. uit den oostelijken wand.

2,577

11

7

Cl 466a STAVÛREN.
Peilput van het in
1890 afgebroken
gebouwtje voor
de registreerende
peilschaal.

in M.

IJZEREN
KRUISBOUT

met een horizontale en
een verticale groef, 22
m.M. hoog en 22 m.M.
breed.
BOVENKANT.

HOOFDMERK

3,921

en twee pijpbouten, een
190 millimeters er boven,
een 210 millimeters er
onder.

NULPUNT DER PEILSCHAAL, -

0,245

afgeleid uit de hoogte
der deelstreep van 2,30
M. + A.P.
De peilschaal is ter
hoogte van 0,80 M. +
A.P. gescheurd.

RONDE IJZEREN BOUT.

0,000

+0,245

40
Merken I
der
Volg- nauwkeurignum- heidsmer. water-I
pasI singen.

8

Hoogte in M.
Gemeente

Nadere

Omschrijving

het merk

plaatsbeschrijving.

van het merk.

STAVûREN.
Gebouwtje voor
bergplaats en retirade bij het
spoorwegstation
te Stavoren.

!

in M.
tot nu
aangenomen'l

I~~
Westelijke

of eindge-

RONDE IJZEREN BOUT.

I

3,494

i
i

i vel, 0,87 M. rechts van
: den steenen dag van de
I deur, 0,20 M. of drie lagen
I metselwerk boven den boI venkant
van het hard-

I
I

I!_s_t_ee_n_e_n_p_l_in_t_·

___I - - - _ I

A.P.

N.A.P.
ge-

I

1

1

I

.
1

i

TIETJERK8TERADEEL.
Schanzerbrug, in
den straatweg van
Leeu warden naar
Groningen, tusschen de kilometerpalen 5 en 6.

Dekzerk op den zuidelijken vleugel van het
oostelijke landhoofd.

2

TIETJERK8'l.'ERADEEL.
Schanzerbrug, in
den straatweg van
Leeuwarden naar
Groningen, tusschen de kilometerpalen 5 en ö.

Frontm uur van het westelijk landhoofd, 0,50 M.
rechts van de aansluiting
van het front en den zuidelijken vleugel, 1,816 M.
onder den bovenkant van
den frontmuur, twee lagen
metselwerk onder het
vijfde hoekblok van boven
gerekend.

VIERKANTE IJZEREN
KRUISBOUT
met een horizontale en
een verticale groef.
BOVENKANT.

0,529

3

TIETJERK8TERADEEL.
Schanzerbrug, in
den straatweg van
Leeuwarden naar
Groningen, tusschen de kilometerpalen 5 en 6.

Noordelijke vleugel van
het oostelijk landhoofd,
0,36 M. rechts van het
noordelijk einde van den
vleugel, 0,48 M. onder
den bovenkant, of één
laag metselwerk onder
den onderkant van het
hoekblok.

VIERKANTE IJZEREN
KRUISBOUT
met een horizontale en
een verticale groef, 22
m.M. hoog en 22 m.M.
breed.
BOVENKANT.

0,0451

4

TIETJERK8TEDekzerk op den zuideRADEEL.
lijken vleugel van het
Vaste brug bij oostelijke landhoofd.
Hardegarijp, in
den straatweg van
Leeuwarden naar
Groningen, even
vóór het kruispunt
van den spoorweg
en den straatweg,
bij kilometerpaal 9.

1

Verschil

boven I boven

en plaats van

BRONZEN KNOPBOUT.
HOOGSTE PUNT.

2,347 I
I
I
I

L~_~_----!.-

BRONZEN KNOPBOUT.
HOOGSTE PUNT.

1,419

-----l....-I-----!-~

1

41
Merken
der
Volg- nauwkeurignum- heidsmer. waterpasI singen.

I

Hoogte in M.
Gemeente
en plaats van

Nadere
plaatsbeschrij ving.

het merk.

5

TIETJERK8TERADEEL.
Protestantsche
kerk te Hardegarijp.

Noordelijke gevel, onder
het middelraam, 9,29 M.
links van den rechterhoek, 8,58 M. uit den
pilaster op den linkerhoek, ongeveer 1,65 M.
boven beganen grond.

6

TIETJERK8TERADEEL.
Openbare school
te Hardegarijp.

Westelijke gevel, links
van het vooruitspringend
gedeelte, de linkerkant
van den steen ligt 3,20 M.
rechts van den linkerhoek
des gevels, de rechterkant 0,75 M. links van
het vooruitspringende deel,
de onderkant ongeveer
0,24 M. boven beganen
grond.

7

8

Cl 475

TIETJERK8TERADEEL.
Protestantsche
kerk te Bergumerheide.

Voorgevel, links van
den ingang, onder het
linker raam, 1,37 M. van
de houten deuromlijsting,
1,45 M. rechts van den
pilaster, 0,56 M. beneden
den raamdorpel, ongeveer
1,74 M. boven beganen
grond.

TIETJERK8TERADEEL.
Woning van de
hofstede "Veldlust", gelegen aan
den straatweg van
Quatrebras naar
Bergumerheide,
bewoond door T.
S.
Oostenbrug
toebehoorende aan
de Regenten der
Stichting Toutenburg te Rij perkerk, gemerkt I
nO. 651, A 1104.

Noordelijke of voorgevel, 0,39 M. rechts van
den oostelijken gevel, 0,80
M. links van den steenen
dag van het linker kelderraam, ongeveer 0,21 M.
boven beganen grond.

Omschrijving
van het merk.

RONDE IJZEREN BOUT.

PEILMERKSTEEN

boven
N.A.P.
geI vonden.
8,456

1,459

met een horizontale groef
en ingehakte hoogtecijfers van 1,73 M. + A.P.
en 2,15 M. + Z.P.
aterstaatsregister
VIII. Bijlage IX C. Friesland, 1872. N°. 138.
Verkenmerken in Friesland door J. Mulder
en jhr. H. van Capellen.
N°. 446.

"r

GROOTE KRUISBOUT

8,700

en twee pijpbouten, een
358 millimeters er boven,
een 255 millimeters er
onder.

RONDE IJZEREN BOUT.

boven Verschil
A.P.
in M.
tot nu
aangenomen'l

1,431

1,73 +0,271

42
Merken I
der
Volg- nauwkeurignum- heidswatermer.]I passingen.

Hoogte in M.
Gemeente
en plaats van

Nadere

Omschrijving

plaatsbeschrij ving.

van het merk.

het merk.

I

---------,-----1

boven Verschil
boven
A.P. I in M.
N.A.P.
tot nu ]
geaange- ,
I vonden. nomen. \
I

I

TIETJERK8TERADEEL.
Woning van de
hofstede "Veldlust", gelegen aan
den straatweg van
Quatrebras naar
Bergumerheide,
bewoond door T.
S.
Oostenbrug ,
toebehoorendeaan
de Regenten der
Stichting Toutenburg te Rij perkerk, gemerkt I
nO. 651, A 1104.

Noordelijke of voor- I
gevel, 0,60 M. rechts van
den oostelijken gevel,
0,60 M. links van den
steenen dag van het
linker kelderraam, onge·
veer 0,98 M. boven heganen grond.

10

TIETJERK8TERADEEL.
Herberg, genaamd
"Quatrebras", aan
den straatweg van
Leeuwarden naar
Groningen,opden
hoek van den
grindweg van Bergum naar Veenwouden, bewoond
door en toebehoorende aan F. van
der Laan,gemerkt
I nO. 663 A 1646.

Noordelijke of voorgevel, 2,62 M. rechts
van den oostelijken gevel,
2,97 M. links van den
steenen dag van den ingang, in de voeg 0,36 M.
onder de onderkanten
van de raamdorpels, ongeveer 0,30 M. boven beganen grond.

RONDE IJZEREN BOUT.

1,617

11

TIETJERK8TERADEEL.
Herberg, genaamd
"Quatrebras", aan
den straatweg van
Leeuwarden naar
Groningen, op den
hoek van den
grindweg van Ber·
gum naar Veenwouden, bewoond
door en toebeho0rende aan F. van
der Laan, gemerkt
I nO. 663 A 1646.

Noordelijke of voorgevel, tusschen de beide
ramen links van den ingang, ongeveer loodrecht
boven den ronden ijzeren
bout, in de voeg 0,29 M.
boven de onderkanten der
raamdorpels,
ongeveer
0,94 M. boven beganen
grond.

RONDE BRONZEN KRUISBOUT.

2,258

9

RONDE BRONZEN KRUISBOUT.

2,204

i

43

Merken
der
Volg- nauwkeurignum- heidsmer. waterpasI singen.

Hoogte in M.
Gemeente

Nadere

Omschrijving

plaatsbeschrijving.

van het merk.

TIETJERKSTERADEEL.
Tolgaarderswoning
bij den tol aan
den grindweg van
Bergum naarVeenwouden, ongeveer
300 M. benoorden
het snijpunt met
den rijksstraatweg LeeuwardenGroningen,
gemerkt A 1262, I
nO. 612.

Westelijke gevel, links
van het linker raam, 0,18
M. rechts van den noordelijken gevel, 5,11 M.
links van den zuidelijken
gevel, 0,11 M. of twee
lagen metselwerk boven
den bovenkant der rollaag van het plint.

VIERKANTE IJZEREN
KRUISBOUT

13

TIETJERKSTERADEEL.
Woning aan den
grindweg van Bergum naar Veenwouden, bij den
hoek van den
straatweg naar
Kuikhorne, ongeveer 500 M. bezuiden den spoorweg,
bewoond
door en toebehoorende aan G.
A. van der Wal,
gemerkt I nO. 381,
A 1627.

Noordwestelijke zijgevel, 0,48 M. links van
den voorgevel, tien lagen
metselwerk onder den
onderkant van den dorpel
van het eerste raam links
van den voorgevel, ongeveer 0,25 M. boven beganen grond.

15

TIETJERKSTERADEEL.
Brug, genaamd de
"Zwartetille", in
den straatweg van
Leeuwarden naar
Groningen, tusschen Hardegarijp
en Twijzel, over
de Kuikhornstervaart, het uitwaterings- of boezemkanaal naar
de
Dokkumer
Nieuwezijlen, bij
lnlometerpaal16.

Hardsteenen peilschaal
in de noordzijde van het
oostel~ike landhoofd. De
schaal is binnen de lijst
0,24 M. breed en geeft de
waterstanden aan ten opzichte van het zomerpeil
van Friesland's boezemwater. De noordelijke of
linkerkant van de schaal
ligt 0,54 M. rechts van
den linkerhoek van het
landhoofd, de deelstreep
van 1,40 M. + Z.P. ligt
1,65 M. onder den bovenkant van het landhoofd.
De verdeeling gaat op-

12

L ..:. .-_- -:,

en plaats van
het merk.

boven Verschil
boven
A.P.
N.A.P.
in M.
tot nu
geaangeI vonden. nomen.
1,423

1,67 +- 0,247

met een horizontale en
een verticale groef, 22
m.M. hoog en 22 m.M.
breed.
BOVENKANT.

Register VIn van
Peilschalen enz. Bijlage
IXC. N°. 59.
Register van verkenmerken 111 Friesland
door J. Mulder en jhr.
H. van Capellen. N°. 434.

0,949

RONDE IJZEREN BOUT.

NULPUNT DER PEILSCHAAL, -

afgeleid uit de hoogten
der deelstrepen
van
1,10 M. +- Z.P. en 1,45
M. + Z.P.

0,662

+ 0,242

- 0,42

I
I

I

I
I

I

I

I

1

I

i
i
I
1

---:._w_a_ar_ts_t_o_t_1'_45_M_.+_Z_·p.....·..:,I

li'

!
I

_......o--JI

.:....._---:._ _--'-i
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Merken
der
Volg- nauwkeurignum- heidsmer. waterpasI singen.
17

Hoogte in M.
Gemeente

Nadere

en plaats van

plaatsbeschrij ving.

Omschrijving
van het merk.

het merk.

boven
N.A.P.
geI vonden.
!

TIETJERKSTERADEEL.
Brug, genaamd de
"Zwartetille", in
den straatweg van
Leeuwarden naar I
Groningen, tusschen Hardegarijp
en Twijzel, over
de Kuikhornstervaart, het uitwaterings- of boezemkanaal naar de
Dokkumer Nieuwezijlen, bij kilometerpaal 16.

1
1

Frontmuur van het oostelijk landhoofd, 0,10 1\'I.
rechts van de hardsteenen
peilschaal, 1,90 M. onder
den bovenkant van de
dekzerk.

Verschil
in M.

i

0,4i:\0

VIERKANTE IJZEREN
KRUISBOUT

met een horizontale en
een verticale groef, 19
m.M. hoog en 19 mMo
breed.

boven
A.P.
tot nu
aangenomen.

I

BOVENKANT.

/

1

2

3

Westelijke gevel, links
WEST-DONGERA·
DEEL..
van den ingang, 1,83 M.
rechts van den linker
Protestantsche
kerk te Brantgum. hoekpilaster, 2,95 M.links
van het deurkozijn, ongeveer 1,43 M. boven beganen grond.

GROOTE KRUISBOUT

7,741

en twee pijpbouten, een
232 millimeters er boven,
een 244 millimeters er
onder.

WEST-DONGERADEEL.
Protestantsche
kerk te Holwerd.

Voorgevel, links van
den ingang der kerk bij
den toren, 1,38 M. rechts
van den linker pilaster,
1,38 M. links van den
deurpilaster, 1,52 M. boven de vierde trede van
de stoep van bovenaf gerekend.

WEs'r-DONGERADEEL.
Amelander veerhuis aan den zeedijk te Holwerd.

Noordwestelijke gevel,
PEILMERKS'l'EEN
de linkerkant van den met eene horizontale groef
steen ligt 0,27 M. rechts en ingehakte hoogtecijvan het linker raam- fers van 5,26 M. +
kozijn, de bovenkant ligt A.P. en 5,68 M. + Z.P.
11 lagen metselwerk onWaterstaatsregister
der den bovenkant des VIII. Bijlage IX C. Friesbovendorpels van het land, 1872. N°. 494.
raamkozijn, de onderkant
Verkenmerken in Friesongeveer 0,60 M. boven land door J. Mulder en
beganen grond. Weinig jhr. H. van Capellen.
vertrouwbaar muurwerk. N°. 488.

HOOFDMERK

6,310

en twee pijpbouten, een
301 millimeters er boven,
een 221 millimeters er
onder.

4,988

5,26

+0,272
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Merken
der
Volg- nauwkeurignum- heidswaterpassingen.
4

Hoogte in M.
Gemeente
en plaats van

Nadere

Omschrijving

plaatsbeschrijving.

van het merk.

boven Verschil
boven
A.P.
N.A.P.
in M.
tot nu
geaangeIvonden. nomen.

het merk.

I,

Noordwestelijke gevel,
0,89 M. links van het
rechter raamkozijn, 13
lagen metselwerk onder
den bovenkant des bovendorpels van het raamkozijn, ongeveer 0,81 M.
boven beganen grond.

met een horizontale en
een verticale groef, '1.7
m.M. hoog en 27 m.M.
breed.

WIJMBRITSERAVoorgevel, linker geDEEL.
deelte, 0,58 1\1. rechts van
Protestantsche kerk het blinde raam, 0,55 M.
te Woudsend.
van het vooruitspringende
gedeelte, ongeveer 1,97
M. boven beganen grond.

en twee pijpbouten, een
384 millimeters er boven,
een 375 millimeters er
onder.

WEST-DONGERADEEL.
Amelander veerhuis aan den zeedijk te Holwerd.

1

2

3

1

2

L-----'-_ _--'-

5,087

VIERKANTE IJZEREN
KRUISBOUT

BOVENKANT.

2,813

HOOFDMERK

WIJMBRITSERAVoorgevel, onder het
DEEL.
raam links van den inProtestantsehe kerk gang, 1,84 M. van de
te Hommerts.
aansluiting met den toren,
1,11 M. boven het plint.

en twee pijpbouten, een
236 millimeters er boven,
een 361 millimeters er
onder.

WIJMBRITSERA·
DEEL.
Toren van de Protestantsche kerk
te Scharnegoutum.

Westzijde, links van
den ingang, 0,72 M.
rechts van den linkerhoek des torens, 0,62 M.
links van de deur, 1,20
M. boven het plint.

en twee pijpbouten, een
286 millimeters er boven,
een 423 millimeters er
onder.

WORKUl\'l.
Schuur van de
hofstede aan de
LieuweKlazerlaan
inhet" Workumer
Nieuwland", bewoond door D.
Bakker,
toebehoorende aan de
wed. G. Wiersma,
gemerkt W G nO.
115, S B nO. 124.

Oostelijke of achtergevel, in het terugspringend muurvlak, 1,34 M.
rechts van den steenen dag
van de groote staldeur,
0,41 M. links van den
noordelijken zijgevel, ongeveer 0,70 M. boven beganen grond.

WORKUM.
Woning bij den
Workumer vuurtoren, op den zee·
dijk van het" W orkumer
Nieuwland", gemerkt
WC nO. 114, SB
nO. 230.

Zuidoostelijke gevel, de
rechterkant 0,66 M. links
van den noordoostelijken
gevel, de bovenkant 1,28
M. onder de lijn, gaande
door de onderkanten van
de bovengelegen ankerknoopen, de onderkant
ongeveer 0,55 M. boven
beganen grond.

---.;'--

---:

2,872

GROOTE KRUISBOUT

4,613

GROOTE KRUISBOUT

0,429

RONDE IJZEREN BOUT

zonder groeven, 15 m.M.
middellijn.

2,634

PEILMERKSTEEN

met een horizontale groef
en ingehakte hoogtecijfers van 2,91 M. + A.P.
en 3,33 M. -1-. Z.P.
De steen is 0.32 M.
hoog en 0,48 M.· breed.
Register VIII van Peilschalen enz.
Bijlage
IX C. N°. 420.
Register van verkenmerken in Friesland door
J. Mulder en jhr. H. van
Capellen. N°. 557.

2,91

+0,276

-'-_ _....:.------"'--

46

Merken I
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Hoogte in M.
Gemeente
en plaats van

Nadere

Omschrij ving

plaatsbeschrijving.

van het merk.

het merk.

Verschil
boven
boven
AP
in M.
N.A.P. II totn~
ge- I aangeI vonden. nomen. I

WORKUl\I.
Watermolen van
het "Workumer
Nieuwland" , gelegen nabij den
grindweg van Wor-I
kum naar Hinde- ,
loopen.

RONDE IJZEREN BOUT.
Zuidwestelijke muurverzwaring van den steenen onderbouw, 0,18 M.
rechts van den linkerkant,
0,53 M. links uit den
rechterkant van de muurverzwaring, 1,56 M. onder
den bovenkant van den
muur, ongeveer 0,10
boven beganen grond.
I

4

WORKUM.
Sluiswachterswoning bij de Workumer zeesluis,
bewoond door A.
Bekema, toebehoorende aan de
gemeente Workum ,
gemerkt
W G nO. 109, SB
nO. 1.

Zuidwestelijke of voorRONDE IJZEREN BOUT.
gevel, links van den ingang, 2,07 M. rechts
van den noordwestelijken
gevel, 1,92 M. links van
het anker onder het tweede
raam links van den in- I
gang, drieëntwintig lagen I
metselwerk onder den I
onderkant der raamdorpels, ongeveer 0,17 M.
boven beganen grond.

5

WORKUM.
Sluiswachterswoning bij de W orkumer zeesluis,
bewoond door A.
Bekema, toebehoorende aan de
gemeente W orkum,
gemerkt
W G n°. 109, S B
nO. 1.

Zuidwestelijke of voorgevel, links van den ingang, 2,27 M. rechts van
den
noordwesteJijken
gevel, ongeveer 0,85 M.
boven beganen grond.

RONDE BRONZEN KRUISBOUT.

4,312

6a

WORKUM.
Schut· en uitwateringsluis,
genaamd "de Wor·
kumer zeesluis".

Noordwestelijke rechtstandsmuur van het buitensluishoofd, achter de
buiten vloeddeur 0,54 M.
rechts van het einde van
den hoogen sluismuur,
0.41 M onder den bovenkant van de dekzerk op
den hoogen muur.

VIERKANTE IJZEREN
KRUIBBOUT
met een horizontale en
een verticale groef, 22
m.M. hoog en 22 m.M.
breed.
BOVENKANT.

2,913

3

M'I'

\ 0,504 I

I

I

I
I

3,630
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I

Merken
der
Volg- nauwkeurignum- heidsmer. waterpasI singen.

I Hoogte in M.

Gemeente

Nadere

Omschrijving

plaatsbeschrijving.

van het merk.

en plaats van
het merk.

I

boven Verschil
A.P.
i N.A.P.
in M.
tot
nu
, geaangei vonden. nomep..
I
I
I 0,780
1,00 +0,228

I boven

7a

WORKUM.
Schut- en uitwateringsluis , genaamd "de W orkumer zeesluis".

Zuidoostelijke
recht- I
PEILMERKSTEEN
standsmuur van het bin- I met een horizontale groef
nensluishoofd, noordoos- en ingehakte hoogtecijtelijk muurvlak, de lin- fers vanO,78M. + N.A.P.I
kerkant 0,74 M. rechts
De steen is 0,32 M. I
van de zuidoostzijde van hoog en 0,48 M. breed. I
den muur, de rechterRegister VIn van I
kant 0,74 5 M. links van Peilschalen enz. Bijlage
de doorvaartopening, de IX C. N°. 421.
bovenkant 0,81 M. onder
Register van verkenden bovenkant of veer- merken in Friesland door
tien en een halve laag J. Mulder en jhr. H. van
metselwerk onder den Capellen. N°. 558.
onderkant van de 2de
rollaag.

9a

WORKUM.
Schut- en uitwateringsIuis , genaamd "de Workumer zeesluis".

Tegen den zuidoostelijken rechtstandsmuur van
het binnensluishoofd op
den hoek van de doorvaartopening ; peilschaal
verdeeld in halve. decimeters, met het opschrift:
"Provincie Friesland",
tellende tot 1,25 M. + Z.P.

11

WORKUM.
Toren, staande
bij de Hervormde
kerk te W orkum.

Westzijde, in de nis gevormd door den gedeeltelijk dichtgemetselden
voormaligen hoofdingang,
1,58 M. rechts van den
binnenkant der omlijsting, 0,65 M. links van
den binnenkant der omlijsting, 0,10 M. boven
den onderkant van de nis.

12

WORKUM.
Toren, staande
bij de Hervormde
kerk te Workum.

Westzijde, in de nis
gevormd door den gedeeltelijk dichtgemetselden
hoofdingang, 0,71 M. links
van den rechterbinnenkant van de omlijsting,
0,72 M. boven den onderkant van de nis.

!

NULPUNT DER
:-0,648
GEËMAILLEERDE LAVA
PEILSCHAAL,
overeenkomende met Z.P.
(zomerpeil van Friesland's boezem), afgeleid
uit de hoogte der deelstreep 1,00 M. + Z.P.

RONDE

IJZ~JREN

BOUT.

RONDE BRONZEN KRUISBOUT.

2,200

2,826

-- 0,42 + 0,228
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LIJST

DER

GEMEENTEN, waarin verkenmerken voorkomen.

Bladz.

Bladz.

L.

A.
1

Achtkarspelen

B.
1-4

Barradeel.
Bildt (Het)

M.

4-10

10-12
12,13
13,14

G.
15, 16

S.
37-39
39,40

Sneek
Stavoren

T.

16-18
Harlingen.
Hemelumer Oldephaert en Noord wolde . 18, 19

W.

Westdongeradeel
Wijmbritseradeel

K.
22,23

40--44

Tietjerksteradeel

20-22

Kollumerland en Nieuw-Kruisland.

37

Rauwerderhem

H.

Hindeloopen .

31-37

Oostdongeradeel

R.
14
14, 15

Gaasterland

26-31

O.

F.
Franeker
Franekeradeel

.

Menaldumadeel.

D.
Dantumadeel.
Dokkum
Doniawerstal .

23,24
24
25,26

Leeuwarden
Leeuwarderadeel
Lemsterland •

Workum

44,45
45
415-47

HOOGTE VAN VERKENMERKEN
volgens N.•.P.
GEVONDEN BIJ DE

NAUWKEURIG HEI DS"'tATERP ASSING EN
EN DE

, waterpassingen van den Algemeenen Dienst
van den Waterstaat.

111.

PRO VINel E 0ft ENT HE.

'S-GRA VENHAGE.
1906.

VOO R B E RIO H T.

In aansluiting aan het net der nauwkeurigheidswaterpassingen van de Nederlandsche Rijkscommissie
voor graadmeting en waterpassing en van den Algemeenen Dienst van den Waterstaat, werden door dien
dienst in het tijdvak 1887-1891 verschillende gewone waterpassingen verricht, voornamelijk met het doel
de hoogteligging van de nulpunten van de peilschalen langs de hoofdrivieren, de Zeeuwsche stroomen, de
Noordzee en de Zuiderzee, ten opzichte van het vergelijkingsvlak, zooals dat door die nauwkeurigheidswaterpassingen was gevonden, te bepalen.
De langs dezen weg verkregen hoogtemerken zijn in dit register vereenigd met die der nauwkeurigheidswatrrpassingen, voorkomende in het werk van de Nederlandsche Rijkscommissie voor graadmeting en
waterpassing, onder den titel: "Uitkomsten der Rijkswaterpassing ", in 1888 bij Martinus Nijhoff te
's-Gravenhage in het licht gegeven, en in dat van den Algemeenen Dienst van den Waterstaat als " Lijst
van de lijnen der nauwkeurigheidswaterpassingen, verricht in 1886 en 1887", in 1890 bij De Gebroeders van
Cleef te 's-Gravenhage verschenen. (De buiten de grenzen liggende merken zijn hierbij niet opgenomen).
De verschillende merken zijn gemeentenswijze bijeengevoegd, voor elke gemeente afzonderl~ikgenommerd;
de tot elke provincie behoorende gemeenten zUn in a.lphabetische orde gerangschikt. Elke provincie vormt
een deel.
In elke gemeente volgen zooveel mogelijk de merken op elkander, zooals zij zich voordoen, wanneer
men uitgaat van het naastbijgelegen merk van nauwkeurigheidswaterpassingen.
Naast de kolom voor het rangnummer is een kolom aangebracht, waardoor de merken van de
Nederlandsche Rijkscommissie voor graadmeting en waterpassing en voor die van de nauwkeurigheidswaterpassingen van den Algemeenen Dienst van den 'Vaterstaat worden aangegeven en wel door Cl' C2 , AD l
en AD 2 ; C. voor de merken der Rijkscommissie, AD. voor die van den Algemeenen Dienst; de cijfers 1 en 2
bij deze letters duiden aan of de merken in d~ eerste of in de tweede afdeeling van de hiervoor genoemde
drukwerken voorkomen en het nummer achter de letter gevoegd, geeft het volgnummer aan van genoemde
drukwerken.
Bij de omschrijving van de plaats der merken in de verschillende bouwwerken is ondersteld, dat de
waarnemer staat tegenover en met het aangezicht gekeerd naar het muurvlak, waarin zij zijn aangebracht.
In de kolom voor de tot nu aangenomen hoogte zijn bij de gewone waterpassingen van den
Algemeenen Dienst alleen de hoogtecijfers vermeld, die in gedrukte officieele registers of als opschriften op
de merken voorkomen.
De laatste kolom bevat de verschillen tusschen de nieuw gevonden hoogte en de tot nu toe aangenomene, welke verschillen van het positieve teeken zijn voorzien, indien de oude hoogte grooter bleek
dan de nieuwe. Voor herleiding van de vroegere aangenomen hoogte tot de nu aangenomene, moet het
verschil van eerstgenoemde worden afgetrokken.

IV

De gebezigde instrumenten en de gevolgde wijze van werken worden voor de nauwkeurigheidswaterpassingen beschreven in de "Uitkomsten" hierboven vermeld.
Voor de andere waterpassingen van den Algemeenen Dienst zijn, op enkele uitzonderingen na, dezelfde
instrumenten gebezigd. De waterpassingen werden verricht met gelijke slagen. Elk traject werd tweemaal
gewaterpast, eens in de eene, daarna in tegenovergestelde richting, door dezelfde ploeg van twee civiel-ingenieurs.
Bij een verschil in uitkomst, dat het vermoeden van vergissingen of van standvastig oploopende fouten
deed ontstaan, werd de waterpassing herhaald. De rivierovergangen zijn door twee ploegen verricht.

V ergelijkingsvlak.
Het vergelijkingsvlak is het A.P. dat in het Verslag van de ~ederlandsche Rijkscommissie voor
graadmeting en waterpassing is aangewezen als gelegen 9 voet 5 duim Amsterdamsche maat (2,67689 M.)
beneden het gemiddelde van de hoogte van het midden der groeven in de marmeren steenen, met opschrift:
"Zeedijks Hoogthe zijnde negen voet vijf duym boven Stads Peyl", in de Oude Haarlemmersluis, de Nieuwe
Brugsluis, de Kolksluis, de Kraansluis en de West-Indische sluis te Amsterdam.
Het wordt aangeduid door de letters" N.A.P." voor alle merken, waarvan de hoogtebepaling berust op
de nauwkeurigheidswaterpassingen.

Beschrijving der Illerken.
Als hoogtemerken geplaatst voor een der waterpassingen hiervoor vermeld, komen voor:

I.
(midden)

a.

Hoofdmerken.

b.

Groote bronzen kruisbouten.

c.

Bronzen pijpbouten.

d.

Kleine vierkante bronzen kruisbouten.

e.

Kleine ronde bronzen kruisbouten.

e'.

Ronde ijzeren bouten. (In het voorbericht van de "Lijst
van de lijnen der nauwkeurigheidswaterpassingen"
vermeld onder e).

f.

Bronzen knopbouten.

g.

IJzeren knopbouten.

H.
(bovenkant)

a. Het hoofdmerk bestaat uit een bronzen bout, beschermd door eene daarvoor geplaatste bronzen plaat.
De bout, vierkant van doorsnede 20 x 20 m.M. en 90 of 150 m.M. lang, is tot op eene diepte van ongeveer
50 m.M. volgens de lengteas uitgeboord (de meesten flauw conisch), terwijl de middellijn van het dus
gevormde boutgat 5,5 m.M. bedraagt.
De plaat is rechthoekig, 200 m.M. lang bij 120 m.M. hoog; op het voorvlak voorzien van een groef
lang 130 m.M., breed 5 m.M., in het midden met eene ronde opening van 13 m.M. middellijn. De bouten
en platen zijn zoodanig in het muurwerk met cement vastgegoten, dat de as van het boutgat horizontaal
is, dat het middelpunt van de opening, die zich in de plaat bevindt, gelegen is in de as van het boutgat
en dat de lengteas van de groef in de plaat ligt in het horizontale vlak door de as van het boutgat.
b. De groote bronzen kruisbout is een bout van 130 m.M. lengte, met vierkanten kop van 20 bij '20 m.M.
en volgens de lengteas flauw conisch uitgeboord. Op den voorkant van den kop en evenwijdig aan de
zijkanten, zijn door het middelpunt der opening twee groeven loodrecht op elkander aangebracht. De bouten
zijn zoodanig in het muurwerk bevestigd, dat een der groeven horizontaal is.
Ook komen enkele niet uitgeboorde bronzen kruishouten voor, met vierkanten kop van 24 bij 24 mM.,
insgelijks voorzien van twee groeven loodrecht op elkander.

v

C. De bronzen pijpbout is een bout van 90 m.M. lengte, aan het voorvlak 20 m.M. in het vierkant,
zonder groeven, volgens de lengteas flauw conisch uitgeboord. De bout is van hakkels voorzien.
d. De kleine vierkante bronzen kruisbout is lang 80 m.M. en aan den kop 10 m.M. (Rijkscommissie)
of 10,5 m.M. (Algemeene Dienst) in het vierkant. Op den kop bevinden zich, evenwijdig aan de zijkanten,
twee groeven loodrecht op elkander.
e. De ronde bronzen kruisbout is een hakkelboutje van 60 m M. lengte, voorûen van een ronden kop
van 10 m.M. middellijn, waarin twee groeven loodrecht op elkaar.
e'. De ronde ijzeren bout is lang 75 m M. en heeft een ronden kop van 20,5 m.M. middellijn,
zonder groeven.
f. De bronzen knopbout bestaat uit een halfbolvormigen knop van 25 m.M. middellijn, waaraan een
dook van 50 m.M. lengte, die in dekzerk of metselwerk is vastgegoten.
g. De ijzeren knopbout is gegalvaniseerd en bestaat uit een halfbolvormigen knop, waaraan een
steel lang 70 m.M.
De conische gaten in de merken a, b en c zijn onderling gelijk.
De Rijkscommissie voor graadmeting en waterpassing gebruikte de merken a, b, c, e en f (enkele
malen d), de Algemeene Dienst van den Waterstaat voor de nauwkeurigheidswaterpassingen de merken
c en e' (enkele malen b, d, .f en g), voor de gewone waterpassingen de merken e en e' (de eerste gewoonlijk
als verklikkers; enkele malen de andere merken).

De opgegeven hoogtecijfers van de geplaatste merken gelden, wanneer niet uitdrukkelijk een
andere aauwijzing wordt gegeven:
bij de hoofdmerken a. voor het midden van de horizontale groef in de plaat;
bij de groote bronzen kruisbouten b. de kleine vierkante bronzen kruisbouten ti en de kleine
ronde bronzen kruisbouten e voor het snijpunt van de assen der groeven;
bij de bronzen pijpbouten e. voor het midden van het cirkelvormige gat in den kop;
bij de ronde ijzeren bouten e'. de bronzen knopbouten t en de ijzeren knopbouten g, voor het
hoogste punt.
Van de vroeger bestaande verkenmerken gelden de gegeven hoogtecijfers, indien geen nadere
aanwijzing is gedaan:
bij de ijzeren knopbouten, voor het hoogste punt;
bij de peilmerksteenen, voor het midden van de horizontale groef of voor het bovenvlak van
het merkvlak ;
bij de vierkante bouten (ijzeren), voor het midden van de hol'izontale groef in den kop, of, waar
die ontbreekt, het midden van den kop; en
bij de peilschalen, voor het nulpunt afgeleid uit de waargenomen deelstreep.

VOORBERIOHT
VOOR

DE

T'lVEEDE UITGAVE_

De inrichting en de nummering der merken van de eerste Uitgave is behouden.
Verdwenen, verplaatste of onbetrouwbaar geworden merken zijn weggelaten.
Waar twijfel aan de betrouwbaarheid van het hoogtecijfer bestaat, bijv. ten gevolge van vermoedelijke
zakking van het bouwwerk, is zulks aangeteekend.
De merken, die door den Algemeenen Dienst van den Waterstaat zijn geplaatst ter vervanging van
verdwenen (Cl en AD t ) merken, hebben het nummer van de verdwenen merken gekregen met bijvoeging
van de letters a, b enz.
Indien merken ten onrechte onder zekere gemeente waren opgegeven, zijn deze gebracht onder de
gemeente, waarin zij inderdaad gelegen zijn, met bijvoeging van de voormalige aanwijzing van nummer
en gemeente.

VOORBERIOHT
VOOR

DE

DERDE

UITGA."VE_

Deze uitgave is geheel gelijk aan de vorige.
Jaarlijks zal een lijstje van de bekend geworden wijzigingen verkrijgbaar worden gesteld.
Hiervan geschiedt mededeeling in de Nederlandsche Staatscourant.
Maart 1906.
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plaatsbeschrijving.

boven
NAP
. ..
O'evo;;'den.

van het merk.

het merk.

!

I
ASSEN.
Voormalige tolgaarderswoning
bij tol nO. 1 aan
den weg van Assen naar Beilen.

Oostelijke gevel aan den
weg; 0,58 M. links van
het eerste raam, 0,63 M.
van het tweede raam van
de deur af, ongeveer 1,84
M. boven beganen grond.

ASSEN.
Hoogere burgerschool.

Oostelijke of voorgevel,
in den pilaster tusschen
het eerste en tweede raam
rechts van den ingang;
0,51 M. van den rechterkant, 0,40 M. van den
linkerkant van den pilaster, 1,36 M. boven het
plint.

ASSEN.
Raadhuis.

Noordelijke
zijgevel;
van de eerste
raamopening, 1,33 M. van
de tweede raamopening
van den rechterhoek des
gevels, ongeveer 2,15 M.
boven beganen grond.

ASSEN.
\Vees- en werkhuis.

I

in M.
boven Verschil
A.P.
in M.
tot nu
aangenomen.

I

11,709

PI.TPBOUT

en twee kleine ronde
kruisbouten , een 344
millimeters ar boven,
een 359 millimeters er
onder.

12,933

PI.JPBOUT

en twee kleine ronde
kruisbouten , een 388
millimeters er boven,
een 348 millimeters er
onder.

13,800

HooFDMERK

1,37 M.

en twee pijpbouten, een
38~ millimeters er boven,
een 409 millimeters er
onder.
(De pijpbouten onder
de witkalk).

Voorgevel; rechtervleuPEILMERKSTEEN
gel, beneden het penant met een horizontale groef
tusschen het eerste en en ingehakt hoogtecijfer
tweede raam in dien vleu- van 10,66 M. + N.A.P.
gel van den linkerkant,
ongeveer 0,63 M. boven
beganen grond.
I
•
I

10,657

10,843

+ 0,186

I

5a

5b

ASSEN.
Steenen duiker
nO. 7 door den
straatweg
van
Groningen naar
Assen nabij Ter
Aar.

Westelijke frontmuur
onder den onderkant der
hardsteenen dekzerk 0,90
M., rechts van den linker
hoek 0,55 M.

ASSEN.
Steenen duiker
nO. 7 door den
straatweg
van
Groningen naar
Assen nabij Ter
Aar.

Oostel~ike
frontmuur
onder den onderkant der
hardsteenen dekzerk 1,00
M., links van den rechterhoek 0,43 M.

---1-----1----------1---

RONDE IJzEREN BOUT.

I
11,353

Proces-verbaal nO. 1529
van waterpassing door
den Algemeenen Dienst
van den Rijks-Waterstaat.

RONDE IJZEREN BOUT.

11,260

Proces-verbaal n°. 1529
van waterpassing door
den Algemeenen Dienst
van den Rijks-WaterI staat.

~--------------------I--------------I-----I-----I----I
i

2

Merken
der
Volg- nauwkeurignum- heidsmer. waterpasI singen.

Hoogte in M.
Gemeente
en plaats van

Nadere

Omschrijving

plaatsbeschrij ving.

van het merk.

het merk.

: boven Verschil
boven I A P
in M.
I N.A.P. I tot n'u
i
aangei
nomen. I

vo~d~n.1

,
I

1

C2 31

Verhoogd middengedeelte van den gevel;
0,50 M. links van het
middenraam,
ongeveer
1,20 M. boven beganen
grond.

BEILEN.
Armhuis bij kiloi meterpaal18, aan
I
den straatweg van
I Ruinen naar Beii

i

2

Cl 69

1

1

3

B~:EN'

PEILMERKS'l'EEN
I 14,473 I 14,685 + 0,212
met een horizontale groef
en ingehakt hoogtecijfer I
van 14,47 M. + N.A.P.
1
1

I

Tolgaarderswoning hij tol n O.4,
tusschen Spier en
Beilen.

PIJPBOUT
Gevel aan den weg, links
van het tweede raam van en twee kleine ronde
de deur af; 0,27 M. van kruisbouten, een 407
het raam, 0,28 M. rechts millimeters er boven,
van den hoek van den een 405 millimeters er
muur, ongeveer 1,98 M. onder.
boven beganen grond.

15,126

PEILMERKSTEEN
met een horizontale groef
en ingehakt hoogtecijfer
van 14,58 M. + N.A.P.

14,581

BEILEN.
Midden tusschen twee
Huis bewoond door, ramen, ongeveer 1,17 M,
:~;oJ~ei~~r:i~t~ I boven beganen grond.

14,81

+0,229

nabij kilometerpaal 17, aan den
straatweg
van
Ruinen naar Beilen.

4

BEILEN.
Toren van de Protestantsche kerk.

Westzij de, links van den
ingang; 0,95 M. van den
linkerhoek, 1,87 M. links
van de nis, waarin zich
de deur bevindt, 0,90 M.
boven het plint.

HooFDMERK
en twee pijpbouten, een
457 millimeters er boven,
een 478 millimeters er
onder.
(De . beide bovenste
schroefjes van de plaat
zijn verdwenen).

15,891

5

BEILEN.
I Rechts van den ingang;
Toren van de Pro- 0,70 M. links van den
testantsche kerk. rechterkant van den toren,
ongeveer 0,50 M. boven
beganen grond.

PEILMERKSTEEN
met een horizontale groef
en ingehakt hoogtecijfer
van 14,70 M. + N.A.P.

14,703 I 14,926

+0,223

6

BEILEN.
Huis bewoond door
R. Middelveld ,
aan de zuidzijde
van het Oranjekanaal, bij kilometerpaal12, aan
den straatweg van

PEILMERKSTEEN
met een horizontale groef
en ingehakt hoogtecijfer
van 15,50 M. + N.A.P.

15,503

+0,214

1__...:...

I'

....._B_ei_l_en_n_a_a_r_A_s_s_en_.I-'-

Voorgevel; 0,75 M. rechts
van den linkerhoek des
gevels, ongeveer 0,75 M.
boven beganen grond.

-"

;..I

15,717

...;I

-:.

-l.

3
Merken
der
Volg- nauwkeurignum- heidsmer. water·
pasI
singen.

Hoogte in M.
Gemeente
en plaats van

Nadere

Omschrijving

plaatsbeschrijving.

van het merk.

BEILEN.
Tolgaarderswoning bij tol nO. 3,
aan het Oranjekanaal.

Gevel aan den weg,
zuidoostzijde ; 0,61 M.
links van het eerste raam,
0,62 M. van het tweede
raam van de deur af,
ongeveer 1,98 M. boven
beganen grond.

PIJPBOUT

BEILEN.
Tolgaarderswoning bij tol nO. 2,
nabij kilometerpaal .5, aan den
straatweg
van
Beilen naar Assen.

Voorgevel, vooruitspringend gedeelte; 0,20 M.
links van het rechterraam, ongeveer 0,53 M.
boven beganen grond.

het merk.

boven
A.P.
tot nu
aangenomen.

boven
N.A.P.
gevonden.

i

Verschil
in M.

,

7

C. 71

8

17,036 i

en twee kleine ronde
kruisbouten , een 346
millimeters er boven,
een 352 millimeters er
onder.
(Achter het tariefbord).
PEILMERKSTEEN

I

13,516

13,728

+

0,212

met een horizontale groef
en ingehakt hoogtecijfer
van 13,52 M. + N.A.P.

I
I

- - 1 - - - - 1 - - - - - - - - 1 - ~--------.----- - - - - - - - - - - - 1 - - - - 1 - - - 1 - - - 1

I
1

AD. 61

2

4

AD. 62

BORGER.
Tolgaarderswoning bij tol nO. 3,
te Eest aan den
grindweg van de
Klinkmolenbrug
naar Gieten, geffiI.orkt W A 219.

Vooruitspringend ge- I
deelte van den noordoostelijken of voorgevel;
0,3fi M. rechts van den
steenen dag van het rechterraam, 0,34 M. links
van den noordwestelijken
zijgevel, ongeveer 1,26 M.
boven beganen grond.

BORGER.
Tolgaarderswoning bij tol nO. 3,
te Eest aan den
grindweg van de
Klinkmolenbrug
naar Gieten, in
de buurt Ees, gemerkt W A 219.

BORGER.
Hervormde kerk
te Borger.

PIJPBOU1'.

18,005

Vooruitspringend gedeelte van den noordoostelijken of voorgevel;
0,39 M. rechts van den
verticaal van den steenen
dag van het rechterraam,
0,30 M. links van den
noordwestelijken zijgevel,
0,43 M. of zeven lagen
metselwerk onder den
onderkant van den onderdorpel van het raam,
ongeveer 0,26 M. boven
beganen grond.

VIERKANTE IJZEREN BOUT,

17,006

Zuidoostelijk muurvlak
van het koor der kerk;
1,33 M. rechts van den
linker hoekpilaster, 1,22
M. links van den rechter
hoekpilaster, 1,26 M. onder
den onderkant van den
raamdorpel, ongeveer 1,04
M. boven beganen grond.

PIJPBOUT.

zonder groeven, 18 m.M.
hoog en 18 m.M. breed.
BOVENKANT.

19,347

4
Merken
der
Voig- nauwkeurignum- beidsmer. waterpasI singen.

Hoogte in M.
Gemeente
en plaats van

Nadere
plaatsbeschrijving.

Omschrijving

Verschil
boven
A.P.
N.A.!'.
in M.
tot nu
geaangeI vonden.
nomen. I
boven

van het merk.

bet merk.

i

BORGER.
Logement,
bewoond door, en
toebehoorende
aan Joh. Bieze,
gemerkt W A nO.
123, te Borger.

5

I

Zuidwestelijke of voorgevel; O,tjS M. rechtH van
den steenen dag van het
meest rechtsche raam, 0,34
M. links van den zuidoostelij ken zijgevel, 0,30
M. onder den onderkant
vti.n den onderdorpel van
het raam, ongeveer 0,34
M. boven beganen grond.

VIERKANTE IJZEREN
BOUT

zonder groeven, 18 m.Mhoog en 18 m.M. breed_
BOVENKANT.

- - 1i - - - - 1- - - - - - - - - - - 1- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ' ZUidoostelijke of voorCOEVORDEN.
Woning aan den [ gevel, tusschen de beide
westelijken oever ramen; 0,93 M. rechts van
van het Coevor- den verticaal van den steeden-Vechtkanaal, nen dag van het linksche
eigenaar J. H. van raam, U,ötl M. links van
der ::;cheer, be- deu verticaal van den
woond door B. steenen dag van bet rechtsche raam, 0,72 M. onder
Vuchteveen_
den onderkant der onderdorpels van de ramen,
ongeveer 0,19 M. boven
beganen grond.

3 I
I

5

AD t 481 COEVORDEN.
Hervormde kerk
,
te Coevorden.

7a AD t SOa

COEVORDEN.
Trageldijksluis in
de Lutterhoofdwijk nabij Coevorden.

17,285

VIERKANTE IJZEREN

-------1-----1-----1

10,288

Bou'r
12 m.M. boog, 12 m.M.
breed, met eene cirkelvormige groefvan 6m.Mmiddellijn.
BOVENKANT.

Waterpassing van Coevorden naar Haandrik
en naar Ane, lil 1884
door J. P. Hofstede.

Noordoostûjde van den
zuidoostelijken gevel tusschen den schuin ingebou wden hoek en het
oostelij k contrefort; 1,::l2
M. rechts van de aansluiting van den uitbouw,
1,17 :VI. links van het contrefort, 0,47 M. boven den
bovenkant van den sokkeI, ongeveer 1,45 M.
boven beganen grond.

PIJPBOUT.

13,421

lnkassing voor de sch uif
in de zuidelijke deurkas
van het bovensluishoofd
boven de peilschaal; 0,40
M. rechts van den linkerhoek en 1,13 M. links
van den rechterhoek der
schuifkas; bovenkant bout
0,415 M. onder bovenkant
dekzerk, 0,300 M. boven
streep 100 van de peilschaal.

RONDE GEGALVANISEERDE
IJZEREN BOUT.

10,421

10,482 + 0,194

5
Merken
der
Volg- nauwkeurignum- heidsmer. waterpassingen.

I

I
Gemeente

I
I

en plaats van
het merk.

!

iI
Nadere

Omschr\jving

plaatsbeschrijving.

van het merk.

!

I

I

7b

9

Hoogte in M.
Verschil
boven boven
A.P.
N.A.P. tot
in M.
nu
ge·
aangeI vonden. nomen.

I

AD!50b

AD 2 23

COEVORDEN.
I Zuidelijke- of voorgevel,
Sluiswachterswo- I 0,04 M. uit den oostening bij de Tra- lijken hoek, 0,74 M. uit
geldijksluis in de I den steenen dag van het
Lutterhoofdwijk. oostelijke raam; 0,55 M.
I boven
het uitgemetselde
plint; ongeveer 0,94 M.
boven beganen grond.

COEVORDEN.
Woning naast de
school bij de
Katholieke kerk,
bewoond door J.
Olgers, toebehoorende aan de gemeente Coevorden, gemerkt nO.
320.

J

Westelijke of voorgevel;
0,53 M. rechts van den
steenen dlig van de deur,
0,15 M. links van het
eenigszins achteruitspringend schoollokaal, 0,20 M.
boven het plint, ongeveer
0,66 M. boven beganen
grond.

RONDE GEGALVANISEERDEl 11,614 I
IJZEREN BOUT.
I
I
I

I
I 11,403
VIERKANTE IJZEREN
BOUT
met twee groeven volgens de diagonalen, 2\l
m.M. hoog, 29 m.M.
breed.
BOVENKANT.

~

I
I

1---,

~ , - _ . _ - - - -

-----

I
I

2

AD2 25

3

AD! 51

4

AD! 52

DALEN.
bewoond
Huis
door H. Vleems
Az., toebehoorende
aan N. Corneles,
wed. van H. 01denbandrinf te
Oosterhesse en ,
gemerkt n". 113.

Westelijke of voorgevel, links van het meest
linksche raam; 0,29 M.
rechts van den noordelijken zijgevel, eene laag
metselwerk of 0,07 M.
boven den bovenkant van
het plint, ongeveer 0,621\1.
boven beganen grond.

I
!
Zuidel\jke
zijgevel,
DALEN.
Hervormde kerk rechts van het meest
rechtsche raam, 1,24 M.
te Dalen.
links van den hoekpilaster, 2,33 M.links van den
oostelijken gevel, ongeveer
1,08 M. boven beganen
grond.

DALEN.
Hervormde kerk
te Dalen.

Zuidelijke
zijgevel,
rechts van het meest
rechtsche raam, loodrecht
onder den pijphout, ongeveer 0,14 M. boven
beganen grond.

VIERKAN'fE IJZEREN
BOUT
met twee groeven volgens de diagonalen, 29
m.M hoog, 29 m.M.
breed.
BOVENKANT.

13,390

PIJPBOUT.

15,561

i
1

i

RONDE I.JzEREN BOUT.

14,615

I

6
Merken
der
Volg- nauwkeurignum- heidsmer. waterpassingen.
5

I

Hoogte in M.
Gemeente
en plaats van

DALEN.

Schuur der hofstede, bewoond
door en toebehoorende aan M. J.
Caspers, gemerkt
n O• 22, te Dalen.

la AD,56a

van het merk.

Oostelijke of voorgevel;
1,36 M. rechts van den
verticaal van den steenen
dag van het eerste raam,
gerekend van den noordelijken zijgevel, 0,48 M.
links van den achterkant
van het plint van dezen
zijgevel, 0,16 M. boven den
bovenkant van het plint.

VIERKANTE IJZEREN
BOUT

Westelijke zijgevel; O,64
M. rechts van den noordelijken gevel, 0,96 M. onder
den bovenkant van den
steenen onderdorpel van
het raam, ongeveer 0,41
M. b<wen beganen grond.

13,772

met twee groeven volgens de diagonalen, 29
m.M. hoog, 29 m.M.
breed.
BOVENKANT.

V IERKANTI~ IJZEREN
BOUT

13,219

met twee groeven volgens de diagonalen, 29
m.M. hoog, 29 m.M.
breed.
BOVEKKANT.

RONDE IJZEREN BOUT.

20,828

Sloof over het zuidwestelijk juk van het draaipenant van de brug; zuidwestelijke zijvlak, 0,24 M.
uit het buitenvlak van
de bovenliggende dwarssloof; de bovenkant 0,08
M. onder den bovenkant
der sloof.

RONDE GEGALVANISEERD
IJZEREN BOUT.

19,044

Zuidoostelijke- of zijgevel in de voeg overeenkomende met den onderde buurt Noord- kant der raamdorpels ;
Barge, bewoond 0,69 M. uit den noorddoor de wed. H. oostelijken hoek; de boLamberts, gemerkt venkant 0,62 M. boven
D 127.
het straatje.

RONDE GEGALVANISEERD
IJZEREN BOUT.

20,933

EMMEN.

Draaibrug over
het Oranjekanaal
b~j Noord-Barge.

AD,56c

plaatsbeschrijving.

boven Verschil
boven
NAP
A.P.
. M
. . . tot nu
m
.
ge- I aangeI vonden. nomen.:

Noordwestelijke zijgevel
in een vooruitspringend
blind muurvlak; 2,90 M.
rechts van den linkerhoek van genoemd muurvlak, 1,50 M. links van
den steenen dag van den
ingang, ongeveer 0,30 M.
boven beganen grond.

EMMEN.

Brugwachterswoning aan het
Oranjekanaal in
de buurt NoordBal'ge, bewoond
door Jans Scholten, gemerkt D
128.

Ic

Omschrijving

het merk.

I
AD2 26 \ DALEN.
Logement,
bewoond door en
toebehoorende aan
R. L. van Tarel,
nabij de Hervormde kerk te
Dalen.

6

Nadere

EMMEN.

"TOranjekanaal
oning aan het
in

7
Merken
der
Volg- nauwkeurig·
num- heidsmer. waterpasI singen.

2

3

Hoogte in M.
Gemeente

Nadere

Omschrijving

plaatsbeschrijving.

van het merk.

EMMEN.
Zondagschool nabij de Hervormde
kerk te Emmen,
gemerkt C nO. 111.

Oostelijke of voorgevel
tusschen de beide ramen;
0,66 M. rechts van den
veiticaal van den steenen
dag van het linker-, 0,93
M.links van den verticaal
van den steenen dag van
het rechterraam, 0,62 M.
onder den onderkant van
de onderdorpels der ramen, ongeveer 0,37 M.
boven beganen grond.

V TERRA NTE IJZ~jREN

EMMEN.
Hervormde kerk
te Emmen.

Vooruitspringend gedeelte van den noordelijken zijgevel onder het
linkerraam : 2,37 M. rechts
van het linker-contrefort,
2,~7 M. links van het
rechter-contrefort, 1,72 M.
onder den onderkant van
den onderdorpel van het
raam, 0,45 M. boven het
plint, ongeveer 1,10 :M. '
boven beganen grond.

en plaats van

boven
boven
A.P.
N.A.P. tot
nu
geaangel vonden. nomen.

het merk.

Verschil
in M.

! 23,8271

BOUT

zonder groeven 19 m.M.
hoog en 19 m.M. breed.
BOVENKANT

24, 584

PIJPBOUT.

---1-----1---------1------------- '---------------

---

1

---1-----1----1

1

1

AD. 63

2

I-_..J...._ _~

GASSELTE.
Tolgaarderswoning bij tol nO. 2,
aan den grindweg van de Klinkmolenbrug naar
Gieten, gemerkt
A nO_ 73.

Oostelijke of voorgevel
tusschen de beide ramen;
0,62 M. rechts van den ,
steenen dag van het linkerraam, 0,62 M. links
van den steenen dag van
het rechterraam, onder de
veertiende laag metselwerk onder den onderkant der raamdorpels,
ongeveer 0,10 M. onder
beganen grond.

Noordelijke of voorgeGASSELTE.
Openbare lagere vel, in de inkassing onder
school te Gasselte. het eerste drielicht links
van het portaal; 1,94 M.
rechts van den linker· en
2,1.5 M. links van den
rechterzij kant der inkas·
sing, 0,26 M. boven den
onderkant der inkassing,
ongeveer 1,08 M. boven
beganen grond.
...:.-

17,020

RONDE IJZEREN BOUT.

I
I

I

PIJPBOUT.

16,193

I
_'_

__'_I_ ____:

...:..__,_'

8
Merken!
der
nauwkeurignum- heidswatermer. I passingen.
I

Volg-I

Hoogte in M.
Gemeente
en plaats van

Nadere

Omschrijving

plaatsbeschrij ving.

van het merk.

het merk

boven Verschil
boven
AP.
N.A.P.
in M.
tot nu
geaangeI vonden. nomen
1

GASSELTE.
Logement,
Iwwoond door F.
Adams en toebehoorende aan de
Wed. F. Adams, te
Gasselte, aan den
grindweg van de
Klinkmolenbrug
naar Gieten.

I

Zuidelijke of voorgevel, I VIERKANTE IJZEREN
tusschen de beide ramen
BOUT
links van de deur; 0,52 zonder groeven, 17 m.M.
M. rechts van den verti- hoog, 17 m.M. breed.
caal van den steenen dag
BOVENKANT.
van het linkerraam, 0,53
M. links van den verticaal
van den steenen dag van
het rechterraam, 0,42 M.
of zeven lagen metselwerk onder den onder- I
kant der raamdorpels ,
ongeveer 0,33 M. boven
beganen grond.

14,472 I

Zuidwestelijke of voorgevel, tusschen de beide
ramen; 0,51 M. rechts van
den verticaal van den
steenen dag van het linkerraam, 0,72 M. links
van den verticaal van den
steenen dag van het rechterraam, onder de Ude
laag metselwerk of 0,51
M. onder den onderkant
van den onderdorpel van
het raam.

RONDE IJZEREN BOUT.

18,525

PIJPBOUT

20,707

I

4

GASSELTE.
Tolgaarderswoning bij tol nOl,
aan den grindweg
van de Klinkmolenbrug naar Gieten, gemerkt WA
nO. 15.

I

--1----1---------1-------- ------

1

GIETEN.
Tolgaarderswoning bij tol nO. 3,
aan het einde der
keistraat door het
dorp Gieten, op
den weg naar
Assen.

Noordelijke gevel aan
den weg; 0,40 M. links
van het tweede raam van
de deur af, 1),51\1. rechts
van den hoek van den
muur, ongeveer 2,00 M.
boven beganen grond.

2

GIETEN.
Toren van de Protestantsche kerk.

Noordzijde ; 2,31 M.
links van den rechterhoek; 2,40 M. rechts van
het contrefort, ongeveer
2,00 M. boven beganen
grond.

en twee kleine ronde
kruisbouten, een 347
millimeters er boven, een
342 millimeters er onder.

HOOFDMERK

en twee pijpbouten, een
393 millimeters er boven,
een 403 millimeters er
onder.

20,400

9
Merken
der
nauwkeurignum- heidsmer. waterpasI singen.

1Volg-

I

Hoogte in M.
Gemeente
en plaats van

Nadere

Omschrijving
boven
N.A.P.
geI vonden.

plaatsbeschrij ving.

van het merk.

GIETEN.
Tolgaarderswoning bij tol nO. 4,
aan den kunstweg
van Gieten naar
de Hilte nabij
Zandvoort.

Noordelijke gevel aan
den weg; 0,44 M. links
van het tweede raam van
de deur af, 0,47 M.
rechts van den hoek van
den muur, ongeveer 2,04
M. boven beganen grond.

en twee kleine ronde
kruishouten, een 438
millimeters er boven,
een 347 millimeters er
onder.

1

MEPPEL.
Koffiehuis en stalling bij de draaibrug in het Noordeinde, in 1883 bewoond door B.
Murris, wijk I,
n O, 63.

Zijgevel; de linkerkant
PEILMERKS'fEEN
van den steen ligt 0,55 M. met eene horizontale groef
rechts van het deurkozijn, en ingehakt hoogtecijfer
de onderkant ongeveer van 2,70 M. + N.A.P.
1,23 M. boven beganen
grond; het midden van
de groef van den steen
ligt 0,80 M. boven den
bovenkant van een vierkanten ijzeren kruisbout.

2,698

2

MEPPEL.
Toren van de Protestantsche kerk

Zuidzijde; 5,10 M. van
den linkerhoek, 5,28 M.
van den rechterhoek,
ongeveer 2,14 M. boven
beganen grond.

3,917

MEPPEL.
Toren van de Katholieke kerk.

Zuidoostzijde; links van
den ingang, in het contrefort; 0,52 M. van den
linkerhoek, ongeveer 1,95
M. boven beganen grond.

2a AD! 58a onOORN.
In 1895 herbouwde
tolgaarderswoning
bij tol n O• 26, aan
den grindweg van
de Klinkmolenbrug naar Gieten,
in de buurt Kleindijk.

Westelijke- of voorgevel, vooruitspringend
middenvak tusschen de
beide ramen; 0,25 M.
links van den steenen dag
van het rechtsche raam;
0,70 5 M. boven den onderkant van den houten
raamdorpel, zijnde 11
lagen metselwerk boven
de voeg, die met dien
onderkant overeen komt;
ongeveer 1,53 M. boven
beganen grond.

3

3

Cl

Cl

79

64

het merk.

5,667 I

PIJPBOUT

HOOFDMERK

en twee pijpbouten, een
428 millimeters er boven,
een 376 millimeters er
onder.
3,487

PIJPBOUT

en twee kleine ronde
kruisbouten , een 416
millimeters er boven,
een 491 millimeters er
onder.
(Toren vermoedelijk
verzakt.)

22,524

PIJPBOUT

gemeten in het vlak van
den muur,
daarboven
22,833

KLEINE RONDE BRONZEN
KRUISBOUT

en daaronder
RONDE IJZEREN BOUT.

boven Verschil
A.P.
in M.
tot nu
aangenomen'l

1

21,521

2,95 +0,252

10

Merken I
der
Volg- nauwkeurignum- heidsmer. waterpasI singen. I

Hoogte in M.
Gemeente
en plaats van

Omschrijving

plaatsbeschrij ving.

van het merk.

Westelijke of voorgevel,
rechts van den ingang
onder het blinde raam;
1,97 M. rechts van den
toren, 1,94 M. links van
den hoekpilaster ; 0,53 M.
boven den bovenkant van
het plint, ongeveer 1,16 M.
boven beganen grond.

PIJPBOUT.

I boven Verschil
boven
A.P.
N.A.P.
in M.
tot
nu
geaangeI vonden. nomen.

het merk.

ODOORN.
Toren bij de Hervormde kerk te
Odoorn.

4

Nadere

I

~,'M

I
I

i
I

5

J

AD. 60

Cl

75

Oostelijke of voorgevel,
in het vooruitspringend
gedeelte; 0,30 M. rechts
van den verticaal van den
steenen dag van het rechterraam , 0,39 M. links
van den noordelijken zijgevel van het vooruitspringend gedeelte, 0,58
M. rechts onder den onderkant van den onderdorpel van het raam,
ongeveer 0,24 M. boven
beganen grond.

ROLDE.
Tolgaarderswoning. bij tol nO. 1,
nabij Duurse.

Zuidelij ke gevel aan den
weg, rechts van het
tweede raam van de deur
af; 0,35 M. van het raam,
0,33 M. van den hoek van
den muur, ongeveer 1,\)0
M. boven beganen grond.

PUPBOUT
en twee kleine ronde
kruisbouten , een 436
millimeters er boven,
een 460 millimeters er
onder.

Westzijde; 1,40 M. van
den rechterhoek, 1,92 M.
rechts van de deur, 1,74
M. boven het plint, ongeveer 2,30 M. boven beganen grond.

en twee pijpbouten, een
399 millimeters er boven,
een 383 millimeters er
onder.

I

2

Cl

76

I

ODOORN.
Tolgaarderswoning bij tol n O• 4,
aan den grindweg
van de Klinkmolenbrug naar Gieten, gemerkt W
A 88.

ROLDE.
Toren van de Protestantsche kerk.

.

RONDE IJZEREN

BOUT.

23,113

!

HOOFDMERK

.

10,231

I 18,939
I

...

I

1

Cl

66

RUINEN.
Toren van de Protestantsche kerk.

Westzijde, links van
den ingang; 1,17 M. van
den linkerhoek, 1,38 M.
boven den sokkel.

HOOFDMERK

en twee pijpbouten , een
357 millimeters er boven,
een 344 millimeters er
onder.

I 11,681

11
Merken
der
Volg- nauwkeurignum- heidslner. water·
passingen.

Hoogte in M.
Gemeente
en plaats van

Nadere

Omschrijving

plaatsbeschrijving.

van het merk.

Gevel aan den weg,
links van het linkerraam ;
0,27 M. van den hoek
van den muur, 0,28 M.
links van het raam, ongeveer 2,00 M. boven beganen grond.

en twee kleine ronde
kruisbouten , een 385
millimeters er boven,
een 414 millimeters er
onder.

Gevel aan den weg,
links van het linkerraam ;
0,27 M. van den hoek
van den muur, 0,28 M.
links van het raam, ongeveer 1,92 M. boven beganen grond.

en twee kleine ronde
kruisbouten , een 398
millimeters er boven,
een 410 millimeters er
onder.

het merk.

r

RUINEN.
Tolgaarderswoning bij tol n°. 6,
tusschen Ruinen
en Eursinge.

67

2

I
4

Cl

RUINEN.
Tolgaarderswoning bij tol nO. 5,
tusschen Nuil en
Hpier.

68

PIJPllOU'.r

PJJPBOUT

boven Verschil
boven
A.P.
N.A.P.
in M.
tot nu
geaangeI vonden. nomen'l
10,368

16,287

---1-----1----------1---·--------- - - --------------1---- -----1-----1

1

Cl

RUINERWOLD.
Tolgaarderswoning bij tol nO. 8.

65

- 1 - - - 1-

Gevel aan den weg,
tusschen raam en deur;
0,63 M. rechts van het
raam, 0,67 M. links van
de deur, ongeveer 1,68
M. boven beganen grond.

PIJPBOUT

4,170

en twee kleine ronde
kruisbouten, een 315
millimeters er boven,
een 341 millimeters er
onder, (achter het tariefbord).

----I-------~------~------

I

I

-!~I--I--

1

1

3

f

AD 1 53

8LEEN.
Hoolslooterbrug
over het Hoolslooterdiep in den
van
straatweg
Dalen naar de
Klinkmolenbrug.

8LEEN.
Tolgaarderswoning in de buurt
Hoolsloot, aan den
'3traatweg
van
Dalen naar de
Klinkmolenbrug,
nabij het Drentsche kanaal, gemerkt Wijk E
nO. 5.

Vooruitspringend gedeelte van den noordwestelijken of voorgevel
tusschen de beide ramen;
0,80 M. rechts van den
steenen dag van het linksche raam, 0,50 M. links
van den steenen dag: van
het rechtsche raam 0,90
M. boven den bovenkant
van de onderdorpels der
ramen, ongeveer 1,65 M.

RONDE IJzEREN BOUT.

12,943

PIJPBOUT.

15,956

b_o_'_'e_n_b_e_g_an_en_g_r_o_n_d_._-----------_....._ - _....._-_....;.,

...!I

12
Merken
der
Voig- nauwkeurignum- heidsmer. water.passmgen.

I
Gemeente

Hoogte in M.

Nadere

Omschrijving

plaatsbeschrijving.

van het merk.

en plaats van
het merk.

I

4

I

AD,55

I

I

I

SLEEN.
Oostelijke gevel, tusSchuur van de I schen het eerste en tweede
woning In de raampje links van de deur
buurt Erm, be- der woning, 1,43 M. rechts
woond door en van den steenen dag van
toebehoorende
het linkerraampje, 1,45M.
aan J. Schaange links van den steenen dag
Wiltink, aan den van het rechterraampje,
straatweg
van ongeveer 1,50 M. boven
Dalen naar de beganen grond.
Klinkmolenbrug ,
gemerkt wijk C
n . Ou.
(i

PIJPBOUT.

r

boven Verschil
boven
A.P.
in M.
I N.A.P.
tot
nu
geaangeI vonden.
nomen.
I
I
I
I

17,372

I
II
i
1

I

I
1

I

I
I

... '.)

I

I
I

5

6

AD 2 30

SLEEN.
Huis, bewoond
door en toebehoorende aan de erven
L. Stern te Erm,
gemerkt C nO. 19.

Westelij ke of voorgevel;
0,23 M. links van den
steenen dag der groote
staldeur, 1,45 M. of 24
lagen metselwerk o~der
den onderkant van de
rollaag onder hetraampje,
ongeveer 0,22 M. boven
beganen grond.

VIERKANTE IJZEREN I 17,549
BOUT
zonder groeven, 19 m.M.
hoog, 19 m.M. breed.
BOVENKANT.

SLEEN.
Brug, genaamd
"de Klinkmolenbrug", over den
Slecnerst.room, op
de grens van den
straatweg
naar I
Dalen en den
grindweg
naar
Emmen.

Oostelijk uiteinde van
het zuidelijk landhoofd,
0,06 M. rechts van den
oostelijken vleugel, 0,11
M. of twee lagen metselwerk onder den onderkant van de dekzerk.

VIERKANTE IJZEREN
BOUT
zonder groeven, 6 m.M.
hoog, 13 m.M. breed.
BOVENKANT.

I

15,166

---I----I·---------I-----------I-----------I~--------·1----1----1

1

VRIES.
Voormalige Tolgaarderswoning
bij tol nO. 1, in
Drenthe, nabij de
brug over het
Noord- Willemskanaal, lil den
Btraatweg
van
Groningen naar
Assen, bewoond
door Jan Bazuin,
toebehoorende
aan J. Vrieling.

Voorgevel; 0,64 M. links
van het raam, 0,64 M.
rechts van den hoek van
den gevel, 1,41 M. boven
het plint, ongeveer 1,81
M. hoven beganen grond.

PIJPBOUT
en twee kleine ronde
kruisbouten , een 300
millimeters er boven,
een 280 millimeters er
onder.

3,903

13

Merken
der
Volg- nauwkeurignum- heidsmer. waterpassingen.
I

I

Gemeente
en plaats van
het merk.

Hoogte in M.

Nadere

Omschrijving

plaatsbeschrijving.

van het merk.

I

I

boven Verschil
boven
A.P.
in M.
N.A.P. tot nu
geaangeI vonden. nomen. ,
I

I

3,053

la Cl 515a

VRIES.
genaamd
Huis
"Noord Willemsbrug". Bewoner
J. Vrieling, eigenaar J. Vrieling.

Westelijke zijgevel,
rechts van den linkerhoek
0,78 M., linkt; van het
raam 0,55 M. Boven beganen grond 0,67 M.

RONDE IJZEREN BOUT
Proces-verbaal n". 1529
van waterpassing door
den Algemeenen dienst
van den Waterstaat.

Cl 516

VRIES.
Toren van de Protestantsche kerk.

Noordelijke gevel, 3,54
M. links van den rechterhoek, 3,46 M. rechts van
den linkerhoek, 1,21 M.
boven het plint, ongeveer 2,00 M. boven beganen grond.

HOOFDMERK
10,811 I
en twee pijpbouten, een I
283 millimeters er boven,
een 358 millimeters er
onder.

2

I

----

I

I
I

I

_I

14

LIJST

DER

GEMEENTEN, waarm verkenmerken voorkomen.

Bladz.

Bladz.

A.

M.
1

Assen

Meppel.

9

B.
2, 3
3, 4

Beilen
Borger

O.
üdoorn .

~,

10

C.
R.
4, 5

Coevorden.

D.
Dalen

.

.

5, 6

Rolde

10

Ruinen.

10

Ruinerwold

11

E.

S.
6, 7

Emmen.

Sleen

11, 12

G.
Gasselte.

7, 8

Gieten

8, 9

V.
Vries.

12, 13

HOOGTE VAN VERKENMERKEN
volgens •. A.P.

GEVONDEN BIJ DE

NAUWKEURIGHEIDSWATERPASSINGEN
EN DE

waterpassingen van den Algemeenen Dienst
van den Waterstaat.

IV.

PRO YIN ClED YERIJ SS EL.

• 'S-GRA VENHAGE.
1906.

VOO R B E R 1 0 H T.

In aansluiting aan het net der nauwkeurigheidswaterpassingen van de Nederlandsche Rijkscommissie
voor graadmeting en waterpassing en van den Algemeenen Dienst van den Waterstaat, werden door dien
dienst in het tijdvak 1887-1891 verschillende gewone waterpassingen verricht, voornamelijk met het doel
de hoogteligging van de nulpunten van de peilschalen langs de hoofdrivieren, de Zeeuwsche stroomen, de
Noordzee en de Zuiderzee, ten opzichte van het vergelijkingsvlak, zooals dat door die nauwkeurigheidswaterpassingen was gevonden, te bepalen.
De langs dezen weg verkregen hoogtemerken zijn in dit register vereenigd met die der nauwkeurigheidswaterpassingen, voorkomende in het werk van de Nederlandsche Rijk"commissie voor graadmeting en
waterpassing, onder den titel: "Uitkomsten der Rijkswaterpassing ", in 1888 bij Martinus Nijhoff te
's-Gravenhage in het licht gegeven, en in dat van den Algemeenen Dienst van den Waterstaat als "Lijst
van de lijnen der nauwkeurigheidswaterpassingen, verricht in 1886 en 1887 ", in 1890 bij De Gebroeders van
Oleef te 's-Gravenhage verschenen. (De buiten de grenzen liggende merken zijn hierbij niet opgenomen).
De verschillende merken zijn gemeentenswijze bijeengevoegd, voor elke gemeente afzonderl~jk genommerd;
de tot elke provincie behoorende gemeenten zijn in alphabetische orde gerangschikt. Elke provincie vormt
een deel.
In elke gemeente volgen zooveel mogelijk de merken op elkander, zooals zij zich voordoen, wanneer
men uitgaat van het naastbijgelegen merk van nauwkeurigheidswaterpassingen.
Naast de kolom voor het rangnummer is een kolom aangebracht, waardoor de merken van de
Nederlandsche Rijkscommissie voor graadmeting en waterpassing en voor die van de nauwkeurigheidswaterpassingen van den Algemeenen Dienst van den Waterstaat worden aangegeven en wel door 01, e2 , AD I
en AD 2 ; O. voor de merken der Rijkscommissie, AD. voor die van den Algemeenen Dienst; de cijfers 1 en 2
bij deze letters duiden aan of de merken in de eerste of in de tweede afdeeling van de hiervoor genoemde
drukwerken voorkomen en het nummer achter de letter gevoegd, geeft het volgnummer aan van genoemde
drukwerken.
Bij de omschrijving van de plaats der merken in de verschillende bouwwerken is ondersteld, dat de
waarnemer staat tegenover en met het aangezicht gekeerd naar het muurvlak, waarin zij zijn aangebracht.
In de kolom voor de tot nu aangenomen hoogte zijn bij de gewone waterpassingen van den
Algemeenen Dienst alleen de hoogtecijfers vermeld, die in gedrukte officieele registers of als opschriften op
de' merken voorkomen.
De laatste kolom bevat de verschillen tusschen de nieuw gevonden hoogte en de tot nu toe aangenomene, welke verschillen van het positieve teeken zijn voorzien, indien de oude hoogte grooter bleek
dan de nieuwe. Voor herleiding van de vroegere aangenomen hoogte tot de nu aangenomene, moet het
verschil van eerstgenoemde worden afgetrokken.

IV

De gebezigde instrumenten en de gevolgde wijze van werken worden voor de nauwkeurigheidswaterpassingen beschreven in de " Uitkomsten" hierboven vermeld.
Voor de andere waterpassingen van den Algemeenen Dienst zijn, op erikele uitzonderingen na, dezelfde
instrumenten gebezigd. De waterpassingen werden verricht met gelijke slagen. Elk traject werd tweemaal
gewaterpast, eens in de eene, daarna in tegenovergestelde richting, door dezelfde ploeg van twee civiel-ingenieurs.
Bij een verschil in uitkomst, dat het vermoeden van vergissingen of van standvastig oploopende fouten
deed ontstaan, werd de waterpassing herhaald. De rivierovergangen zijn door twee ploegen verricht.

Vergelijkingsvlak.
Het vergelijkingsvlak is het A.P. dat in het Verslag van de ~ederlandsche Rijkscommissie voor
graadmeting en waterpassing is aangewezen als gelegen 9 voet 5 duim Amsterdamsche maat (2,67689 M.)
1?eneden het gemiddelde van de hoogte van het midden der groeven in de marmeren steenen, met opschrift:
"Zeedijks Hoogthe zijnde negen voet vijf duym boven Stads Peyl", in de Oude Haarlemmersluis, de Nieuwe
Brugsluis, de Kolksluis, de Kraansluis en de West-Indische sluis te Amsterdam.
Het wordt aangeduid door de letters" N.A.P." voor alle merken, waarvan de hoogtebepaling berust op
de nauwkeurigheidswa,terpassingen.
-

Beschrijving der lllerken.
Als hoogtemerken geplaatst voor een der waterpassingen hiervoor vermeld, komen voor:

1.

(midden)

a.

Hoofdmerken.

b.

Groote bronzen kruisbouten.

c.

Bronzen pijpbouten.

d.

Kleine vierkante bronzen kruisbouten.

e.

Kleine ronde bronzen kruisbouten.

e'.

Ronde ijzeren bouten. (In het voorbericht van de " Lijst
van de lijnen der nauwkeurigheidswaterpassingen"
vermeld onder e).

f.

Bronzen knopbouten.

g.

IJzeren knopbouten.

Il.
(bovenkant)

a. Het hoofdmerk bestaat uit een bronzen bout, beschermd door eene daarvoor geplaatste bronzen plaat.
De bout, vierkant van doorsnede 20 x 20 m.M. en 90 of 150 m.M. lang, is tot op eene diepte van ongeveer
50 m.M. volgens de lengteas uitgeboord (de meesten flauw conisch), terwijl de middellijn van het dus
gevormde boutgat 5,5 m.M. bedraagt.
De plaat is rechthoekig, 200 m.M. lang bij 120 m.M. hoog; op het voorvlak voorzien van een groef
lang 130 m.M., breed 5 m.M., in het midden met eene ronde opening van 13 m.M. middellijn. De bouten
en platen zijn zoodanig in het muurwerk met cement vastgegoten, dat de as van het boutgat horizontaal
is, dat het middelpunt van de opening, die zich in de plaat bevindt, gelegen is in de as van het boutgat
en dat de lengteas van de groef in de plaat ligt in het horizontale vlak door de as van het boutgat.
b. De groote bronzen kruisbout is een bout van 130 m.M. lengte, met vierkanten kop van 20 bij 20 m.M.
en volgens de lengteas flauw conisch uitgeboord. Op den voorkant van den kop en evenwijdig aan de
zijkanten, zijn door het middelpunt der opening twee groeven loodrecht op elkander aangebracht. De bouten
zijn zoodanig in het muurwerk bevestigd, dat een der groeven horizontaal is.
Ook komen enkele niet uitgeboorde bronzen kruisbouten voor, met vierkanten kop van 24 bij 24 m.M.,
insgelijks voorzien van twee groeven loodrecht op elkander.

v

c. De bronzen pijpbout is een bout van 90 m.M. lengte, aan het voorvlak 20 m.M. in het vierkant,
zonder groeven, volgens de lengteas flauw conisch uitgeboord. De bout is van hakkels voorzien.
d. De kleine vierkante bronzen kruisbout is lang 80 m.M. en aan den kop 10 m.M. (Rijkscommissie)
of 10,5 m.M. (Algemeene Dienst) in het vierkant. Op den kop bevinden zich, evenwijdig aan de zijkanten,
twee groeven loodrecht op elkander.
e. De ronde bronzen kruisbout is een hakkelboutje van 60 m M. lengte, voorzien van een ronden kop
van 10 m.M. middellijn, waarin twee groeven loodrecht op elkaar.
e'. De ronde ijzeren bout is lang 75 m.M. en heeft een ronden kop van 20,5 m.M. middellijn,
zonder groeven.
f. De bronzen knopbout bestaat uit een halfbolvormigen knop van 25 m.M. middellijn, waaraan een
dook van 50 m.M. lengte, die in dekzerk of metselwerk is vastgegoten.
g. De ijzeren knopbout is gegalvaniseerd en bestaat uit een halfbolvormigen knop, waaraan een
steel lang 70 m.M.
De conische gaten in de merken a, b en c zijn onderling gelijk.
De Rijkscommissie voor graadmeting en waterpassing gebruikte de merken a, b, c, e en f (enkele
malen d), de Algemeene Dienst van den Waterstaat voor de nauwkeurigheidswaterpassingen de merken
c en e' (enkele malen b, d, f en g). voor de gewone waterpassingen de merken e en e' (de eerste gewoonlijk
als verklikkers; enkele malen de andere merken).

De opgegeven hoogtecijfers van de geplaatste merken gelden, wanneer niet uitdrukkelijk een
andere aanwijzing wordt gegeven:
bij de hoofdmerken G. voor het midden van de horizontale groef in de plaat;
bij de groote bronzen kruisbouten 6. de kleine vierkante bronzen kruisbouten tf en de kleine
ronde bronzen kruisbouten e voor het snijpunt van de assen del' groeven;
bij de bronzen pijpbouten Ct voor het midden van het cirkelvol'mige gat in den kop;
bij de ronde ijzeren bouten e'. de bronzen knopbouten f en de ijzeren knopbouten g. voor het
hoogste punt.
Van de vroeger bestaande verkenmerken gelden de gegeven hoogtecijfers, indien geen nadere
aanwijzing is gedaan:
bij de ijzeren knopbouten, voor het hoogste punt;
bij de peilmerksteenen, voor het midden van de horizontale groef of voor het bovenvlak van
het merkvlak ;
bij de vierkante bouten (ijzeren), voor het midden van de horizontale groef in den kop, of, waar
die ontbreekt, het midden van den kop; en
bij de peilschalen, voor het nulpunt afgeleid uit de waargenomen deelstreep.

VOORBERIOHT
VOOR DE

TV7EEDE UITGAVE_

De inrichting en de nummering der merken van de eerste Uitgave is behouden.
Verdwenen, verplaatste of onbetrouwbaar geworden merken zijn weggelaten.
Waar twijfel aan de betrouwbaarheid van het hoogtecijfer bestaat, bijv. ten gevolge van vermoedelijke
zakking van het bouwwerk, is zulks aangeteekend.
De merken, die door den Algemeenen Dienst van den Waterstaat zijn geplaatst ter vervanging van
verdwenen (Cl en AD j ) merken, hebben het nummer van de verdwenen merken gekregen met bijvoeging
van de letters a, b enz.
Indien merken ten onrechte onder zekere gemeente waren opgegeven, zijn deze gebracht onder de
gemeente, waarin zij inderdaad gelegen zijn, met bijvoeging van de voormalige aanwijzing van nummer
en gemeente.

VOORBERIOHT
VOOR

DE DERDE

UITGA"VE_

Deze uitgave is geheel gelijk aan de vorige.
Jaarlijks zal een lijstje van de bekend geworden wijzigingen verkrijgbaar worden gesteld.
Hiervan geschiedt mededeeli.ng in de Nederlandsche Staatscourant.
Maart 1906.
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Merken
der
Volg- nauwkeurignum- heidsmer. water·
passingen.
I

I

Gemeente
en plaats van

Hoogte in M.

Nadere

Omschrijving

plaatsbeschrijving.

van het merk.

het merk.
I

boven Verschil
boven
A.P.
N.A.P.
in M.
tot
nu
geaangeI vonden. nomen.

1

AD1 33

ALMELO.
Waaggebouw ,
voormalig stadhuis, te Almelo.

Westelijke of voorgevel,
rechts van den ingang;
0,26 M. rechts van de
deuromlijsting , 0,25 M.
links van den rechter
pilaster. 0,9H M. boven
het plint, ongeveer 1,20
M. boven beganen grond.

PIJPBOUT.

13,030

2

AD1 34

ALMELO.
Havenkantoor te
Almelo.

Noordoostelijke of voorgevel onder het tweelicht,
0.95 M. rechts van den
schuinen kant van den
linker pilaster, 1,00 M.
links van den schuinen
kant van den rechter pilaster, 0,32 M. onder den
onderkant van den onderdorpel van het raam.
ongeveer 0,64 M. boven
beganen grond.

PIJPBOUT.

11,993

S

AD) 35

ALMELO.
Ophaalbrug van
het Overijsselsche
kanaal, aan den
Duisteren dijk, bij
Almelo.

Oostelijke vleugel van
het zuidelijk landhoofd
onder de vierde laag metselwerk onder de dekzerk,
0,41 M. onder den bovenkant van de dekzerk.

RONDE IJZEREN BOUT.

10,834

4

AD 2 9

ALMELO.
Ophaalbrug over
het Overijsselsche
kanaal, aan den
Duisteren dijk, bij
Almelo.

Oostelijke vleugel van
het zuidelijke landhoofd,
naast den ronden ijzeren
bout.
Peilschaal, verdeeld in
centimeters, met opschrift
+ A.P., opwaarts tellende
tot 11 M. -+- A.P.

NULPUNT DER
-0,200
HOUTEN PEILSCHAAL,
afgeleid uit de hoogte
der deelstreep 11 M. +
A.P.

BLANKENHAM:.
Pastorie wijk I n°.
41 nabij de kerk.

zijmuur ,
Westelijke
bovenste bout 0,465 M.
uit den achtergevel. Bovenkant bout 1,549 M.
beneden den onderkant
van het fries der gootlijst.
(Zijgevel is gescheurd
onder het achterste raam).

RONDE IJZEREN BOUT,
de kop 16 m.M. diameter.

,

,

,,
,
:

,
,

,

:

1

3,689

I

0,000

+0,200

2
Merken
der
Volg- nauwkeurignum- heidsmer. waterpasI singen.

Hoogte in M.
Gemeente
en plaats van

Omschrijving

plaatsbeschrijving.

van het merk.

het merk.

BLANKENHAM.

2

Nadere

Pastorie wijk I nO.
41 nabij de kerk.

Westelijke
zijmuur,
onderste bout 0,46 M. uit
den achtergevel. Bovenkant bout 3,544 M. beneden onderkant van het
fries der gootlijst.

11,

boven
boven
A.P.
N.A.P.
tot
nu
geaangeI vonden. nomen.

RONDE IJZEREN BOUT, I
de kop 16 m.M. dia-I
meter.
I

Verschil
in M.

1,694

I

'

--1---1------1------1------:-- --1--1
BLOKZIJL.

1

Toren van de Protestantsche kerk.

Noordz\jde, rechts van
den ingang; 0,70 M. van
de deuromlijsting, ongeveer 1,90 M. boven beganen grond.

GROOTE KRUISBOUT
en twee pijpbouten, een
283 millimeters er boven,
een 357 millimeters er
onder.

I

3,726

_1,--1----1------1---- 1--1-I
1

- - -

Zuidelijke zijgevel onder
het derde raam rechts
van den toren; 1,98 M.
rechts van het linkercontrefort, 2,09 M. links van
het rechtercontrefort, 1,11
M. boven den bovenkant
van den sokkel, 0,58 M.
onder den onderkant der
doorloopende wendellijst.

PIJPBOUT.

16,466

Westelijke ofvoorgevel,
Kapel van het Kar- links van den ingang;
melietenklooster 0,78 M. rechts van het
te Zenderen.
contrefort, 1,58 M. links
van de deuromlijsting ,
0,71 M. boven den sokkel,
ongeveer 1,56 M. boven
beganen grond.

PIJPBOUT.

16,121

BORNE.

1

Hervormde kerk
te Borne.

BORNE.

3

1
'

: - - - 1 - - - - , 1 - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - ---, -1----1----1----1,

1

Cl 44

DELDEN (STAD).
Protestantsche
kerk te Delden.

Zuidoostelijke gevel,
onder het blinde raam;
0,64 M. links van het
rechtercontrefort,
1,44
M. boven het plint.

HOOFDMERK
en twee kleine ronde
kruisbouten, een 398
millimeters er boven,
een 477 millimeters er
onder.

22,397

,,-,-I----I---------I------------I----------~I,----I----I----t

3

I

Merken
der
Volg- nauwkeurignum- heidsmer. water.passmgen.

Gemeente
en plaats van

Hoogte in M.

Nadere

Omschrijving

plaatsbeschrijving.

van het merk.

het merk.
I

1

Cl 47

DENEKAMP.
Toren van de Katholieke kerk.

2

Cl 48

DENEKAMP.
Eindzuil der Nederlandsche waterpassing, aan de
linkerzijde van
den
weg van
Denekamp naar
Nordhorn, tegenover den grenspaal.

I

Zuidzijde: 1,39 M. van
den linkerhoek, 2,02 M.
boven het plint.

In het bovenvlak.

Verschil
boven boven
A.P.
N.A.P.
in M.
tot
nu
gevonden. aangenomen.,

HOOFDMERK
en twee kleine ronde
kruisbouten, een 502
millimeters er boven
een 434 millimeters er
onder.

27,957

KNOPBOUT
hoogste punt van den
knop.

24,898

I

3

Cl 49
I

DENEKAMP.
Eindzuil der Nederlandsche waterpassing , aan
de linkerzijde van
den weg van
Denekamp naar
Nordhorn, tegenover den grenspaal.

In het voorvlak.

KNOPBOUT
hoogste punt van den
knop.

I
I

I

I
1
(4)

2

Cl 259

24,130

I
----

DEVENTER.
Veerhuis tegenover de schipbrug
over den IJssel.

Westelij ke naar de rivier
gekeerde gevel, de rechterkant 0,28 M. links van
den pilaster, de linkerkant 0,28 M. rechts van
de steenzijde van de omlijsting van het raam,
de onderkant 0,85 M.
boven den beganen grond.

PEILMERKSTEEN
met een horizontale groef
en ingehakt hoogtecijfer
van 7,28 M.+ A.P.

7,104

DEVENTER.
Bergkerk.

Westzijde, links van
den ingang in den rechtertoren, 0,88 M. van de
deuromlijsting, ongeveer
2,02 M. boven beganen
grond.

GROOTE KRUISBOUT
en twee pijpbouten ,
een 311 millimeters er
boven, een 378 millimeters er onder.

16,545

+0,176

7,28

I

4
Merken
der
Volg- nauwkeurignum· heidsmer. waterpasI singen.

Hoogte in M.
Gemeente
en plaats van

Nadere

Omschr~jving

plaatsbeschrijving.

van het merk.

Zuidzijde van het contrefort aan den westelijken kant van den toren;
1,46 M. van den linkerkant van het contrefort,
ongeveer 2,44 M. boven
beganen grond.

HOOFDMERK

het merk.

boven Verschil
boven
A.P.
N.A.P. tot
in M.
nu
geaangeI vonden. nomen.
I

3

6

Cl 39

DEVENTER.

Toren van de Protestantsche groote
kerk.

DEVENTER.

Ophaalbrug over
den IJssel te Deventer.

7

8

DEVENTER.

Peilput aan de
kade.

DEVENTER.

Havenmuur aan
den ingang van
de haven aan het
Pothoofd.

9

DEVENTER.

Ophaalbrug achter de Pothoofdsluis.

10

DEVENTER.

Pothoofdsluis te
Deventer.

Tegen het eerste juk;
het gedeelte van 5 M. tot
7 M., helt eenigszins over;
peilschaal, verdeeld in
centimeters, zonder opschrift, tellende tot 6,50 M.

Westelijke zijde; peilschaal, verdeeld in centimeters, met het opschrift:
"Rijks Peilschaal boven
A.P.", tellende tot 7,20
M. + A.P.

Noordelijke muurvlak;
de rechterkant 2,30 M.
links van het ronde gedeelte van den muur, de
bovenkant 0,58 M. onder
den bovenkant van de
rollaag.

Noordwestel\jk aanzicht
van het landhoofd; 1,89
M. links van den baksteenkant van het tweede
hoekblok van boven, 0,56
M. onder den bovenkant
en 0,38 M. of 6 lagen
metselwerk onder den
onderkant van de dekzerk.

Westelijk front van den
noordelijken rechtstand
van het benedensluishoofd ; 0,80 M. links van
den dag der sluis, 2,15 M.
rechts van het einde des
vleugels, 0,16 M. onder
den onderkant en 0,31 M.
onder den bovenkant der
dekzerk.

10,185

en twee kleine ronde
kruisbouten, een 475
millimeters er boven,
een 475 millimeters er I
onder.

NULPUNT DER
HOUTEN l'EILSCHAAL,

-

0,128

0,000

+0,128

-

0,133

0,000

+0,133

afgeleid uit de hoogten
der deelstrepen 6,72 M.
en 6,91 M.

NULPUNT DER HARDSTEENEN PEILSCHAAL,

afgeleid uit de hoogte
van deelstreep 6,75 M.

+

A.P.

PEILMERKSTEEN

6,215

met een horizontale groef
en ingehakt hoogtecijfer
van 6,215 M. + N.A.P.

RONDE IJZEREN BOUT.

VIERKANTE

IJzEREN
BOUT

20 m.M. hoog en 20 m.M.
breed, zonder groeven.
BOVENKANT.

7,072

5,701

5
Merken
der
Volg- nauwkeurignum- heidsmer. waterpassingen.
11

Hoogte in M.
Gemeente
en plaats van

13

DEVENTER.

DEVENTER.

DEVENTER.

DEVENTER.

Peilput bij het
Tuinhuis aan de
Snippeling.

16

van het merk.

Westelijk front van den
noordelijken rechtstand
van het benedensluishoofd; peilschaal verdeeld
in centimeters, met het
opschrift: ,,+ A.P." tellende tot 6,00 M. -+- A P.

NULPUNT DER
HOUTEN PEILSCHAAL,

Noordelijk zijvlak; peilDucdalf, westelijk schaal verdeeld in centivan de ophaal- meters, tellende tot 7,00
brug achter de M. + A.P.
Pothoofdsluis.

Peilput bij het
Tuinhuis aan de
Snippeling.

15

plaatsbeschrijving.

DEVENTER.

Bierhuis en sluiswoning, bewoond
door A. Oscher
en toebehoorende
aan de Overijsselsche kanaalmaatschappij, gemerkt
nO. 10.

14

Omschrijving

het merk.

Pothoofdsluis te
Deventer.

12

Nadere

DEVENTER.

Tuinhuis aan de
Snippeling.

Verschil
boven boven
A.P.
N.A.P.
in M.
tot nu
geaangeI vonden. nomen.

-0,169

0,000

+0,169

1_ ,163

0,000

+0,163

0,000

+0,16j:)

8,76

+0,162

afp;eleid uit de hoogten
der deelstrepen 5,98 M.
en 5,93 M. + A.P.

NULPUNT DER
GEËMAILLEERD IJZEREN
PEILSCHAAL,

0

afgeleid uit de hoogten
der deelstrepen 7,49 M.
en 7,46 M. + A.P.

Vooru{tspringend gedeelte van den zuidoostelijken gevel; 1,81 M.
rechts van den zijgevel,
0,32 M. links van den
steenen dag van het raam,
0,79 M. boven het cementen plint, 1,13 Mboven
beganen grond.

RONDE BRONZEN KRUISBOUT.

9,061

Tegen den zuidelijken
achterwand; peilschaal
verdeeld in centimeters,
met het opschrift: "Rijks
Peilschaal boven A.P.,
tellende tot 8,50 M. +
A.P.

NULPUNT DER
HARDSTEENEN PEILSCHAAL,

0,169

Zuidelijke achterwand;
0,40 M. rechts van de
peilschaal (volgens de
kromming gemeten), in
de voeg overeenkomende
met streep 8,54 M. en vier
lagen metselwerk onder
den onderkant van den
cementen rand.
Zuidelijke gecementeerde gevel; de linkerkant
0,29 M. rechts van den
steenen dag van het raam,
de rechterkant 0,26 M.
links van den zijgevel,
de bovenkant 2,05 M.
onder den onderkant van
de houten kroonlijst en
1,55 M. boven beganen
grond.

afgeleid uit de hoogte
van deelstreep 8,45 M.
+ A.P.

VIERKANTE IJZEREN
KRUISBOU'.r

8,279.

met één horizontale en
twee verticale groeven,
22 m.M. hoog en 22
m.M. breed.

PEILMERKSTEEN

met eene horizontale
groef en ingehakt hoogtecijfer van 8,598 M. -+N.A.P.

8,598

6

I

Merken
der
Volg- nauwkeurignum- heidsmer. waterpassingen.

I

Hoogte in M.
Gemeente
en plaats van

Nadere

Omschrijving

plaatsbeschrij ving.

van het merk.

het merk.

boven
boven
A.P.
N.A.P.
tot
nu
geaangeI vonden. nomen.

DIEPENVEEN.
Tolgaarderswoning bij tol nO. 2,
tusschen Colmeschate en Bathmen.

Westelijke gevel, tusschen de ramen; 0,98 M.
van het linker raam,
ongeveer 2,26 M. boven
beganen grond.

2

DIEPENVEEN.
Huis, bewoond
door en toebehoorende aan M. A.
Smits, gemerkt
R. nO. 1.

Zuidelijke of voorgevel,
achter den cordonband
tusschen de beide ramen;
de linkerkant 1,40 M.
rechts van den verticaal
der omlijsting van het
linkerraam , de rechterkant 1,35 M. links van
den verticaal der omlij sting van het rechterraam,
de onderkant 0,87 M.
boven het cementen plint
en 1,28 M. boven beganen
grond.

3

DIEPENVEEN.
Huis
bewoond
door T. M. te
Riele, gemerkt 12.

Noordelijke of voorgevel, in den noordwestelijken hoek; 3,86 M.
rechts van den ingang,
0,54 M. links van den
westelijken zijgevel, vijf
lagen metselwerk onder
den onderkant van den
houten raamdorpel en 0,43
M. boven de bestrating.

RONDE IJZEREN BOUT.

9,213

4

DIEPENVEEN.
Huis, bewoond
door T. M. te
Riele, gemerkt 12.

Noordelijke of voorgevel, in den noordwestelijken hoek; 0,99 M.
rechts van den steenen
dag van het raam, 0,62
M. links van den zijgevel,
twaalf lagen metselwerk
boven den ronden bout,
1,17 M. boven de bestrating.

RONDE BRONZEN KRUISBOUT.

9,959

5

DIEPENVEEN.
Tolgaarderswoning bij Tol nO. 1,
bij "de Platvoet",
aan den straatweg
van Deventer naar
Olst.

Zijgevel, onder het linkerraam; 1,70 M. rechts
van den linkerhoek des
gevels, ongeveer 0,30 M.
boven beganen grond.

PEILMERKSTEEN

8,743

1

Cl 40

HOOFDMERK

Verschil
in M.

10,034

en twee kleine ronde
kruisbouten , een 475
millimeters er boven,
een -!73 millimeters er
onder.

PEILMERKSTEEN

9,343

9,50

+0,157

8,89

+0,147

met een horizontale groef
en geen in~ehakt hoogtecijfer.

met een horizontale groef
en ingehakt hoogtecijfer
van 8,743 M. + N.A.P.

7
Merken
der
Volg- nauwkeurignum- heidsmer. waterpasI sin!{en.
6

7

Hoogte in M.
Gemeente

Nadere

Omschrijving
boven

en plaats van

N.A.P.

plaatsbeschrijving.

van het merk.

DIEPENVEEN.
Dijkstoel van Salland, Ie Rot.

Westelijke gevel, 2,25
M. van den linkerhoek,
ongeveer 1,68 M. boven
beganen grond.

en een ijzeren kruisbout,
667 millimeters er onder.

DIEPENVEEN.
Dij kstoei van Salland, Ie Rot.

Westelijke gevel, 2,25
M. van den linkerhoek,
ongeveer 1,01 M. boven
beganen grond.

boven

A.P.

tot nu
geaangeI vonden. nomen.

het merk.

PIJPBOUT

Verschil
in M.

I 8,258

7,586

VIEHKA.liTE IJZgREN

I

KRUISBOUT

met één horizontale en i
twee verticale groeven. I
I

-------1
1

2

GENEMUIDEN.
Nieuw stoomgemaal van den
polder Mastenbroek.

Zuidelijke gevel, mid·
den tusschen de deur en
het raam van de machinekamer; 0,28 M. van de
deur, 0,28 M. van het
raam, 1,25 M. boven het
plint.

GENEMUIDEN.
Oud stoomgemaal
van den polder
Mastenbroek.

Noordelijke gevel, midden tusschen de beide
middelste deuren van het
machine- en het ketelhuis,
0,38 M. rechts van de
linkerdeur, 0,37 M. links
van de rechter deur, ongeveer 1,86 M. boven beganen grond.

GENEMUIDEN.
Raadhuis.

Voorgevel, rechts van
het eerste raam van den
rechterkant, 0,40 M. rechts
van het raam, 1,61 M.
boven het plint.

4

GENEMUIDEN.
Schutsluis op de
Genemuider Aa.

Westelijke bovenvleugelmuur, de bovenkant
0,37 M. onder den onderkant van del1'deksteen
aan het einde des vleugels.
(Muurwerk gescheurd).

5

GENEMUIDEN.
Schutsluis op de
Genemuider Aa.

W estelij ke sIuismuur;
0,32 M. rechts van de
deurkas, 0,15 M.links van
de aansluiting met den
vleugelmuur, de bovenkant 2,49 M. onder den
bovenkant en 2,34 M.
onder den onderkant van

3

IL._-!-__

--!..

;.....:._d_e_d_e_k_ze_r_k_.

2,378

PIJPBOUT

en twee kleine ronde
kruisbouten, een 292
millimeters er boven,
een 248 millimeters er
onder.
3,570

PIJPBOUT

en twee kleine ronde
kruisbouten, een 320
millimeters er boven,
een 290 millimeters er
onder.

I

-.:...

4,861

HOOl<'DMERK

en twee pijpbouten, een
353 millimeters er boven,
een 400 millimeters er
onder.
(De pijpbouten onzichtbaar door bepleistering).
VIERKANTE IJZEREN
BOUT
BOVENKANT.

1,336

PEILSTEEN

0,606

0,82

+0,214

van 1807, 0,43 M. breed.
RegisterVIII, bijlage lI,
n". 13.

....:..-_ _....:..-_ _

~_ _I

• '-"'?;~'.'

Merken i
der
Volg- nauwkeurignum- heidsmer. waterpasI singen. I

8

9

O2 326

10

8

Hoogte in M.
Gemeente

Verschil
boven boven
A.P.
N.A.P.
in M.
tot
nu
geaangevonden. nomen.

Nadere

Omschrijving

plaatsbeschrijving.

van het merk.

GENEMUIDEN.
Sluisje onder den
dijk.

Noordelijke buitenvleugel ; 3 lagen metselwerk
onder de ~de vlechting
van boven, 1,13 M. rechts
van den frontmuur, 0,62
M. links van den bovenkant der vlechting en 0,60
M. onder den bovenkant
der vlechting.

RONDE IJZEREN BOUT.

GENEMUIDEN.
Keersluis bij de
haven.

Hardsteenen peilschaal
in het noordelijke gedeelte
van den oostelijken rechtstandsmuur, tusschen de
deurkas en de buiten
schotbalksponningen ; de
rechterkant van de schaal
ligt 0,33 M. ten noorden
van de deurkas, de bovenkant 0,23 M. onder den
bovenkant van de dekzerk, de verdeeling gaat
opwaarts tot 3,50 M. +
A.P.

NULPUNT DER PEILSCHAAL, - 0,226
afgeleid uit de hoogten
der deelstrepen 3,00 M.
en 3,42 M. + A.P.

GENEMUIDEN.
Veerhuis aan het
Zwarte Water.

Zuidoostelijke gevel; de
linkerkant van den steen
ligt 0,88 M. van den linkerhoek des gevels, de
bovenkant 0,12 M. boven
den bovenkant van het
plint en 0,30 M. onder
den onderkant van de
sokkellijst.

PEILMERKSTEEN
met een horizontale groef
en ingehakt hoogtecijfer
van 2,56 M. + N.A.P.

VIERKANTE IJZEREN
KRUIsBoUT
met ééne horizontale en
twee verticale groeven,
16 m.M. hoog en 16m.M.
breed.
Waterstaatsregister VIII,
Bijlage I, Zwarte Water
en Zwolsche Diep, nO. 11.

en plaats van
het merk.

11

O2 328

GENEMUIDEN.
Veerhuis aan het
Zwarte Water.

Zuidoostelijke gevel,
links boven laatstgenoemden peilmerksteen ; 0,55
M. van den linkerhoek
des gevels, 0,30 M. boven
den bovenkant van het
plint, 0,11 M. onder den
onderkant van de sokkellijst.

12

O2 329

GENEMUIDEN.
Veerhuis aan het
Zwarte Water.

VIERKANTE IJZEREN
Zuidoostelijke gevel,
midden boven den laatstHOOGE-VLOEDBOUT
genoemden peilmerksteen,
.HV.
0,98 M. rechts van den gemerkt. 77 '
linkerhoek des gevels, 0,32 50 m.M. hoog en 50
M. boven den bovenkant m.M. breed.
van het plint.
BOVENKANT.

2,632

0,000

+0,225

2,666

2,83

+0,265

2,866

3,12

+0,255

2,936

9

Merken
der
· Volg- nauwkeurignum- heidsmer. water·
pasI singen.

Hoogte in M.
Gemeente
en plaats van

Nadere

Omschrijving

plaatsbeschrijving.

van het merk.

het merk.

boven Verschil
boven
A.P.
N.A.P.
in M.
tot nu
geaangeI vonden. nomen.

13

GENEMUIDEN.
Woning van den
opzichter van den
Rij ks Wa terstaat
te Genemuiden,
gemerkt wijk A
nO. 1.

Oostelijke zijgevel, in
den noordelijken hoek;
1 laag metselwerk boven
den baksteenen cordonband, 0,75 M. rechts van
den steenen dag van het
raam, 0,26 M. links van
den voorgevel, 1,13 M.
boven de bestrating.

RONDE IJZEREN BOUT.

4,0,59

14

GENEMUIDEN.
Woning van den
opzichter van den
Rijks Waterstaat
te Genemuiden,
gemerkt wijk A
n°. 1.

Oostelijke zijgevel, in
den noordelijken hoek;
twee lagen metselwerk
boven den ronden ijzeren
bout, 0,81 M. rechts van
den steenen dag van het
raam, 0,20 M. links van
den voorgevel. 0,17 M.
boven den cordonband
en 1,24 M. boven de
bestrating.

RONDE BRONZEN KRUIS-

4,166

15

GENEMUIDEN.
Duikersluis even
beoosten de opzichterskeet.

Zuidoostelijke binnenvleugel ; 3 lagen metselwerk onder de hoogste
vlechting, 0,02 M. rechts
van de sponning, 0,5.5
M. links van den bovenkant des vleugels (horizontaal gemeten), 0,26
M. van den frontmuur
en 0,27 M. onder den
bovenkant der vlechtin~.

RONDE IJZEREN BOUT.

1,465

16

GENEMUIDEN.
Woning van den
vasten arbeider te
Genemuiden.

Noordelijke of voorgevel, in den westelijken
hoek; 0,18 M. of 3 lagen
metselwerk boven het
cementen plint, 0,27 M.
rechts van de inkassing
onder het raam, 0,16 M.
links van den cementen
pilaster, 6 lagen metselwerk onder den onderkant van den houten
raamdorpel, 0,53 M. boven
beganen grond.

RONDE IJZEREN BOUT.

3,766

17

GENEMUIDEN.
Paal in het buitenbeloop der terp
voor de woning
van den vasten
arbeider te Genemuiden.

In eene houten omlijs·
ting, peilschaal verdeeld
in centimeters, met het
opschrift:
" Peilschaal
boven A.P.", tellende tot
3,50 M. + AP.

BOUT.

(Onbetrouwbaar wegens
vermoedelijke verzakking van den muur).

NULPUNT DER
LAVA PEILSCHAAL,

afgeleid uit de hoogten
der deelstrepen 3,40 M.
+ en 3,45 M. + A.P.

-

0,249

0,000

+0,249

Merken
der
Volg- nauwkeurignum- heidsmer. waterpassingen.

Hoogte in M.
Gemeente
en plaats van

Nadere

Omschrijving

plaatsbeschrij ving.

van het merk.

het merk.

boven Verschil
boven
A.P.
N.A.P.
in M.
tot
nu
geaangeI vonden. nomen. I

RONDE IJZEREN BOUT.

1,894

In het oostelijk zijvlak
van een schoorpaal, ongeveer ter hoogte van streep
1,18 M. op de peilschaal.

RONDE BRONZEN KRUISBOUT.

0,917

GENEMUIDEN.
Ronde baksteenen
peilput te Kraggenburg.

Noordzijde, tusschen de
derde en vierde laag metselwerk onder de rollaag.

RONDE I.JzEREN Bou'r.

0,780

GENEMUIDEN.
Oostelijk van het
lichtwachtershuis
te Kraggenburg.

Tegen een houten paal;
peilschaal verdeeld in
centimeters, met het opschrift: "Peilschaal boven
A.P.", tellende van 2,00M.
tot 4,00 M. + A.P. In het
noordelijk zijvlak van den
paal bevindt zich eene
ronde bronzen kruisbout.

18

GENEMUIDEN.
Westelijk zijvlak, ter \'
Paal in het bui- hooll:te van streep 2,14 M.
tenbeloop der terp op de peilschaal; 0,1.5 M.
voor de woning I rechts in het achter-,
van den vasten O,O\} M. links van het
arbeider te Gene- I voorvlak des paal!".
muiden.

20

GENEMUIDEN.
Steiger nabij de
opzichterswoning
te Genemuiden.

21

22

NULPUNT DER
-0,324
GEËMAILLEERD IJZEREN
PEIL:oCHAAL,
afgeleid uit dw bovenkant van den bronzen
kruisbout
de aanwijzing 2,474 M. + A.P.
op de peilschaal.

0,000

+

0,000

+ 0,309

0,324

=

23

GENEMUIDEN.
Zuidelijk van het
lichtwachtershuis
te Kraggenburg.

NULPUNT DER
Tegen een houten paal;
-0,309
peilschaal verdeeld in cen- GEËMAILLEERDE IJZEREN
timeters, met het opschrift:
PEILSCHAAL,
"Peilschaal boven A.P." afgeleid uit de hoogten
tellende tot 2,00 M.+A.P. der deelstrepen L,96 M.
en 1,88 M. + A.P.

24

GENEMUIDEN.
Paal met drie
schoorpalen zuidelijk van het
lichtwachtershuis
te Kraggenburg.

Het bovenvlak van de
ijzeren kap op den kop
des paals, 4 x 4 centimeter, ligt ongeveer 1,10
M. boven beganen grond.

Bovenvlak van de ijzeren kap op den kop des
paals.

1,573

1

GOOR.
Toren van de Protestantsche kerk.

Noordzijde, rechts van
den ingang; 0,79 M. van
den rechterhoek, 1,M M.
boven het plint.

HOOFDMERK
en twee kleine ronde
kruisbouten . een 489
millimeters er boven,
een 428 millimeters er
onder.

15,041

11

Merken
der
Volg- nauwkeurignum- beidsmer. waterpasI singen.

Hoogte in M.
Gemeente

Nadere

en plaats van

Omschrijving

plaatebescbrijving.

van het merk.

bet merk.

I

2

GRAMSBERGEN.
\Voning, genaamd
,,\Veigelegen", bewoond door en
toebehoorende aan
de Wed. J. van I
der Haar, gelegen
aan het scheidingspunt
der
wegen van Gramsbergen naar Hardenberg en naar
Dedemsvaart, nabij Gramsbergen,
gemerkt A, n".10S.

Noordelijke of voorge- VIERKANTE IJZEREN BOUT
vel, links van het meest met twee groeven, vollinkscbe raam, 0,56 M. gens de diagonalen, 18
rechts van den oostelij ken m.M. hoog en 18 m.M.
zijgevel, 0,68 M. links breed.
van den verticaal van den
BOVENKANT.
steenen dag van genoemd'
De bout heeft een I
raam, elf lagen metsel- schuinen stand jhet i
werk onder den onder- hoogste punt is opgekant van de steenen nomen.
rollaag onder het raam,
ongeveer 0,03 M. boven
beganen grond.

3

GRAl\ISBERGEN.
Hervormde kerk
te Gramsbergen.

Zuidelijke zijgevel onder het kleine tweelicht
tusschen de beide middelste contreforten, 1,71
M. rechts van het linkercontrefort, 1,66 M. links
van het rechtercontrefort,
0,182 M. beneden den
onderkant van het ijzeren
anker, 0,56 M. boven den
sokkel, ongeveer 1,32 M.
boven beganen grond.

PIJPBOUT.

12,031

4

GRAMSBERGEN.
Hervormde kerk
te Gramsbergen.

Zuidelijke zijgevel onder het kleine tweelicht
tusschen de beide middelste contreforten, loodrecht onder den pijpbout
gelegen, ongeveer 0,3ö M.
boven beganen grond.

RONDE IJZEREN BOUT.

11,064

5

GRAMSBERGEN.
Oostelijke of voorgevel,
Gebouw van in- in den vooruitspringenen uitgaanderech- den linkervleugel, 0,49 M.
ten, bij de stuw te links van den steenen
. Haandrik, in de I dag van het raam, 0,50 M.
buurt Holtheme. . rechts van den rechterhoek der licene, 0,20 M.
boven den sokkel, ongeveer 1,13 M. boven beganen grond.

PIJPBOUT.

12,816

7

GRAMSBERGEN.
Sluiswachterswoning
aan het
Coevorden -Vecht
kanaal, In de
buurt Holtheme,
gemerkt C nO. 18.

VIERKANTE IJZEREN BOUT
met twee groeven volgens de diagonalen, 23
m.M. hoog, 23 m.M.
breed.
BOVENKANT.
Waterpassing van Coevorden naar Haandrik
en naar Ane, in 1884,
door J. P. Hofstede.

10,823

)_ _I

boven Verschil
A.P.
in M.
tot nu
aangenomen'l

boven
N.A.P.
geI vonden.

.I

Westelij ke of voorgevel,
in het vooruitspringend
middengedeelte links van
het groote raam, 0,79 M.
rechts van den noordelijken zijgevel van het
vooruitspringend gedeelte,
0,17 M. onder den bovenkant van het plint, ongeveer 0,0.5 M. boven be.I_g_a_ne_n_g_rO_n_d·

I

i

9,877

11,0075

1

+ 0,184 5

1

/

12
I

I

Merken
der
Volg. nauwkeurignum- heidsmer. waterpassingen.
I
2

3

AD. 23

AD. 24

Gemeente

I

Nadere

Omschrijving

plaatsbeschrij ving.

van het merk.

HAAKSBERGEN.
Tolgaarderswoning
aan den grindweg
van Eibergen naar
Haaksbergen, gemerkt C 1l.

Voorgevel; 0,4.'"> M.
rechts van den steenen
dag van de deur, 0,.54 M.
links van den oostelijken
zijgevel, ongeveer 1,48 M.
boven beganen grond.

PIJPBOUT.

HAAKSBERGEN.
Toren der Katholieke kerk te
Haa ksbergen.

West- of voorzijde, in
den sokkel; 1,27 M. rechts
van de noordzijde, 1,36 M.
links van den steenen dag
van de deur, ongeveer 1,35
M. boven beganen grond.

PIJPBOUT.

West- of voorzijde, loodrecht onder den pijpbout,
ongeveer 0,53 M. boven
beganen grond.

RONDE IJZEREN BOUT.

27,224

PIJPBOUT.

11,618

en plaats van
het merk.

I

4

AD. 25

HAAKSBERGEN.
Toren der Kat.hokerk te
lieke
Haaksbergen.

1

AD. 41

Zuidoostelijke of voorAMBTgevel, tusschen de deur
HARDENBERG.
Woning bewoond en het eerste raam rechts
door en toebehoo- van de deur, 0,36 M. rechts
rende aan J. van van den steenen dag van
der ::-:anden, gele- de deur, 0,45 M. links
gen aan den wes- van den steenen dag van
telijken oever van het raam, o,m M. boven
het OverijsAelsche het plint en ongeveer 1,;)2
kanaal, in het M. boven beganen grond.
Bergentheimer
veld, gemerkt C
7l.

2

1

AD. 42

AD. 43

Hoogte in M.
boven
boven
A.P.
N.A.P.
tot nu
geaangeI vonden. nomen.
24,326

r
Verschil
in M.

I
I

,
I

28,042

I

I

:

I

r

I

AMBTHARDENBERG.
Ophaalbrug nO. 7,
over het Overijsselsche kanaal,
in den Broekdijk,
nabij de Bruch1erbeek.

Zuidelijke vleugel van
het westelijk landhoofd;
0,26 M. links van den dag
der brugopening, 0,32 M.
onder den bovenkant van
de dekzerk.

RONDE IJZEREN BOUT.

HARDENBERG.
Hervormde kerk
te Hardenberg.

Noordelijke of voorgevel, onder het eerste raam
links van den ingang;
2,39 M. rechts van het
achteruitspringend muurvlak, 2,18 ~. links van
de deuromlijsting , 1,10
M. onder den onderkant
van den onderdorpel van
het raam, 0,47 M. of acht
lagen metselwerk boven
het plint, ongeveer 1,10
M. boven beganen grond.

PIJPBOUT.

9,726
:

,

12,013

!

~

:

:

I

13

I

Merken
der
Volg- nauwkeurignum- heidsmer. water.passmgen.

Gemeente
en plaats van

Hoogte in M.

Nadere

Omschrijving

plaatsbeschrijving.

van het merk.

het merk.

I

1

HASSELT.
Bier- en koffiehuis tegenover de
brug te Hasselt,
bewoond door en
toebehoorende aan
G. Hulzebosch ,
gemerkt E 38.

Oostelijke of voorgevel ; 0,5~ M. rechts van
den steenen dag der deur,
0,26 M. links van den
verticaal van den steenen
dag van het raam, 0,14
M. boven het plint, 2,94
M. onder de houten kroonlijst, 0,42 M. boven het
straatje.

RONDE IJZEREN BOUT.

4

HASSELT.
Walmuur, noordelijk van de
poort te Hasselt.

Westelijk zijvlak; 4,07
M. links van het noordelijk penant van den doorgang, 8 lagen metselwerk
onder den onderkant of
0,69 M. onder den bovenkant van de rollaag, ongeveer 0,31 M. boven de
bestrating.

RONDE IJzEREN BOUT.

5

HASSELT.
Gemeentehuis te
Hasselt.

zijgevel,
Noordelijke
in den middenpilaster
tusschen het raam en den
ingang; 0,28 M. rechts
van den linkerzij kant,
0,37 M. links van den
rechterzijkant van den
pilaster, 0,9!'; M. onder
den onderkant van de
zandsteenen sokkellijst,
één laag metselwerk boven den ondersten zandsteenen band, 0,43 M.
boven het straatje.

RONDE IJZEREN BOUT.

6

HASSELT.
Gemeentehuis te
Hasselt.

RONDE BRONZEN
Noordelijke
z~jgevel,
in den middenpilaster
BOUT.
tusschen het raam en den
ingang; 0,35 M. rechts
van den linkerzij kant ,
0,30 M. links van den
rechterzij kant van den
pilaster, 4 lagen metselwerk of 0,26 M. onder ,
den onderkant van de
zandsteenen sokkellijst,
1,15 M. boven het straatje.

I

KRUIS-

boven Verschil
boven
A.P.
in M.
N.A.P.
tot nu
ge·
aangeI vonden. nomen.
3,620

II

2,734

3,047

3,773

14

.I

Merken I
der
Volg- nauwkeurignum- heidsmer. waterpassingen.

Hoogte in M.
Gemeente

Nadere

Omschrijving

plaatsbeschrij ving.

van het merk.

HASSELT.
Kerk te Hasselt.

Noordelijk zijvlak van
den toren bij de aansluiting van het noordelijk zijschip der kerk;
0,42 M. rechts van den
kerkmuur, 1,15 M. links
van dim voorgevel des
torens, 2,94 M. onder den
onderkant van het zandsteenen lijstwerk, 3 lagen
metselwerk of 0,21 M.
boven de zandsteenen
sokkellijst, 0,80 M. boven
de straat.

RONDE IJZEREN BOUT.

3,686

HELLENDOORN.
Onderwijzerswoning bij de openbare lagere school
aan den westelijken oever van het
Overijsselsche kanaal, bij de brug
nO. 15, genaamd
de "Hellendoornsche brug", in de
buurt Daarle.

Oostelijke of voorgevel
tusschen de deur en het
links daarvan geplaatste
raam; 0,56 M. rechts van
den steenen dag van het
raam, 0,54 M. links van
den linkerkant van den
pilaster links van de deur,
ongeveer 1,53 M. boven
beganen grond.

PIJPBOUT.

11,408

HENGELO.
Protestantsche
kerk.

Midden onder het raam
rechts van den ingang;
1,64 M. van den rechter
hoekpilaster, 2,04
M.
boven het plint.

HooFDMERK
en twee kleine ronde
kruisbouten, een 450
millimeters er onder,
een 921 millimeters er
onder.

19,679

2

HENGELO.
Hofstede bewoond
door D. Altena en
behoorende tot de
Heerlijkheid van
Twickel, in de
buurt Beckum,
gemerkt B 25.

Westelijke zijgevel in
de voeg overeenkomende
met den bovenkant van
het plint; 1,27 M. rechts
van den noordelijken
gevel, ongeveer 0,46 M.
boven beganen grond.

RONDE IJZEREN BOUT.

21,951

3

HENGELO.
Katholieke kerk
te Beckum.

Westelijke of voorgevel; 1,94 M. rechts van
den noordelijken gevel,
1,82 M. links van den
steenen dag van de deur,
0,55 5 M. boven het plint,
ongeveer 1,17 M. boven
beganen grond.

PIJPBOUT

21,941

,

r-

1

45

en plaats van
het merk.

Verschil
boven boven
A.P.
N.A.P.
in M.
tot nu
geaangevonden. nomen.

I

t

15
Merken
der
Volg- nauwkeurignum- heidsmer. waterpassin!1:en.

Hoogte in M.
Gemeente
en plaats van

Nadere

Omschrijving

plaatsbeschrijving.

van het merk.

het merk.

I

1

CI

41

boven Verschil
boven
A.P.
in M.
N.A.P. tot
nu
geaangeI vonden. nomen.

I

Oostelijke gevel, links
van den ingang; 0,83 M.
links van den deurpilaster, 1,55 M. boven het
plint.

HOLTEN.

Protestantsche
kerk.

HOOFDMERK

20,937

en twee kleine ronde
kruisbouten, een 461
millimeters er boven,
een 441 millimeters er
onder.

1

1

KAMPEN.

2

KAMPEN.

Huis aan den
straatweg
van
Oldebroek naar
Kampen, waar
deze uitloopt op
grindweg
den
naar die stad,
Wijk V, nO. 37,
in 1883 bewoond
door L. Streiker.

Kaaimuur langs
den linkeroever
van den IJssel,
ten
zuidoosten
van de vakwerkbrug.

KAMPEN.

3

4

Kaaimuur langs
den linkeroever
van den IJssel,
ten noordwesten
van de vakwerkbrug.

Cl 426

KAMPEN.

Protestantsche St.
Nicolaas- of Bovenkerk.

PEILMERKSTEEN
Noordwestelijke gevel,
beneden het penant tus- met een horizontale groef
schen de beide ramen. en ingehakt hoogtecijfer
De verticaal door het I van 3,30 M. + N.A.P.
midden van den steen ligt
1,24 M. rechts van het
linker en 1,21 M. links
van het rechter raamkozijn, de bovenkant één
laag metselwerk beneden
den onderkant der raam·
dorpels.

3,299

- 0,238
afgeleid uit de hoogten
der deelstrepen 1,00 M. - 0,243
en 2,00 M. + A.P.
Het eerste hoogtecijfer
geldt voor het gedeelte
der schaal boven de
scheur, het tweede voor
het gedeelte daaronder.

Hardsteenen peilschaal;
de rechterkant ligt 0,50
M. ten zuidoosten van het
landhoofd der brug. De
schaal is verdeeld in centimeters en !1:aat opwaarts
tot 2,00 M. + A.P. Tusschen de deelstrepen van
1,20 M. en 1,30 M. +
A.P. is eene voeg; de beide
deelen zijn gescheurd

NULPUNT DER PEISCHAAL,

Dekzerk van den kaaimuur, ongeveer 2,50 M.
ten noordwesten van de
brug.

BRONZEN KNOPBOUT.
HOOGSTE PUNT.

1,886

HOOFDMERK

4,999

Zuidelijke gevel, midden onder het derde raam
van den linkerhoek; 2,82
M. rechts van den linkerpilaster, 2,83 M. links
van den rechterpilaster ;
ongeveer 1,89 M. boven
beganen grond.

en twee pijpbouten, een
285 millimeters er boven,
een 296 millimeters er
onder.

3,56 +0,261

0,000

+ 0,238

0,000

+

0,243

16
Merken I
der
Volg- nauwkeurignum- heidsmer. waterpasI singen.

Hoogte in M.
Gemeente
en plaats van

8

KAMPEN.

Bekleedingsmuur'
van den straat·
weg van Kampen
naar Elburg.

IJsselbrug, zuidoostelijk
brughuisje op het
noordoostelijke
landhoofd.

KAMPEN.

Protestantsche
Broederkerk.

KAMPEN.

Sluis bij de Hagenpoort.

11

1

plaatsbeschrijving.

van het merk.

I
KAMPEN.

10

Omschrijving

het merk.

7

9

Nadere

KAMPEN.

Sluis bij de Hagenpoort.

KAMPERVEEN.

Schuur, rechts
van het huis, in
1883 bewoond
door K. Spronk,
gemerkt WC nU.
19, sectie C nO. 4g0.

Verschil
boven
boven
A.P.
NAP
. "
tot nu in M.
gevonden., aangenomen'l

Noordelijk muurvlak
VIERKANTE BRONZEN
van den kaaimuur; 0,13
BOUT
M. onder den bovenkant zonder groeven, 14 m.M.
van de rollaag, 1,97 M. hoog en 22 m.M. breed.
rechts van den hoek met
BOVENKANT.
den gebogen kaaimuur en
één laag metselwerk onder de onderste vlechting.

2,583

Noordelijke gevel, midden onder het balkon;
1,02 M. rechts en 1,02 M.
links van de twee schuine
muurvlakken van de achtkante portiek, 0,66 M.
boven den sokkel.

5,558

en twee kleine ronde
kruisbouten . een 294
millimeters 'er boven,
een 366 millimeters er
onder.

Westelijke gevel, midden onder het raam links
van den ingang; 3,53 M.
rechts van den linkerpilaster , 3,67 M. links
van den rechterpilaster,
1,25 M. boven het plint.

en twee pijpbouten, een
274 millimeters er boven,
een 339 millimeters er
onder.

PIJPBOUT

Rechts van den schuinen beer, nabij de deurkas; peilschaal, verdeeld
in centimeters, met het
opschrift: "Peilschaal +
A.P.", tellende tot 3,00
M. + A.P.

afgeleid uit de hoogten
der deelstrepen 2,44 M.
en 2,41 M. + A.P.

Oostelijke sluismuur;
de rechterkant 0,96 M.
links van de deurkas, de
bovenkant 0,62 M. onder
den bovenkant der rollaag.

met een horizontale groef
en ingehakt hoogtecijfer
van 2,46 M. + N.A.P.

Voorgevel, rechts van
den ingang; 1,19 M. van
de deur, 1,50 M. boven
het plint.

4,037

GROOTE KRUISBOUT

NULPUNT DER
LAVA-PEILSCHAAL,

PEILMERKSTEEN

PIJPBOUT

en twee kleine ronde
kruisbouten , een 329
millimeters er boven,
een 411 millimeters er
onder.

-

0,210

0,000 + 0,210

2,460

2,67 +0,210

4,402

17
Merken.
der
Volg- nauwkeurignum- heidsmer. water·
passingen.

I

I
Gemeente
en plaats van
het merk.

Nadere

Omschrijving

plaatsbeschrijving.

van het merk.

I

I

I

1

boven
boven
A.P.
N.A.P.
tot nu
geaangeI vonden. nomen.

I

Cl 441

I

KUINRE.
Toren der Katholieke kerk.

I

Voorzijde , links van
den ingang; 0,39 M. links
van de deuromlijsting ,
0,51 M. rechts van den
linkerhoek des torens,
I 1,10 M. boven bet plint,
I ongeveer 1,97 M. boven I
beganen grond.

-I

HOOFDMERK
en twee pijpbouten, een
295 millimeters er boven,
een 430 millimeters er
onder.
I
I

in M.
,

I
I

I

I
I

I
I
I

i

I
1
1

I
i

I

Rails in den spoorweg.

LOSSER.
Brug over den
Dinkel, in den
spoorweg van 01denzaal naar Salzbergen.

C2 40

4,167

1

BOVl<;NKAN'f DER RAILS.
32,372
De medegedeelde boogte
is het gemiddelde van
de boogte der beide rails,
3,50 M. westelijk van I
het oostelijke landhoofd, I
22,50 M. westelijk van
het oostelijke landhoofd,
en 1,30 M. oostelijk
van het westelijke landII
I hoofd.

I

I
I
I

I
I

I
1

Cl 42

MARKELO.
Protestantsche
kerk.

Noordelijke gevel; 1,19
M. rechts van den linker
hoekpilaster, 1,44 M. bo·
ven bet plint.

I
HOOFDMERK
I 19,446
en twee kleine ronde
kruisbouten, een 46~
millimeters er boven, I
een 459 millimeters er !
I
onder.

la

Cl 61a

NIEUW-LEUZEN.
Sluiswachterswo·
ning
aan
de
Dedemsvaart bij
sluis nO. 2.

Noordelijke
zijgevel,
0,07 M. boven het steenen
plint, zijnde de 1ste voeg,
en 1,04 M. uit den westelijken hoek.

RONDE GEGALVANISEERD
IJzEREN BOUT.

NIEUW-LEUZEN.
Brug over sluis
n O,
2 in de
Dedemsvaart.

Zuidelijk landhoofd wes- VIERKANTE IJZEREN BOUT.
BOVENKAI\T.
vleugel, 0,71 M.
on erbovenkantdekzerk;
1,44 M. uit den dag der
brugopening
I

1b

Verschil

I

I

1

Hoogte in M.

Cl 61b

2,438 I

tel~ke

I

I

I

I

I

1,195

18
Merken I
der
Volg- nauwkeurignum- heidsmer. waterpasI singen.

en plaats van

Cl 61d

Nadere

Omschrijving

plaatsbeschrij ving.

van het merk.

Zuidelijk landhoofd westelijke vleugel. Granieten
peilmerksteen , 0,32" M.
breed en 0,24 M. hoog;
midden bovenkant tafel·
tje 1,:W M. uit den dag
der brugopening, 0,79 M.
onder bovenkant dekzerk.

PEILMERKSTEEN

Verschil
boven
boven
A.P.
in M.
N.A.P.
tot nu
gevonden. aangenomen'l

het merk.

NIEUW-LEUZEN.
Brug over sluis
nO. 2 in de DeI
demsvaart.
,

Ic

1d

Hoogte in M.
Gemeente

NIEUW-LEUZEN.
Brug over sluis
nO. 2 in de Dedemsvaart.

Zuidelijk landhoofd westelijke vleugel. Lavapeilschaal met opschrift: Peil! schaal boven A.P. teekei nende van 1,50 M. + tot
I 0.50 M. --;- A.P., met het
i midden 1,56 M. uit den
I dag der brugopening.

NULPUN'J' DJ<èR LAVAPEILSCHAAL

1,116

-0,207

0,000 + 0,207

a(geleid uit de hoogte
der deelstreep 1,402 M.
+ A.P.

1

i

1

----1-----1----------1-----,---- ---------1-----------1-----1-----1-----

OLDENZAAL.
Toren van de Katholieke kerk.

1

1

Noordzijde, midden in
de rechternis ; 1,95 M.
van den linkerpilaster ,
1,75 M. van den rechterI pilaster, ongeveer 2,35 M.
I boven beganen grond.
I
1

I

1

Cl

52

2

HOOFDMERK

:

I

OLST.
Toren van de Protestantsche kerk.

Zuidzijde, 5,32 M. links
van den inspringenden
hoek der kerk, ongeveer
1,80 M. boven beganen
grond.

OLST.
Stationskoffiehuis
genaamd "Het
Wapen van Overijssel", bewoond
door J. H. Dalhuisen , gemerkt
(R) A n". 9.

Noordel\jke gecemenI teerde zijgevel; de linkerI kant 0,56 M. rechts van
I den steenen dag van het
,jlinkerraam, de rechterkant 0,60 M. links van
I den steenen dag van het
I meest rechtsche raam, de
I bovenkant 0,66 M. boven
het keldervenster en 1,67
M. boven het straatje.

•

met pijpbout en drie
kleine ronde kruisbouten; de pijpbout ligt
614 millimeters onder
het hoofdmerk, de eerste
ronde kruisbout 394
millimeters boven het
hoofdmerk , de tweede
1$83 millimeters er onder,
de derde 381 millimeters onder den pijpbout.

HOOFDMERK

49,022 1)

1
1

6,873

en twee pijpbouten, een
446 millimeters er boven,
een 464 millimeters er
onder.
PEILMERKSTEEN

8,462

8,67

+0,208

met een horizontale groef
en ingehakt hoogtecijfer
van 8,462 M. + N.A.P.

'I

I
1) Daar na het uitboren van het hoofdmerk de stalen stift niet meer zuiver in het gat van den bout paste, werden de pijpbout en een derde
kruis~out

aangebracht; de opgegeven hoogte geldt voor het hoofdmerk.

19
Merken
der
Volg- nauwkeurignum- heidsmer. water.pasSIngen.

I

3

4

5

6

7

Hoogte in M.
Gemeente

Nadere

Omschrijving

en plaats van
plaatsbeschrijving.
het merk.

van het merk.

boven
N.A.P.
gevonden.

boven Verschil
A.P.
in M.
tot nu
aangenomen'l

I
OL8T.
Stationskoffiehuis
genaamd " Het
Wapen van Overijssel", bewoond
door J. H. Dalhuisen , gemerkt
CK) A nO. 9.

Noordelijke gecementeerde zijgevel; 0,68 M.
links van den achtergevel, 0,55 M. rechts van
den verticaal van den
steenen dag van het keldervenster, 0,10 M. boven
het keldervenster, 1,43 M.
boven het straatje.

OL8T.
Olster veerhuis,
bewoond door M.
.T. Geist en toebehoorende aan
mevr. de wed.
Poulie, gemerkt
CK) A n°. 12.

Gecementeerde zuidelijke of voorgevel; 2,23 M.
rechts van den zijgevel,
3,10 M. links van den
steenen dag der deur, de
bovenkant 0,14 M. onder
den bovenkant van het
plint, 0,19 M. boven den
bovenkant van de stoep
en 0,37 M. onder den
onderkant van den houten raamdorpel.

IOL8T.
Olster veerhuis,
bewoond door M.
J. Geist en toebehoorende aan
mevr. de wed.
Poulie, gemerkt
(K) A n°. 12.

Gecementeerde zuidelijke of voorgevel; 2,28 M.
rechts van den zijgevel,
3,05 M. links van den
steenen dag der deur,
0,09 M. onder den onderkant van den houten
raamdorpel, 0,47 M. boven den bovenkant van
het stoepje, U,14 M. boven
den bovenkant van het
plint.

OL8T.
Oostelijke vleugel van
Sluis aan het einde het noordwestelijke landvan den veerdam hoofd; peilschaal, verte Olst.
deeld in centimeters, zonder opschrift, tellende tot
3,00 M.

OL8T.
Boveneinde van
den veerdam te
Olst.

Oostzijde van een paal;
peilschaal, verdeeld in
centimeters, zonder opschrift, tellende van ongeveer 3,30 M. tot 6,15 M.

VIERKANTE

IJZEREN
KRUISBOUT

8,001

8,21 +0,209

16 m.M. hoog en 15 m.M.
breed, met eene horizontale en eene verticale
groef.
Register VIII, nO. 142.

VIERKANTE IJZEREN
KRUISBOUT

6,091

met een horizontale en
een verticale groef, 15
m.M. hoog en 1.5 m.M.
breed.

RONDE BRONZEN KRUISBOUT.

NULPUNT DER
HOUTEN PEILSCHAAL,

6,379

-0,193

0,000 +0,193

- 0,219

0,000 + 0,219

afgeleid uit de hoogte
van den bovenkant van
de peilschaal, z~jnde de
aanwijzing 3,00 M.

NULPUNT DER
HOU'fEN PEILSCHAAL,

afgeleid uit de hoogten
der deelstrepen 5,99 M.
en 5,92 M.

20
Merken
der
Volg- nauwkeurignum- heidsmer. waterpasI singen.
9

Hoogte in M.
Gemeente
en plaats van

Omschrijving

plaatsbeschrij ving.

van het merk.

boven Verschil
boven
A.P.
N.A.P. tot nu
in M.
geaangevonden. nomen.

het merk.

OLST.
Tolgaarderswoning bij tol n 2,
aan den straatweg
van Deventer naar
Olst, tusschen de
kilometerpalen 7
,. 8.
C

•

10

Nadere

I

I

I

Voorgevel, midden on- I
PEILME,:KS'fEEN
I 8,781
der het raam; 1,62 M. met eene horizontale
I rechts van den linkerhoek groef en ingehakt hoogte-I'
I van den gevel, ongeveer I cijfer van 8,731 M. +
I 0,27 M. boven beganen N.A.P.
I
I grond.
I
.

I

8,91

1+0,179

I

1

1

i

I

I

I

I

I

PEIL:\IERKSTEEN
I 7,748
OLST.
I
V oorgevel, midden on- I
TolgaarderbwoI der het raam.
I met
eene horizontale I
ning bij tol n°. 3, I
I g:.oef en ingehakt hoogteaan den straatweg
I c~Jfer van 7,748 M. +
van Olst naar
• N.A.P.
1
Zwolle, tusschen
de kilometerpalen
16 en 14.

7,95

+

0,202

8,57

+

0,157

!

11

OL8T.
Huis nabij kilometerpaal 6, aan
den straatweg van
Deventer
naar
O1st, in t875 bewoond door Isfordink, E nO. 43
(vroeger vermeld
als nO. 8 C2 22
Diepenveen).

Voorgevel , links van i
PEILMERKS'fEEN
den ingang; ongeveer met eene horizontale
1,00 M. boven beganen groef en ingehakt hoogte.,ond.
cijfer van 8,413 M. +

8,418

1

1

N.A.P.

I

- - - 1 - - - - 1 - - - - - · - - - - . 1 - - - - - - - - - - - - I- · - - - - - - - - - - 1 - - - - 1 - - - - 1 - - - - 1

1

1

STAPHORST.
Toren van de Protestantsche kerk
te RomTcen.

Westzijde , links van
den ingang; 0,~5 M. van
den linkerhoek, 1,17 M.
van den kant der ms
waarin de deur geplaatst
is, ongeveer 2,00 M. boven
beganen grond.

VOLLENHOVE
(A)IBT).
Huis genaamd "de
Noorden", bij de
samenkomst van
den veerweg van
Genemuiden en
den
Dijk van
Zwartsluis naar
Vollenhove, sectie
F n". \367.

Voorgevel, links van
den ingang; 0,90 M. links
van de deur, ongeveer
1,65 M. boven beganen
grond.

HOOFDMERK

8,578

en twee pijpbouten, een
422 millimeters er boven,
een 445 millimeters er
onder.

PIJPBOU'f

en twee kleine ronde
kruisbouten , een 279
millimeters er boven,
een 323 millimeters er
I onder.

5,601

21
I

Merken
der
Volg- nauwkeurignum- heidsmer. waterpassingen.
I

en plaats van

Ci 336

VOLLENHOVE

2

Gemeente

Hoogte in M.

Nadere

Omschrijving

plaatsbeschrijving.

van het merk.

het merk.
I

1tuisMBT, ).genaamd
"de Noorden", bij
de samenkomst
van den veerweg
van Genemuiden
en den dijk van
Zwartsluis naar
Vollenhove, sectie
F nO. 967.

boven Verschil
boven
A.P.
in M.
N.A.P. tot nu
ge··
aangeI vonden. nomen.
I

!

VIERKANTE IJZEREN
Noordoostelijke- of voorBOUT.
gevel, onder het eerste
BOVENKANT.
raam van den linkerkant;
Waterstaatsregister
3,94 M. van den linkerhoek des gevels, 2,52 M. VIII, Bijlage I, Zwarte
onder den knoop van een Water en Zwolsche Diep
anker boven genoemd n°. 9.
raam.

4,42

4,171

-+ 0,249

I

Cl 437

3

I

VOLLENHOVE
(AMBT).
Huis, genaamd
"de Krieger", in
bewoond
1883
door de wed. J.
'Winters, op het
punt waar de weg
van Genemuiden
naar Vollenhove
den dijk verlaat,
tusschen de kilometerpalen 5 en
6', sectie G nO.
1400.

Oostelijke of voorgevel,
links van den ingang;
0,73 M. van de deur, ongeveer 1,73 M. boven beganen grond.

4,460

PIJPBOUT
en twee kleine ronde
kruisbouten ,een 287 millimeters er boven, een 206
millimeters er onder.

I

!,
I

,

I

I
I

I
I
I

1-------

--

1

Cl 438

VOLLENHOVE
(STAD).
Protestantsche
kerk.

Zuidel~ke gevel, midden on er het eerste
groote raam van den rechterkant, 1,24 M. boven
het plint.

HOOFDMERK
en twee pîjpbouten, een
311 millimeters er boven,
een 342 millimeters er
onder.

7,634
I

I

I
I

I

1

AD l 36

VRIEZENVEEN.
Wachterswoning
bij de schutsluis
n°. 6 en de brug
nO. Hi van het
Overijsselsche kanaaI, nabij Vriezenveen.

Oostelijke of voorgevel
tusschen de beide ramen;
0,60 M. rechts van den
steenen dag van het linkerraam, 0,60 M. links
van den steenen dag van
het rechterraam , ongeveer 1,20 M. boven beganen grond.

11,920

PIJPBOUT.
I

I

22

I

Merken
der
Volg- nauwkeurignum- heidsmer. waterpasI singen.

I

Hoogte in M.
Gemeente
en plaats van

Omschrijving

plaatsbeschrij ving.

van het merk.

Oostelijke of voorgevel
tusschen de beide ramen,
loodrecht onder den pijpbout, ongeveer 0,25 M.
boven beganen grond.

RONDE IJzEREN BOUT.

het merk

VRn~ZENVEEN.

2

Nadere

Wachterswoning
bij de schutsluis
nO. 6 en de brug
nO. 16 van het
Overijsselsche kanaal nabij Vrie- I
zenveen.

------;--b-o-v-e-n- I Verschil
boven
KA.P.
t~t~~ in M.
gevonden. aangenomen.

I

10,967

-----1----1----------1-----------1------------1----'1----1-----1

2

3

1

25

WANNEPERVEEN.
Tolgaarderswoning
bij den tol tusschen Zwartsluis
en Meppel, bij
kilometerpaal 22,
Wijk D nO. 345.

Noordoostelijke gevel;
0,62 M. rechts van het
raam, ongeveer 1,91 M.
boven beganen grond.

WANNEPERVEEN.
Tolgaarderswoning
bij den tol tusschen Zwartsluis
en Meppel, bij
kilometerpaal 22,
Wijk D nO. 345.

Noordoostelijke gevel,
onder het penant ter rechterzijde van het raam; de
verticaal door het merk
ligt 0,61 M. rechts van
het raamkozijn, de bout
ligt 1,44 M. onder het
merk der rijkswaterpassing Cl 436 , ongeveer
0,47 M. boven beganen
grond.

WANNEPERVEEN.
Tolgaarderswoning
bij den tol tusschen Zwartsluis
en Meppel, bij
kilometerpaal 22,
Wijk D nO. 345.

Noordoostelij ke gevel,
rechts van het raam,
boven laatstgenoemden
kruisbout ; de linkerkant
van den steen ligt 0,44
M. rechts van het raamkozijn, de onderkant ongeveer 0,76 M. boven beganen grond.

WIJHE.
Veerhuis bij kilometerpaal 17, aan
den straatweg van
Olst naar Zwolle.

Voorgevel, midden onder het penant tusschen
raam en deur; 5,055 M.
rechts van den linkerhoek
des gevels, ongeveer 0,43
M. boven beganen grond.

PIJPBOUT

3,065

en twee kleine ronde
kruisbouten, een 286
millimeters er boven,
een 243 millimeters er
onder.

VIERKANTE KRUISBOUT

1,634

met twee horizontale
groeven, 16 m.M. hoog.
BOVENKANT.

PEILMERKSTEEN

2,037

2,25 +0,213

7,442

7,66 +0,218

met een horizontale groef
en ingehakt hoogtecijfer
van 2 M. 4 e.M. boven
N.A.P.

PEILMERKSTEEN

met een horizontale groef
en ingehakt hoogtecijfer
van 7,442 M. + N.A.P.

23
Merken
der
Volg- nauwkeurignum- heidsmer. waterpas-

I

Hoogte in M.
Gemeente
en plaats van

- _..

Nadere

Omschrijving

plaatsbeschrijving.

van het merk.

het merk.

I sin~en.

Verschil

boven
boven
A.P.
N.A.P.
tot nu
geaangeI vonden. nomen.

in M.

I

I

NULPUNT DER PEILSCHAAL. -0,239
afgeleid uit de hoogten
der deelstrepen van 5,80
en 5,90 M. + A.P.

2

WIJHE.
Peilschaal aan den
IJssel, tegenover
het veerhuis.

4

WIJHE.
Toren van de Protestantsche kerk.

Westzijde, 1,55 M.links
van de deuropening, ongeveer 2,05 M. boven be,
ganen grond.
I

HOOFDMERK
en twee pijpbouten, een
430 millimeters er boven,
een 352 millimeters er
onder.

9,133

5

WIJHE.
Kazerne der Kon.
Marechaussee, nabij
den veerweg, bewoond door en
toebehoorende aan
P. Greeve, gemerkt A nO. 325.

Zuidelijke of voorgevel, links van de deur;
0.55 M. rechts van den
westelijken zijgevel, 0,67
M. links van den steenen
dag van het raam, de
bovenkant 1,.53 M. boven
de bestrating.

VIERKANTE IJZEREN
KRUISBOUT
20 m.M. hoog en 20
m.M. breed, met eene
horizontale eneene verticale groef.
Register VIII, nO. 156.

8,186

0,000 +0,239

8,41 +0,224
I

I

i

i

I

6

7

8

C2

Cl

28

54

WIJHE.
Ronde Peilput te
Wijhe.

Op de punt in de
rollaag voor de opening;
0,59 M. rechts van den
rand des puts, 0,37 M.
links van den houten
koker en 0,13 M. uit
den voorkant van de
opening.

RONDE IJZEREN BOUT.
BOVENVLAK VAN DEN KOP.

WIJHE.
Tolgaarderswoning
bij tol nO. 4, aan
den straatweg van
Wijhe naar Zwolle,
tusschen de kilometerpalen
18
en 19.

Voorgevel, midden onder het raam; 1,70 M.
rechts van den linkerhoek
des gevels, ongeveer 0,27
M. boven beganen grond.

PEILMERKSTEEN
met een horizontale groef
en ingehakt hoogtecijfer
van 6,.780 M. + N.A.P.

Voorgevel, 0,60 M. van
WIJHE.
Tolgaarderswoning den linkerhoek, onder
bij tol nO. 5, nabij een ijzeren bout gemerkt
HR ongeveer
Herxen.
1;75 M.
76 '
boven beganen grond.

6,629

I
I

6,780

i

I
PIJPBOUT
en twee kleine ronde
kruisbouten, een 399
millimeters er boven,
een 412 millimeters er I
onder.

4,152

7,01 +0,230

24
Merken I
der
Volg- nauwkeurignummer. waterpassingen. I

heid'-I

Hoogte in M.
Gemeente
en plaats van

Nadere

Omschrijving
van het merk.

plaatsbeschrij ving.

het merk.

I

t

9

WIJHE.
Tolgaarderswoning bij tol n". 5,
aan den straatweg van Wijhe
naar Zwolle, nabij
Herxen.

C2 29

boven
N.A.P.
e

V IERKANTE

Voorgevel , links van
het linkerraam , boven
het merk van de rijkswaterpassing , 1e Afd.
nO. 54.

gemerkt

vOl~d~n.

boven Verschil
AP
in M.
t t' .
0 nu
aangenomen. I
1
I

4,638

BOUT

r~:"1

Midden van den bout.

I

--I----I---------I--~-------~--I-----------I----I----I---I

IJSSELlllUIDEN.
Katholieke kerk.

1

Voorgevel, rechts van I GRüüTE KRUISBOUT
den ingang; 1,37 M. rechts I en twee pijpbouten, een
van de deuromlijsting, 31.5 millimeters er boven,
0,92 M. boven het plint. een 265 millimeters er
onder.

2,738

I

--1----1--------1----------1---------11---1----1----1

I
1

Ct 4341 ZWARTSLUIS.
I
Nieuwe schutsluis.
I

Buitensluishoofd , binnenfront, noordwestzijde ;
0,95 M. van de aansluiting met den basaltmuur,
0,80 M. onder den bovenkant der dekzerk.

1,714

HOOFDMERK.

en een pijpbout, 277
millimeters er boven.

t

2

Cl 435

ZWARTSLUIS.
Nieuwe schutsluis.

Buitensluishoofd , binnenfront, zuidoostzijde ;
1,05 M. van de aansluiting
met den basaltmuur, 0,70
M. onder den bovenkant
der dekzerk.

3

Cl 330

ZWARTSLUIS.
Nieuwe schutsluis.

Hardsteenen rijkspeil- NULPUNT DER PEILSCHAAL,
schaal aan het binnen- afgeleid uit de hoogte
sluishoofd, aan de zijde der deelstreep 1,90 M. +
van het Meppelerdiep, in A.P.
het noordoostelijke eindpenant van den noordwestelijken rechtstandsmuur ; de schaal is, ter
breedte van 0,20 M. binnen de freinslagen, ingehakt in de hoekblokken.
De rechterzijde der schaal
ligt 0,19 M. van den
noordoostelijken hoek van
het muurvlak; de verdeeling gaat opwaarts tot
1,95 M. + A.P. De dekzeI'k draagt het opschrift:
RIJKS PEILSCHAAL.

1,7\)7

PIJPBOUT.

-

0,213

0,000

+0,213
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I

Hoogte in M.
Gemeente
en plaats van

Nadere

Omschrijving

plaatsbeschrijving.

van het merk.

het merk.

I

I

I

I

4

Cs 331

boven
boven
A.P.
N.A.P.
tot
nu
geaangeI vonden. nomen.

ZWARTSLUIS.
I Hardsteenen rijkSpeil-1 NULPUNT DER PEILSCHAAL,
Nieuwe schutsluis. schaal aan het buitensluis- I afgeleid uit de hoogte
hoofd aan de zijde van I der deelstreep van 3,50
het Zwarte Water, in het I M. + A.P.
zuidwestelijke eindpenant
van den noordwestelijken rechtstandsmuur; de
schaal is, ter breedte 0,20
I M. binnen de freinslagen,
ingehakt in de hoekblokken. De rechterzijde der
schaal ligt 0,27 M. van
den rechterkant der breede
blokken; de verdeeling
gaat opwaarts tot 3,55
M. + A.P. De dekzerk
draagt het opschrift:
RIJKS PEILSCHAAL.

1_

in M.
I
I

0,225

5

PEILMERKSTEEN
Oostelijke rechtstand
ZWARTSLUIS.
Nieuwe schutsluis. van het buitensluishoofd; met een merkvlak en
de bovenkant 4 lagen ingehakt hoogteeijfer van
metsel werk onder den 3 M. 1 e.M. boven N .A.P.
onderkant der dekzerk ,
BOVENKANT.
MERKVLAK.
de linkerkant 2,60 M.
rechts van den dag der
sluis, de rechterkant 1,92
M. links van de aansluiting
met den basaltvleugel.

3,013

7

ZWARTSLUI8.
Staphorstersluis.

Links van de peilschaal
V IERKAN'l'E IJzEREN
BOUT,
in den zuidwestelijken
vleugelmuur ; het midden 50 m.M. hoog en 50
van den bout 0,53 M. m.M. breed, met het
rechts van den eersten
·ft
HV"
paal van het remming- opseh l'l : "..,~
werk, 0,16 M. links van
BOVENKANT.
de aansluitingslijn van
vleugel· en rechtstandsmuur, de havenkant 10
lagen metselwerk onder
den onderkant der dekzerk.

2,920

Gebogen keermuur op
den ooste1ijken buitenvleugelmuuI'; de rechterkant 1,37 M. links van
het einde van den vleugelmuur , de onderkant
0,80 M. of 9 lagen metselwerk onder den onderkant van de rollaag met
den rechterbenedenhoek
gelijk aan den bovenkant
der rollaag tot afdekking
van de ruimte achter het
sehotbaJkpenant van de
rollaag en 1,34 M. boven
de vleugelmuur.

2,907

I,i

Verschil

0,000

+0,225

3,113

+ 0,206

I'

8

ZWARTSLUIS.
Duikersluis even
bewesten de Staphorstersluis.

PEILMERKSTEEN
met eene horizontale
groef en ingehakt hoogtecijfer van 2 M. 91 e.M.
boven N.o\.P.
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Merken
der
Volg- nauwkeurignum- heidsmer. waterpassingen.

Hoogte in M.
Gemeente
en plaats van

Nadere
plaatsbeschrijving.

Omschrijving
van het merk.

het merk.

I

C2 332

12

I

ZWART8LUI8.
Voorgevel, rechts van Je
Huis in het ge- deur; de linkerkant van
hucht Baarloo , den steen ligt 0,35 M. van
aan de noordwest- het deurkozijn, de onderzijde van het Mep- kant 0,45 M. boven het
pelerdiep, aan den plint. Het midden van de
weg van Zwart- groef in den steen ligt 0,6.5
sluis naar Meppel; M. boven den bovenkant
bij de Beukersluis van een bout, die 0,08 M.
tusschen de kilo- i beneden den bovenkant
meterpalen 18 en I van het plint is gelegen.
19.

boven Verschil
A.P.
in M.
tot nu
aangenomen'l

boven
N.A.P.
geI vonden.

PEIL1IERKSTEEN
I
met een horizontale groef
en ingehakt hoogtecijfer
van 1 M. 92 e.M. boven
N.A.P.

2,229 -+- 0,311

1,918

I
----i1-- - - 1 - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - +---------

1

57

6

Westzijde, 2,58 1\'1. links
HOOFDMERK
van de deuropening, onge- en twee pijpbouten, een
veer 2,10 M. boven be- 461 millimeters er boven,
ganen grond.
een 436 millimeters er
onder.

Westelijke kaaimuur
ZWOLLE.
Kaaimuur bij de ten noorden van de brug,
Kamperpoortbrug. tusschen den 2n en 3n
leuningstijl ; 3 lagen metselwerk onder den onderkant, 0,36 M. onder den
bovenkant der rollaag.

2

5

ZWOLLE.
Toren van de
Katholieke Onze
Lieve
Vrouwe
kerk.

C2 320

C2 321

ZWOLLE.
Keersluis In de
Willem'3vaart, bij
de draaibrug.

ZWOLLE.
Keersluis In de
Willemsvaart, bij
de draaibrug.

----------1----1-----1----1

Hardsteenen rijkspeilschaal, aan de zijde der
Willemsvaart, ingehakt,
ter breedte van 0,20 M. tusschen de freinslagen, in de
hoekblokken van den zuidweEltelijken hoek van den
noordwestelij ken rechtstandsmuur. De noordoOf'telij ke- of rechterkant
van de schaal ligt 0,25 M.
van den achterkant van
het bovenste hoekblok;
de verdeeling gaat opwaarts tot 2,90 M. + A.P.

RONDE IJZEREN BOUT.

5,296

2,066

NULPUNT DER PEILSCHAAL, -0,179
afgeleid uit de hoogte
der deelstreep van 2,90
M. -+- A.P.

0,000 +0,179

I

Hardsteenen rijkspeil- NULPUNT DER PEILSCHAAL, -0,183
schaal, aan de zijde van afgeleid uit de hoogte
de stad, ingehakt, ter der deelstreep van 2,90
breedte van 0,20 ~1. tus- M.+ A.P.
schen de freinslagen, in
de blokken in den noordwestelijken rechtstandsm uur ten noordoosten van
de deurkas~ De zuidwestI
kant van de schaal ligt
I
0,10 M. van het achtereinde der deurkas. De
verdeeling gaat opwaarts
tot 2,90 1\1:. + A.P.
I
1

0,000 -+- 0,183

27
Merken I
der
Volg- nauwkeurignum- heidsmer. waterpasI singen.

7

Hoogte in M.
Gemeente
en plaats van

Nadere

Omschrijving

plaatE'beschrijving.

van het merk.

het merk.

ZWOLLE.
Keersluis In dfl
Vi illemsvaart, bij
de draaibrug.

Verschil
boven boven
A.P.
N.A.P.
in M.
nu
tot
geaangeI vonden.
nomen'l
,

Westelijke rechtstandsVIERKANTE IJZEREN
muur III het gebogen
BOUT
noordelijk front; 1,6!:l M. 50 m.M. hoog en [l0
links van den bazaltmuur, In .M. breed, met het
0,130 M. onder den onderHV"
h 'ft
kant en 0,52 M. onder den '[ opsc rI : " 77
bovenkant der dekzerlc ,
BOVENKANT.

2,504

Noordelijk front van den
rechtstandsmuur ; de bovenkant 0,23
M. onder den onderkant
en 0,45 M. onder den
bovenkant der dekzerk.

2,449

,

8

ZWOLLE.
Keersluis in de
Willemsvaart, bij
de draaibrug.

I oostelijken

PEILMERKSTEEN

met een merkvlak en
ingehakt
hoogtecijfer
van 2,45 M. + N.A.P.
BOVENKANT.
MERKVLAK.

ZWOLLE.
Keersluis in de
Willemsvaart, bij
de draaibrug.

Zuidelijk front van den
oostelijken rechtstandsmuur; peilschaal, verdeeld
in centimeters, zonder opschrift, tellende tot XV.

10

ZWOLLE.
Keersluis in de
Willemsvaart, bij
de draaibrug.

Zuidelijk front van den
oostelijken rechtstandsmuur, rechts van de peilschaal; 0,43 M. links van
het hardsteenen hoekblok,
1,90 M. onder den bovenkant en 1,69 M. onder den
onderkant der dekzerk.

RONDl~ IJZEREN BOUT.

11

ZWOLLE.
Keersluis in de
Willemsva!1rt, bij
de draaibrug.

Oostelijk aanzicht van
het gebogen noordelijk
gedeelte van den oOFtelijken rechtstandsmuur ,
peilschaal, verdeeld in
centimeters, zonder opschrift, tellende van XIII
tot XXX.

NULPUNT DER
GEËMAILLEERD LJ ZEREN
PEILSCHAAL,

9

I
12

ZWOLLE.
Sassepoort.

Zuidwestelijke toren,
links van den hoek bij
den ingang, ongeveer
2,36 M. boven beganen
grond.

13

ZWOLLE.
Hoogere burgerschool.

Voorgevel, midden in
het penant tusschen het
vierde en vijfde raam
rechts van den ingang
0,81 M. boven den wendelband.

NULPUNT DER
GEËMAILI.EERD IJZEREN
PEILSCHAAL,

-

0,181

O,UOO

+

0,181

0,000

+

0,181

afgeleid uit de hoogte
van deelstreep 1,45 M.
1,123

-0,181

afgeleid uit de hoogten
der deelstrepen 2,70 M.
en 2,69 M.

PIJPBOU'.r

5,021

en twee kleine ronde
kruisbouten , een 431
millimeters er boven,
een 379 millimeters er
onder.
PIJPBOU'.r

en twee kleine ronde
kruisbouten , een 456
millimeters er boven,
een 470 millimeters er
onder.

4,147

28
Merken I
der
Volg- nauwkeurignum- heidsmer. waterpassingen.
14

Hoogte in M.
Gemeente
en plaats van

Nadere

Omschrijving

plaatsbeschrij ving.

van het merk.

het merk.

ZWOLLE.

Schoekuipenbrug
te Zwolle.

I
I

I
VIERK ANTE IJZEREN
NoordelIjk landhoofd;
0,18 M. links van de
Bou'r
aansluitingslijn met den I
BOVENKANT.
vleugel, 0,52 M. onder dEn I Re~ister VIII, nO. 194
bovenkant der dekzerk.
geeft voor midden bout
, ~,01 M. + A.P.
1

boven Verschil
boven
A.P.
N.A.P. tot nu
in M.
geaangel vonden. nomen.
I
1,823

1

15

ZWOLLE.

Schoekuipenbrug
te Zwolle.

16

ZWOLLE.

Sluiswachterswoning bij de Wee·
zensluis, gemerkt
P 200 in zwart en
D ï 46 in rood.

Noordelijk landhoofd;
PEILMERKSTEEN
de rechterkant 0,04 M. met eene horizontale groef
links van de aansluitings- en ingehakt hoogtecijfer
lijn met den vleugel, 8 van 1,59 M. + N.A.P.
lagen metEelwerk onder
den onderkant derdekzerlc

1,591

Westelijke gepleisterde
zijgevel ; 0,32 M. rechts
van het houten portaal,
0,98 M. links van den
voorgevel, 0,28 M. boven
beganen grond.

2,706

RONDE IJZEREN BOUT.

1,79

I

17

ZWOLLE.

Rademakersschutsluis.
(Vroeger vermeld
als Zwollerkerspel 3).

18

ZWOLLE.

Rademakersschuttlluis.
(Vroeger vermeld
als Zwollerkerspel 4).

19

ZWOLLE.

Tol op den linkerzwartewaterdijk
tusschen Zwolle
en Hasselt, gemerkt A J146 in
zwart en nO. 55
in rood.
(Vroeger vermeld
als Zwollerkerspel 5).

Buitenzijde van den
noordelijken rechtstandsmuur; 0,21 M. rechts van
de schotbalkEponning,
0,80. M. links van de aansluiting met den vleugelmuur, 0,45 M. onder den
bovenkant der dekzerk.

RONDE IJZEREN BOUT.

Buitenzijde van den
noordelijken rechtstandsIlluur; het midden der
groef l,n M. onder den
onderkant van den ronden ijzeren bout.

PEILs'rEEN
Illet eene horizontale
groef en het opschrift:
"Anno 1807 Peyl".
GROEF.

0,854

Noordelijke zijgevel;
0,46 M. rechts van den
voorgevel, 0,82 M. links
van den verticaal van
den steen en dag van 't
venster, 0,07 M. of één
laag metselwerk boven
de voeg, strookende met
den onderkant van den
raamdorpel en 0,73 M.
of 13 lagen metselwerk
boven het straatje.

RONDE IJZEREN BOUT.

3,213

2,641

I

+0,199

29
Merken
der
Volg- nauwkeurignum- heidsmer. waterpasI singen.

Hoogte in M.
Gemeente
en plaats van

Nadere

Omschrijving

plaatsbeschrijving.

van het merk.

het merk.

Verschil
boven boven
A.P.
in M.
N.A.P. tot
nu
ge·
aangeI vonden, nomen.
1

Noordelijke
zijgevel;
0,56 M. rechts van den
voorgevel, 0,73 M. links
van den verticaal van
den steenen da~ van het
venster, 0,73 M. of 13
lagen metselwerk boven
de voeg, strookende met
den onderkant van den
raamdorpel en 0,66 M.
of 12 lagen metselwerk
boven den ronden bout.

ZWOLLE.
Tol op den linkerzwartewaterdij k
tusschen Zwolle
en Hasselt, gemerkt A 1146 in
zwart en nn. 55
in rood.
CVroeger vermeld
als Zwollerkerspel 6).

20

RONDE BRONZEN KRUISBOUT.

I

3,871

---1-----1-----------------------------1---------------1----1----1----1

1

2

7

8

Ct

55

ZWOLLERKERSPEL.
Protestantsche
kerk te Windesheim.

Noordelijke gevel, tusschen het tweede en derde
raam links van den ingang; 2,18 M. rechts van
het derde raam, 1,27 M.
boven het plint

HOOl<'DMERK
en twee pijpbouten, een
450 millimeters er boven,
een 426 millimeters er
onder, onderste pijpbout
onbetrouwbaar.

4,574

56

ZWOLLERKERSPEL.
Tolgaarderswoning bij tol nO. 6,
nabij Ittersum.

Noordelijke
zijgevel,
tusschen deur en raam:
0,78 M. van den linkerhoek des gevels, ongeveer 1,80 M. boven be
ganen grond.

PIJPBOUT
en twee kleine ronde
kruishouten. een 435
millimeters 'er boven,
een 455 millimeters er
onder.

3,818

Zuidelijke zijgevel; 0,90
M. rechts van den voorgevel, 0,23 M. links van
den verticaal van den
steenen dag van het raam,
2,26 M. onder den onderkant van den bovenliggenden ankerknoop, ongeveer 0,92 M. boven
beganen grond.
(Muurwerk gescheurd).

RONDE IJZEREN BOUT.

3,693

ZWOLLERKERSPEL.
Tapperij aan de
Riezebosch, bewoond door en
toebehoorende aan
H. Put, gemerkt
nO. 66.

ZWOLLERKERSPEL.
Huis, bewoond
door en toebehoorende aan G.
Alvanger, gemerkt
A nO. 72

I

VIERKANTE IJZEREN
Westelijke of dijkgevel ;
0,05 M. rechts van den '
KRUISBOUT
steenen dag der deur, I met één verticale en
0,52 M. links van den twee horizontale groeverticaal van den steenen ven, 18 m.M. hoog en
dag van het raam, 0,13 M. 18 mMo breed.
boven het straatje.
BOVENKANT.

3,064
I

30

I

Merken
der
Volg- nauwkeurignum- heidsmer. waterpassingen.

I

Hoogte in M.
Gemeente
en plaats van

Nadere

Omschrijving

plaatsbeschrij ving.

van het merk.

het merk

I

boven Verschil
boven
A.P.
N.A.P.
in M.
tot nu
geaangeI vonden. nomen.

I
9

ZWOLLERKERSOostelijke of voorgevel,
in de inkassing onder het
PEL.
Huis tegenover stoepje; 0,34 M. rechts
den mond der van den steenen dag der
Vecht, bewoond linkerzij deur, 3,35 M.links
door E. Koerhuis van den steenen dag
en toebehoorende I der middendeur, de boaan J. Kijk In venkant 0,06 M. onder
de Vegt, gemerkt het stoepj e en 11 lagen
GO no. 15.
metselwerk onder den
onderkant van den raamdorpel.

1

V IERKANTE

2,659

IJZEREN
BOUT

met

het

opschrift:

,,~l",

.50 m.M. hoog en
50 m.M. breed.
BOVENKANT.

ZWOLLERKERSPEL.
Huis tegenover
den mond der
Vecht, bewoond
door E. Koerhuis
en toebehoorende
aan J. Kijk in
de Vegt, gemerkt
GO nO. 15.

Oostelijke of voorgevel,
onder het stoepje; 0,51
M. rechts van den verticaal van den steenen dag
van het raam, 1,94 M.
rechts van den steenen
dag der middendeur, 1,90
M. links van den steenen
dag der rechterzij deur, de
bovenkant 0,02 M. onder
het stoepje en 0,68 M.
onder het verlengde van
den onderkant van den
raamdorpel.

11

ZWOLLERKERSPEL.
Huis tegenover
den mond der
Vecht, bewoond
door E. Koerhuis
en toebehoorende
aan J. Kijk in
de Vegt, gemerkt
GO nO. 15.

Oostelijke of voorgevel,
in de voeg gelijk met den
onderkant van den raamdorpel; 0,58 M. rechts
van den zijkant van den
raamdorpel, 1,82 M. links
van den steen en dag der
rechterzij deur, 0,66 M.
boven het stoepje en 11
lagen metselwerk boven
den vierkanten ijzeren
kruisbout.

12

ZWOLLERKERSPEL.
Linkeroever van
het Zwarte Water,
tegenover
den
mond der Vecht.

NULPUNT DER
'fegen de westzijde van
een paal onder een loop- GEËMAILLEERD IJZEREN
PEILSCHAAL,
steigertje; peilschaal, verdeeld in centimeters, met afgeleid uit de hoogten
het opschrift: "Peilschaal", der deelstrepen 0,98 M.
tellende tot 1,00 M.
en 0,97 M.

-

0,201

0,000

+0,201

13

ZWOLLERKERSPEL.
Linkeroever van
het Zwarte Water,
tegenover
den
mond der Vecht.

'regen een paal, in een
put in het talud van den
dijk; peilschaal, verdeeld
in centimeters, zonder
opschrift, tellende van
1,00 M. tot 3,40 M.

-0,247

0,000

+0,247

10

2,741

VIERKANTE IJZEREN
KRUIsBoUT

18 m.M. hoog en 18 m.M.
breed.
De groeven zijn niet
meer zichtbaar.
BOVENKANT.

3,421

RONDE BRONZEN KRUISBOUT.

NULPUNT DER
GEËMAILLEERD IJZEREN
PEILSCHAAL,

afgeleid uit de hoogten
der deelstrepen 3,25 M.
en 3,12 M.
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Merken
der
Volg- nauwkeurignum- heidsmer. waterpas-

Hoogte in M.
Gemeente

Nadere

Omschrijving

plaatsbeschrijving.

van het merk.

het merk.

I sin~en.

14

ZWOLLERKER8-

Oostelijke of dijkgevel ;
1,13 M. rechts van den
verticaal van den steenen
dag van het raam, 0,10
M. links van den zijgevel,
0,28 M. of 6 lagen metselwerk onder den onderkant van den raamdorpel,
ongeveer 0,30 M. boven
beganen grond.

PEL.
Huis, bewoond
door N. Zieleman,
en toebehoorende
aan J. Kijk in de
Vegt ,
gemerkt
G 0 nO. 6.

15

ZWOLLERKER8PEL.

ZWOLLERKER8PEL.
Groote schutsluis
aan het Katerveer.

1

V IERKANTE

IJZEREN
KRUISBOUT

Verschil

18 m.M. hoog en 18 m.M.
breed.
BOVENKANT.

(Beschadigd).

4,]79

Binnensluishoofd, wesGROOTE KRUISBOUT
telijk front, noordelijk en een pijpbout 298
gedeelte; 1,56 M. van de millimeters er onder.
aansluiting met den basaltmuur, 0,69 M. onder den
bovenkant van de dekzerlL

2,780

RONDE BRONZEN
BOUT.

17

ZWOLLERKER8PEL.

PIJPBOUT.

2,846

18

ZWOLLERKER8PEL.

NULPUNT DER PEILSCHAAL, -

0,188

Binnensluishoofd, westelijk front, zuidelijk geGroote schutsluis deelte; 1,58 M. van de
aan het Katerveer. aansluiting met den basaltmuur, 0,63 M. onder
den bovenkant van de
dekzerk.

Hardsteenen rijkspeilschaal ; breed 0,30 M.,
Groote schutsluis in het oostelijk gedeelte
aan het Katerveer. van den noordelijken
muur van het binnensluishoofd, ten oosten van
I de brug. De rechterzijde
der schaal ligt 1,20 M.
van den rechterhoek van
den muur en 0,54 M. van
den achterkant van het
bovenste hoekblok , de
verdeeling gaat opwaarts
tot 3,40 M. + A.P.

in M.

3,264

KnUIs-

Oostelijke of dijkgevel ;
0,95 M. rechts van den
steenen rlag van het raam,
0,28 M. links van den
zijgevel, 19 lagen metselwerk boven den vierkanten bout, ongeveer
1,20 M. boven beganen
grond.

Huis, bewoond
door N. Zieleman,
en toebehoorende
aan J. Kijk in de
Vegt ,
gemerkt
G 0 nO. 6.

16

boven
A.P.
N.A.P. tot
nu
geaangeI vonden. nomen.
I
boven

en plaats van

afgeleid uit de hoogten
der deelstrepen van
3,00 M. en 3,35 M. -+
A.P.

0,000

+0,183
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I

Merken I
der
Volg- nauwkeurignum- heidsmer.

19

20

21

23

24

water~

passingen.

Hoogte in M.
Gemeente
en plaats van

Nadere

Omschrijving

plaatsbeschrijving.

van het merk.

het merk.

I
Hardsteenen rijkspeilschaal j breed 0,30 M. tusPEL.
Groote schntsluis schen de freinslagen, in
aan het Katerveer. het westelijke gedeelte van
den noordelijken muur
van het buitensluishoofd.
De schaal is ingehakt in
de blokken aan de westelijke- of rechterzijde
van de schotbalksponning, de linkerzijde der
schaal ligt 0,42 M. van
de rechterzijde der sponning. De verdeeling gaat
opwaarts tot 5,30 M. +
A.P.

ZWOLLF~RKERS

ZWOLLERKERSBuitenfront, noordelijk
penant; de rechterkant
PEL.
Groote schutsluis ongeveer 0,47 M. links
aan het Katerveer. van het midden van het
penant, de bovenkant 4
lagen metselwerk onder
den onderkant en 0,47 M.
onder den bovenkant der
dekzerk.
ZWOLLERKERSBuitenfront , zuidelijk
PEL.
penant; 2,20 M. rechts
Groote schutsluis van het midden van het
aan het Katerveer. penant, 1,70 M.links valól.
den basaltmuur, 2,31 M.
onder den onderkant en
2,53 M. onder den bovenkant der hardsteenen
dekzerk.
ZWOLLERKERSPEL.
Kleine schutsluis
te Katerveer.

Noordelijke rechtstandsmuur van het buitensluishoofd, tegen den
slagstijl der buitendeuren;
peilschaal, verdeeld in
centimeters.

ZWOLLERKERSPEL.
Tolgaarderswoning bij tol nO. 7,
nabij de Berkummerbrug bij Berkum.

Westelijke zijmuur, tusschen den hoek van den
voorgevel en het raam,
0,63 M. van den linkerhoek des gevels, 0,75 M.
van de deuropening, ongeveer 1,93 M. boven
beganen grond.

NULPUNT DER PEILSCHAAL,

boven
boven
A.P.
NA
P
. . . totnu
gevonden., aangenomen.

-0,1851

afgeleid uit de hoogten
der deelstrepen van 4,00
M. en 4,15 M. + A.P.

PEILMERKs'rEEN

4,786

Verschil
in M.

0,000 \ + 0,185

4,965

+0,179

0,000

+0,180

met eene horizontale
groef en ingehakt hoogtecijfer van 4,79 M. +
N.A.P.

VIERKAN'rE IJZEREN
BOUT

2,845

1

50 m.M. hoog, 50 m.M.
breed, met het opHV"
sch rI'ft : "77
BOVENKANT.

NULPUNT DER
HARDSTEENEN PEILSCHAAL,

0,180

afgeleid uit de hoogten
der deelstrepen 4,74 M.
en 4,71 M. + A.P.

PIJPBOUT

en twee kleine ronde
kruisbouten , een 396
millimeters er boven,
een 365 millimeters er
onder.

5,238

33

LIJST

DER

GEMEENTEN, waarin verkenmerken voorkomen.

Bladz.

Bladz.

A.
Almelo.

L.
1

Losser

17

B.

M.
1, 2
2
2

Blankenham .
Blokzijl .
Borne

D.

17

Markelo.

N.

2

Delden (Stad)
Denekamp.
Deventer
Diepenveen

3

3-5
6, 7

O.
18
18-20

Oldenzaal
Olst .

S.

G.
7-10

Genemuiden .
Goor.
Gramsbergen

Staphorst

.

H.
12
12
12
13, 14
14
14
15

20, 21
21
21, 22

Vollenhove (Ambt)
Vollenhove (Stad).
Vriezenveen

W.

22
22-24

Wanneperveen
Wijhe

IJ.

24

IJsselmuiden.

K.
Kampen
Kamperveen .
Kuinre .

20

V.

10

11

Haaksbergen.
Hardenberg (Ambt)
Hardenberg
Hasselt .
Hellendoorn
Hengelo.
Holten

17, 18

Nieuw-Leuzen

Z.
15, 16
16
17

Zwartsluis.
Zwolle
ZwolIerkerspel

24-26
26-29
29-32

HOOGTE VAN VERKENMERKEN
volgens N.A.P.
GEVONDEN BIJ DE

NAUWKEURIG HEIDS'VATERP ASSING EN
EN DE

waterpassip.gen van den Algemeenen Dienst
van den Waterstaat.

v.
PRO VINel E GEL 0ERLA ND.

---.---. .....
-

~-~---~-_._--------

'S-GRA VENHAGE.
1906.

VOO R B E RIO H T.

In aansluiting aan het net der nauwkeurigheidswaterpassingen van de Nederlandsche Rijkscommissie
voor graadmeting en waterpassing en van den Algemeenen Dienst van den Waterstaat, werden door dien
dienst in het tijdvak 1887-1891 verschillende gewone waterpassingen verricht, voornamelijk met het doel
de hoogteligging van de nulpunten van de peilschalen langs de hoofdrivieren, de Zeeuwsche stroomen, de
Noordzee en de Zuiderzee, ten opzichte van het vergelijkingsvlak, zooals dat door die nauwkeurigheidswaterpassingen was gevonden, te bepalen.
De langs dezen weg verkregen hoogtemerken zijn in dit register vereenigd met die der nauwkeurigheidswaterpassingen, voorkomende in het werk van de Nederlandsche Rijkscommissie voor graadmeting en
waterpassing, onder den titel: "Uitkomsten der Rijkswaterpassing ", in 1888 bij Martinus Nijhoff te
's-Gravenhage in het licht gegeven, en in dat van den Algemeenen Dienst van den Waterstaat als "Lijst
van de lijnen der nauwkeurigheidswaterpassingen, verricht in 1886 en 1887 ", in 1890 bij De Gebroeders van
Cleef te 's-Gravenhage verschenen. (De buiten de grenzen liggende merken zijn hierbij niet opgenomen).
De verschillende merken zijn gemeentenswijze bijeengevoegd, voor elke gemeente afzonderl~ik genommerd;
de tot elke provincie behoorende gemeenten zijn in alphabetische orde gerangschikt. Elke provincie vormt
een deel.
In elke gemeente volgen zooveel mogelijk de merken op elkander, zooals zij zich voordoen, wanneer
men uitgaat van het naastbijgelegen merk van nauwkeurigheidswaterpassingen.
Naast de kolom voor het rangnummer is een kolom aangebracht, waardoor de merken van de
N ederlandsche Rijkscommissie voor graadmeting en waterpassing en voor die van de nauwkeurigheidswaterpassingen van den Algemeenen Dienst van den Waterstaat worden aangegeven en wel door Cl' C2 , AD I
en AD 2 ; C. voor de merken der Rijkscommissie, AD. voor die van den Algemeenen Dienst; de cijfers 1 en ~
bij deze letters duiden aan of de merken in de eerste ()f in de tweede afdeeling van de hiervoor genoemde
drukwerken voorkomen en het nummer achter de letter gevoegd, geeft het volgnummer aan van genoemde
drukwerken.
Bij de omschrijving van de plaats der merken in de verschillende bouwwerken is ondersteld, dat de
waarnemer staat tegenover en met het aangezicht gekeerd naar het muurvlak, waarin zij zijn aangebracht.
In de kolom voor de tot nu aangenomen hoogte zijn bij de gewone waterpassingen van den
Algemeenen Dienst alleen de hoogtecijfers vermeld, die in gedrukte officieele registers of als opschriften op
de merken voorkomen.
De laatste kolom bevat de verschillen tusschen de nieuw gevonden hoogte en de tot nu toe aangenomene, welke verschillen van het positieve teek en zijn voorzien, indien de oude hoogte grooter bleek
dan de nieuwe. Voor herleiding van de vroegere aangenomen hoogte tot de nu aangenomene, moet het
verschil van eerstgenoemde worden afgetrokken.

IV

De gebezigde instrumenten en de gevolgde wijze van werken worden voor de nauwkeurigheidswaterpassingen beschreven in de "Uitkomsten" hierboven vermeld.
Voor de andere waterpassingen van den Algemeenen Dienst zijn, op enkele uitzonderingen na, dezelfde
instrumenten gebezigd. De waterpassingen werden verricht met gelijke slagen. Elk traject werd tweemaal
gewaterpast, eens in de eene, daarna in tegenovergestelde richting, door dezelfde ploeg van twee civiel-ingenieurs.
Bij een verschil in uitkomst, dat het vermoeden van vergissingen of van standvastig oploopende fouten
deed ontstaan, werd de waterpassing herhaald. De rivierovergangen zijn door twee ploegen verricht.

Vergelij kingsvlak.
Het vergelijkingsvlak is het A.P. dat in het Verslag van de 'l" ederlandsche Rijkscommissie voor
graadmeting en waterpassing is aangewezen als gelegen 9 voet .5 duim Amsterdamsche maat (2,676H9 M.)
beneden het gemiddelde van de hoogte van het midden der groeven in de marmeren steenen, met opschrift:
"Zeedijks Hoogthe zijnde negen voet vijf duym boven Stads Peyl ", in de Oude Haarlemmersluis, de Nieuwe
Brugsluis, de Kolksluis, de Kraansluis en de West-Indische sluis te Amsterdam.
Hel wordt aangeduid door de letters" N.A.P." voor alle merken, waarvan de hoogtebepaling berust op
de nauwkeurigheidswaterpassingen.

Beschrijving der merken.
Als hoogtemerken geplaatst voor een der waterpassingen hiervoor vermeld, komen voor:

1.
(midden)

a.

Hoofdmerken.

b.

Groote bronzen kruisbouten.

/I.

Bronzen pijpbouten.

d.

Kleine vierkante bronzen kruisbouten.

e.

Kleine ronde bronzen kruisbouten .

e'. Ronde ijzeren bouten. (In het voorbericht van de "Lijst
Il.
(bovenkant)

van de lijnen der nauwkeurigheidswaterpassingen"
vermeld onder e).

f.

Bronzen knopbouten.

g.

IJzeren knopbouten.

a. Het hoofdmerk bestaat uit een bronzen bout, beschermd door eene daarvoor geplaatste bronzen plaat.
De bout, vierkant van doorsnede 20 x 20 m.M. en 90 of 150 m.M. lang, is tot op eene diepte van ongeveer
50 m.M. volgens de lengteas uitgeboord (de meesten flauw conisch), terwijl de middellijn van het dus
gevormde boutgat .5,5 m.M. bedraagt.
De plaat is rechthoekig, 200 m.M. lang bij 120 m.M. hoog; op het voorvlak voorzien van een groef
lang 130 m.M., breed 5 m.M., in het midden met eene ronde opening van 13 m.M. middellijn. De bouten
en platen zijn zoodanig in het muurwerk met cement vlIstgegoten, dat de as van het boutgat horizontaal
'is, dat het middelpunt van de opening, die zich in de plaat bevindt, gelegen is in de as van het boutgat
en dat de lengteas van de groef in de plaat ligt in het horizontale vlak door de as van het boutgat.
b. De groote bronzen kruisbout is een bout van 130 m.M. lengte, met vierkanten kop van 20 bij 20 mMo
en volgens de lengteas flauw conisch uitgeboord. Op den voorkant van den kop en evenwijdig aan de
zijkanten, zijn door het middelpunt der opening twee groeven loodrecht op elkander aangebracht. De bouten
zijn zoodanig in het muurwerk bevestigd, dat een der groeven horizontaal is.
Ook komen enkele niet uitgeboorde bronzen kruisbouten voor, met vierkanten kop van :34 bij 24 m.M.,
insgelijks voorzien van twee groeven loodrecht op elkander.

v

C. De bronzen pijpbout is een bout van 90 m.M. lengte, aan het voorvlak 20 m.M. in het vierkant,
zonder groeven, volgens de lengteas flauw conisch uitgeboord. De bout is van hakkels voorzien.
d. De kleine vierkante bronzen kruisbout is lang 80 m.M. en aan den kop 10 m.M. (Rijkscommissie)
of 10,5 m.M. (Algemeene Dienst) in het vierkant. Op den kop bevinden zich, evenwijdig aan de zijkanten,
twee groeven loodrecht op elkander.
e. De ronde bronzen kruisbout is een hakkelbolltje van 60 m M. lengte, voorûen van een ronden kop
van 10 m.M. middellijn, waarin twee groeven loodrecht op elkaar.
e'. De ronde ijzeren bout is lang 75 m M. en heeft een ronden kop van 20,5 m.M. middellijn,
zonder groeven.
f. De bronzen knopbout bestaat uit een halfbolvormigen knop van 25 m.M. middellijn, waaraan een
dook van 50 m.M. lengte, die in dekzerk of metselwerk is vastgegoten .
g. De ijzeren knopbout is gegalvaniseerd en bestaat uit een halfbolvormigen knop, waaraan een
steel lang 70 m.M.
De conische gaten in de merken a, b en c zijn onderling gelijk.
De Rijkscommissie voor graadmeting en waterpassing gebruikte de merken a, b, c, e en f (enkele
malen dj, de Algemeene Dienst van den Waterstaat voor de nauwkeurigheidswaterpassingen de merken
c en e' (enkele malen b, d, f en g). voor de gewone waterpassingen de merken e en e' (de eerste gewoonlijk
als verklikkers; enkele malen de andere merken).

De opgegeven hoogtecijfers van de geplaatste merken gelden, wanneer niet uitdrukkelijk een
andere aanwijzing wordt gegeven:
bij de hoofdmerken a, voor het midden van de horizontale groef in de plaat;
bU de groote bronzen kruisbouten 6. de kleine vierkante bronzen kruisbouten ti en de kleine
ronde bronzen kruisbouten e voor het snijpunt van de assen der groeven;
bij de bronzeu pijpbouten e. voor het midden van het cirkelvormige gat in den kop;
bij de ronde ,jzeren bouten e'. de bronzen knopbouten 1 en de ,jzeren knopbouten g, voor het
hoogste punt.
Van de vroeger bestaande verkenmerken gelden de gegeven hoogtecijfers, indien geen nadere
aanwijzing is gedaan:
bij de ijzeren knopbouten, voor het hoogste punt;
bij de peilmerksteenen, voor het midden van de horizontale groef of voor het bovenvlak" van
het merkvlak ;
bij de vierkante bouten (ijzeren), voor het midden van de horizontale groef in den kop, of, waar
die ontbreekt, het midden van den kop; en
bij de peilschalen, voor het nulpunt afgeleid uit de waargenomen deelstreep.

VOORBERICHT
VOOR

DE

T-v\TEEDE

UITGA.VE_

De inrichting en de nummering der merken van de eerste Uitgave is behouden.
Verdwenen, verplaatste of onbetrouwbaar geworden merken zijn weggelaten.
Waar twijfel aan de betrouwbaarheid van het hoogtecijfer bestaat, bijv. ten gevolge van vermoedelijke
zakking van het bouwwerk, is zulks aangeteekend.
De merken, die door den Algemeenen Dienst van den Waterstaat zijnj geplaatst ter vervanging van
verdwenen (Cl en AD!) merken, hebben het nummer van de verdwenen merken gekregen met bijvoeging
van de letters a, b enz.
Indien merken ten onrechte onder zekere gemeente waren opgegeven, zijn deze gebracht onder de
gemeente, waarin zij inderdaad gelegen zijn, IlIet bijvoeging van de voormalige aanwijzing van nummer
en gemeente.

VOORBERICHT
VOOR

DE

DERDE

UITGA.'TE_

Deze uitgave is geheel gelijk aan de vorige.
.Jaarlijks zal een lijstje van de bekend geworden wijzigingen verkrijgbaar worden gesteld.
Hiervan geschiedt mededeeling in de Nederland8che Staat8courant.
Maart 1906
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Merken
der
Volg- nauwkeurignum- heidsmer. waterpasI sinp;en.

Hoogte in M.
Gemeente
i

I
:
i
I

Nadere

Omschrijving

plaatsbeschrij ving.

van het merk.

en plaats van
het merk.

boven Verschil
boven
A.P.
N.A.P.
in M.
tot nu
geaangevonden. nomen. !

I

APELDOORN.
Voormalig telegraafkantoor in
het
kamp te
Nieuw-Milligen.

Zuidelijke gevel, 1,97
M. van het linker raam,
2,41 M. van het rechter
raam, ongeveer 1,60 M.
boven beganen grond.

APELDOORN.
School van Z. M.
Willem III en
Ir. M. Koningin
Emma der Nederlanden.

Zuidoostelijke zijgevel, KLEINE RONDE KRUISBOUT.
rechts van den ingang,
1,11 M. links van den
rechterhoek van
den I
muur, 1,46 M. boven de
lijst der borstwering.

21,415

APELDOORN.
School van Z. M.
Willem III en
H. M. Koningin
Emma der Nederlanden.

Zuidoostelijke zijgevel,
links van den ingang,
1,14 M. rechts van den
linkerhoek van den muur,
1,46 M. boven de lijst
der borstwering.

21,428

APELDOORN.
Tolgaarderswoning in het 80erensche bosch.

Zuidwestelijke gevel,
1,56 M. van den rechterhoek, ongeveer 2,10 M.
boven beganen grond.

APELDOORN.
Raadhuis.

Noordwestelijke gevel,
1,10 M. van den linkerhoek, in het vlak tusschen
de beide wendelbanden,
ongeveer 2,69 M. boven
beganen grond.

6

APELDOORN.
Tolgaarderswoning ten oosten
van de kom der
gemeente, nabij
kilometerpaal 41.

Westelijke zijgevel,
rechts van het rechter
raam, 0,35 M. van den
hoek des gevels, 0,96 M.
boven het plint.

KLEINE RONDE KRUISBOUT.

13,643

7

APELDOORN.
TolgaarderswoI
ning ten oosten
I
van de kom der
I
gemeente, nabij
kilometerpaal 41.

Westelijke z~igevel ,
rechts van het rechter
raam, 0,24 M. van den
hoek des gevels, 0,66 M.
boven het plint.

KLEINE RONDE KRUISBOUT.,

13,339

I

Bovenvlak van den
triangulatiesteen
van
Kraijenhoff en Stamkart.

KOPEREN KNOPBOUT.
HOOGSTE PUNT.

1

2

C, 31

3

4

5

GROOTE KRUISBOUT

31,077

(niet uitgeboord)
en twee kleine ronde
kruisbouten , een 404
millimeters er boven,
een 494 millimeters er
onder.

KLEINE RONDE KRUISBOUT.

HOOFD MERK

89,920

en twee kleine ronde
kruisbouten , een 470
millimeters er boven,
een 420 millimeters er
onder.
HOOFD MERK

19,435

en twee kleine ronde
kruisbouten , een 428
millimeters er boven,
een 485 millimeters er
onder.

1

8

1

1

C2 18

I
[

APELDOORN.
Torenberg. (Observatorium).

-1---,

1
- - - - -

107,016

2
Merken
der
Volg- nauwkeurignum- heidsmer. water.passmgen.

en plaats van

Nadere

Omschrijving

plaatsbeschrij ving.

van het merk.

het merk.

I

I

Verschil

boven
boven
A.P.
N.A.P.
tot nu I in M.
geaange- I
vonden. nomen.

1

Cl 107

ARNHEM.
Zuidwestelijke gevel,
Tolgaarderswoning links van het raam, 0,55
M. van den linkerhoek
bij de Papendal.
des gevels, 0,52 M. links
van het raamkozijn, ongeveer 1,75 M. boven
beganen grond.

GROOTE KRUIsBouT
en twee pijpbouten, een
403 millimeters er boven,
een 456 millimeters er
onder.

34,407

2

Cl 108

ARNHEM.
Voorgevel, links van
Tolgaarderswoning het raam, 0,49 M. rechts
bij Lichtenbeek.
van den hoek van den
muur, 0,56 M. links van
het raam, ongeveer 1,70
M. boven beganen grond.

PIJPBOUT

69,997

I

3

Cl 109

ARNHEM.
Toren van de Protestantsche groote
St. Eusebius kerk.
(De toren is gemeente·eigendom).

Westzijde, rechts van
den ingang, 0,79 M. links
van het contrefort. 0,83
M. rechts van den hoek
van het m u urvlak, 1,04
M. boven de sokkellijst,
ongeveer 2,45 M. boven
beganen grond.

HOOFDMERK
en twee pijpbouten , een
278 millimeters er boven,
een 490 millimeters er
onder.

16,227

4

Cl 111

ARNHElll.
St.
Katholieke
Walburgis kerk.

Westelijke of voorgevel,
links van den ingang,
0,85 M. van de deuropening, 0,17 M. rechts
van het contrefort, 1,57
M. boven het verlengde
van den deurdorpel.

GROOTE KRUISBOUT
en twee pijpbouten, een
147 millimeters er boven,
een 206 millimeters er
onder.

14,671

5

Cl 112

ARNHEM.
Huis in 1877 bewoond door den
heer Verwaaij en,
in 1887 behoorende aan den heer
Henri Robbers te
Arnhem, aan de
Nieuwe kraan nO.
9, sectieP, nO. 831.

Voorgevel, links van
de linker deur, 0,73 M.
van den linkerhoek van
den gevel, 1,86 M. boven
het plint.

PIJPBOUT.

15,548

ARNHEM.
Brughuisje bij de
schipbrug.

Oostelijke zijgevel; peilNULPUNT DER
-0,207
schaal verdeeld in centi- HARDSTEENEN PEILSCHAAL,
meters, met het opschrift : afgeleid uit de hoogten
"Rijks Peilschaal boven der deelstrepen 13,88 M.
A.P.", tellende tot 14,00 en 13,96 M. + A.P.
M. + A.P.

6

~

Hoogte in M.
Gemeente

I

0,000

+

0,207

3
Merken
der
Volg. nauwkeurig·
num· heids·
mer. water·
pasI singen.

Hoogte in M.
Gemeente
en plaats van

Nadere

Omschrijving

plaatsbeschrijving.

van het merk.

het merk.

boven Verschil
boven
A.P.
N.A.P. tot
in M.
nu
geaangevonden. nomen. i
I

7

ARNHEM.
Brughuisje bij de
schipbrug.

Oostelijke zijgevel, rechts
boven de peilschaal, 0,35
M. rechts van den pilaster, 0,80 M. links van
den steenen dag van het
raam.

VIERKANTE IJZEREN
BOUT,
21 m.M. hoog en 21 m.M.
breed, scheef geslagen.
HOOGSTE PUNT.

8

ARNHEM.
Brughuisje bij de
schipbrug.

Zuidelijke
gevel.

of rivier-

HOOGWATERMERKEN
van de jaren:
1855
1820
1793 en 1861
1850
1781
1883
1882
1769
1876
1751
1741
1880
1740
1747
1758
(dit laatste jaartal door
het aanbrengen eener
rollaag niet te zien).
Register V, nO. 36.
NULPUNT DER
HELLENDE PEILSCHAAL,
afgeleid uit de hoogte
van deelstreep 5,25 M.

14,483

13,673
13,489
13,309
13,244
13,138
13,096
12,995
12,965
12,932
12,860
12,750
12,723
12,644
12,589
12,511

ARNHEl\L
Hardsteenen kaaimuur bij de schipbrug.

Tegen den muur; peilschaal verdeeld in halve
decimeters, zonder opschrift, tellende tot 5,25 M.

10

ARNHElU.
Hardsteenen kaaimuur bij de schipbrug.

NULPUNT DER
- 0,205
In eene inkassing van
den muur, nabij de voor- HARDSTEENEN PEILSCHAAL,
gaande peilschaal; peil- afgeleid uit de hoogte
schaal zonder opschrift, van deelstreep 12,10 M.
tellende van ongeveer 7,70 + A.P.
M. tot '12,21 M. + A.P.

11

Tegen den muur onder
ARNHEM.
Kaaimuur ofnoord- de schipbrug; peilschaal
oostelijk landhoofd zonder opschrift, verdeeld
111
Rijnlandsche voeten,
der schipbrug.
tellende tot 15 voet 6duim.

12

ARNHEM.
Poort in den spoorweg, over den
Velperweg.

Middelpijler, zuidzijde,
PEILMERKSTEEN
ongeveer 0,70 M. boven met eene horizontale groef
beganen grond.
en ingehakt hoogtecijfer
van 17,094 M.+N.A.P.

+

13,301

+ 0,163

0,172

-+- 0,172

13,131 1+0,166
13,031
12,911

+ 0,171
+ 0,161

12,806 + 0,162
12,751 +0,162
12,676 + 0,165

6,733

9

NULPUNT DER
HELLENDE PEILSCHAAL.
Waterstaatsregister V,
Kederrijn en Lek, n". 36.
(De schaal verkeert
in eenigszins vervallen
toestand).

13,661
13,481

0,000 + 0,205

6,708

6,911

17,094 I 17,28
1

+ 0,203

+0,186

I

-1--I---I----l-~~_I~I-I---

4
Merken
der
Volg- nauwkeurignum- heidsmer. waterpasI singen.

Hoogte in M.
Gemeente
en plaats van

Nadere

Omschrijving

plaatsbeschrijving.

van het merk.

het merk

boven Verschil
boven
A.P.
N.A.P. tot
in M.
nu
geaangeI vonden. nomen.
I

BALGOY.
Schuur bij de woning aan den
Maasdijk, bewoond
door en toebehoorende aan A.
van Haren, gemerkt B 28.

Westelijke gevel, 0:23
M. rechts van den noordelijken gevel, 0,17 M.
links van den steenen
dag van het riool, ongeveer 3 lagen metselwerk
boven den beganen grond.

RONDE IJzEREN BOUT.

2

BALGOY.
Woning
achter
den Maasdijk, bewoond door en
toebehoorende aan
H. de Bruyn, gemerkt B 27.

Zuidwestelijke gevel,
1,38 M. rechts van den
steenen dag van het links
gelegen venster, 1,16 M.
links van den steenen dag
van het rechts gelegen
venster, ongeveer 1,00 M.
boven beganen grond.

RONDE IJZEREN BOUT.

10,485

1

BARNEVELD.
Tolgaarderswoning nabij Terschuur.

Noordelijke gevel, ongeveer in het midden,
3,91 M. van den hoek
van den voorgevel, ongeveer 2,25 M. boven beganen grond.

HOOFDMERK

8,532

2

BARNEVELD.
Tolgaarderswoning bij Voorthuizen, tusschen
de kilometerpalen
12 en 13.

Noordelijke of rechter
zijgevel, 0,31 M. rechts
van het raamkozijn in de
benedenverdieping, 1,19
M. boven den onderkant
van het raamkozijn, in de
44e voeg boven beganen
grond.

KLEINE RONDE KRUISBOUT.

15,468

3

BARNEVELD.
Tolgaarderswoning bij Voorthuizen, tusschen
de kilometerpalen
12 en 13.

Noordelijke of rechter
zijgevel, tusschen het
raam en den linkerhoek
van den gevel, 0,15 M. van
dien linkerhoek, 1,10 M.
boven den onderkant van
het raamkozijn, in de 42e
voeg boven beganen grond.

KLEINE RONDE KRUIsBOUT.

15,385

BARNEVELD.
Protestantsche
kerk te Voorthuizen.

Oostelijke gevel, 1,07
M. van het linker contrefort, ongeveer 2,20 M.
boven beganen grond.

HOOFDMERK

16,795

1

10, 412

1

•

en twee kleine ronde
kruisbouten, een 462
millimeters er boven,
een 451 millimeters er
onder.

en twee kleine ronde
kruisbouten, een 482
millimeters er boven,
een 416 millimeters er
onder.

j

5
Merken
der
Volg- nauwkeurignum- beidsmer. waterpassingen.
5

--~

1

2

Hoogte in M.
Gemeente
en plaats van

Nadere

Omschrijving

plaatf>hescbrijving.

van het merk.

het merk.

Oostelijke gevel, 2,5·l I
HOOFDMERK
Tolgaarderswoning M. van den linkerhoek, en twee kleine ronde
ongeveer 2,20 M. boven kruishouten, een 465
te Oud-Milligen.
beganen grond.
millimeters er boven,
een 467 millimeters er
onder.

I BARNEVELD.

Verscbil
hoven hoven
A.P.
N.A.P.
in M.
tot nu
gevonden. aangenomen. I
36,418

---1--------1----------1---------1----1----1---1

BEESD.
Stoomgemaal bij
de Bisscbopgraafsche sluis.

I

Zuidwestelijk front, 0,33
M. recbts van den linkerkant van bet contrefort, 0,32 M. links van
den recbterkant van het
contrefort, 0,.54 M. hoven
bet baksteenen plint, ongeveer 0,87 M. boven beganen grond.

BEESD.
Zuidwestelijk front, de
Bisscbopgraafsche linkerkant 0,21 M. rechts
sluis.
van den linkerkant van
bet contrefort, de recbterkant 0,~1 M. links van
den recbterkant van bet
contrefort.

RONDE IJZEREN BOUT.

5,282

PEILMERKSTEEN

3,707

met een horizontale groef
en ingebakt hoogtecijfer
van 3,707 M. + N.A.P.

3

BEESD.
Stoomgemaal, aan
het einde van den
Culenborgscben
Vliet, bij de aansluiting van den
Diefdijk aan den
Noorder Lingedijk, ter bemaling
van het polderdistrict Culenborg.

Vóórspringend muurvlak van den zuidelijken
gevel van bet machinehuis, 0,89 M. rechts van
de aansluiting III den
hoek met bet links gelegen muurvlak, 0,42 M.
links van den rechterzijkant van het muurvlak,
2,93 M. schuin onder den
onderkant van den links
gelegen ankerknoop en
0,52 M. of negen lagen
metselwerk hoven den
havenkant van het metselwerk der sluis.

RONDE IJZEREN BOUT.

4,437

4

BEESD.
Stoomgemaal, aan
bet einde van den
Culenborgscben
Vliet, bij de aansluiting van den
Diefdijk aan den
Noorder Lingedijk, ter bemaling
van het polderdistrict Culenborg.

Vóórspringend muurvlak van den zuidelijken
gevel van het machinebuis, 1,04 M. rechts van
de aansluiting in den
boek met bet links gelegen muurvlak, 0,27 M.
links van den rechterzijkant van eerstgenoemd
muurvlak, 1,18 M. boven
den bovenkant van bet
metselwerk der sluis en
twaalf lagen metselwerk
boven den ronden bout.

RONDE BRONZEN KRUISBOUT.

5,093

3,84

-+- 0,133

6
Merken
der
Volg- nauwkeurignum- heidsmer. waterpasI singen.

Hoogte in M.
Gemeente

Nadere

en plaats van

plaatsbeschrijving.

Omschrijving
boven
N.A.P.
gevonden.

van het merk.

het merk.

boven Verschil
A.P.
in M.
tot nu
aangenomen'l

I

1- 0,166

+

BEMMEL.
Put aan den Roswaardschen dam
tegenover
het
huisje voor de
registreerende peilschaal.

In het midden van den
zuidelijken achterwand;
peilschaal verdeeld in centimeters, zonder opschrift,
tellende tot 11,30 M.

NULPUN'f DER
HARDSTEENEN PEILSCHAAL,

2

BEMMEL.
Put aan den Roswaardschen dam
tegenover
het
huisje voor de
registreerende peilschaal.

Zuidelijke achterwand,
0,16 M. rechts van de
peilschaal, 0,17 M. links
van den zijwand en 0,ö4
M. onder den bovenkant
of vier lagen metselwerk
onder den onderkant der
rollaag.

RONDE IJZEREN BOUT.

10,748

3

BEMMEL.
Huis aan den Roswaardschen dam,
toebehoorende aan
J. E. en H. T.
Stokman, gemerkt
D,186.

Noordoostelijke gevel,
de linkerkant 0,3:l M.
rechts van den zijgevel,
de rechterkant 1,09 M.
links van den verticaal
van den steenen dag van
het raam, de bovenkant
1,03 M. boven beganen
grond.

PmLMERKsTEEN

15,127

15,30

+0,173

4

BEMMEL.
Huis aan den Roswaardschen dam, I
toebehoorende aan
J. E. en H. T.
Stokman, gemerkt
D, 186.

14,930

15,102

+

0,172

0,165

0,000

+

0,165

0,164

0,000

+ 0,164

1

Noordoostelijke gevel,
tusschen de vierde en
vijfde laag metselwerk
onder den onderkant van
de rollaag onder het raam,
1,40 M. rechts van den
zijgevel, 0,37 M. links
i van den verticaal van den
steenen dag van het raam.
I

5

6

Zuidelijke zijde; peilBEl\IMEL.
Baksteenen penant schaal verdeeld in centi·
voor het boven- meters, zonder opschrift,
tellende van 10,80 M. tot
genoemde huis.
13,20 M.
Een geëmailleerd ijzeren
peilschaal tellende van
10,80-13,021\1. + N.A.P.
in de nabijheid geplaatst.
BEMl\IEL.
Baksteenen pijler
voor het bovengenoemde huis.

Zuidoostelijke zijde;
peilschaal verdeeld in centimeters, zonder opschrift,
tellende tot 14,20 M.
Een geëmailleerd ijzeren
peilschaal tellende tot
14,02 M. + N.A.P. in de
nabijheid geplaatst.

0,000

0,166

afgeleid uit de hoogte
van deelstreep 10,91 M.

met een horizontale groef
en ingehakt hoogtecijfer
van 15,127 M. + N.A.P.

VmRKAN'l'E IJZEREN
KRUISBOUT

met een horizontale en
een verticale groef, 14
m.M. hoog en 14 m.M.
breed.
Register V, nO. 7.

NULPUNT DER
HARDSTEENEN PEILSCHAAL,

afgeleid uit de hoogte
van deelstreep 12,20 M.
(De peilschaal is gescheurd.)

NULPUNT DER
..,-HARDSTEENEN PEILSCHAAL,

afgeleid uit de hoogte
van deelstreep 14,11 M.

'.

7
Merken
der
Volg- nauwkeurignum- heidsmer. waterpassingen.
7

I

Gemeente
en plaats van

Hoogte in M.

Nadere

Omschrijving

plaatsbeschrijving.

van het merk.

hèt merk.
I

Zuidelijke zijde; peilschaal verdeeld in centimeters, met het opschrift: "Rijks Peilschaal
boven A.P.", tellende tot
16,00 M. -I- A.P.
Een geëmailleerd ijzeren
peilschaal tellende 15,84"
M. + N.A.P. in de nabijheid geplaatst.

BEl\IMEL.

Penant
aangebouwd tegen het
bovengenoemde
huis.

8

BEMMEL.

9

BEl\:lMEL.

Noordelijke
zijgevel,
de linkerzij kant 0,84 M.
rechts van den voor- of
dijkgevel , de rechterzijkant 0,91 M. links van
den steenen dag der deur,
de onderkant 0,90 M.
boven beganen grond.

Dij ksmagazij n
nabij het Pannerdensche veer, gemerkt D, 222.

Dijksmagazijn
nabij het Pannerdensche veer, gemerkt D, 222.

l
10

BEll:lMEL.

11

BEllIMEL.

12

BEMllIEL.

Huis
genaamd
"de Koets", bewoond door en
toebehoorende aan
de Wed. J. Abels
geb. Peters, gemerkt D, 229.

Stalling behoorende bij het veerhuis te Doornenburg , bewoond
door en toebehoorende aan H.
E. Colenbrander,
gemerkt D, 36.

Veerhuis te Doornenburg, bewoond
door en toebehoorende aan H. E.
Colenbrander gemerkt D, 36.

Noordelijke
zij gevel,
0,22 M. rechts van den
voor- of dij kgevel, 1,39
M. links van den steenen
dag der deur, 0,07 M.
onder onderkant peilmerksteen.
Voor- of noord westelijke gevel, de linkerkant
0,46 5 M. rechts van den
noordelijken z~jgevel, de
rechterkant] ,05 M.links
van den steenen dag van
het raam, de onderkant
1,02 M. boven de steenen
goot.

boven Verschil
boven
A.P.
N.A.P.
in M.
tot
nu
geaangeIvonden. nomen.
i

NULPUNT DER
HARDSTEENEN PEILSCHAAl"

0,168

0,000

+ 0,168

afgeleid uit de hoogten
der deelstrepen 15,81 M.
en 15,89 M. + A.P.

PEILMERKSTEEN

17,209

met een horizontale groef
en ingehakt hoogtecijfer
van 17,209 l\L + N.A.P.

V IERKANTJ<J

IJZEREN
KRUISBOUT

17,016

met een horizontale en
een verticale groef, 16
m.M. hoog en 16 m.M.
breed.
Register V, nO. 6.
PEILMERKSTEEN

16,819

met een horizontale groef
en ingehakt hoogtecijfer
van 16,819 M. + N.A.P.

Zuid- of dijkgevel, 1,73
M. rechts van den steenen
dag der staldeur, i,27 5 M.
links van den steenen
dag van het raam van
het woonhuis, 0,66 M. of
11
lagen metselwerk
boven het cementen plint,
en 0,98 M. boven beganen
grond.

RONDE IJZEREN BOUT.

17,813

Oostelijke gevel, in de
lycene, 0,19 M. rechts
van den linkerzijkant ,
0,24 7 M. links van den
rechterzij kant der lycene,
0,98 M. of zestien lagen
metselwerk boven het
cementen plint, 1,22 M.
boven beganen grond.

RONDE BRONZEN KRUISBOUT.

18,127

17,34

+0,324

8
Merken
der
Volg- nauwkeurignum- heidsmer. waterpassingen.

Hoogte in M.
Gemeente
en plaats van

Nadere

Omschrijving

plaatsbeschrij ving.

van het merk.

het merk.

13

Oostelijke gevel, in het
BEMMEL.
Veerhuis te Door- cementen plint van de
nenburg, bewoond lycene, onder den ronden
door en toebe- bronzen kruisbout , de
hoorende aan H. bovenkant ligt gelij k met
E. Colenbrander, den bovenkant van het
cementen plint en de
gemerkt D, 36.
onderkant gelijk met den
beganen grond.

16

BEMMEL.
Rechteroever van
de Waal te Doornenburg.

Op een gemetselden
voet; peilschaal aanwijzende centimeters, met
het opschrift: "Rijks Peilschaal boven A.P.", tellende tot 16,00 M. + A.P.
De peilschaal is bedekt
door een houten plaat,
waarop een geëmailleerd
ijzeren peilschaal is bevestigd.

PE1LMERKSTEEN

Verschil
boven
boven
A.P.
in M.
N.A.P. tot
nu
ge·
aangevanden.
nomen. I
17,026

+0,254

NULPUNT DER
HELLENDE HARDSTEENEN
PEILSCHAAL,

afgeleid uit:
a. de hoogte van deelstreep 16,00 M. + A.P.; -0,167
b. de hoogte van deelstreep12,10M.+A.P.;en -0,221
c. de hoogte van deelstreep 11,95 M. + A.P. - 0,231

BEUSICHEM.
Huis aan den
zuider Lekdij k ,
bewoond door de
Wed. A. Knopbont, gemerkt B,
nO. 185.

Voorgevel ; de linkerkant 0,64 M. rechts van
den steenen dag van het
tweede raam rechts van
de deur, de rechterkant
0,20 M. links van den
steenen dag van het derde
of meest westelijke raam,
de onderkant ongeveer
1,00 M. boven beganen
grond.

2

BEUSICHEM.
Dijksmagazijn op
de binnendijksglooiing, bij hectometerpaalno.17.

Westelijke gevel, 1,17
M. rechts van den voorgevel, 0,30 M. boven
den bovenkant van den
cementen rand van het
linker luchtgat, 0,58 M.
onder de voeg strookende met den onderkant
van den cementen raamdorpel.

RONDE IJZEREN BOUT.

9,356

3

BEUSICHEM.
Dijksmagazijn op
de billnendij ksglooiing, bij hectometerpaal nO. 17.

Westelijke gevel, 1,10
M. rechts van den voorgevel, 1,07 M. links van
den steenen dag van het
raam, elf lagen metselwerk boven den ronden
bout.

RONDE BRONZEN KRUISBOUT.

10,000

1

]7,28

met een horizontale groef
en ingehakt hoogtecijfer
van 17,026 M.+N.A.P.

PEILMERKSTEEN

5,466

met een horizontale groef
en ingehakt hoogtecijfer.

0,000 + 0,167
0,000

+ 0,221

0,000

+ 0,23 t

5,54

+0,074

9
Merken
der
Volg- nauwkeurignum- heidsmer. water·
passinp;en.

Hoogte in M.
Gemeente
en plaats van

Nadere

Omschrijving

plaatsbeschrij ving.

van het merk.

het merk.

I

4

5

boven Verschil
boven
A.P.
N.A.P.
tot
nu in M.
geaangeI vonden. nomen.

BEUSICHEM.
Gecementeerde
peilput boven het
dijksmagazijn.

Peilschaal verdeeld in
NULPUNT DER
1-0,220
centimeters, met het op- HARDSTEENEN PEILSCHAAL,I
schrift: "Boven A.P.", afgeleid uit de hoogte
tellende van 7,00 M. tot I van deelstreep 8,70 M.
8,70 M. + A.P.
+ A.P.

0,000

+0,220

BEUSICHEM.
Veerhuis te Beusichem bewoond
door C. van den
Berg, toebehoorende aan de gemeente, gemerkt
B, 171.

Voorgevel, 0,54 M.links I VIERKANTE IJZEREN
van den noordelijken zij- I
KRUISBOUT
gevel, 0,20 M. rechts van met een horizontale en
den verticaal van den I een verticale groef, 20
steenen dag van bet mee,st m.M. hoog en 20 m. \1 .
noordelijke raam, 0.34 breed.
M. boven de bestrating
Register V, nO. 118.
I

8,09

+0,103

1

1

7,987

1

I~--I-----I----------I-------------'--------'-'-------1-----1-----1----1

1

Voorgevel, rechts van
BOMMEL. (ZALT-)
Huisje voor de den ingang, 0,30 M. van
den pilaster en van het
Jij kspeilschaal.
deurkozijn, ongeveer 1,41
M. boven beganen grond.

PUPBOUT
en twee kleine ronde
kruisbouten . een 337
millimeters 'el' boven,
een 294 millimeters er
onder.
Het huisje helt eenigszins over.

9,759

2

Geslagen in een pijler
BOMMEL. (ZALT-)
Haven te Zalt- ongeveer ter boogte van
de aanwijzing 7,51 M.
Bommel.
op ondtrvolgende hardsteenen peilschaal; 0,10
M. links van die peilschaal, 0,20 M. rechts van
den linkerkant des pijlers.

VIERKANTE IJZEREN
KRUISBOUT
met één horizontale en
twee verticale p.roeven,
16 m.M. boog' en 18
m.M. breed.

7,400

3

4

I
I

NULPUNT DER
BOMMEL. (ZALT-) I Tegen een pijler; peilHaven te Zalt- I schaal verdeeld in centi- HARDSTEENEN PEILSCHAAL,
meters, met bet opschrift: afgeleid uit de hoogte
Bommel.
"Rijks Peilscbaal boven van deelstreep 7,349 M.
A.P.", tellende tot 7,90 + A.P. (onder den barst).
M. -+ A.P. De schaal is
gebarl:lten ter boogte van
deelstreep 7,36 M.
Tegen een pijler, links
BOMMEL. (ZALT-)
Haven te Zalt- van de hardsteenen peilschaal; peilschaal verBommel.
deeld in centimeters,
zonder opschrift, tellende
tot 5,00 M.

NULPUNT DER
HOUTEN PEILSCHAAL,
afgeleid uit de hoogte
van deelstreep 4,650 M.

Westzijde, links van
BOMMEL. (ZALT-)
Toren van de Proden ingang, in de nis,
testantsche kerk. 0,30 M. van den rechterkant, 0,30 M. van den
linkerkant en 1,06 M.
boven den onderkant der
nis, ongeveer 2,28 M.
boven beganen grond.

HOOFDl\IERK
en twee pijpbouten, een
538 millimeters er boven,
een 445 millimeters er
onder.

1- 0,119

0,000

+0,119

I

I
2,591

1

!
!
I,

6

"

8,138

1

:
III

I
I

I

L....-..-:--~_:...-.--_--:.--_----:...---:......--...:.-

10
Merken
der
Volg- nauwkeurignum- heidsmer. waterpas- I
I sIngen.

Hoogte in M.
Gemeente
en plaats van

Nadere

Omschrijving

plaatsbeschrij ving.

van het merk.

het merk.

7

Westelijke
zijgevel,
BOMMEL. (ZALT-)
rechts van het rechter
Raadhuis.
raam, 0,46 M. van den
hoek van den muur, ongeveer 2,07 M. boven beganen grond.

8

BOMMEL. (ZALT-)
Noordelijk landhoofd;
Spoorwegbrug
oóstelijk van de rails, in
over de Waal.
de rollaag onder de rails.

9

Cs 104

10

1

I

2

I

I

BRONZEN KNOPBOUT.
HOOGSTE PUNT.

14,284
1

(De knop van den bout I
is verdwenen).

BOMMEL. (ZALT-)
Voormalig veerhuis, genaamd
"Panoven", aan
de Waal boven
Zalt-Bommel, bewoond door C.
J. van den Bosch,
gemerkt E, 28.

Oostelijke zijgevel, de I
PEILMERKSTEEN
linkerkant 0,13 M. rechts met een horizontale groef
van den steenen dag van en ingehakt hoogtecijfer
het venster, de rechter- van 8,821 M. + N.A.P.
kant 0,21 M. links van
den voorgevel, het midden der groef ongeveer
0,89 M. boven beganen
grond.

BRONZEN KNOPBOUT.
HOOGSTE PUNT.

RONDE IJZEREN BOUT.

PEILMERKSTEEN
Noordelijke rechtstandsmuur van den buitenwa- met een horizontale groef
terloop, tusschen de beide en ingehakt hoogtecijfer
schotbalksponningen, de van 3,88~ lYI. + N.A,P'I
linkerkant 0,10 M. rechts
van den rechterkant der
westelijke schotbalksponning, de rechterkant 0,10
M. links van den linkerkant der oostelijke schotbalksponning, de boven- I
I kant
1,47 M. Ol;der den
I bovenkant der rollaag.
I

8,378

GROOTE KRUISBOUT

Zuidelijk landhoofd, in
de hardsteenen dekzerk,
oostelijk van de rails.

BRAKEL.
Stoomgemaal binnen den Brakelschen dwarsdijk
van de polders
Brakel en Pouderoijen.

Verschil
boven
boven
A.P.
in M.
N.A.P.
tot nu
geaangeI vonden.
nomen'l

en twee pijpbouten, een
301 millimeters er boven,
een 404 millimeters er
onder.

BOMMEL. (ZALT-)
Spoorwegbrug
over de Waal.

Zuidelijke rechtstandsBRAKEL.
Stoomgemaal bin- muur van den buitennen den Brakel- waterloop: beoosten de
sehen dwarsdijk beide schotbalksponninvan de polders gen, 0,17 M. rechts van
Brakel en Pou- I den hoek van het aanslui·
tende muurwerk, 3,39 M.
deroijen.
links van het westelijke
front, 0,38 M. onder den
bovenkant der rollaag.

I

17,856

8,821

8,99

+0,169

4,07

+0,181

5,372

3,889

I

11
I

Merken
der
Volg- nauwkeurignum- heidsmer. water·
passingen.

I

Gemeente

Omschrijving

Nadere

en plaats van

Hoogte in M.

van het merk.

plaatsbeschrijving.

het merk.

I

I

3

I Westelijk buitenfront ,
PEJLMERKSTEEN
BRAKEL.
de linkerkant 0,96 M. met eene horizontale
Uitwateringsluis
in den Brakel- rechts van de aansluiting groef en ingehakt hoogteschen dwarsdijk, aan den noordelijken vleu- cijfer van 2,818 M.+
genaamd " Veld- gelmuur, de rechterkant I N.A.P.
1,54 M. links van de aanslui!>".
sluiting aan den zuide- I
lijken vleugelmuur , de I
bovenkant 1,11 M. onder
den bovenkant der 1'01- I
laag.

boven
A.P.
tot nu
aangenomen.

boven
N.A.P.
gevonden.

2,818

Verschil
in M.

3,09 +0,272

i

I

I
I

i

I

i

1

2

C, 226

Ct 253

Oostelijk front, 0,18 M.
ten noorden van het midden van het front, 0,28
M. onder den bovenkant
der dekzerk.

PEILMERKSTEEN
met eene horizontale
groef en ingehakt hoogtecij fel' van 9,.564 M. +
NA.P.

9,564

Westzij de links van den
ingang, 1,33 M. van den
linkerhoek, 1,70 M. links
van de deuromlijsting ,
0,80 M. boven het plint,
ongeveer 1,75 :M. boven
beganen grond.

HooFDMERK
en twee pijpbouten, een
363 millimeters er boven,
een 287 millimeters er
onder.

12,000

Oostelijke of voorgevel,
links van het raam, 0,22
M. rechts van den linkerhoek des gevels, ongeveer
1,06 M. boven beganen
grond.

PEJLMERKSTEEN
met eene horizontale
groef en ingehakt hoogtecijfer van 10,711 M. +
N.A.P.

10,711

BRUMMEN.
Oostelijke of voorgevel,
Tolgaarderswoning links van het raam, 0,42
bij den tol nabij M. onder den laatstgeBrummen, aan noemden peilmerksteen.
den straatweg van
Arnhem naar Zutphen, tusschen de
kilometerpalen 21
en 22.

VIERKANTE KRUIS BOUT
met eene horizontale en
eene verticale groef.
Waterstaatsregister
VIII, IJssel. NO. 58.

10,164

BRUl\IMEN.
Duiker met schuif,
onder den straatweg van Arnhem
naar Zutphen tusschen de kilometerpalen 19 en 20.

I

BRUMMEN.
Toren van de Protestantsche kerk.

I

3

4

C, 227

C, 228

9,74 +0,176

BRUMMEN.
Tolgaarderswoning
bij den tol nabij
Brummen, aan
den straatweg van
Arnhem naar Zutphen, tusschen de
kilometerpalen 21
en 22.

I

I

Ij

10,87 +0,159
I

10,32 +0,156

12
Merken
der
Volg- nauwkeurignum- heidsrnel'. waterpassingen.

I

Hoogte in M.
Gemeente
en plaats van

Nadere

Omschrijving

plaatsbeschrijving.

van het merk.

het merk

boven Verschil
boven
A.P.
N.A.P.
in M.
tot
nu
geaangevonden. nomen.

5

BRUMMEN.
Duiker in de Rhienderensche beek,
onder den straatweg van Arnhem
naar
Zutphen,
tusschen de kilometerpalen 23 en
24.

Oostelijk front, 0,15 M.
ten zuiden van het midden van het front, 0,50
M. onder den bovenkant
der dekzerk.

PEILMERKS1EEN
met eene horizontale
groef en ingehakt hoogtecijfer van 8,366 M. +
NAP.

8,366

1

BUURMALSEN.
Brughuis aan den
rechteroever van
de Linge, gemerkt
B,46.

Oostelijke of voorgevel,
0,37 M. rechts van den
steenen dag der deur,
1,07 M. links van den
steenen dag van het raam
en dertien lagen metselwerk boven den ronden
bont.

RONDE BRONZEN KRUISBOUT.

5,781

2

BUURMALSEN.
Brughuis aan den
rechteroever van
de Linge, gemerkt
B,46.

Oostelijke of voorgevel,
0,44 M. rechts van den
steenen dag der deur,
1,00 M. links van den
verticaal van den steenen
dag van het raam, drie
lagen metselwerk of 0,175
M. boven het baksteenen
plint, 0,50 M. boven het
straatje.

RONDE IJZEREN BOUT.

5,047

BUURltIALSEN.
Steenen duiker te
Tricht.

Zuidelijk front, de linkerkant 2,02 M. rechts van
den linkervleugel, de rechterkant ongeveer 1,76 M.
links van den rechtervleugel, de bovenkant
0,74 M. onder den bovenkant van de rollaag.

PEILMERKSTEEN
met een horizontale groef
en ingehakt hoogtecijfel'
van 4,055 M. + N.A.P.

4,055

BUURl\IALSEN.
Steenen duikèr te
Tricht.

Zuidelijk front, tusschen
de 5e en 6e laag metselwerk onder den onderkant der rollaag, de boven..
kant 0,42 M. onder den
bovenkant der rollaag.

VIERKAN'rE IJZEREN
KRUISBOUT
rnet een horizontale en
een verticale groef.
BOVENKANT.
Registers I, II en IIL
Bijlage VIII, na. 46,
geeft voor midden hout
4,61 M.

4,489

•

3

4

I

8,50 +0,134

4,08 +0,025

13
Merken
der
Volg- nauwkeurignum- heidsmer. waterpassingen.

I
Gemeente
en plaats van

Nadere

Omschrijving

plaatsbeschrij ving.

van het merk.

het merk.

I
BUURMALSEN.
Woning te Tricht,
bewoond door D.
den Ouden en toebehoorende aan
A. van Gelder ,
gemerkt T, nO. 72.

.1)

Hoogte in M.
boven boven
A.P.
N.A.P.
tot nu
geaangeI vonden.
nomen.
,

Noordoostelijke gevel,
0,64 M. rechts van den
zuidoostelijken gevel, 0,54
M. links van den steenen
dag van het venster,
0,17 M. boven het plint
en ongeveer 0,62 M. boven
beganen grond.

VIERKANTE IJZEREN
KRUISBOUT
met één horizontale en
twee verticale groeven,
16 m.M. hoog en 16
m.M. breed.

Verschil
in M.

I

5,604

I

6

BUURMALSEN.
Trichtsche sluis.

Zuidwestelijk front, de
linkerkant ongeveer 1,88
M. rechts van den linkervleugel, de rechterkant
ongeveer 1,83 M. linká
van den rechtervleugel,
de bovenkant 9 lagen metselwerk onder den onderkant en 0,63 M. onder den
bovenkant van de rollaag.

PEILNfERKSTEEN
met een horizontale groef
en ingehakt hoogtecijfer
van 3,871 M. + N.A.P.

3,871

I

I
I

I
I
I
I

CULENBORG.
Spoorwegbrug
over de Lek.

Zuidelijk landhoofd.

BRONZEN KNOPBOUT.
HOOGSTE PUNT.

17,026

3

CULENBORG.
Spoorwegbrug
over de Lek.

Oostelijk aanzicht van
het zuidelijk landhoofd,
0,61 5 M. rechts van den
dag der frontopening, vier
lagen metselwerk boven
den vierkanten bont.

RONDE BRONZEN KRUISBOUT.

8,292

4

CULENBORG.
Oostelijke vleugel van
Steenen duiker in het noordelijk of buitende zomerkade, front, de bovenkant één
even beoosten den laag metselwerk onder
spoorweg.
den onderkant der tweede
vlechting, gerekend van
den frontmuur.

PEILMERKSTElJlN
met een horizontale groef
en ingehakt hoogtecijfer.

4,079

6

CULENBORG.
Voorgevel, 0,41 M. rechts
Huisje van de van den dag der deur,
registreerende peil- O,:U M. links van den
schaal.
pilaster, 0,07 M. of één
laag metselwerk boven
het plint.

RONDE IJZEREN BOUT.

8,271

1

O2 95

3,99

+ 0,119

I

14
Merken I
der
Volg- nauwkeurignum- heidsmer. waterpasI singen.

H09gte in M.
Gemeente

Nadere

en plaats van

plaatsbeschrijving.

Omschrijving
van het merk.

het merk.

boven
N.A.P.
gevonden.

boven Verschil
A.P.
in M.
tot nu
aangenomen. I
I

7

Voorgevel, 0,36 M. rechts
CULENBüRG.
Huisje van de van den dag der deur,
registreerende peil- 0,36 M. links van den
pilaster, tusschen de
schaal.
lOde en de llde laag
metselwerk boven het
plint.

RONDE BRONZEN KRUISBOUT.

8,696

8

CULENBüRG.
Havenfront, het mid-I
Sluis aan de haven den van den bout 0,38 M.
rechts van den zijkant
te Culenborg.
der hardsteenen peilschaal, 0,17 M. links van
de sponning dei sluis,
tusschen de 4de en de 5de
laag metselwerk onder de
dekzerk.

VIERKANTE IJZEREN
BOUT
met een horizontale en
een verticale groef, 16
m.M. hoog en 16 mMo
breed.
BOVENKANT.

5,955

V IERKANTE IJZEREN
BOUT
met een horizontale en
een verticale groef, ~1
m.M. hoog en 21 m.M.
breed.
BOVENKANT.

8,349

1

1

9

CULENBüRG.
Peilput.

Het midden van den
bout 0,32 M. rechts van
den rechterzij kant der
hardsteenen peilschaal,
III de 2de laag metselwerk onder de rollaag.

10

CULENBüRG.
Peilput.

Peilschaal verdeeld in
NULPUNT DER
- 0,052
centimeters, met het op- HARDSTEENEN PEILSCHAAL,
schrift: "Rijks Peilschaal afgeleid uit de hoogte
boven A.P.", tellende tot van deelstreep 8,70 M.
8,70 M. + A.P.
+ A.P.

0,000

+0,052

12

CULENBÜRG.
Haven.

Hardsteenen rijkspeilschaal, de hoogste deelstreep van H,70 M. +
A.P. is 0,22 M. onder den
vlakken bovenkant der
schaal.

NULPUNT DER PEILSCHAAL, - 0,055
afgeleid uit de hoogten
der deelstrepen 6,53 M.
en 6,70 M. + A.P.

0,000

+0,055

13

CULENBüRG.
Veerhuis.

Noordwestelijke, naar
de rivier gekeerde gevel,
tusschen het eerste en het
tweede raam van den
rechterhoek, 0,61 M. rechts
van de opening van het
onderste kleine raam, de
groef 0,24 M. onder den
onderkant der hardsteenen raamdorpels, en 1,29
M. boven beganen grond.

PEILMERKSTEEN
met een horizontale groef
en ingehakt hoogtecijfer
van 7,732 M. + N.A.P.

7,79

+0,058

7,732

15
Merken
der
Volg- nauwkeurignum- heidsmer. waterpassingen.

Hoogte in M.
Gemeente
en plaats van

Nadere

Omschrijving

plaatsbeschrijving.

van het merk.

Onder den voorgaanden
peilmerksteen.

VIERKANTE KRUISBOUT
met één horizontale en
twee verticale groeven.

het merk.

I

I

14

Cs 98

CULENBORG.
Veerhuis.

15

Cs 99

CULENBORG.
Binnenpoort.

18

Cl 159

CULENBORG.
Raadhuis.

CULENBORG.
Huis binnendijks
in den polder Redichem, bewoond
door en toebehoorende aan A. H.
van Everdingen ,
gemerkt G, 31.

7,317

GEDENKSTEENEN
voor hooge waterstanden
bij doorbraak.
ONDERKANT DER STEENEN.
Zuidelijke frontmuur,
oostelijke zijde.

16

boven Verschil
boven
A.P.
N.A.P.
in M.
tot nu
geaangeI vonden. nomen.

I

I
I

LOENEN, 1644.
HOLTHUIZEN en OosTERHOUT, bij de RIETKAMER, 165l.
Wederinbraak
van
HOLTHUIZEN, 1651.
HUISSEN, 28 Dec. 1769.
OCHTEN en P ASWAEY,
(2/2) 1726.
DOORNIK, OOSTERHOUT
en LOENEN, 16(~21)58.
BEMMEL en
LDEN ,
3 Jan. 1741.

4,598
4,855

4,69
4,96

+0,092
-+- 0,105

4,774

4,87

-+- 0,096

4,774
5,074

4,86
.5,17

+0,086
+0,096

5,208

5,30

-+-0,092

5,391

5,49

+

6,13

+0,076

Zuidelijke frontmuur,
oostelijke pilaster.

OOSTERHOUT en ELDEN,
23, 24 en 25 Jan. 1820.
Waterstaatsregister V,
Nederrijn en Lek, nO.
130.

6,054

Noordoostelijke zijgevel,
links van het linker raam,
0,27 M. rechts van den
hoekpilaster , 1,31 M. boven den ondersten band
van gehouwen steen, ongeveer 2,10 M. boven
beganen grond.

HOOl<'DMERK
en twee pijpbouten, een
313 millimeters er boven,
een 320 millimeters er
onder.

7,683

Noordelijke of voorgevel, tusschen het tweede
en derde raam rechts van
den oostelijken zijgevel,
0,86 M. rechts van den
steenen dag van het
tweede, 0,82 M. links van
den sieenen dag van het
derde raam, 1,60 M. boven
den bovenkant van het
plint, ongeveer 2,04 M.
boven beganen grond.

RONDE IJzEREN BOUT.

I

I

8,096

0,099

16
Merken I
der
Volg- nauwkeurignum- heidsmer. waterpassingen.
19

20

21

22

23

24

O2 121

Hoogte in M.
Gemeente

Nadere

Omschrij ving

en plaats van
plaatsbeschrijving.

van het merk.

het merk.

CULENBORG.
Huis binnendijks
in den polder Redichem, bewoond
door en toebehoorende aan A. H.
van Everdingen ,
gemerkt G, 31.

Noordelijke of voorgevel, I
tusschen het tweede en I
derde raam rechts van I
den oostelijken zijgevel,
0,92 M. rechts van den
steenen dag van het I
tweede, 0,76 M. links van I
den steenen dag van het
derde raam, drie lagen
metselwerk boven den
ronden bout.

CULENBORG.
Doorgang onder
den spoorweg bij
den zuider Lekdijk, in den weg
tusschen Oulenborg en het fort
Everdingen.

Zuidelijk
landhoofd,
rechter vleugel.

CULENBORG.
Doorgang onder
den spoorweg bij
den zuider Lekdijk, in den weg
tusschen Oulenborg en het fort
Everdingen.

Zuidelijk landhoofd,
rechter vleugel, 0,056 M.
boven den bovenkant van
den peilmerksteen.

CULENBORG.
Inundatiesluis bij
het fort 't Spoel.

Hardsteenen peilschaal
aan het zuidelijke of binnensluishoofd, westelijk
tusschenpenant, noordelijke punt.

NULPUNT DER PEILSCHAAL, -

CULENBORG.
Inundatiesluis b~j
het fort 't Spoel.

Hardsteenen peilschaal
aan het zuidelijke of binnensluishoofd, westelijk
tusschenpenant, zuidelijke
punt.

NULPUNT DER PEILSCHAAL, -

CULENBORG.
Oostelijke buitenvleuBuitensluis bij het gel , beneden ondervolfort 't Spoel.
genden ronden bout, de
rechterkant 1,18 M. links
van
den hardsteenen
schuifstijl.

boven
N.A.P.
gevonden.

RONDE BRONZEN KRUISBOUT.

8,268

PEILMERKSTEEN

9,056

boven Verschil
A.P.
in M.
tot nu
aangenomen'l

met eene horizontale
groef en ingehakt hoogtecijfer van 9,056 M. +
N.A.P.

VIERKANTE IJZEREN
KRUISBOUT

9,238

met een horizontale en
twee verticale groeven,
17 m.M. hoog en 17 m.M.
breed.

0,041

0,000

+0,041

0,085

0,000

+0,035

afgeleid uit de hoogten
der deelstrepen 4,00 M.
en 4,24 M. + A.P.

afgeleid uit de hoogten
der deelstrepen 3,50 M.
en 3,49 M. + A.P.

PEILMERKSTEEN

met een horizontale groef
en ingehakt hoogtecijfer
van 5,707 M. + N.A.P.

5,707 I

I.

Merken
der
Volg- nauwkeurignum- heidsmer. waterpas- I
singen. I

,17
Hoogte in M.

Gemeente

~~-

Nadere

Omschrijving

plaatsbeschrijving.

van het merk.

en plaats van
het merk.

I

I

I

boven Verschil
boven
A.P.
N.A.P.
in M.
tot nu
geI
aangeI vonden. name!).
I

i

25

CULENBORG.
I Oostelijke buitenvIeu·
Buit,n,\ui, bij h',! g,l, één laag m,."lw"k
fort 't Spoel.
boven den onderkant der
2de vlechting van boven
I gerekend, 1,30 M. links
I van
den hardsteen en
I schuifstijl.

RONDE IJZEREN BOUT.

7,237

I

i

I

26

CULENBORG.
I Oostelijke buitenvleuBuitensluis bij het i gel; peilschaal verdeeld
fort 't Spoel.
i in centimeters, tellende
I tot 8,30 lV!.

NULPUNT DER
-0,037
GEËMAILLEERD IJZEREN
PEILSCHAAL,
afgeleid uit de hoogten
der deelstrepen 6,13 M.
en 6,15 M.

I
!

0,000 +0,037

,
II

I

1

DEIL.
I
Woning te Deil, i
genaamd "Bouw- I
lust", bewoond i
door en toebe-,
hoorende aan A. I
Kolff, gemerkt I
D, 42.

2

7,531

7,67 +0,139

---

I------~--------~-~-----

--

1

Noordelijke of voorgevel,
PEILMERKSTEEN
de linkerkant 0,43 M. met· een horizontale groef
rechts van de raamomlijs- en ingehakt hoogtecijfer
ting, de rechterkant 0,46 van 7,531 M + N.A.P.
M.links van den westelijken gevel, de onderkant
0,92 M. boven het plint,
het midden der groef ongeveer, 1,46 M. boven beganen grond.

AD 1 1

AD 1 2

I

DIDAM.
Zuidelijke gevel, onder
I
Hervormde kerk I het eerste of blinde raam
te Didam.
I rechts van den toren,
I 2,18 M. rechts van het
linkercontrefort, 1,82 M.
links van het rechtercontrefort. tusschen de 7de
en 8ste laag metselwerk
boven het plint, ongeveer
1,13 M. boven beganen
grond.

PIJPBOUT.

DIDAM.
Zuidelijke gevel, onder
Hervormde kerk I het eerste of blinde raam
te Didam.
rechts van den toren,
I 2,15 M. rechts van het
linkercontrefort, 1,82 M.
links van het rechtercontrefort, tusschen de
1ste en 2de laag metselwerk boven het plint,
ongeveer 0,70 M. boven
beganen gronci.

RONDE IJzEREN BOUT.

I

14,831

I
I

14,400

I

I

I

18

I

IMd~en I

nauw- I
keurignUID- heidsmer. waterpasI singen.

Volg-

Hoogte in M.
Gemeente

2

I

boven
N.A.P.
gevonden.

boven Verschil
A.P.
. M
tot nu
In
.
aangenomen·1
!I

I

DODEWAARD.
Huis aan den
I
Waaldijk , nabij
de peilschalen, bewoond door de
erven van Ommeren en toebehoorende aan J de
Haas en Chr. Duys,
gemerkt A, 41.
1

DODEWAARD.
Waalwijk nabij
den stoombootsteiger.

'

I

I

1

PEILNIERKS'fEEN
i Zuidwestelijke of dijk~ I
I gevel, de linkerkant on- , met een horizontale groef

DODEWAARD.
Peilput van baksteen aan den
Waaldijk, nabij
den stoombootsteiger.

10,699

10,85

+ 0,151

geveer 2,60 M. rechts van en ingehakt hoogtecijfer
den achtergevel, de rech- van 10,699 M. + N.A.P.
I terkant ongeveer 3,06 M. I
! links van den voorgevel,
i het midden der gro(:f I
i ongeveer
1,82 M. boven
I den grond, de bovenkant
i 5 lagen metselwerk onder
! den
onderkant van de
ankerknoopen der beidA
i ankers.
I

I.

I

I

i
I

I
I

3

van het merk.

plaatsbeschrij ving.

het merk.

I
'

1

Omschrijving

:Nadere

en plaats van

Peilschaal, bevestigd
op klossen in het dijkstalud, aanwijzende tot
in centimeters, met beschadigden kop, vroeger
met opschrift: "Peilschaal
boven A.P.", tellende tot
13,10 M. + A.P.
Een gedeelte tegen het
talud van den afweg naar
de losplaats, het ander
gedeelte tegen het dijkstalud.
Tegen den noordoostelijken achterwand van
den baksteenen pijler;
peilschaal verdeeld in
centimeters, met het opschrift: "Rijks Peilschaal
boven A.P.".

4

Zuidelijke of dijkgevel,
DODEWAARD.
Veerhuis bewoond 0,35 M. rechts van den
door en toebe- westelijken zijgeveL 0,66
hoorende aan K. M. links van den steenen
W. F. Hendriks, dag van het raam, 1,67
M. boven het cementen
gemerkt A, 36.
plint, ongeveer 2,15 M.
boven beganen grond

5

DODEWAARD.
Veerhuis bewoond
door en toebehoorende aan K.
W. F. Hendriks,
gemerkt A, 36.

Zuidelijke of dijkgevel,
0,25 M. rechts van den
westelijken zijgevel, 0,76
M. links van den steenen
dag van het raam, 2,24
M. boven het cementen
plint, ongeveer 2,72 M.
boven beganen grond.

}l"ULPUN'f DER
HELLENDE HOUTEN RIJKSPEILSCHAAL,

0,164

0,000 -+- 0,164

afgeleid uit de hoogte
van deelstreep 13,00 M.
+ A.P.
(Overdekt door geëmailleerd ijzeren peilschalen). •

NULPUNT DER
HARD8TEENEN RIJKSPEIL'CHAAL,

1-0,152

afgeleid uit de hoogten
der deelstrepen 12,68 M.
en 12,75 M. -+- A.P.

RONDE IJZEREN BOUT.

12,889

RONDE BRONZEN KRUISBOUT.

13,4.57

0,000

+

0,152

19
Merken
der
Volg- nauwkeurignum- heids·
mer. water·
.passIngen.
I

I

I

Gemeente

Nadere

en plaats van

plaatsbeschrijving.

het merk.

Hoogte in M.

I

i

Omschrijving

I

van het merk.

I
I

I
I

I
I

boven Verschil
boven
A.P.
N.A.P.
in M.
tot nu
geaangeI vonden. nomen. I

I
RONDE BRONZEN KRUIS- I 14,253
BOUT.

DODEWAARD.
Herberl! aan den
Waaldijk, westelijk van Dodewaard, bewoond
door en toebehoorende aan D.
J. van Stralen,
gemerkt A, 34.

Noordelijke of dijkM. rechts
~evel, 0,42
van den steenen dag der
deur, 0,81 M. links van
den steenen dag van het
rechter raam, 1,36 M.
boven het cementen plint,
ongeveer 1,80 M. boven
beganen grond.

7

DODEWAARD.
Kerk te Dodewaard.

Oostelijke of achtergevel, de linkerkant 1,91
M. rechts van den zuide·
lijken gevel, de rechterkant 1,97 M. links van
het nieuw aangebouwde
gedeelte, de onderkant
ongeveer 1,38 M. boven
beganen g-rond.

PEILMERKSTEEN
met een horizontale groef
en ingehakt hoogtecijfer
van 13,841 M. + N.A.P.

13,841

8

DODEWAARD.
Kerk te Dodewaard.

Oostelijk muurvlak van RONDE BRONZEN KRUIShet koor, linker contre- I
BOUT.
fort, 0,15 M. rechts van
den linkerhoek, 0,28 M.
links van den rechterhoek, ongeveer 1,80 M.
boven beganen grond.

14,715

9

I Zuidoostel\jk muurvlak
DODEWAARD.
Kerk te Dode- van het koor, 0,94 M.
waard.
rechts van het linkercontrefort, 0,9.5 M. links
van het rechtercontrefort,
de onderkant ongeveer
1,81 M. boven beganen
grond.

GEDENKSTEEN
met een horizontale groef,
50 e.M. hoog en 88 cM.
breed.
GROEF.
Register H, nO. 69.

14,704

10

DODEWAARD.
Dij ksmagazijn aan
den
Waaldijk
tus8chen Hien en
Dodewaard, gemerkt B, 11.

Zuidelijke of voorgevel,
4,91 M. rechts van den
ingang, 0,2H M. links
van den zijgevel, twee
lagen metselwerk beneden den onderkant van
de rollaag onder het
blinde venster.

VIERKANTE IJZEREN
BOUT
gemerkt R K, 14 m.M.
hoog en 14 m.M. breed.
BOVENKANT.

13,921

11

DODEWAARD.
Gereformeerde
kerk te Hien, gemerkt B, 21.

Westelijke torenmuur,
de linkerkant 0,71 M.
rechts van den noordelijken zijgevel des torens,
de rechterkant 1,56 M.
van den steenen dag van
den ingang, de onderkant
1,61 M. boven beganen
grond.

PEILMERKSTEEN
met een horizontale groef
en ingehakt hoogtecijfer
van 11,298 M. + N.A.P.

11,298

6

I
I

I

I
I

I

I

I

i

I

13,96

+0,119

14,84

+0,136

11,42

+

0,122

20
Merken I
der
Volg- nauwkeurignum- heidsmer. waterpasI singen.
12

Hoogte in M.
Gemeente

Nadere

Omschrijving

plaatsbeschrijving.

van het merk.

Westelijke torenmuur,
0,89 M. rechts van den
noordelijken zijgevel des
torens, 1,73 M. links van
den v.erticaal van den
steenen dag van den ingang, in de voeg overeenkomende met
het
midden der rollaag onder
het lichtraam boven den
ingang.

VIERKANTE IJZEREN
KRUISBOUT

het merk

DODEWAARD.
Gereformeerde
kerk te Hien, gemerkt B, 2].

DODEWAARD.
Gereformeerde
kerk te Hien, gemerkt B, 21.

Zuidelijke muur, onder
een raam, de linkerkant
1,80 M. rechts van het
linkercontrefort, de rechterkant 1,79 M. links van
het rechtercontrefort, de
onderkant 1,07 M. boven
het plint en 2,30 M. boven
den grond.

DODEWAARD.
Herberg te Hien,
genaamd
"De
Engel", bewoond
door en toebehoorende aan H.
Gerritsen,
gemerkt B, 1.52.

Noordelijke gevel, 0,35
M. rechts van den steenen
dag der deur, 1,63 M.
links van den steenen dag
van het raam, de bovenkant 0,20 M. boven het
plint en ongeveer 0,81
M. boven de geportlande
stoep.

16

DODEWAARD.
Schuur van de
woning aan den
weg van Hien
naar de Halte
Hemmen, bewoond
door en toebehoorende aan de
Wed. J.deLeeuw,
gemerkt E, 31.

Westelijke gevel, 0,37
M. rechts van den verticaal van den steenen I
dag van het venster,
1,59 M. links van den
zuidelijken zijgevel, 0,48
M. boven den bovenkant
van het plint, ongeveer
0,94 M. boven beganen
grond, 6 lagen metselwerk boven den ronden
ijzeren bout.

17

DODEW AARD.
Schuur van de
woning aan den
weg van Hien
naar de halte
Hemmen, bewoond
dOOl~
en toebehoorende aan de
Wed. J. de Leeuw,

Westelijke gevel, 0,30
M. rechts van den verticaal van den steenen dag
van het venster, 1,66 M.
links van den zuidelijken
zijgevel, 0,12 M. boven
den bovenkant van het
plint, ongeveer 0,.58 M.
boven beganen grond.

13

14

Verschil
boven
boven
A.P.
N.A.P.
in M.
tot nu
geaangevonden.
nomen'l

en plaats van

1_~~_---!.__ge_m_e_r_kt_B_3_1_._~

---!.

12,633

met een horizontale en
een verticale groef.
ONDERKANT.

Register II, nO. 64,
geeft voor midden bout
12,81 + A.P.

11,741

GEDENKSTEEN

met een horizontale groef
en het opschrift:
"Herbouwd AU. 1842".
De steen is 0,~9 M.
hoog en 0,47 M. breed.

12,616

PEILMERKSTEEN

met een horizontale groef
en ingehakt hoogtecijfer
van 12,616 M. + N.A:P.

RONDE BRONZEN KRUISBOUT.

9,166

RONDE IJZEREN BOUT.

8,806

I'

I
1

...i...._ _","---_ _...l...-_ _[

21
Merken
der
Volg- nauw·
keurignum- heidsmer. waterpassingen.

I

I
Uemeente
en plaats van

Hoogte in M.

Nadere

Omschrijving

plaatsbeschrijving.

van het merk.

boven Verschil
boven
A.P.
in M.
N.A.P. tot
nu
O'en
aangeI vonden. nomen.
I

het merk.

I

I

18

DODEWAARD.
Steenen brug in
den weg van Hien
naar Hemmen,
zuidelijk van den
overweg in den
spoorweg.

Westelijk front, 1,65 M. I VIERKAN'.rE IJZEREN
rechts van den noordeKRUISBOUT
lijken vleugel, 1,69 M. met een horizontale en
links van den zuidelijken een verticale groef, 16
vleugel, onmiddellijk on- mMo hoog en 16 m.M.
der den onderkant of breed.
0,22 M. onder den bovenkant van de rollaag.

19

DODEWAARD.
Woning aan den
weg van de Hemmensche
brug
langs den linkeroever van de Linge
naar Hien, bewoond door H. G.
Winnemuller en
toebehoorende aan
de
Baronessen
van Lijnden van
Hemmen, gemerkt
B,45.

Noordwestelijke gevel,
0,94 M. rechts van den
noordoostelijken
gevel,
0,61 M. links van den
steenen dag van het venster, ongeveer 0,66 M.
boven beganen grond.

7,031

RONDE IJzEREN BOUT.

8,3%

i
i
I

!
!

i

I~~--~-

-~._,--~---~--

i
1

DOESBURG.
Stationskoffiehuis
der Geldersche
stoomtramwegmaatschappij ,
nabij de schip- I
brug, toebehoorendeaangenoemde maatschappij
en bewoond door
D. Keuning, gemerkt A, nO. 2.

2

DOESBURG.
Schipbrug.

Tegen den eersten paal
van het tweede j uk van
het vaRte gedeelte der
brug, gerekend van Doesburg. Peilschaal, dubbel
verdeeld in centimeters,
rechts met opschrift:
I "A.P.", tellende tot 10,16
I M. + A.P., links met
opschrift "D.P.", tellende
[ tot 4,~0 M. (twee afzond,dijk, peil,chalcn).
I

I

Voorgevel, de linkerkant 1,13 M. rechts van
den steenen dag der deur,
de rechterkant 0,74 M.
links van den steenen
dag van het venster, de
bovenkant 0,82 M. boven
de bestrating en 0,65 M.
boven het plint.

I

PEILMERKSTEEN
met een horizontale groef
en ingehakt hoogtecijfer
van 11,922 M. + N.A.P.

11,922

12,07

+0,148

NULPUNT DER
-0,177
GEVERFDE IJZEREN
PEILSCHAAL,
rechtsche
verdeeling ,
afgeleid uit de hoogte
van deelstreep 10,08
M. + A.P.

0,000

+0,177

i

I
I

I
I
I

!

I

22
Merken I
der
Volg- nauwkeurignumheids- I
mer. waterpas- I
I singen. I

Hoogte in M.
Gemeente

Nadere

en plaats van

Omschrijving
van het merk.

plaatsbeschrij ving.

1

boven
NAP
. ..
gevonden.

het merk.

I

boven Verschil
A.P.
in M.
tot nu
I aangeI nomen. I

I

Peilput.

,

4

NULPUNT DER
-0,164
Tegen den westel~jken I
HARDSTEENEN RIJKSwand; peilschaal verdeeld
in centimeters, met het
PEILSCHAAL,
opschrift: "Rijks Peil- afgeleid uit de hoogte van
schaal boven A.P.", tel- deelstreep 10,80 M. +
lende tot 10,30 M. + A.P. A.P.
(Met plaatijzer bedekt;
I links van deze IS een
geëmailleerd ijzeren peilschaal geplaatst volgens
N.A.P.).

DOE8BURG.

3

i

!

I DOE8BURG.
Raadhuis te Doesburg.

I

I
I

Westelijk of voorfront,
Kerktoren der Pro- zuidwestelijk aanzicht van
testantsche kerk het zuidelijk contrefort,
1,02 M. rechts van den
te Doesburg.
inspringenden hoek met
het muurwerk, 0,76 M.
links van het einde van
het contrefort, onmiddeli lijk onder de zandsteenen
I sokkellijst, 1,32 M. boven
beganen grond.

6

DOE8BURG.

7

DOESBURG.

8

Zuidelijke
gecementeerde gevel, onder het
meest rechtsche venster,
1,60 M. rechts van den
verticaal van den linker
steenen dag van dat
venster, 1,68 M. links
van den schuinen hoek
van den zijgevel, 0,41 M.
onder den onderkant van
den steenen raamdorpel,
1,lö M. boven het straatje.

Brug over de ver- I
eeniging van den
Ouden IJssel met
de stadsgrachten,
buiten de Ooypoort te Doesburg.
DOE8BURG.

Militaire brug nabij den steenen i
beer, in den weg
van Doesburg naar
Angerloo.

Zuidelijk landhoofd. In
de voeg onmiddellijk
onder de hoogste vlechting, 0,27 M. links van
de
schotbalksponning ,
0,45 M. onder bovenkant
dekzerk.
Noordelijk landhoofd,
de linkerkant 1,79 M.
rechts van de rollaag
onder de leggers, de rechterkant ongeveer 1,51 M.
links van den steenen
beer, de bovenkant 0,42
M. onder den bovenkant
of één laag metselwerk
onder den onderkant van
de rollaag.

0,000

+0,164

RONDE BRONZEN KRUISBOUT.

14,799

RONDE BRONZEN KRUISBOUT.

14,536

Y-IERKANTE IJZEREN
KRUISBOUT

11,013

11,13

+0,117

9,927

10,07

+0,143

met ééne horizontale en
twee verticale groeven,
17 m.M. hoog en 17 m.M.
breed.
Register VIII, nO. 33.
PEILMERKSTEEN

met eene horizontale
groef en ingehakt hoogtecijfer van 9,927 M. +
N.A.P.

23
Merken
der
Volg- nauwkeurignum- heidsmer. waterpassingen.
I

I

I

Gemeente
en plaats van

Omschrijving

plaatsbeschrijving.

van het merk.

Westelijke gevel, de
linkerkant, ] ,.')9 M. rechts
van den steenen dag van
het raam, de rechterkant
1,66 M. links van den
steenen dag der deur, de
bovenkant 2,36 M. onder
den onderkant van den
ankerknoop , de onderkant 4 lagen metselwerk
boven den onderkant van
de rollaag onder het raam
en 0,80 M. boven beganen
grond.

PEILMERKSTEEN
met eene horizontale
groef en ingehakt hoogtecijfer van 12,203 M. -+
N.A.P.

Westelijke gevel, 3,23 6
M. rechts van den voorgevel, 7 lagen metselwerk
onder de rollaag onder
het raam, 1,88 M. links
van den steenen dag der
deur en 0,23 M. boven
het straatje.

VIERKANTE IJZEREN
11,511
,
KRUISBOUT
met een horizontale en I
een verticale groef, 14
m.M. hoog en 14 m.M.
II
breed.
Register VIII, nO. 38. i

I

DOESBURG.
Huis buiten de
Meipoort, bewoond
door M. J. Römer
en toebehoorende
aan G. Starink,
gemerkt B, 184.

I

DOESBURG.
Huis buiten de
Meipoort, bewoond
door M. J. Römer
en toebehoorende
aan G. Starink ,
gemerkt B, 184.•

Muurvlak ten noordwesten van het noordoostelijke landhoofd, de
streep 12,50 M.+ A.P.
ligt 0,52 M. onder den
bovenkant der rollaag.
Peilschaal, verdeeld in
centimeters, met opschrift:
"A.P.", opwaarts tellende
tot 12,50 M. -+ A P.

DOETINCHEM.
(STAD-)
Brug OVf'r den
Ouden IJssel te
Doetinchem.

AD 2 3

I

12,203

I

12,36 +0,157

ii

+0,159

11,67

I

I

I

2

I

I

I~-----~-----------

I

II

boven Verschil
boven
A.P.
in M.
N.A.P.
tot
nu
geaange- I
I vonden. nomen. i

Nadere

het merk.

10

11

Hoogte in M.

I

0,000 +0,369
NULPUNT DER
[-0,369
(vofgens
GEËMAILLEERDE IJZEREN
aanwijzing
PEIl_SCHAAL,
peil.
afgeleid uit de hoogten
schaal).
der deelstrepen 12,29 M.
-0,246 +0,123
en 13,50 M. -+ A.P.
(volgens
Waterpassing langs den
wat:
Ouden IJssel in 1883,
J. van
J.
van
Hasselt
en
door
Hasselt en
de Koning.
de Koning.
1883).

I

DOETINCHEM.
(STAD-)
Hervormde kerk
te Doetinchem.

AD} 4

3

1

I

-I

Zuidwestelijk muurvlak
van het aan de oostzijde
uitgebouwde
gedeelte,
2,42 M. rechts van den
I linkerhoek van het muurI
vlak, 1,95 M. links van
het contrefort, 0,94 M.
den bovenkant van
I boven
het plint, ongeveer 1,64
M. boven beganen grond.
I
I
i

I

PIJPBOU'!'.

16,759

I

I

24
Merken
der
Volg- nauwkeurignum- heidsmer. waterpasI singen.

I

Hoogte in M.
Gemeente
en plaats van

Nadere

Omschrijving

plaatsbeschrij ving.

van het merk.

het merk.

_··,--~---I

boven
NAP
. ..

boven
A.P.
tot nu
o"eI
'""
I aangevonden.
nomen.

I

1

DOETINCHEM.
(AMBT-)
Tolgaarderswoning bij tol nO. 1,
gemerkt C 27, gelegen aan den
grindweg
van
Doetinchem naar
Varsseveld.

Vooruitspringend gedeelte van den nOOl'delijken of voorgevel, in
de voeg overeenkomende
met den onderkant van
den onderdorpel van het
raam, 0,62 M. rechts van
den oostelijken zijgevel
van het vooruitspringend
gedeelte, 0,47 M. links
van den hoek van genoemden
onderdorpel,
ongeveer 0,65 M. boven
, beganen grond.

2

DOETINCHEM.
(AMBT-)
Kasteel Slangenburg, toebehoorende aan den
heer Pasman te
Ruhrort.

Zuidoostelijke gevel van
het zuidoostelijk bijgebouw, 1,08 M. onder den
onderkant van een eenigszins verdiept muurvlak,
3,89 M. rechts van den
linkerhoek van het muurwerk.

3

DOETINCHEM.
(AMBT.)
Kasteel Slangenburg, toebehoorende aan den
heer Pasman te
Ruhrort.

Zuidoostelijke gevel van
KLEINE VIERKANTE
het zuidoostelijk bijgeBRONZEN BOUT
bouw, 0,403 M. loodrecht met een horizontale en
onder het midden van een verticale groef, 10,5
bovengenoemden pijpbout. m.M. hoog en 10,5 m.M.
breed.

4

DOETINCHEM.
(AMBT.)
Houten brugje in
den grindweg van
Doetinchem' naar
Varsseveld, over
de Slingerbeek,
nabij het kasteel
"Slangenburg."

Voorzijde van de sloof
van het zuidoostelijke
landhoofd, 0,12 M. van het
noordelijk einde van de
sloof, 0,12 M. onder den
bovenkant van de sloof.
(De sloof begint aan den
bovenkant te verleren).

1

DOORNSPIJK.
Protestantsche
kerk.

Zuidwestelijke gevel,
0,92 M. links van den
rechter hoekpilaster, 1,34
M. boven het plint.

RONDE IJZEREN BOUT.

14,218

PIJPBOUT.

15,830

15,427

BOVENKANT.

RONDE IJzEREN BOUT.

GROOTE KRUISBOUT

en twee pijpbouten, een
403 millimeters er boven,
een 361 millimeters er
onder.

16,216

5,894

Verschil
in M.

25
Merken
der
Volg- nauwkeurignum- heidsmer. waterpasI singen.

:

Hoogte in M.
Gemeente
en plaats van

Omschrijving

plaatsbeschrij ving.

van het merk.

het merk.

DUIVEN.
Toren
van de
Katholieke kerk.

1

Nadere

Westzijde, links van
den ingang, 0,87 M links
van het deurkozijn. ongeveer 1,90 M. boven beganen grond.

I

---------c---- I

boven i Verschil
boven
A.P. I in M.
N.A.P.
tot nu
geaano"eII
b
I vonden. nomen.
I

GROOTE KRUISBOUT
I 13,930
en twee pijpbouten, een I
329 millimeters er boven,
een 327 millimeters er
onder.
I
.1

1

1

I'

'

---1---1------1------1-------1---1--1--.
,
1

2

3

i

ECHTELD.
Hofstede
"de
Ooijevaar", aan
den
Waaldijk ,
westelijk van Ooy,
bewoond door en
toebehoorende
aan Wed. R? J.
Krouwel, gemerkt
1,59.

Oostelijk zijvlak van
RONDE IJZEREN BOUT.
den schoorsteen, 0,19 M.
rechts van het zuidelijk i
zijvlak, 0,50 M. links van i
het noordelijk zijvlak, ongeveer ,5,32 M. boven den
grond.

11,173

ECHTELD.
Herberg, genaamd
"het Zwaantje",
nabij hectometerpaal 174, bewoond
door G. van Mill,
gemerkt 1~9.

Noordelijke of voorgevel, tusschen de beide
vensters links van den
ingang 0,,52 M. rechts
van het linker-, 0,88 M.
links van het rechter
venster, 0,31 M. boven
het plint, 0,80 M. boven
beganen grond.

VIERKANTJ" IJZEREN
BOUT
zonder groeven, 20 m.M.
hoog en 20 m.M. breed.

12,397

RO~DE

BRONZEN KRUISBOUT.

13,042

IJZElU,N BOUT.

10,727

Noordelijke of voorECHTELD.
Herberg, genaamd gevel tusschen de beide
"het Zwaantje", vensters, links van den
ingang, 0,.57 M. rechts
nab~i hectometerpaal174, bewoond van het linker-, 0,83 M.
door G. van Mill, links van het rechter
venster, 0,95 M. boven
gemerkt 189.
het plint 1,47 M. boven
I beganen grond.

Zuidwestelijke of dijkECHTELD.
Tabaksschuur. toe- gevel, 0,20 M. links van
behoorende aan den steenen dag van het
de
gebroeders raampje, 1,13 M. onder
Ehrensperger, bij den bovenkant van het
het huis gemerkt schuine muurwerk, ongeveer 2,06 M. boven be135.
ganen grond.

ROè\'J)!è

I

'
1

I

I

26
Merken
der
Volg- nauwkeurignum- heidswatermer. I passingen.

Hoogte
Gemeente

Nadere

Omschrijving

plaatsbeschrij ving.

van het merk.

boven
I

I

vo~den.
I

I
ECHTELD.
Dijksmagazijn te
Ochten , ~emerkt
nO. 148.
i
I

- Westelijke zijgevel,O.20
M. links van den voor·
of dijkgevel, 1,48 M. rechts
van de rollaag onder het
raam, 2,00 M. boven het
talud, in de voeg overeenkomende met den onderkant van genoemde rollaag.

8

ECHTELD.
Huis te Ochten,
bewoond door en
toebehoorende aan
de Erven van J.
W. Stam', gemerkt
nO. 207.

Oostelijke zijgevel, de I
PEILMERKSTEEN
I 12,9671
linkerkant 0,43 M. rechts met een horizontale groef
van den voorgevel, de en ingehakt hoogtecijfer
bovenkant 0,41 M. of 7 van 1~,967 M. + N.A.P.
lagen metselwerk onder
den onderkant van den
raamdorpel en 0,76 M.
boven beganen grond.

9

ECHTELD.
Huis te Ochten,
bewoond door en
toebehoorende aan
de Erven van J.
W. Stam, gemerkt
nO. 207.

Oostelijke zijgevel, 0,47
M. rechts van den voorgevel, 0,20 M. links van
den verticaal van den
steenen dag van het raam,
0,8~ M. boven beganen
grond.

VIERKANTE IJZEREN BOUT

ECHTELD.
Veerhuis te Ochten, bewoond door
A. van Soest, gemerkt 204.

Westelijke zUgevel, 0,67
M. rechts van den achtergevel, 5,38 M. links van
den voor- of dijkgevel ,
1,78 M. boven het talud
en 15 lagen metselwerk
boven den onderkant van
de rollaag boven het
keldervenster.

RONDE IJZEREN Bou'.r.

ECHTELD.
Duiker te Ochten
in den weg naar
Kesteren.

Westelijk front, de
bovenkant 0,15 M. onder
den bovenkant der rollaag en 0,60 M. boven
den bovenkant van het
gewelf. Ongeveer in het
midden van den gebogen
frontmuur.

VIERKANTE IJZEREN BOUT

ECHTELD.
Huis aan den
\\'aaldijk,
bewoond door en
toebehoorende
aan K. Vermeer,
gemerkt 185, in
J893 verbouwd.

Zt:idelijke of dijkgevel,
de linkerkant 0,11 M.
rechts van den steenen
dag van het venster, de
rechterkant 0,52 M.links
van den zuidoostelijken
gevel, de onderkant 2
lagen met8elwerk boven
den bov(nkant van den
houten raamdorpeL

1

10

11

14a

I

RONDE IJZEREN BOUT.

113,824
1

13,179

zonder groeven, 20 m.M.
hoog en 20 m.M. breed.
BOVENKANT.

12,798

6,550

zonder groeven, 16 m.M.
hoog en 16 m.M. breed.
BOVENKANT.

PEILMERKSTEEN

met een horizontale groef
en ingehakt hoogtecijfer
van 1;),619 M. + N.A.P.

I

t~i~~

N.A.P.
o-e-

het merk.

7

M.

-~-b-o-v-en-I Verschil

en plaats van

I

lil

13,619

aangenomen.

in M.
I

I

27
Merken
der
Volg- nauwkeurignum- heids·
mer. water·
pasi singen.

I

Hoogte in M.
Gemeente
en plaats van

Nadere

Omschrijving

plaatsbeschrijving.

van het merk.

het merk.

I

Zuidoostelijke gevel, de
linkerkant 2,59 M. rechts
van den zuidwestelijken of
dijkgevel, 2,29 M. links
van den noord-008telijken
gevel, de bovenkant U,52 5
M. onder den onderkant
van den ankerknoop ,
ongeveer 1,49 M. boven
beganen grond.

ECHTELD.
Huis aan den
Waaldijk ,
bewoond door en
toebehoorende
aan H. J. Buis,
gemerkt nO. 87.

17

Zuidwestelijke zijgevel,
de linkerkant 1,72 M.
rechts van den steenen
dag der deur, de rechterkant 3,37 M. links van
den voor- of dij kgevel, 10
lagen metselwerk boven
de rollaag boven het
keldervenster, 1,30 M.
hoven beganen grond.

ECHTELD.
Huis, binnen den
Waaldijk , nabij
hectometerpaal
85, bewoond door
en toebehoorende
aan D. Augustinus gemerkt 21.

PEILMERKSTEEN

met eene horizontale
groef en ingehakt hoogtecijfer van 10,528 M. +
N.A.P.

boven Verschil
boven
A.P.
N.A.P.
in M.
tot
nu
geaange- I
Ivonden. nomen.
'I
!
I
I 10,528\' 10,67

+0,142

I

,
I

I
I
I

i
i
i
PEILMERKSTEEN

10,021

met eene horizontale groef
en ingehakt hoogtecijfer
van 10,021 M. + N.A.P.

I

10,18

+

1] ,45

+ 0,160

0,159

I
I
i
I

!
\
I

18

19

1

Zuidwest.elijke zijgevel,

ECHTELD.
Huis, binnen den
Waaldijk , nabij
hectometerpaal
85, bewoond door
en toebehoorende
aan D. Augustinus, gemerkt 21.
ECHTELD.
Huis aan den
Waaldijk ,
bewoond door en
toebehoorende
aan M. van Ommeren, gemerkt
n°. 8.

22 lagen metselwerk of

I
I

VIERKANTE IJZEREN
KRUISOUT

1,15 M. boven den bovenkant van den peilmerksteen, 3,58 M. links van
den voor- of dijkgevel.

met een horizontale en
een verticale groef, 18
m.:~L hoog en 18 m.M.
breed.
Hegister lI, nO. 77.

Zuidoostelijke gevel,
0,61 M. links van den
oostelijken dijkgevel, 4,Ol)
M. rechts van den binnenkant der houten deuromlijsting, 0,06 M. of één
laag metselwerk boven
het cementen plint, 0,40
M.ofzeslagenmetselwerk
onder den houten onderdorpel van het raam,
ongeveer 0,36 M. boven
beganen grond.

RO~DE IJZEREN BOUT.

Noordelijke gevel, tusEDE.
Tolgaarderswoning schen raam en deur, 0,63
M. rechts van de raambij de Klomp.
opening, 0,62 M. links
van de deuropening, ongeveer 1,80 M. boven
beganen grond.

GROOTE KRUISHOUT

en twee pijpbouten, een
431 millimeters er boven,
een 445 millimeters er
onder.

11,290

1

12,495

9,959

I

28

I

Merken
der
Volg- nauwkeuri<Tnum- heids~

Gemeente
en plaats van

water-I
passingen. I

mer.

i
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--I

!

plaatsbeschrij ving.

van het merk.

boven

Noordwestzijde , links
van den ingang, 1,07 1\1.
van den linkerhoek des
torens, ongeveer 1,90 M.
boven beganen grond.

HOOFDMERK

en twee pijpbouten, een
448 millimeters er boven,
een 476 millimeters er
onder.

I

EDE.
Westelijke gevel, links
Tolgaarderswoning van het linker raam, 0,62 5
bij de Ginkel.
M. van den linkerhoek
i
I
des gevels, ongeveer 1,80
M. boven beganen grond.
'
I
(Onder en boven het
I
merk is het muurwerk
!
gescheurd.)
1

I

GROOTE KHUJSBOU'.r

i

I

boven
A.P.
tot nu

in M.

<Tevo~den'l aangenomen'l
24,142

i

25,038

en twee pijpbouten, een
410 millimeters er boven,
een 414 millimeters er
onder.
i

I
I
1

I

1 - - - - - - -1- - - - - - - - - --------,-------'---I---~I
I

I

II AD I 18 I[' EIBERGEN.
I
Tolgaarderswoning
toebehooI
rende aan J. Verwey te Deventer,
aan den grind.
i
weg van Groenlo
naar Eibergen,
gemerkt C, 26,
bewoond door F.
J. FIool'.

Oostelijke of voorgevel,
van het vooruitspringend
gedeelte van den VOOl'gevel, 0,70 M. rechts van
de houten deuromlijsting,
0,63 M. links van den
noordelijken zijgevel van
het genoemde vooruitspringend gedeelte, ongeveer 1,54 M. boven beganen grond.

2

EIBERGEN.
Huis
bewoond
door H. FIoOl' en
H. J. Schutten,
en toebehoorende
aan gebl's. H. en
J. Prakke te Eibergen, gelegen
aan den grindweg
van Groenlo naar
Eibergen,gem0rkt
B, 280,.

Zuidoostelijke of 'voorgevel, tusschen de deur
en het rechter raam, 0,27
M. rechts van den steenen
dag van de deur, 1,28 M.
links van den linkerhoek
van den houten onderI dorpel van genoemd raam,
ongeveer 0,46 1\1. boven
beganen grond.

3

AD,20 I EIBERGEN.
!
Hervormde kerk
te Eibergen.

1

"T
AP
1'. . •

I

i
3

Omschrijving

het merk

EDE.
Toren van de Protestantsche kerk.

2

Nadere

Hoogte in M.

1--------,-------1
I
Verschil

I

Ij'

Zuidelijke gevel van
den zuidelijken zijbeuk
onder het meest rechtsche raam, 2,65 M. rechts
van het lillkcr contrefort, I
2,13 M. links van het
rechter contrefort, 1,03 M. I
boven den sokkel, on ge- I
veer 1,60 M. boven bega- 1,
nen grond.

PJJPBOUT

29,967

1

1

I'

I'
i'

RONDE IJZEREN BOUT.

23,157

PIJPBOUT.

25,722

29

I

Merken
der
nauwkeurignum- heidsmer. waterpassingen.

Hoogte in M.

Volg-

4

Uemeente
en plaats van

I

I
I

Omschrijving

plaatsbeschrijving.

van het merk.

het merk.

I AD, 21 i
I

Nadere

EIBERGEN.
Tolgaarderswoning aan den
grindweg van Eibergen naar Haaksbergen, bij de
Berkel, gemerkt
E 7 , bewoond door
F. J. R. FIool'.

Verschil
boven boven
A.P.
in M.
N.A.P. tot
nu
geaangeI vonden.
nomen. I
I

1

RONDE IJZEREN BOUT.
Oostelijke of voorgevel,
111 de voeg juist boven
het plint, 1),76 M. rechts I
van de deuromlijsting,
0,ti8 M. links van den
noordelijken gevel, ongeveer 0,44 M. boven be- I
ganen grond.

23,160

I'

1

I

--1------1---------1---------------------1----------1----1--------1

1

I

I

I

I C,

417

ELBURG.
Toren van de Protestantsche kerk.

Westzijde, links van
den ingang, 0,~8 M.
links van de denromlijsting, 1,11 M. boven
het plint.

HOOFDMERK
en twee pijpbouten, een
:::41 millimeters er boven,
een 284 millimeters er
onder.

4,254

ELBURG.
Gebouwtje voor
de registreerende
peilschaal.

Voorgevel, links van
den ingang, 0,39 M. links
van de deur, 0,82 M. boven
het bandje.

PIJPBOUT
en twee kleine ronde
kruisbouten , een 266
millimeters er hoven,
een 336 millimeters er
onder.

5,238

I

I

2

1

3

C2 316

ELBURG.
Uitwateringsluis
bij de haven aan
zee.

Hardsteenen peilschaal,
breed 0,33 M., aan het
uiteinde van den zuidwestelij ken vleugel aan de
z~ide van den dijk. De
verdeeling gaat opwaarts
tot 3,52 M. + A.P. ; bij de
deelstreep van 2,65 M. +
I A.P. is eene horizontale
scheur, welke 4,2 milimeter wijd is.

1-

DER PEILSCHAAL,
0,227
afgeleid uit de hoogten
der deelstrepen 3,145 M. - 0,232
en 2,3~5 M. + A.P.
Het eerste hoogtecijfer geldt voor het
gedeel te der schaal boven
de scheur, het andere
voor het gedeelte daaronder.

NULPUNT

0,000

+0,227

-+- 0,232

-I--I----I~-- -~---~~---I:--I~------------1
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EL8T.
Logement in 1877
en 1887 hewoond
door den heer
Kortenhof te EIden, sectie A,
nO. 217.

Zuidelijke gevel, 0,60 M.
links van den rechterhoek,
1,29 M. boven het portlandcementen plint, ongeveer
1,78 M. boven de stoep
voor den oostelijken gevel.

PIJPBOUT
en twee kleine ronde
kruis bouten , een 395
millimeters er boven,
een 417 millimeters er
onder.

15,256

30
Merken
der
Volg- nauwkeurignum- heidsmer. waterpasI singen.

Hoogte in M.
Gemeente
en plaats van

Nadere

Omschrijving

plaatsbeschrijving.

van het merk.

het merk.

Westzij~e,

2

I
links van den
EL8T.
Toren van de " ingang, 0,98 M. van den
linkerhoek, ongeveer 1,90
Protestantsche
I M. boven beganen grond.
kerk te .B;lden.

3

EL8T.
Huis te Elden, tI
bewoond door en
toebehoorende aan
A. Nijhof, gemerkt L 46.

Noordwestelijke zijgevel, 1,08 M. rechts van
den achtergevel, 0,83 M.
links van den steenen dag
van het raam, 2,13 5 M.
onder den onderkant van
den knoop van het bovengelegen anker, 0,1)6 M.
boven het plint.

EL8T.
Huis te Elden,
bewoond door en
toebehoorende aan
A. Nijhof, gemerkt L 46.

.Noordwestelijke zijgevel, de bovenkant ligt
gelijk met den bovenkant
van het cementen plint,
0,54 M. rechts van den
achtergevel, 1,48 M. links
van den steenen dag van
het kelderraam, 1,06 M.
boven het talud.

EL8T.
Huis te Elden,
bewoond door en
toebehoorende aan
A. Nijhof, gemerkt L 46.

Noordwestelijke zijgevel, de linkerkant 1,21 M.
rechts van den achtergevel, de rechterkant 0,45
M. links van den verticaal
van den steenen dag van
het kelderraam, de onderkant 0,10 6 M. boven het
cementen plint.

EL8T.
Tolhuis nabij het
huis "Voorburg"
te Elden,gemerkt
L 177.

Zuidwestelijke zijgevel,
de linkerkant 0,60 M.
rechts van den voorgevel,
de rechterkant 0,61 M.
links van den steenen
dag van het raam, de
onderkant ongeveer 1,05
M. boven beganen grond.

EL8T.
Dijksmagazijn ,
gemerkt nO. 19,
nabij de herberg
"de Koeweide".

Zuidelijke of dijkgevel,
5,09 M. rechts van den
westelijken zijgevel, n,20
M. links van den verticaal
van den steenen dag van
het tweede raam, gerekend van den westelijken gevel, 2,24 M. onder
den onderkant van den
baksteenen onderdorpel
van dat raam, 0,16 M. of
3 lagen metselwerk boven
het bestrate stoepje.

4

5

6

boven Verschil
boven
A.P.
N.A.P.
in M.
tot nu
geaangeIvonden. nomen. I
13,219

GROOTE KRUISHOUT

en een pijpbout, 375
millimeters er onder.
14,217

VIERKANTE IJZEREN
KRUISBOUT

met een horizontale en
een verticale groef, 12
m.M. hoog en 12 m.M.
breed.

VIERKANTE IJZEREN
KRUISBOUT

13,545

13,77 I + 0,225

13,784

14,00

-+- 0,216

14,890

15,09

-+- 0,200

met een horizontale en
een verticale groef, 16
m.M. hoog en 16 m.M.
breed.
Register V, nO. 30.

PEILMERKSTEEN

met een horizontale groef
en ingehakt hoogtecijfer
van 13,784 M. + N.A.P.

PEILMERKSTEEN

"I

met een horizontale groef
en ingehakt hoogtecijfer
van 14,890 M. + N.A.P.

V IERKANTE IJZEREN
KRUlSBOUT.

met één horizontale en
twee verticale groeven,
18 m.M hoog en 20 mMo
breed.

14,357

31
Merken
der
Volg- nauwkeurignum- heidswatermer. I pasI singen.
10

I

Hoogte in M.
Gemeente

Nadere

Omschrijving

plaatsbeschrijving.

N.A.P.

van het merk.

A.P.
tot
nu
ge·
aangeI vonden. nomen.

het merk.

EL8T.
Dijksmagazijn ,
gemerkt nO. 19,
nabij de herberg
"de Koeweide".

I
,!
I

I

boven I Verschil

boven

en plaats van

I
I
I

I

Zuidelijke of dijkgevel,
1,37 M. boven het hoogste
punt van den vierkanten·
kruisbout, 0,86 5 1\1. onder
den onderkant van den
baksteenen onderdorpel
van het raam, 5,23 1\1.
I rechts van den westelijken zijgevel, 0,08 M.link~
van den verticaal van den
steenen dag van het raam,
1,5;'{ M. boven het straatje.

RONDE BRONZEN KRUISBOUT.

I

I'

In

M•

i
I

15,733

1

I

11

I
i

II
I

I

15,141

I
I

RONDE BRONZEN KUUISBOUT.

16,033

EL8T.
Toren van de
Protestantsche
kerk: te EIst.

Zuidzijde, in het midden, 5,00 M. van de
wederzijdsche pilasters,
1,04 M. boven de sokkellijst, ongeveer 2,05 M.
boven beganen grond.

HOOFDMERK
en twee pijpbouten, een
539 millimeters er boven,
een 452 millimeters er
onder.

13,208

EL8T.
Tol bij EIst, aan
den Griftdijk tusschen de kilometerpalen 8 en 9,
gemerkt A 134.

Oostel~jke of voorge- VIERKANTl<J I.'ZEREN BOUT
vel, in de voeg overeen- zonder groeven, 25 m.M.
komende met den onder- hoog en <!5 mMo breed.
BOVENKANT.
kant van den houten onderdorpelonder het raam,
0,2;'{ M. rechts van den
zijgevel, 0,68 M links
van den steenen dag van
het raam, 0,73 M. of
twaalf lagen metsel werk
boven de bestrating.

10,083

I

I

i

L.i...I

IJzEREN BOUT.

Oostelijk aanzicht van
den zuidelijken steenen
landpijler, 2 lagen hardsteen boven den ronden
bout, 0,77 M. rechts van
het zuidelij k front, 3,5!:J
M. links van het noordelijk front, 1,66 M. boven
het talud.

EL8T.
Spoorwegbrug
I
I
over den Rijn.

12

RO~DE

Oostelijk aanzicht van
den zuidelijken steencn
landpijler, 0,71 M. rechts
van het zuidelijk front,
3,73 M. links van het
noordelijk front, 0,71 1\1.
boven het talud.

EL8T.
Spoorwegbrug
over den Rijn.

i

.:-

-.:.

..i.....

.....:..

I

.......J
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Merken
der
Volg- nauwkeurignum- heidsmer. waterpassingen.

I

Hoogte in M.
Gemeente
en plaats van

Nadere

Omschrijving

plaatsbeschrijving.

van het merk.

het merk.

I

I
I

--~b~o~v-en-i Verschil
boven
A.P.
NAP
in M.
. .. tot nu
ge·
vonden. aangenomen. i
I

I 10,720

15

EL8T.
Tol bij EIst, aan
den Griftdijk tusschen de kilometerpalen 8 en 9,
gemerkt A, 134.

Oostelijke of voorge.
vel, 0,39 5 M. rechts van
den zijgevel, 0,.51 M.links
van den steenen dag van
het raam, 0,U4 M of elf
lagen metselwerk boven
den vierkanten kruis·
bout, 1,37 M. boven de
bestrating.

17

ELST.
Toren van de Protestantsche kerk
te Lent.

Westzijde, 111 den pilaster aan de linkerzijde
van den ingang, 0,49 M.
van den linkerkant, 0.38
M. van den rechterkûnt
van den pilaster, ongeveer 1,80 M. boven beganen grond.

EL8T.
Spoorwegviaduct
bij den Griftdijk,
in den weg van
Lent naar EIst.

Oostelijk aanzicht van
den zuidelijken pijler, de
linkerkant 0,40 M. rechts
van den linkerhoek, de
rechterkant 0,40 M. links
van den rechterhoek, het
midden der groef 0,30 M.
boven het afgeschuinde
hardsteenen plint.

20

ELST.
Spoorwegviaduct
bij den Griftdijk,
in den weg van
Lent naar Eist.

Zuidelijk aanzicht van
den noordel~iken pijler,
8 lagen metselwerk boven
den vierkanten ijzeren
bout, 0,13 M. rechts van
den verticaal van het
midden van dien bout.

RONDE BRONZEN KRUISBOUT.

11,657

21

ELST.
Schuur, westelijk
van de woning,
bewoond door en
toebehoorende aan
de Wed ..J. Kater,
gemerkt K, 8.

Zuidwestelijke gevel,
0,31 M. rechts van den
noordwestelijken gevel,
ongeveer 0,17 M. boven
beganen grond.

VIERKANTE IJZEREN
KRUISHOUT

10,098

18

RONDE BRONZEN KRUISBourf.

GROOTE KRUISHOUT

I

12,721 1)

en twee pijpbouten, een
;~54 millimeters er boven,
een 411 milimeters er
onder.
De bovenste pijpbout
IS door een klamplaag
bedekt.

PEILMERKS'fEEN

11,414

met een horizontale groef
en ingehakt hoogtecijfer
van 11.414 M. + N.A.P.

met één horizontale en
twee verticale groeven,
16 m.M. hoog en 16 m.M.
breed.

1

I

J) Van dezen grooten kruisbout is de kop afgeslagen. De hoogte van het middelpunt der ronde opening wordt opgegeven. Voor den ondersten
verklikker geldt de volgende omschrijving:
Westzijde, in de inkassing van de cementen bekleeding. 0,28 M. rechts, 0,18 M. links van de binnenzijde der profileering, 0,34 M. boven deze
t--- omloopende profileering, 0,55 M. boven den bovenkant van het basement, ongeveer 1,47 M. boven beganen grond.

I

Merken
der
Volg- nauwkeurignum- heidsmer. waterpassingen.

I

I

Gemeente

Hoogte in M.

Nadere

Omschrijving

plaatsbeschrijving.

van het merk.

het merk.

I

I

I

I
PIJPBOUT.
I 14,258
en twee kleine ronde
kruishouten, een 394
millimeters er boven,
een 378 millimeters er
onder.
i

22
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EL8T.
Logement in 1877
en 1887 bewoond
door den heer
Wildebeest, aan
het veer te Lent,
sectie B, n". 283.

Voorgevel, links van
de deur, 0,38 M. links
van de deuromlijsting ,
0,39 M. rechts van de
raamomlijsting, ongeveer
1,69 M. boven beganen
grond.

23

02 48

EL8T.
Logement in 1877
en 1887 bewoond
door den heer
Wildebeest, aan
het veer te Lent,
sectie B, nO. 283.

Westelijke gevel, rechachteruitslJrin.
gen gedeelte, 1,72 M.
links van den rechterhoek
des gevels, ongeveer 0,96
Mboven beganen grond.

PEILMERKSTEEN
met eene horizontale
groef en ingehakt hoogtecijfer van 13,637 M. +
N.A.P.

EL8T.
Logement te Lent,
bewoond door en
I
toebehoorende
aan J. L. Wildebeest, gemerkt
K,107.

Westelijke
zijgevel,
0,12 M. links van den
zuidelijken of voorgevel,
1,61 M. rechts van den
rechterkant van den peilmerksteen, ongeveer 1,4'1
M. boven beganen grond.

VIERKANTE IJZEREN
KRUIsBouT
met een horizontale en
een verticale groef, 14
m.M. hoog en 14 m.M.
breed.
Register 1I, n". 27.

EL8T.
Woning te Leut
aan den Waaldijk,
bewoond door de
wed. M. E. van
Beemen en toebehoorende aan J.
Rau van Garneren,
gemerkt K, 140.

Zuidelijke gevel, de
linkerkant 1,53 M. rechts
van het anker, de rechterkant 1,58 M. links van
den oostelijken gevel, het
midden der groef ongeveer
1,09 M. boven beganen
grond.

PEILMERKSTEEN
met een horizontale groef
en ingehakt hoogtecijfer.

24

I

25

boven Verschil
boven
A.P.
N.A.P.
in M.
tot
nu
geaangeI vonden. nomen.

en plaats van

terz~de,

13,77

+0,133

13,928

14,056

+0,128

14,882

15,02

+0,138

13,637

I

I

I
I

26

EL8T.
Wouing te Lent,
aa n den Waaldij k,
bewoond door de
wed. M. E. van
Beemen en toebehoorende aan J.
Rau van Garneren,
gemerkt K, 140.

Zuidelijke gevel, 0.33 M.
rechts van den rechterkant van den peilmerksteen, 1,35 M. links van
den oostel~iken gevel, ongeveer 0,94 M. boven beganen grond.

VIERKANTE IJZEREN
BouT
zonder groeven.
BOVENKANT.
Register lI, nO. 25,
geeft voor midden bout
14,81 M. + A.P.

14,686

27

EL8T.
Huis buitend~iks,
oostelijk van de
spoorwegbrug over
de Waal, bewoond
door en toebehoorende aan J. Pekel,
gemerkt K, 125.

Oostelijke of voorgevel,
0.S2 M. rechts van den
zijgevel, 1,20 M. links
van den verticaal van
den steenen dag van het
raam, 3,67 M. links van
den steenen dag der deur.
0.42 M. boven beganen
grond.

VIERKANTE IJZEREN
KRUISBOUT
met twee groeven volgens
de diagonalen, 15 m.M.
hoog en 15 m.M. breed.
BOVENKANT.

12,919

I
I

I
I
I

34

Merken I
der
Volg- nauwkeurignum- heidsmer. waterpassingen.
I

Hoogte in M.
Gemeente

het merk.

Omschrijving

Nadere

en plaats van

van het merk.

plaats beschrij ving.
I

i

I

Verschil
boven I
boven
I
A.P.
in M.
N.A.P.
tot nu
geI
aange- I
: vonden. nomen.
I

t

I
I
I RONDE BRONZEN KRUIS- I 15,527 I
J
,96
zijde,
Noordelijke
ELST.
I
BOUT.
Spoorwegviaduct M. rechts van den vertiI
I
,I
over den Waal- caal van den hardsteeI
nen dag van een kelderdijk te Lent.
,!
I
I raam, 1,39 M. links van
I
I
I
den westelijken zijwand,
I
1,42 M. boven beganen
II
. grond.
I

28

C2

29

ELST.
Tolgaarders woning
aan den Griftdijk
bij den tol te Elden, bij kilometerpaal 2.

46

I

C2

30

47

I
I
,
I

31

32

33

PEILMERKS'fEEN
I 14,889
met eene horizontale I
groef en ingehakt hoogte· '
cijfer van 14,889 M. +
N.L\..P.

Zuidelijke gevel, links
van het raam, 0,.51 M.
rechts van den linkerhoek
des gevels, ongeveer 1,05
M. boven beganen grond.

Oostelijke gevel, 0,55 M.
ELST.
Huis genaamd "de links van den rechterOude Tol", aan hoek, ongeveer 1,00 M.
den Griftdijk, bij boven beganen grond.
de Linge, tusschen
de kilometerpalen
6 en 7, in 1887
bewoond door den
heer Willem van
der Poll, A, nO. 2.

PEILMERKSTEEN
met eene horizontale
groef en ingehakt hoogtecijfer van 11,321 M. +
N.A.P.

11,321

Zuidelijk landhoofd,
oostzijde van den noordelijken dag, de linkerkant
0,33 .\1. rechts van den
schuinen kant, de rechterkant 0,33 M. links van
de inkassing voor de liggers, de bovenkant 0,20
M. of drie lagen metselwerk onder den onderkant der clekzerk en 0,67
M. boven beganen grond.

PEILMERKSTEEN
met eene horizontale
groef en ingehakt hoogtecijfer van 8,765 M.+
N.A.P.
De steen is 0,226 M.
hoog en 0,33 M. breed.

8,765

11,47

+0,149

0,000

-+0,161

I

I

I
I

!

NULPUNT DER
Westelijke vleugel van
HOUTEN PEILSCHAAL,
het noordelijk landhoofd;
peilschaal verdeeld In afgeleid uit de hoogte
centimeters, met het op- I van deelstreep 10,00 M.
schrift: "Rijks Peilschaal + A.P.
boven A.P.", tellende tot I
i
10,00 M. -+ A.P.

ELST.
Brug over de zui·
delijke wetering,
nabij "de Oude
Tol" onder EIst.

+0,201

I,

i

ELST.
Spoorwegbrug
over de noordelijke wetering bij
"de Oude Tol"
onder EIst.

15,09

Westel~jke vleugel van II,
ELST.
i
Brug over de zui- I het noordelijk landhoofd, ,
delijke wetering, I rechts van de peiischaal
nabij "de Oude I 2.35 M. rechts van het
Tol", onder EIst. einde des vleugels, 0,62 M. I
I links van de frontm uur- I
, brug, 0,42 M. onder den
ond"kan! der hellende I,
dekzerk.
I
I

RO~DE

- 0,161

I

IJZEREN BOUT.

9,670

I

I

i

I

I

I

Merken
der
Volg- nauwkeurignum- heids·
mer. waterpasI
singen.

Hoogte in M.

i
J
J

Gemeente

J
J

Nadere

en plaats van
het merk.

J

I

plaatsbeschrijving.

J

I

I

I

I

I

J

Omschrijving
van het merk.

I

Westelijk of benedenfront, 0,68 M. rechts van
het linkereinde, 5,30 M.
links van het rechtereinde
des frontmuurs, 0,45 M.
of 7 lagen metselwerk
onder den onderkant van
de halfsteensrollaag.

EL8T.
Brug over de noor~elijke wetering,
In den weg van
EIst naar Driel.

34

J

I

Cl 409

J

J
J

Westzijde, links van den
ERMELO.
Toren van de Pro- I ingang, 1,15 1\1. links van
testantsche kerk de deuromlijsting, 1,78 M.
rechts van den linkerte Ermelo.
hoek des torens, ongeveer
1,70 M. boven beganen
grond.

8,423

ANKERKNOOP.
BOVENKANT.

I

..

-

I
I
I

17,666 II
GROOTE KRUISBOUT
en twee pijpbouten, een I
I
2l:l6 millimeters er boven, I
I
een 318 millimeters er
I
onder.
I
II
I

3

ERMF~LO.

\V oning aan den
straatweg van Ermelo naar Harderwijk, bewoner G.
van Otterloo, eigenaar G. van Otter100. Gemerkt B,
nO. 13.

I

,I

J

Voorgevel, rechts uit
den steenen dag van de
deur 0,63 M. Boven beganen grond 1,93 M.

,
PIJPBOUT
en twee kleine ronde
kruisbouten , één 199 I
m.M. er boven en een II
!
210 m.M. er onder.
Proces-Verbaal n O.1541.
J

I

Cl 414

ERMELO.
Tolgaarderswoning
bij tol nO. 9, nabij
het Westeinde bij
aan
Nunspeet,
den straatweg van
Harderwijk naar
Zwolle.

Voorgevel, tusschen den
linkerhoek van den gevel
en het raam, 0,51 M. van
het raam, 1,50 M. boven
het plint.

PIJPBOUT.
en twee kleine ronde
kruis bouten : een 216
millimeters er boven,
een 297 millimeters er
onder.

Cl 415

Zuidelij ke gevel, midERMELO.
den onder het eerste raam
Protestantsche
kerk te Nunspeet. aan den linkerkant van de
rechter deur, .5.79 lVi. links
van de rechter deuropening. 12,33 M. rechts van
linker deuropening,
I de
3.00 M. links \'an het
rechter contrefort, 0,77 M.
I boven het plint.
I
I

HOOFDMERK
en twee pijpbouten, een
328 millimeters er boven,
een 291 millimeters er
onder.

t
9,770 i
I
II
I

7,670

,
I

4

I

1

I

GELDERlVIAL8EN.
Toren van de Protestantsche kerk.

Cl 160

Zuic1zijlle, 1,46 M. rechts
van het linker contretort,
ongeveer 1,98 M. boven
I beganen grond.
I

I
I
I

I

I

i

J

J

Cl 410a

1

I

I

J

2a

!

J

II

- - - - - - - - - - - - - - - ---------------- -

1

boven Verschil
boven
A.P.
in M.
N.A.P.
tot nu
geaangeI vonden. nomen. [

9,951

I
I
I
I
J

I
I

i

II

HOOFD MERK
en twee pijpbouten, een
391 millimeters er boven,
een 400 millimeters er
onder.

I

II

I
7,651 I

I
I

I

I
1

36

Merken
der
Volg- nauwkeurignum- heidsmer. waterpasI singen.

Hoogte in M.
Gemeente
en plaats van

Nadere

Omschrijving

plaatsbeschrij ving.

van het merk.

net merk

boven Verschil
boven
A.P.
N.A.P.
in M.
tot nu
geaangeI vonden. nomen.
I

GELDERMALSEN.
Huis te Geldermalsen, bewoond
door M. C. van
Wijk en toebehoorende aan S.
M. G. H. Murman
echtgenoote van
H. Kuyk, gemerkt
B,306.

Noordelijke of voorgevel, 0,56 M. rechts van
den verticaal van den
steenen dag van het meest
rechtsche raam, 0,50 M.
links van den westel~iken
zijgevel, 8 lagen metselwerk onder de voeg,
overeenkomende met den
bovenkant van den houten raamdnrpel; 1 laag
metselwerk boven het
hardsteenen plint.

3

GELDERMALSEN.
Woning aan den
weg van Geldermalsen naar Wadenoijen, bewoond
door W. Eichhorn
en behoorende bij
de fabriek van
D. J. van Wijk,
gemerkt A, 238.
(Woning aan zetting onderhevig).

Noordelijke of vOOl'gevel, 4 lagen metselwerk
boven den onderkant der
houten raamdorpels, 1,30
M. rechts van den steenen
dag van het meest linksche raam, 0,94 M. links
van den steenen dag van
het middenraam, 0,61 M.
of 10 lagen metselwerk
boven het cementen plint,
ongeveer 0,98 M. boven
beganen grond.

RONDE IJZEREN BOUT.

4,22!:l

4

GELDERl\lALSEN.
Huis aan den weg
van Geldermalsen
naarWadenoijen;
bewoond door en
toebehoorende aan
C. van Erkom,
gemerkt A, ~9.

Zuidoostelijke zijgevel,
0,34 M. linkt; van den
steenen dag der deur,
1,93 M. rechts van den
steenen dag van het kelderraam, ongeveer 1,11 M.
boven beganen grond.

RONDE IJZEREN BOUT.

5,312

5

GELDERMALSEN.
Huis aan den
linker Lingedijk
onder het gehucht
Rot,
bewoond
door en toebehoorende aan A. Willemsen, genJerkt
A,3l:).

Zuidoostelijke of voorgevel, de linkerkant 0,79
M. rechts van den steenen
dag van het venster, de
rechterkant 1,00 M. links
van den zijgevel. de on·
derkant ongeveer 1,17 M.
boven beganen grond.

PEILMERKSTEEN

2

6

GELDERIUALSEN.
Zuidoostelijke of voorHuis aan den gevel, 0,l:)5 M. rechts van
linker Lingedijk den verticaal van den
onder het gehucht steenen dag van het venRot,
bewoond ster, 1,21 M. links van
door en toebehoo- den zijgevel. 4 lagen
rende aan A. Wil- metselwerk onder den onlemsen, gemerkt derkant van de rollaag
A, 39.
onder het venster, ongeveer 0,33 M. boven beganen grond.

VIERKANTE IJZEREN
KRUISBOUT

6,350

6,51

-t- 0,160

6,296

6,42

+0,124

5,342

5,47

+0,128

met een horizontale en
twee verticale groeven,
16 m.M. hoog en 16 m.M.
breed.
Registers I, II en IIl.
Bijlage VIII, nO. 45.

met een horizontale groef
en ingehakt hoogtecijfer
van 6,296 M. + N.A.P.

VIERKANTE IJZEREN
KRUISBOUT

met één horizontale en
twee verticale groeven,
17 m.M. hoog en 18 m.M.
breed.
Registers I, II en lIl,
Bijlage VIII, nO. 43.
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I

Merken
der
Volg- nauwkeurignum- heidsmer. waterpassingen.

Uemeente
en plaats van

Hoogte in M.

Nadere

Omschrijving

plaatsbeschrij ving.

van het merk.

het merk.

I

I

GELDERMALSEN.
Ophemertsche
sluis.

7

I

GELDERMALSEN.
Vaste Lingebrug.

9

boven boven
A.P.
N.A.P.
tot nu
geaangeI vonden. nomen.

I

!

PEILMERKSTEEN
Bovenbuitenvleugel- I
muur, de linkerkant 1,56 met een horizontale groef
M. rechts van het einde en ingehakt hoogtecijfer
des vleugels, de rechter- I van 4,050 M. + N.A.P.
kant 0,93 M. links van
den frontmuur, de bovenkant 0,43 M. onder den I
bovenkant of :2 lagen
metselwerk onder den
onderkant der vlechting.

4,050

Linkerkant van het
zuidoostelijk landhoofd,
0,28 M. onder den onderkant der dekzerk, 0,62
M. onder den bovenkant
der dekzerk, 0,20 M.
rechts van den hoek van
den vleugel.

4,018

Verschil
in M.

I

4,17

+0,120

I
I

RONDE IJZEREN BOUT.

I

I

10

C2 100

12

I
I

13

GELDERMALSEN.
Logement "het
wapen van Gelderlar.d", aan de
Linge, bewoond
door Strijland.

Oostelijke of voorgevel,
tusschen den rechterhoek
des gevels en het eerste
raam.

PEILMERKSTEEN
met een horizontale groef
en ingehakt hoogtecijfer
van 5,757 M. + N.A.P.

5,757

GELDERMALSEN.
Woning
nabij
Ravestein,
bewoond door en
toebehoorende
aan de Wed. J.
M. M. Verstegen,
gemerkt C 520.

Noordelijke
zijgevel,
1,95 M. rechts van den
voorgevel, 2,25 M. links
van den achtergevel, ongeveer 0,28 M. boven beganen grond.

RONDE IJZEREN BOUT.

4,308

PEILMERKSTEEN
GELDERMALSEN. I Westelijke vleugel van
met een horizontale groef
Duiker In den het buitenfront.
en ingehakt hoogtecijfer
linker Lingedijk,
westelijk van den
! van 3,070 M. + N.A.P.
spoorweg.
I

5,89 +0,133

3,20 +0,130

3,070

I

.
I

1

Li

GORSSEL.
Tolgaarderswoning bij de Eef·
sche beek.

C, 257

I

Oostelijke gevel, 0,50
M. rechts van den linkerhoek des gevels, 0,63 M.
van het raamkozijn, ongeveer 1,76 M. boven beganen grond.
I
I
I

,

GROOTE KRUISBOUT
I 10,417
en twee pijpbouten, een
378 millimeters er boven,
een 283 millimeters er I
I
onder.
II

I

I

38

Merken
der
Volg- nauwkeurignum- heids- I
mer. water- I
pas- I
I singen.

Hoogte
Gemeente
en plaats van

Nadere

Omschr~jving

plaatsbeschr~jving_

van het merk.

het merk.

In

M.

.-----..- '1---- Verschil
1

boven
boven
A.P.
NAP
in M.
. ..
tot nu
geI
aangeI von d en.
I
nomen. I
1

:

GORSSEL.
Toren van de Protestantsehe kerk.

2

HOOFDJ\1ERK
I 10,2671
en twee pijpbouten, een
385 millimeters er boven, I
een 376 millimeters er I
onder.
I

i

Voorgevel , onder het
penant rechts van het
rechter raam, 0,30 M.
links van den rechter
hoekpilaster ,
ongeveer
0,70 M. boven beganen
grond en 0,40 M. boven
het plint.

GORSSEL.
Protestantsche
kerk.

3

Westzijde,
0,87 M.
links van den ingang,
0,80 M. rechts van het
linker contrefort, 1,44 M.
boven het plint, ongeveer 1,70 M. boven begarlCn grond.

PEILJ\1ERKSTEEN

__ I

I__

AD, l6

2

3

1 I-

~ meterpaal 42.

~

GROENLO.
Hervormde kerk
te Groenlo.

GROENLO.
Brug over de
Slingebeek in den
spoorweg Groenlor-;; eede, in de onmiddellijke nabijheid
van "de

PJ~ILJ\1I<JRKSTEEN

I

+ 0,160

H,Ol

+0,192

I

!

I

7,818

!

._

26,728

PIJPBOUT.

I
!

I

I

I

vVestelijke of voorgevel, rechts van den hoofd·
mgang, l,60 M. rechts
van den rechterhoek van
den toren, 0,09 M. boven
het plint, on~eveer 0,66
1\1 boven beganen grond.

RONDE IJZEREN BOUT.

Westelijke vleugel van I
het noordelij k steenen
landhoofd, 0,61 M. onder
den bovenkant der 1'01laa~ en 0,41 M. uit den
hoek van dezen vleugel
met den frontmuur

RONDE IJZEREN BOUT.

25,881 I

I

i

I~_N_i_e_u_w_e_B_r_U_g'_,· I--.-----'---------~!~
__

9,65

I

I

~__~~_~ __.~I-_.

Noordelijke
zijgevel
GROENLO.
Post- en telegraaf- tusschen de beide ramen,
kantoor te Groenlo. 0.70 M. rechts van den
steenen dag van het linker raam, 0,71 M links
van den steen en dag van
het rechter raam', 0,69
M. boven den bovenkant
der onderdorpels van de
ramen.

9,490 I

I

VoOl'gevel, onder het I
GORSSEL.
I
raam links van de deur, met een horizontale groef i
Tolgaarderswoning bij den tol l,62 M. rechts van den en ingehakt hoogtecijfer I
nabij de Koerhuis- linkerhoek des gevels, van 7,818 M. + N.A.P. I
brug , aan den ongeveer 0,40 M. boven
straatweg
van beganen grond.
Zutphen naar De·
venter, nabij kilo- I

4

1

I

met een horizontale groef I
en ingehakt hoogtecijfer
van 9,490 M. + N.A.P. I

I

~

I

i 22, 626

1

I
I,

I---_I---I----I
'

Merken
der
Volg- nauwI
keurignum-I heidsmer., waterpassingen.
I'

Hoogte in M.
Gemeente
en plaats van

Nadere

Omschrijving

plaatsbeschrijving.

van het merk.

het merk.

,
boven Verschil
' boven
A.P.
in M.
N.A.P.
tot nu
[ ge·
aangeI vonden.
nomen. I

i

PEILMERKSTEEN
I
met een horizontale groef I
en ingehakt hoogtecijfer
van 5,740 M. + N.A.P.
De steen is 0,55 M. I
hoog en 0,64 M. breed.

Westelijke of voorgevel,
de linkerkant 0,20 M.
rechts van den steenen
dag der deur, de rechterkant 0,20 M. links van
het vooruitspringend metselwerk, het midden der
groef 1,39 M. boven het
plint en 1,77 M. boven
beganen grond.

HAAFTEN.
Huis van het
dijksdistrict van
de Tielerwaard ,
oostelijk van Tuil,
bewoond door J.
E. Davids en toebehoorende aan
het polderdistrict
voornoemd, gemerkt C, 80.

I

5,737

6,17 +0,433

I'

I

I
II
I

I
:
'
i
[
---I----I---------I-------·---------~------------I

1----1----1

I

Westelijke gevel, links
van den ingang, 1,41 M.
rechts van het linker
contrefort, 1,32 M. links
van de deuromlijsting ,
ongeveer 1,90 Mboven
beganen grond

HARDERWIJK.
Protestantsche
kerk.

I
I
2a

I C, 412a

I

I

HOOFDMERK
I
en twce pijpbouten, een I
311 millimeters er boven,
een 274 millimeters er i
onder.
I

5,038

I
I

PIJPBOUT
Noordelijke zijgevel, uit I
den voorgevel 1,50 M., I en twee kleine ronde
rechts uit den steenen kruisbouten , een 297
dag van het venster 3,00 millimeters er boven,
M., boven beganen grond een 325 millimeters er
onder.
2,30 M.
(Proces-Verbaal nO. 15fi8)
van waterpassing door
den A. D.

HARDERWIJK.
Woning aan den
straatweg HarderI
wijk-Hierden ,
bewoner L. Klaassen, eigenaar wed.
van Diest te Nijkerk, gemerkt .K,
16.
,

5,203

!

I,

3
I

1

II
II

I,
1

I
1
1

Cl 165

HEDEL.
I
Protestantsche
kerk.
I
I
I

I

I

I,

-I

I
I
I
1

1

GROOTE KRUISBOUT
I
en twee pijpbouten, een I
395 millimeters er boven, iI
een 285 millimeters er
onder.

Voorgevel . links van
den ingang. 0,84 M.links
van de deuromlijsting ,
1,50 M. boven het plint

Cl 413 I HARDERWIJK.
Protestantsche
I
kerk te Hierden.

Voorgevel, tusschen het
en het contrefort
links van den ingang,
0,20 M. links van het
contrefort, 0,35 M. van
raamom metsel ing ,
de
1.5~J M. boven het plint,
ongeveer 2,00 M. boven
beganen grond.

I
I
I

i
I
I

I

I
I,

I

I

:
I,
,

,

II

7,630

1

I
I

I
,

LI~_ _-,---_ _
I

I
I
HOOFDMERK
en twee pijpbouten, een
390 millimeters er boven, I
een 367 millimeters er I
I
onder.

I raam

5,792

I

;

.:..---_---,----:...---,---.l

'\
'.J."-'

Merken
der
Volg- nauwkeurignum- heidsmer. waterpassingen.

I

Hoogte in M.
Gemeente

Nadere

en plaats van

-

Omschrijving

pIaatsbeschrij ving.

--------;----/

Verschil
boven
A.P.
in M.
tot nu
aangenomen. [

boven
N.A.P.
gevonden.

van het merk.

het merk.
I

I

4

C~

I

HEDEL.
i
Noordelijk landhoofd,
"chipbrug over de I westzijde, op den beganen
~laas.
'I' grond, achter den lantaarnpaal.

108
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I HEEREWAARDEN. I
i
Huisje voor de i
: registreerende peil-!
I schaal, nabij de I
schut~luis te St. i
Andnes.
:
I
1

2

BRONZEN KNOPBOUT.
HOOGSTE PUNT.

I

'
I

I

7,068

I'

I

1

1

I

Westelijke gevel, 0,59
M. links van den steenen
dag der deur, 0,08 M.
boven het plint, 0,41 IV!.
boven beganen grond.

1- - - - - - - - - - - - - 1- - - - 1- - - - - 1 - - - - 1

I
RONDE IJzEREN BOUT. i 10,262
(Het huisje is verzakt, I'
de opgegeven hoogte is
die in 1>-;97 gevonden). I

:

Westelijke gevel, 0,64 RONDE BRONZEN KRUIS10,430
M. links van den steenen
BOUT.
dag der deur, 0,27 M. (Het huisje is verzakt,
boven het plint, 0,57 M, de opgegeven hoogte is
boven beganen grond, drie die in 1897 gevonden).
lagen metselwerk boven
, den ronden bout.
I
I
Tegen het zuidoostelijk
NULPUNT DER
;- 0,058
HEEREWAARDEN.I
Schutsluis te St. i gedeelte van den noord- HARDSTEENEN PEILSCHAAL,
Andries.
I oostelij ken rechtstands- afgeleid uit de hoogten
muur van het zuidooste- van deelstrepen 6,58 M.
lijke sluishoofd, peilschaal en 6,72 M. + A.P.
,I verdeeld in centimeters,
met het opschrift: "Rijks
Peilschaal boven A.P"
tellende tot 9,00 M. + A.P.
HEEREWAARDEN.:
Huisje voor de I
registreerende peil-:
schaal, nabij de I
schutsluis te St.
Andries.
I
1

3

i
4

HEEREWAARDEN.
Gewezen rijksveerhuis , bewoond
door J. P. van I
den Bosch, onge- I
merkt.
i

Noordwestelijke of voorgevel, de linkerkant 1,37
M. rechts van den rechterzijkant der deuromlijsting,
de rechterkant 0,14 M.
links van den verticaal
van den steenen dag van
het raam, het midden der
I groef ongeveer 0,78 M.
boven beganen grond.

+ 0,058

0,000

I+ 0,045

i

HEEREWAARDEN. i Tegen het noordwesteNULPUNT DER
1-0,04.5
Schutsluis te St. I lijk gedeelte van den HARDSTEENEN PEILSCHAAL,i
Andries.
noordoostelijken
recht- afgeleid uit de hoogten l
I standsmuur van het noord- van deelstrepen 8,89 M. I
,I westelijk sluishoofd, peilen 8,94 M. + AP.
I
i schaal verdeeld in centiI meters, met het opschrift:
I
, "Rijks Peilschaal boven
A.P.", tellende tot 900
I M. + A.P.
I

5

0,000

PEILMERKSTEEN
met eene horizontale
groef en ingehakt hoogtecijfer van 10,319 M. +
N.A.P.

10,319

41
Merken
der
Volg- nauwkeurignum- heidswatermer.
pasI singen.

Hoogte in M.
Gemeente
en plaats van

Nadere

Omschrijving

plaatsbeschrij ving.

van het merk.

het merk.

HEEREWAARDEN.
Noordwestelijke of voorGewezen Rijks- gevel, 1,53 M. rechts van
veerhuis, bewoond den rechterkant der deurdoor J. P. van den omlijsting, 0,32 M. links

6

Bosch, ongemerkt. I

Verschil

boven
boven
A.P.
N.A.P.
tot nu
geaangeI vonden. nomen.

in M.

VIERKANTE IJZEREN
110,046
KRUISHOUT
met een horizontale en
een verticale groef, 18

:~~;e~d:~~~~a~:t~~~~

~~d. hoog

en 20 m.M. I

één laag metselwerk boven
I het cementen plint.

I

I
- - 1 - - - - 1 - - - - - - - 1 - --- --------------- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - 1 - - - 1
I
I
1

I

I
I

i

HEMMEN.
i
Schuur bij het tol- I
huis nabij de Hemmensche brug, I
bewoond door J. i
van Kleef en toe- I
behoorende aan!
Baron van Lynden I
van Hemmen, ge- I
merkt nO. 19.
i

1

VIERKANTE IJZEREN
KRUISBOUT
met een horizontale en I
een verticale groef, 22
m.M. hoog en 22 m.M.
breed.

Noordelijke gevel 2,12
M. rechts van den steenen
dag van de poort, 0,50 M.
links van den steenen dag
van het kleine poortje,
3,32 M. onder den onderkant van den ankerknoop,
ongeveer Û/i6 M. boven
het str;tatje.

8,718

i
!
I

I!

VIERKANTE IJZEREN
HEMMEN.
i
Westelijke of benedenKRUISBOUT
Hemmensche brug! vleugelmuur van het zuii del\ik landhoofd, 0,26 M. met een horizontale en
over de Linge.
rechts van het anker, een verticale groef, 22
0,75 M. boven I m.M. hoog en 22 m.M.
I ongeveer
breed.
he~ talud.

•

-I-I-~~I--------

7,438

----- --------i------I-----[--I
I
PE,,"MERK>TE'"
14,807
I met een horizontale groef I
I en ingehakt hoogtec\ifer
i van 14,807 M. + N.A.P.

HERWEN EN
AERDT.
Protestantsche
kerk te Aerdt.

i

2a

HERWEN EN
AERDT.
Herberg te Herwen
nabij de Katholieke kerk. Bewoond door en
toebehoorende
aan H. Goris, gemerkt A, 23.

I

Voor- of westelijke gevel;
rechts van den noordgevel
0,62 M.; links van den
steenen dag van het linksche raam 0,53 M. Boven
beganen grond 2,00 M.

PIJPBOUT
en twee kleine ronde
kruisbouten , een 297
millimeters er onder,
een 291 millimeters er
boven.
Proces-Verbaal 1.550.

15,527

14,971 +0,163
I

42

I

Merken I
der
Volg- nauwkeurignum- heidsmer. waterpasI singen.
3

Cl 267

Hoogte in M.

Gemeente
en plaats van

-~
boven

Omschrijving

Nadere

van het merk.

plaatsbeschrij ving.

boven

I,

N A.P.
gevonden.
I

HERWEN EN
AERDT.
Protestantsehe
kerk te Lobith.

Zuidoostelijke of voorgevel, midden onder het
raam links van den in- I
gang, 3,20 M. linkR van
de deuropening, 2,7IJ M'I
van de rollaag op den
I tuinmuur, 1,20 M. boven I
het plint, ongeveer 1,955
M. boven beganen grond.
(In den gevel is een smalle
. scheur 2 M. links van het I
merk.)
I

HOOFD:MERK
en twee pijpbouten , een
321 millimeters er boven,
een 268 millimeters er
onder.

17,231

Zuidoostelijke gevel,
G.lWOTE KRUISBOUT
rechts van het raam, 0,67 I en twee pijpbouten, een
M. links van den rechter- 340 millimeters er boven,
hoek des gevels, 1,51 M. I een iHS millimeters er
boven het plint, ongeveer onder.
1,95 M. boven beganen I
grond.

18,012

1II

1

Verschil

1

1.

het merk.

I

A.P. I I'n M.
tot nu I
aange-,
nomen. I
I

1

4

HERWEN EN
AERDT.
Politiehuis te Tolkamer.

6

HERWEN EN
NULPUNT DER
1 - 0,302
Zuidwestelijke zijde; I
AERDT.
peilschaal verdeeld lil I HARDSTEENEN PEILSCHA.AL,
Gemetseld penant centimeters, met het op- afgeleid uit de hoogten
achter het politie- schrift: "Rijks Peilschaal der deelstrepen 15,66 M.
huis te Tolkamer. "oven A.P.", tellende van en 15,70 M. + A.P.
ongeveer 14,30 M. tot
(De peilschaal is be16,00 M. -+ A.P.
dekt door een geëmailDe peilschaal heeft bij leerd ijzeren peilschaal).
deelstreep 15,25 een scheur
breed 0,5 e.M.
.

I

0,000

+

0,000

-t- 0,292

0,302

I

HERWEN EN
AERDT.
Peilput te Tolkamer.

NULPUN'f DER
!- 0,292
Noordwestelijke achterwand; peilschaal ver- HARDSTEENEN PEILSCHAAL, i
deeld in centimeters, met afgeleid uit de hoogte I
het opschrift: " Rijks van deelstreep 15,40 M. i
Peilschaal", tellende tot I (De peilschaal is be- I
15,40 M.
dekt door een geëmail- i
leerd ijzeren.)
I

HERWEN EN
AERDT.
Peilput te Tolkamer.

Noordwestelij ke achter- VIERKANTE IJZEREN BOUT'j12,S52
wand, rechts van de peilBOVENKANT.
schaal.
I (Bedekt door een peil- I
ISChaal.)
i
I

I

8

-I--I---I--------~--I
1

HETEREN.
Woning, genaamd
"De Ster", op den
rechteroever vap
de Linge, bewoond
door en toebehooèende aan W. C.
Mientjes.

Zuidelijke zijgevel, de I
PEILMERKSTEEN
linkerkant 5,55 M. rechts I' met een horizontale groef
van den westelijken of en ingehakt hoogtecijfer
v01.'rgevel, de rechterkant van l:l,17ö M. + N.A.P.
0,S9 M. links van den
oostelijken gevel, het midden der groef ongeveer
1,36 M. boven beganen I
grond.
I

I

I
I
I

1-1-1

9,175 I
I
I'

.
I:
!

I'

I
1

I
I

,1

9,33 -+ 0,155

43
Hoogte in M.

Merken
der
Volg- nauwkeurignum- heidslner. water·
pasi singen.

Gemeente
en plaats van

Nadere

Omschrijving

plaatsbeschrijving.

van het merk.

Zuidelijke zijgevel, 0,56
M. rechts van den rechterkant van den peilmerksteen, 0,33 M. links van
den oostelijken gevel,
ongeveer 1,07 M. boven
beganen grond.

VIERKANTE IJZEREN
KRUISBOUT.
met één horizontale en
twee verticale groeven,
17 m.M. hoog en 17 m.M.
breed.
Registers I, II en lIL
Bijlage VIII, nO. 16.

8,S41

RONDE IJZEREN BOUT.

8,311

RONDE IJZEREN Bou'r.

10,.572

het merk.

boven
boven
A.P.
N.A.P.
tot nu
geaangeI vonden. nomen.

Verschil
in M.

I

2

I

I
~Toning,genaamd I
"De Ster", op den I
rechteroever van
de Linge, bewoond door en I
toebehoorende aan i
W. C. Mientjes. !

HE'rEREN.

9,00

+0,159

10,98

+

11,30

-+ 0,127

!

Westelijke gevel, 1,63
Huis aan den weg M. rechts van den steenen
van Hemmen naar I dag der deur, 3,91 M.
Lexkensveer, be- I links van den zuidelijken
woond door en I zijgevel, 2,80 M. onder
toebehoorendeaan I den onderkant van de
C. Vrieselaar, ge- I houten 'bebording, ongemerkt nO. 3.
i veer 0,16 M. boven beganen grond.
I

i

HETEREN.

4

1

I

Westelij ke gevel, 3,78
I M. rechts van den dijkDij ksmagazijn,
aan den Rijndijk, i geveL 2,42 M. links van
westelijk
vall den z:;idelijken gevel, ;)
I lagen metselwerk of 0,28
Randwijk.
M. onder den bovenkant
van den steenen dorpel
I' der deur, 0,40 M. boven
i beganen grond.

5

HE'l'EREN.

6

HETEREN.

I

I,

lOost. of voorgevt'1; de
Huis, nabij het : linkel'zijkant 0,83
M.
dijksmagazijn, toe-I rechts van den steenen
behoorende aan dag var:-. het ven~t~r, de
en bewoond door I rechterzlJkant 0,/9" M.
G. B. van Gelder, links van den dijkgevel,
!!emerkt n° 8
de onderkant 1,04 M.
boven beganen grond.

I

10,849
PEILMERKS'rEEN
met een horizontale groef
en ingehakt hoogtecijfer
van 10,849 M. -+ N.A.P. I

1

0,131

1

'1

,

..

1

I

i

I

I Oostelijke of voorgevel, I VIEHKANTE IJZEREN , 11,173 [
KRUlsBoU'r
Huis, nabij het 1,14 M. rechts van den
dijksmagazijn, toe-! steenen dag van het ven- I met een horizontale en
behoorende aan ster, 0,86 ~;.i. links van ' een verticale groef, 17
en bewoond door I den dijkgevel, 1,46 M. m.M. hoog en 17 m.M.
breed.
G. B. van Gelder, , boven beganen grond.
gemerkt nO. 8.
i
: Register V, nO. 55.
Ii
12,8721
PEILMERKS'rEEN
HETEREN.
:
Voorgevel, 0,82
M. i
Veerhuis aan het I rechts van den zijkant 'I met een horizontale groef
Lexkensveer, beo van den houten onder- en ingehakt hoogtecijfer
woand door H. i dorpel van het venster, i van 12,872 M. + N.A.P.
M. van Dijk, ge- i 1,44 M. links van den !
merkt n". 7, in I noordelijken zijgevel, on- I
1893 verbauwd. I geveer 0,79 M. boven be-

HETEREN.

7

1

1,1

'I

1

1

I

I__ I,~

1

1

~.!_g_al~_n_~r:n~_.-------- --!----~---"'-

'

1

1
1

1

1
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Merken I
der
Volg- nauwkeurignU::Il- heidsmer. waterpassingAo.

i

Hoogte in M.

i
Gemeente
en plaats van

-~

~adere

Omschrijving

plaatsbeschrijving.

van het merk.

net merk.

I

1

I Cl
I

HEUMEN.
Toren der Katholieke kerk te
Malden.

121

I
i

i

I

I
I

I

--

~W estzij de, rechts van
den ingang, 0,45 M. van
het deurkozijn, 0,41 M.
van den rechter hoekpilaster, 0,85 M. boven
het plint van het contrefort, ongeveer 1,73 M.
boven beganen grond.

I~~

boven Verschil
boven
A.P.
in M.
i N.A.P. tot nu
geaangeI vonden. nomen.
I

Ij 13,441
GROOTE KRUISBOUT
en twee pijpbouten, een
400 millimeters er boven, I
een 290 millimeters er !
I
onder.
i
i
i

--"-----

I
I
i
I
i

I

I
1
-

I
i

1

Cl

23

HOEVELAKEN.
Raadhuis.

I

Noordelijke of voor- KLEINE RONDE KRUISBOUT.
gevel, rechts van het
I rechter raam, 0,55 M.
i
van den hoek van den
muur, 0,36 M. boven de
i
lijst der borstwering.
I

4,511

I

!

I,

i

-----~--_._-~._-----

!

1

2

i

Noordelijke zijgevel,
HUISSEN.
Huisje voor de 0,30 lVI. rechts van het
registreerende peil- onderste baksteenen blok
schaal aan de Plei. van den linker pilaster,
2,~2 M. links van het
onderste baksteenen blok
van den rechter pilaster,
drie lagen metselwerk of
O,:W M. boven het hardsteenen plint, vier lagen
metselwerk onder den
onderdorpel
van
het
raam, 0,50 M. boven het
omloopend straatje.

RONDE IJzEREN BOUT.

Noordelijke zijgevel,
HUISSEN.
Huisje voor de 0,25 M. rechts van het
registreerende peÏ'I· derde baksteenen blok,
schaal aan de Plei. 0,36 M. links van het
baksteenen blok van de
raamomlijst,ing, 0,68 1\1.
boven het hardsteenen
plint en 8 lagen metselwerk boven den ronden
bout.

RONDE BRONZEN KRUISBOUT

HUISSEN.
Linkeroever van
den IJssel, nabij
het huisje voor
de registreerende
peilschaal.

NULPUNT DER
1-0,166
GEËMAI.LLEERD IJzEREN
I
PEILSCHAAL,
!
afgeleid uit de hoogten
der deelstrepen 11,59 M.
en 11,61 M. + A.P.
(Door een plank bedekt en onzichtbaar gemaakt.)

I

15,280

i
1

I
I
I
I

1

i

15,758

I

5

Tegen een tegen den
basaltmuur steunenden
paal; peilschaal met het
opschrift:
,,-t- A.P.",
verdeeld in centimeters,
tellende van 9,82 M. tot
11,80 M. -t- A.P.

I

I

I

0,000 1+0,166
I

i
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Merken
der
Volg- nauwkeurignum- heidsmer. waterpassingen.

Gemeente

I

en plaats van

I

het merk.

I

I

I

I

I

2

3

I

I
I
Omschrijving

Nadere
pIaatsbeschrijving.

KESTEREN.
Duiker onder den
spoorweg, oostelijk
van het station
Kesteren.

Noordelijk front; de
linkerkant 0,3tl M. rechts
van den linkervleugel ,
de rechterkant 0,39 M.
links van der.. rechtervleugel, de bovenkant
0,35 M. onder eten bovenkant en twee lagen metselwerk onder den onderkant der dekzerk.

KE8TEREN.
Duiker ten zuiden
van nO. 2.

Noordelijk front; de
linkerkant 0.34 M. rechts
van den linker vleugel,
de rechterkant 0,34 M.
links van denrechtervleuI gel, de bovenkant 0,34 M.
onder den bovenkant en
twee lagen metselwerk
onder den onderkant der
dekzerlc

HoolI;te in M.

I

van het merk.

boven boven
A.P.
N.A.P.
tot nu
geaangeI vonden. nomen.

PEILMERKS'fEEN
I
met een horizontale groef
en ingehakt hoogtecijfer
van 7,464 M. + N,A.P.

7,464

PEILMERKSTEEN
met een horizontale groef
en ingehakt hoogtecijfer
van 7,413 M. + N.A.P.

7,413

I
Verschil
in M.

I

i
I

I

4

KESTEREN.
Duiker ten noorden van nO. 2.

Noordelijk front; de
linkerkant 0,34 M. rechts
van den linker vleugel,
de rechterkant 0,3.5 M.
links van den rechtervleugel, de bovenkant 0,35 M.
onder den bovenkant en
twee lagen metselwerk
onder den onderkant der
dekzerk.

PEILMERKSTEEN
met een horizontale groef
en ingehakt hoogtecijfer
van 7,409 M. -+ N.A P.

7,409

.5

KESTEREN.
Woning nabij het
Station Kesteren,
bewoond door H.
van Ham, toebehoorende aan J.
L. Wittekamp, gemerkt 124.

Oostelijke gevel, 0,77
M. rechts van den steenen dag der linker deur,
1,43 M. links van den
steenen dag der rechtei"
deur. 0,69 M. boven het
plint, 1,19 M. boven beganen grond.

RONDE BRONZEN KRUISBOUT.

8,475

6

PEILMERKSTEEN
Noordelijke zijgevel; de
KESTEREN.
Huis te Kesteren, linkerkant 0,87 M. rechts met een horizontale groef
bewoond door den van den rechterzij kant en ingehakt hoogtecijfer
onderwijzer W. J. van het linker anker, de van 11,386 M. + N.A.P.
Nijveld,
toebe- rechterkant 1,28 M. links I
hoorende aan de van den linkerzij kant van
ge- het rechter anker, het I
gemeente,
midden der groef 0,83 :M.
merkt 196.
of vijftien lagen metselwerk
boven beganen I
grond.

11,386

L

I

11,43 +0,044

I

46
Merken
der
Volg- nauwkeurignum- heidsmer. waterpassingen.

i

Hoogte in M.
Gemeente

Nadere

Omschrijving

plaatsbeschr\iving.

van het merk.

en plaats van
het merk.

boven Verschil
boven
A.P.
N.A.P.
in M.
tot nu
geaangeI vonden.
nomen'l

9

KESTEREN.
Schuur achter den
Nederbetuwschen
bandijk, bij het
huis, bewoond
door en toebehoorende aan H. de
Haas, gemerkt
nO. 9.

Noordoostelijke zijgevel, 2,15 M. rechts van
den steenen dag der
hoofddeur, 0,66 M. links
van den verticaal van den
steenen dag der kleine
deur, 2,45 M. boven beganen grond.

RONDE IJZEREN BOUT.

12,217

11

KESTEREN.
Huis, genaamd
"De Poel", aan
den Nederbetuwschen bandijk,
bewoond door en
toebehoorende
aan H. C. van
Drumpt, gemerkt
nO. 3.

Noordelijke zijgevél van
het achterhuis, 0.89 M.
links van den verticaal
van den steenen dag van
het tweede westelijke stalluik, 0,11 M. of twee
lagen metselwérk boven
den bovenkant van den
peilmerksteen.

VIERKANTE IJZEREN
KRUISBOUT
met een horizontale en
een verticale groef, 16
m.M. hoog en 16 m.M.
breed.
Register V, nO. 72.

9,11:17

KESTEREN.
Café aan den
Rijn, genaamd
"De Spees", bewoond door en
toebehoorende
aan de Wed. J.
I
van Ewijk, ge-

Voorgevel. de linkerkant 0,67 M. rechts van
den steeGen dag van het
venster. de rechterkant
0,50 M. links van de deuroml\isting, het midden der
groef ongeveer 1,30 M.
boven beganen grond.

PEILMERKSTEEN
11,088
met een horizontale groef
en ingehakt hoogtecijfer
van 11,088 M. + N.A.P. I

12 I

___,

I

121

rr_l~e_r_k_t_n_o._1_._ _

LICHTENVOORDE.
Molenaarshuis bewoond door J.
\V oltering, toebeI
hoorende aan de
R. C kerk te
Harreveld , gelegen aan de noordzijde van den weg
'. arsseveld naar
Lichtenvoorde, in
de buurt Harreveld, gemerkt F,
nO. 39.

2

9,29 +0,093

I

11,18

1

+ 0,092

1

1

I

-1-------1---I

Zuidelijke of voorgevel,
rechts van het meest
rechtsche raam, 0,78 M.
rechts van del. steenen
dag van genoemd raam,
0,H9 M. links van den
oostelijken zijgevel, ongeveer 1,64 M. boven beganen grond.

PIJPBOUT.

I 23,914

Voorgevel , links van
LICHTENVOORDE.
Raadhuis te Lich· den ingang, links van
tenvoorde.
het laagstgelegen raam,
1,10 M. rechts van den
zuidwestelijken zijgevel,
l,lO M. links van den
steenen dag van genoemd
raam, vijftien iagen met. selwerk of 0,89 M. boven
het plint, ongeveer 1,52
M. boven beganen grond.

PIJPBOUT.

22,195

1
1
1
- - - - - -

47

Merken
der
Volg- nauwkeurignum- heidsmer. waterpassingen.

Hoogte in M.
Gemeente
en plaats van

Omschrijving

plaatsbeschrijving.

van het merk.

het merk.

I

3 I AD l 14

Nadere

!

:

Voorgevel, links van
LICHTENVOORDE.
Raadhuis te Lich- den ingang, links van
tenvoorde.
het laagst gelegen raam,
0,94 M. rechts van den
zuidwestelijken zijgevel,
ongeveer 0,19 M. boven
beganen grond.

boven Verschil
boven
A.P.
N.A.P.
in M.
tot nu
ge·
aange\ vonden. nomen.
I

RONDE IJZEREN BOUT.

i 20,862
i
i
I
I

I

i

I
!

I

AD l 15

4

I

LICHTENVOORDE.
Herberg bewoond
door J. B. Willemsen en toebehoorende aan A.
Abbink, gelegen
bij het station
LichtenvoordeGroenlo van de
spoorweglijn Zutphen-Winterswijk, in de buurt
Lievelde, gemerkt I
w~ik D,

nO.

I
I

I
I

I

I

I

I

I

I
I
I
I

I

I
I

24a'.1

-I

I

Voorgevel; de linkerkant 0,16 M. rechts van
den steenen dag der deur,
de rechterkant 0,55 M.
links van den steenen dag
van het raam, de onderkant 1,11 M. boven beganen grond.

MAURIK.
Woning te Ravenswaay, bewoond
door en toebehoorende aanF. Mourits, gemerkt ö5.

I 25,422 I
I

I

I

1

PIJPBOUT.

Noordwestelijke zijgevel,
1,03 M. rechts van den
noordoostelijken gevel,
0,81 M. links van den
steenen dag van de deur,
0,69 M. boven het plint,
1,13 M. boven beganen
grond.

I

I
I
I

-------1I
I
PEILMERKSTEEN
I
met een horizontale groef
en ingehakt hoogtecijfer
van .,698 M. + N.A.P.

+0,102

7,698 I
I

7,80

8,072

8,17 +0,098

.

MAURIK.
Woning te Ravenswaay, bewoond
door en toebehoo·
rende aan F.Mourits, gemerkt 65.

2

3
I

MAURIK.
Toren der Hervormde kerk te
Ravenswaay.

I

I

Voorgevel, 0,24 M. rechts
van den steenen dag der
deur, 0,83 M. links van
den steenen dag van het
raam, 1,10 M. onder den
onderkant van den ankerknoop van het cijfer 4
uit het jaartal 1746.

VIERKANTE IJZEREN
KRUISBOUT
met één horizontale en
twee verticale groeven,
17 m.M. hoog en 17 m.M.
breed.
Register V, n O.1V).

Noordelijke zijde van
de tegen den toren aancatechisatiegebouwde
kamer, 0,59 M. rechts
van den steenen dag van
het raam, 0,64 M. links
van den westelijken gevel,
1.;):2 M. boven beganen
grond.

RONDE IJZEREN BOUT.

I
7,466

I

I

48
Merken
der
Volg- nauwkeurignum- heidsmer. waterpassingen.

,

I

I

I

Gemeente

Nadere

en plaats van

Hoogte in M.

!

plaatsbeschrijving.

het merk.

Omschrijving
I
I

van het merk.

I

!

I

--------1

boven Verschil
boven
A.P.
N.A.P.
in M.
tot
nu
geaangeI vonden. nomen.

I

l\'IAURIK.
Toren der Hervormde kerk te
Ravenswaay.

Noordelijke z\jde van I
de tegen den toren aangebouwde
catechisatiekanler, 0,65 M. rechts
van den steenen dag van
het raam, 0.58 M. links
I van den westelijken gevel,
1,7fi M. boven den beganen grond, vier lagen
metselwerk boven den
ronden bout.

l\'lAURIK.
Toren der Hervormde kerk te
Ravenswaay.

Noordelijke zijde, achter de tegen den toren
aangebouwde catechisatiekamer, de nnkerkant
1,02 M. rechts van den
gepleisterden z~jmuur, de
rechterkant 0,H6 M. links
van den steen en dag van
den ingang, de onderkant 1.25 M. boven den
steenen' vloer.

MAURIK.
Huis te Ravenswaay, nabij hectometerpaal nO. 280,
bewoond door en
toebehoorende
aan W. J. van
Delft,
gemerkt
nO. 2H.

Voorgevel, 0,68 M. rechts
van den steenen dag van
het linkerraam, 0,44 M.
links van den steenen
dag der deur, 0,91 M.
boven beganen grond,
1,83 M. onder den bovenliggenden ankerknoop.

7

MAURIK.
Huis te Ravenswaay, nabij hectometerpaal n° 280,
bewoond door en
toebehoorende
aan \V. J. van
Delft,
gemerkt
nO. 26.

Voorgevel, tusschen de
stukken boven de deur
en het linkerraam.

8

MAURIK.
Noordelijke of voorgevel,
Hui~, tegenover
0,33 M. rechts van den
den weg naar het zijgevel. 0,52 M. links
veer op Wijk bij van den steenen dag van
Duurstede, be- het raam, 0,41 M. boven
woond dool' N. I het cementen plint, 1,05
Vermeer en toebe- Mboven beganen grond.
hoorende aan notaris Everdingen
en c. s. te Buren,
gemerkt nO. 12.

4

5

6

RONm: BRONZEN KRUISBOUT.

I

7,6!:J3 I

1

PEILMERKSTEEN

1

7,467

met eene horizontale
groef en ingehakt hoogtecijfer van 7,467 M. +
N.A.P.

V IERKANTE

IJZEREN
BOUT,

7,347 I

zonder groeven, 21 m.M.
hoog en 21 m.M. breed.
BOVENKANT.

ANKERKNOOP.
ONDERKANT.

9,177

VIERKANTE IJZEREN
BOUT,

6,024

zonder groeven, 23 m.M.
hoog en 22 m.M. breed.
BOVENKANT.

7,54

+0,073

49
Merken i
der
Volg- nauwkeurignum- heids- I
mer. water- 1
pasI sinll:en. i
1

Hoogte in M.
Gemeente

Nadere

Omschrijving

en plaats van
plaatsbeschrijving.

11

12

I

Noordelijke of voorgevel; de linkerkant 0,58
M. rechts van den steenen
dag van het raam, de
rechterkant 0,61 M.links
van den westelijken zijgevel, de onderkant 0,88
M. boven het cementen
II plint.

l\IAURIK.
Huis te Rijswijk,
bewoond door A.
C. Baauw en toebehoorende aan
H. van Binsbergen, gemerkt 22.

Noordelijke of voorgevel, 1,38 M. rechts van
den steenen dag van het
raam, 0,19 M. links van
den westelijken zijgevel.
1.10 M. boven het cementèn plint, 1,6t> M. boven
beganen grond.

I
13 I

I

ANKERKNOOP.
ONDERKANT.

8,67.5

PEILMERKSTEEN

8,327

MAURIK.
Veerhuis te Maurik, bewoond door
en toebehoorende
aan G. D. van de
Weerd, gemerkt
3.5.

Verschil
in M.

8,46

+0,133

8,54

+0,130

met eene horizontale
groef en ingehakt hoogtecijfer van 8,327 M. +

N.A.P.

VIERKANTE IJzEREN
KRUISBOUT

I'

i

Zuidw,"telijke ,ijgevel'l

8,410

met eene horizontale en
eene verticale groef, 16
m.M. hoog en 16 m.M.
breed.
Register V, nO. 106.

10,054

RONDE IJZEREN BOUT.

3,54 M. rechts van den
steen en dag der deur,
0,36 M links van den
voor- of dijkgevel, 1,97
M. onder den onderkant I
van den bovenliggenden I
ankerknoop, 1,OSM. boven i
beganen grond.
I
I

I

I

tot nu
aangenomen'l

geI vonden.

MAURIK.
Huis te Rijswijk,
bewoond door A.
C. Baauw en toebehoorende aan
H. van Binsberf!en, gemerkt 22.

MAURIK.
Wijn- en bierhuis
buitendijks, bewoond door en
toebehoorende
aan \V. Broekhuizen, gemerkt
n° .56.

A.P.

N.A.P.

van het merk.

het merk.

MAURIK.
Oostelijke zijgevel, links
Huis, tegenover boven het linkerraam ,
den weg naar het 2,86 M. links van den
veer op Wijk bij rechterkant van het huis.
Duurstede, bewoond door A.
Vermeer en toebehoorende aan i
notaris Everdin- i
gen en c. s. te
Buren, gemerkt
nO. 12.

10

boven

boven

i

Voor- of zuidelijke
VIERKANTE IJZEREN
I 9,468
gevel, 0,41 M. rechts van
BOUT
I
de deuromlijsting, 0,34 M. zonder groeven, 22 m.M. I'
links van het raamkozijn, I hoog en 22 mMo breed.
0,53 M. boven het plint, i
BOVENKANT.
0,09 M. onder den onder- I
kant van ondervolgenden
peilmerksteen.
.
I
I

I

1

50

I Merken
IVolgU~l_ nauwder
keurignum- heidsmer. waterpasI singen.

14

i

Hoogte in M.
Gemeente
en plaats van

Nadere

Omschrijving

plaatsbeschrijving.

van het merk.

boven Ve.rschil
boven
NAP
A.P.
. M•
nu I 111
. .. tot
geI
vonden. aangenomen. I
1
.
1

het merk.
I

MAURIK.
Veerhuis te Maurik, bewoond door
en toebehoorende
aan G. D. van de
Weerd, gemerkt
35.

Voor- of zuidelijke
gevel; de linkerkant 0,16
M. van de deuromlijsting,
de rechterkant 0,22 M.
links van het raamkozijn,
de onderkant 0,62 M.
boven het plint.

9,76

+

7,6l1

7,67

+0,059

8,716

8,78

+0,064

PEILMERKS'fEEN
I 9,670
met eene horizontale I
groef en ingehakt hoogte-I
cijfer van 9,670 M. +
N.A.P.

I

MAURIK.
Huis even boven
het veerhuis te
Maurik, bewoond
door en toebehoorende aan de
erven J. G. Karverviseh, gemerkt 36.

Noordelijke of voorgevel; de onderkant 2.845
M. boven beganen grond,
0,53 M. rechts van het
raamkozijn, 0,68 M. links
van het deurkozijn.

16

MAURIK.
Huis aan den Rijndijk,
bewoond
door C. Berendse
en toebehoorende
aan A. J urgens te
Renkum, gemerkt
nO. 96.

Voorgevel ; de linkerkant 0,65 M. rechts van
den zijgevel, de rechterkant 0,90 M. links van
den steenen dag van het
raam, de onderkant 1,22
M boven het bestrate
stoepje.

17

MAURIK.
Huis aan den Rijndijk,
bewoond
door C. Berendse
en toebehoorende
aan A. J urgens te
Renkum, gemerkt
nO. 96.

VIE11KANTE IJzEREN
Voorgevel, 0,63 M. rechts
KRUISBOUT
van den steenen dag der
deur, 0,50 M. links van met een horizontale en
den steenen dag van het een verticale groef, 18
rechterraam, 2,51 M. boven m.M. hoog en 18 m . .'I1.
breed.
het bestrate stoepje.
Register V, n O.100.
(De
kruishout
zit
scheef.)

20

Noordwestelijk of buiMAURIK.
Duikersluis op den tenfront, 0,63 M. rechts
linker oever van van den schieter van het
den Rijn te Wiel. anker, 0,53 M. links van
het einde van den frontmuur, 0,38 M. onder den
bovenkant van de rollaag.

15

22

MAURIK.
Veerhuis te Wiel,
bewoond door C.
van de Pol en toebehoorende aan
graaf Bentinek,
gemerkt nO. 123.

I

Voorgevel, 1,15 M. rechts
van de omlijsting van de
deur, 0,22 M. boven het
cementen plint, 0,59 M.
onder den onderkant van
den houten raamdorpel,
1,90 M. boven beganen
grond.

ANKERKNOOP.
ONDERKANT.

I

0,090

I

10,474 I

I

PEILMERKSTEEN

met eene horizontale
groef en ingehakt hoogtecijfer van 7,611 M. +
N.A.P.

VIERKANTE IJZEREN
KRUISBOUT

6,730

met een horizontale en
een verticale groef, ~4
m.M hoog en 24 m.M.
breed.

VIERKANTE IJZEREN
BOUT

met een horizontale en
een verticale groef, 20
m.M. hoog en 20 mMo
breed.
Register V, nO. 94.

9,609

9,691 + 0,082
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Merken
der
Volg- nauwkeurignunl- heidsmer. water·
pasI singen.

Hoogte in M.
Gemeente

plaatsbeschrijving.

Omschrijving
van het merk.

het merk.

boven
N.A.P.
geI vonden.
~,260

23

MAURIK.
Veerhuis te Wiel,
bewoond door C.
van de Pol en toebehoorende aan
graaf Bentinck,
gemerkt nO. 123.

Voorgevel , de linkerkant 1,00 M. rechts van
den verticaal van den
steenen dag van het keldervenster rechts van den
ingang, de rechterkant
0/)5 M. links van den
verticaal van den steenen
dag van het lichtraam,
de bovenkant 0,84 M.
onder de voeg, strookende
met de onderdorpels der
ramen en 1,24 M. boven
beganen grond.

24

MAURIK.
Veerhuis te Wiel,
bewoond door C.
van de Pol en toehehoorende aan
graaf Bentinck,
gemerkt nO. 123.

Oostelijke gevel van het
naar de rivier uitgebouwde nÎeuwe gedeelte, 1,65
M. rechts van den steenen
dag van het rechter raam,
0,40 M. links van den
achtergevel, 0,96M. boven
beganen grond.

RONDE IJZEREN BOUT.

9,367

25

MAURIK.
Veerhuis te Wiel,
bewoond door C
van de Pol en toebehoorende aan
graaf Bentinck,
gemerkt nO. 123.

Oostelijke gevel van het
naar de rivier uitgebouwde
nieuwe gedeelte, 1,56 M.
rechts van den steellen
dag van het rechter raam,
0,49 M. links van den
achtergevel, 1,30 M. boven
beKanen grond.

RONDE BRONZEN KRUISBOUT.

9,721

26

MAURIK.
Dijkstalud, nabij
den veerweg van
Wiel naar het veer
op Amerongen.

TeKen een paal; peilschaal verdeeld in centimeters, met opschrift:
"Rijks Peilschaal, Eck
en \Viel, boven A.P.",
tellende van VII 60 M.
tot X 40 M. + A P.

NULPUNT DER
HOUTEN PEILSCHAAL,

0,126

MAURIK.
Dijkstalud, nabij
den veerweg van
Wiel naar het veer
op Amerongen.

In het noordelijk vlak
van den peilschaalpaal ,
de hoogste der twee bouten; 0,14 M. rechts van
den linkerzijkant, 0,06 M.
links van den rechterzijkant van den paal.

27

--1---1

Nadere

en plaats van

i - - , - . ; .
-

-

-

PEILMERKSTEEN

boven Verschil
A.P.
in M.
tot nu
aangenomen'l
9,34

+0,080

0,000

+0,126

met eene horizontale
groef en ingehakt hoogtecijfer van 9,260 M. +
N.A.P.

afgeleid uit de hoogten
der deelstrepen 10,31 M.
en 10,36 M. -j- A.P.

VIERKAN'rE IJZ~~REN
KRUISBOUT

met een horizontale en
een verticale groef, 14
m.M. hoog en 14 m.M.
breed.

8,551

I

1--------------:------------:---.-!---I---'
1

1

- - - - - - - -

:

-

_

-

:

.

.

.

.

.

-
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Merken I
der
Volg- nauwkeurignum- heidsmer. waterpassinge",

la

2

3

4

la

Hoogte.in M.
Gemeente
en plaats van

Nadere

Omschrijving

plaatsbeschrij ving.

van het merk.

het merk

Voorgevel links uit den
NIJKERK.
"" oning aan den steenen dag van de deur
straatweg
van 0,42 M.; boven beganen
Hoevelaken naar grond 1,86 M.
Nijkerk
nabij
H.M.paal 3 1• Bewoond door en
toebehoorende aan
F. Doppenberg,
gemerkt F 92.
NIJKERK.
Toren van de Protestantsche kerk.

Westzijde . rechts van
den ingang, 1,26 M. rechts
van de deuromlijsting,
1,03 M. boven het plint,
ongeveer 2,28 M. boven
beganen grond.

NIJKERK.
Gebouwtje voor
de registreerende
peilschaal.

Zuidelijke Of voorgevel,
links van den ingang,
0,38 M. links van de ver~
snijding van het deurkozijn, 0,61 M. van den
linkerhoek van den muur,
0,79 M. boven het bandje,
1,34 M. boven het plint,
ongeveer 1,73 M. boven
beganen grond.

NIJKERK.
Schutsluis in de
haven aan zee.

Hardsteenen rijkspeilschaal in den oostelijken
muur van het buitensluishoofd, 3,14 M. van het
uiteinde van den muur
aan de zeezijde j de voorkant der schaal ligt 0,46
M. van de voorzijde der
bovenste traptrede en de
bovenkant der verdeeJin/!"
welke tot 3,50 M. + A.P.
gaat, 0,15 M. onder den
bovenkant van de dekzerk. Ter hoogte van de
deelstreep van 1,51 M. +
A.P. is de schaal gebarsten.

NIJMEGEN.
Koffie- en veerhuis,
bewoond
door en toebehoorende aan den
heer J. H. Vermeulen, sectie C,
nO. 2989.

Voorgevel, tusschen de
ramen, 0,27 M. links van
de rechter raamomlijsting, 0,28 M. rechts van
de linker raamomlijsting,
ongeveer 1,85 M. boven
beganen grond.

boven Verschil
boven
A.P.
N.A.P.
in M.
tot
nu
geaangeI vonden. nomen. !
5,182

PIJPBOUT

en twee kleine ronde
kruisbouten , een 233
millimeters ar boven,
een 276 millimeters er
onder.
Proces-verbaal nO. 1541.
!

5,101

HOOFmIERK

en twee pijpbouten, een
308 millimeters er boven,
een 390 millimeters er
onder.

I

PIJPBOUT

5,175

en twee kleine ronde
kruisbouten , een 293
millimeters er boven,
een 310 millimeters er
onder.

NULPUNT DER PEILSCHAAL, -

0,203

afgeleid uit de hoogten
der deelstrepen 3,49 M.
en 3,40 M. + A.P.

PIJPBOUT.

14,161

0,000

+0,203
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I

Merken
der
Volg- nauwkeurignum- beidsmer. waterpasI singen.

I

Hoogte in M.
Gemeente
en plaats van

Nadere

Omschrijving

plaatsbeschrijving.

van het merk.

het merk.

Verschil
boven boven
A.P.
N.A.P.
in M.
tot nu
geaangevonden.
nomen'l
I

NIJ1UEGEN.
Viloning aan de
Waalkade te Nijmegen, bewoond
door en toebehoorende aan H. Post,
gemerkt 30.

Oostelijke of voorgevel; de onderkant 1,75
M. boven het plint, met
het opschrift:
,,1861.
Tot hier, aan dezen steen,
stond den verbolgen
vloed,
Verzwolg hij Leven, Rijkdom, Arbeid, III zijn
kolk.
Doch toen ook, Willem
lil! zoo edel van gemoed,
Toen toonde Gij te zijn
de Vader van Uw volk!
T' noodlottig, rampvol
jaar, leve eeuwig door
de faam:
Want t' sticht ook eeuwig,
- Vorst, - eene eerzuil voor Uw naam."

HARDSTEENEN VLOEDSTEEN,
41 e.M. hoog en 5.9
e.M. breed.
ONDERKANT.

14,283

4

NIJMEGEN.
Sluiswachterswoning bij de Meersluis, ten zuiden
van de stad Nijmegen, gemerkt
nO. 1.

Westelijke gevel, 0,35
M. rechts van den noordelijken z\jgeve1.

RONDE IJZEREN BOUT.

14,481

5

NIJMEGEN.
Sluiswachterswoning bij de Meersluis, ten zuiden
van de stad Nijmegen, gemerkt
nO. 1.

Oostelijke zijgevel; de
linkerkant O,4ö M. rechts
van den zuidelijken gevel,
het midden der groef
1,21 M. boven de 4e trede
van boven gerekend van
het voorliggend steenen
trapje.

6

NIJMEGEN.
SIuiswachterswoning bij de Meersluis, ten zuiden
van de stad Nijmegen, gemerkt
nO. 1.

3

7

11.._-:..__---:

Oostelijke zijgevel, 0,35
M. rechts van den zuide-

I

lijken gevel, ongeveer
O,OEi M. links van den
linkerkant van den peilmerksteen, 0,49 M. boven
de 3de trede van boven
gerekend van het voorliggend steenen trapje.

NIJMEGEN.
Oostelijke vleugel van
Meersluis ,
ten I het zuidelijk front; peilzuiden van de schaal verdeeld in centistad Nijmegen.
meters, zonder opschrift,
I tellende
tot 7,20 M.

I

......;.I

I

PEILMERKSTEEN
15,814
met een horizontale groef
en ingehakt hoogtecijfer I
van 15,89 M. -+- A.P.

VIERKAN'l'E IJZEREN
KRUISBOUT
zonder groeven.
BOVENKANT.
Register lI, nO. 22,
geeft voor midden bout
15,37 M. + A.P.

15,296

NULPUNT DER
HOUTEN PEILSCHAAL,
afgeleid uit de hoogte
van
den bovenkant,
zijnde de aanw\izing

6,208

....:..._7,_2R_Oe_:_is_·t_er_lI_,_n_0_._2_1._...;.._ _-.!.

15,89

+ 0,076

6,33

+0,122

~

1

__
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Merken I
der
Volg- nauw-I
keurignum- heids-

Hoogte in M.
Gemeente

1

mer.

en plaats van

water-I
pasI smgen.
I

Nadere

Omschrijving

plaatsbeschrijving.

van het merk.

Verschil

boven I boven
A.P.
NAP
. .. I totnu

in M.

D"e-

het merk.
'I

vo~den.

I aange, nomen.

!

I

NIJMEGEN.
Meersluis ,
ten
zuiden van de
stad Nijmegen.

NULPUNT DER
HOUTEN PJ<JILSCHAAL,
afgeleid uit de hoogte
van deelstreep 7,28 M.
Register II, nO. 21.

Oostelij ke vleugel van
het noordelijk front; peilschaal verdeeld in centimeters, zonder opschrift,
tellende tot 7,90 M.

PEIL~IERKSTEEN

I Voorgevel , links van
NIJl\IEGEN.
Veer- en koffie- den ingang, 0,0911 links
huis, in 1877 be- van den deurstijl, 0,86
woond door den M. boven de stoep.
heer B. J . Janssen.

10

6,2371

I

13,470

NIJMEGEN.
Veer- en koffiehuis, in 1877 bewoond door den
heer B. J. Janssen.

HardsteeEen peilschaal, I NULPUNT DER PEILSCHAAL, - 0,079
aan den voorgevel, bij afgeleid uit de hoogte
den oostelijken of linker- van deelstreep 13,10 M.
hoek des gevels.
--l- A.P.

12

NIJMEGEN.
Raadhuis.

Voorgevel, rechts van
de groote poort, 0,64 M.
rechts van den pilaster
der poort, 0,60 1\1. links
van den stijl van het
kleine vierkante raamkozijn, ongeveer 2,00 M.
boven beganen grond.

HOOFDMERK
en twee pijpbouten, een
332 millimeters er boven,
een 390 millimeters er
onder.

32,382

13

Zuidoostelijk muurvlak,
NIJl\'IEGEN.
Groote Protestant- onder het raam tegenover
de Kerkhofpoort, 1,82 M.
sche kerk.
van den linker hoekpilaster, 1,11 M. boven het
plint.

GROOTE KRUISBOUT
en twee pijpbouten, een
403 millimeters er boven,
een 348 millimeters er
onder.

30,848

14

NIJl\'IEGEN.
Toren der Katholieke kerk te Neerbosch.

Oost- of voorzijde, lin ks
van den ingang, 0,96 M.
rechts van den linkerhoek van den müur, 0,97
M, links van de deuromlijsting • 1,13 M. boven
het plint, ongeveer 2,00
M. boven beganen grond.

HOOFDMERK
en twee pijpbouten, een
471 millimeters er boven,
een 429 millimeters er
onder.

11,804

I

+0,093

13,57

I
I -l- 0,100
I
I

met een horizontale groef :
en ingehakt hoogtecijfer I
van 13,47 M. + N.A.P.

11

I

6,33

0,000

+

0,079

!
--1----1-------1----------1---------1---1---[--

1

I
OLDEBROEK.
I
Protestantsche
I
kerk.
I
I

I

Zuidelijke of voorgevel,
HOOFDMERK
vooruitspringend gedeelte, en twee pijpbouten, een
midden onder het raam, 283 millimeters er boven,
2,68 M. llllks van de deur- een 422 millimeters er
opening, 1,21 M. boven onder.
, het plint.

4,811

;)5

i

Merken
der
Volg- nauwkeurignum- heidswatermer. I pasi singen.

. Gemeente
en plaats van

Hoogte in M.

Nadere

Omschrij vi ng

plaatsbeschrijving.

van het merk.

het merk.
I

I
,

i

boven Verschil
boven
A.P.
N.A.P.
in M.
tot nu
geaangeIvonden. nomen. I

:

2a

C2 317a

PIJPBOUT
Zuidelijke zijgevel, lin- i
OLDEBROEK.
Openbare school ker pilaster voorgevel, en twee kleine ronde
te Hattemerbroek. uit den voorgevel 0,21 M., kruisbouten, een 267
boven beganen grond I millimeters er boven,
1,77 M.
een 272 millimeters er
I onder.
I
Proces-verbaal nO. 1541.

4,819

3a

Cl 420a

Voorgevel, rechts uit
OLDEBROEK.
Woning aan den den steenen dag van de
van deur 0,65 M., boven bestraatweg
Oldebroek naar ganen grond 1,85 M.
Wezep. Bewoond
door en toebehoo- I
rende aan H. Prins
I
Driest, gemerkt
I 69.

PIJPBOU'.r
en twee kleine ronde
kruisbouten , een 230
millimeters er boven,
een 230 millimeters er
onder.
Proces-verbaal n° 1541.

4,087

4

Cl 421

OLDEBROEK.
Protestantsche
kerk te Wezep.

Noordoostelijke zijgevel,
rechter gedeelte, 0,74 M.
van den rechter hoekpilaster, 1,21 M. boven
het plint.

GROOTE KRUISBOUT
en twee pijpbouten, een
289 millimeters er boven,
een 42.5 millimeters er
onder.

5,857

fj

Cl 422

OLDEBROEK.
Katholieke kerk
te Hattemerbroek.

Zuidwestelijke gevel,
links van den ingang,
1,16 M. links van de
deuromlijsting , 1,13 M.
I boven het plint.

HOOFDMERK
en twee p\jpbouten, een
298 millimeters er boven,
een 259 millimeters er
onder.

3,928

I

I

I
I
II

1

Cl 299

i

I

--

OVER-ASSELT.
Protestantsche
kerk te NederAsselt.

GROOTE KRUISBOUT
Westelijke gevel, 1,45
rechts van het raam, en twee pijpbouten, een
1,30 M. links van den I 330 millimeters er boven,
hoekpilastel' , 1,31 M. een 525 millimeters er
boven het plint, ongeveer onder.
2,55 M. boven beganen
grond.

13,055

PEILMERKSTEEN
met eene horizontale
groef en ingehakt hoogtecijfer van 12,50 M.+
A.P.

12,433

}I.

I
2

I
I

OVER-ASSELT.
Woning- aan den
I
Maasdijk, ongeI
I
veer een kilomeI
ter ten zuiden van
I
Keent, bewoond
I
door en toebehooI
rende aan G. van
Berkel, gemerkt
H,152.
I

Noordelijke gevel; de
linkerkant 0,49 M. rechts
van den oostelijken gevel,
de rechterkant 0,37 M.
links van den steenen
dag van het venster en
het midden der groef
ongeveer 2,10 M. hoven
beganen grond.
I
I

I

1

12,50

+0,067

56
Merken
der
Volg- nauwkeurignum- heidsmer. waterpasI singen.

I
Nadere

Omschrijving

pIaatsbeschrij ving.

van het merk.

en plaats van
het merk.

3

___

Hoogte in M.
Gemeente

üVER-ASSELT.
Woning aan den
Maasdijk ongeveer een kilometer ten zuiden
van Keent, bewoond door en
toebehoorende aan
G. van Berkel,
gemerkt H 152. !

I
Noordelijke gevel, 0,98 I VIERKANTE IJZEREN
M. rechts van den oosteKRUISBOUT
lijken gevel, 0,24 M. links met één horizontale en
van den steenen dag van twee verticale groeven,
het venster, ongeveer 0,80 16 m.M. hoog en 16 m.M.
M. boven beganen grond, breed.
I
(De bout is eenigszins
I scheef geslagen.)
I
HOOr,STE PUNT.
I

----I--H-e~c~to-m-.p-a~a-I-15~4-1-----------------!

1

PANNERDEN.
Openbare school.

I

~

boven Verschil
boven
A.P.
N.A.P.
in M.
tot nu
ge·
aangelyonden.
nomen'l
1l,OSO

I----III----I----1

i

Zuidwestelijke
gevel,
GROO'.rE KRUIsBou'r
0,59 M. links van het en twee pijpbouten, een
linker raam, 0,52 M. I 232 milimeters er boven,
rechts van den hoek- I een 240 millimeters er
pilaster, 0,96 M. boven 1 onder.
het plint, ongeveer 1,80 M.
'I

bO:::d:::::~:egrz~;g:vel, I

14,744

1

2

PANNERDEN.
Openbare school.

1,07 M. rechts van de
!lycene, 0,47 M. links van
den aanbouw, 0,29 M.
of .5 lagen metselwerk
boven het cementen plint
en 1.06 M. boven de bestrating.

1

VIERKANTE I.J ZEREN
KRUISBOUT
met een horizontale en
een verticale groef, 25
m.M. hoog en 25 m.M.
breed.
(Het gebouw is gescheurd.)

14,072

3

PANNERDEN.
Voor· of riviergevel ,
Gebouw van den 3 lagen metselwerk boven
\~aterstaat
te de omloopende bakstee·
Pannerden, ge- nen lijs", 0,40 M rechts
merkt 162.
,van den zijgevel, 0,52.1
M. links van den steenen
dag van het raam, 1,20
M. boven de bestrating.

RONDE IJZEREN BOUT.

4

PANNERDEN.
Gebouw van den
\Vaterstaat
te
Pannerden, gemerkt 162.

Voor- of riviergevel ,
drie lagen metselwerk
boven den ronden bout,
0.43 M. rechts van den
z~gevel, 0,49 5 M. links
van den steenen dag van
het raam, 0,37 5 M. boven
de baksteenen lijst, 1,49 5
M. boven de bestrating.

RONDE BRONZEN KRUIS- 11s,125
BOUT.

PANNERDEN.
Huis, bewoond
door en toebehoorende aan J.
F. Willemsen, gemerkt 158.

Westelijke
of voorde
linkerkant
gevel;
n,20 M. rechts van den
noordelijken zijgevel, de
rechterkant 0,20 M. links
van den rechterkant van
den pilaster, het midden
der groef ongeveer 1,04
M. boven het straatje.

PEILMERKSTEEK
met een horizontale groef
en ingehakt hoogtecijfer
van 16,800 M. + N.A.P.
(Boven het merk een
lichte scheur).

5

1

I

i

L.--i.....-----'---_~_~

117,947

16,800

17,04

+0,240

I
_ ___:.....__~----J

57
Merken
der
Volg- nauwkeurignum- heidsmer. waterpasI singen.

I
I

I

i
i
,I

Hoogte in M.
Gemeente

.Nadere

Omschrijving
boven

en plaats van
plaatsbeschrij YÏng.

van het merk.

het merk.

I
Westelijke of voorgevel, 0,41 M. rechts van
den noordelijken zijgevel,
0,ö5 M. links van den
rechterkant van den pilaster, ongeveer 0,77 5 M.
boven het straatje

Huis, bewoond
door p,n toebehoorende aan J.
F. Willemsen, gemerkt 158.

PANNERDEN.

8

Zuidoostel\ike of voorgevel, 0,42 5 M links van
den steenen dug del' staldeur, 0,52 M. rechts van
den verticaal van het
kleine stalraampje, 2,71 5
M. onder den onderkant
van den loodrecht <'I'
boven gelegen ankerknoop, 25 lagen metselwerk onder den onderkant
van de rollaag onder het
stalraa:npje en 0,42 M.
boven beganen grond.

Schuur of stalling
bij het huis van
R. A. van den
Berg. aan den
Rijndijk, gemerkt
152.

Noordoostelijke of voorHuisje voor de gevel, 0,23 M. rechts van
registreerende peil- den linkerzijkant van
den pilaster, 0,22 M.
schaal.
links van den rechterzijkant van den pilaster,
0,12 M. of twee lagen
metselwerk
boven de
hardsteen en neut, 2,81 M.
onder den onderkant van
de baksteenen l\jst.

PANNERDEN.

9
I

A.P. I in M.
tot nu
geaange- I
I vonden. nome!'. i

N.A.P.

I

PANNERDEN.

6

Verschil

boven

10

PANNERDEN.

11

PANNERDEN.

Noordoostelijke of voorHuisje voor de gevel, 0,18 M. rechts
registreerende peil- van den linkerzijkant
schaal.
en 0,27 M. 1inks van den
rechterkant van den pilaster, elf lagen metselwerk
boven den vierkanten
kruisbout, 0,76 M. boven
de hardsteenen nt'ut.
I
I

Verdeeld in
centiWestelijke glooiing meters, met het opschrift:
bij het buisje voor I "R\iks Peilschaal boven
de registreerende I' A.P", tellende tot 15,.55
peilschaal.
M. + A P.
I (Een geëmail. \izeren
I peilschaal in de nabijheid
I geplaatst).
I

V[ERKA~TE IJZEREN
KIWlsBou'r

16,528

16,77

met één horizontale en
twee verticale groeven,
20 m.M. hoog en 20 m.M.
breed.
Register V, nO. 4.
(Boven het merk een
lichte scheur).
RONDE IJZEREN BOUT.

16,122

VIERKANTF. IJZEREN
KRUIsBOUT

16,172

1+0,242
I

met een horizontale en
een verticale groef, 14
m.M. hoog en 14 m.M.
breed.

RONDE BRONZEN KRUISBOUT.

N ULPuwr DER
HEJ,LENDE HOUTEN
PEILf'CHAAL,

afgeleid uit:
a de hoogte van deel- -- 0,276
streep 15,00 M.
b. de hoogte van deel- ,- 0,251
streep 10,75 M.

0,000

+ 0,276

0,000

+

0,251
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I

Merken
der
Volg- nauwkeurignum- heidsrnel'. waterpassingen.

12

Hoogte m M.

1

Gemeente
en plaats van

Nadere

Omschrijving

plaatsbeschrij ving.

van het merk.

het merk.

Verdeeld in centimeWestelijke glooiing ters, zonder opschrift,
bij het huisj e voor tellende tot 10,60 M.
de registreerende
peilschaal.

PANNERDEN.

N ULPUN'f DER
HELLENDE HOU'fEN
PEILSCHAAL,

I

boven I V.erschil
boven
A.P.
N.A.P.
tot
nu Ii mMo
geaangeI
I vonden.
nomen. I
I

-0,238

0,000

+0,238

afgeleid uit de hoogte
van deelstreep 10,60 M.

I

I

P ANNERDEN.

13

i

Zuidoostelij ke
zijgevel, links van den ingang, 0,53 M. rechts
van den zuidwestelijken
of riviergevel, 0,53 M.
links van den steen en
dag der deur, 0,10 M.
boven den grond van
het ommuurde bloembed
en anderhalve laag meti selwerk boven de rollaag
van dit muurtje.

RONDE IJZEREN BOUT.

14,073

Herberg nabij de
registreerende peil-:
schaal te Pan-,
nerden. bewoond I
door 'en toebe- I
hoorende aan E. !
de Ruiter, ge-'
merkt 101.
1

-----1

1

- - - -

- - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - -

:---!----I-----I
i

1

POEDEROIJEN.

Fort Loevestein.

Pilaster ten noordoosten van den ingang,
0,44 M. rechts van den
linkerzij kant, 0,53 M.
links van den rechterzijkant des pilasters,
O,OS M. of één laag metselwerk boven den bovenkant van het baksteenen
basement,
drie lagen
metselwerk onder de eerste ingroevÏ1jg in het
metselwerk.

RONDE IJZEREN BOUT.

I

4,160

1

I

I
I

I
I
I,
I

i
2

POEDEROIJEN.

Fort Loevestein.

ten noordPilaster
oosten van den ingang,
0,60 M. rechts van den
linkerzij kant , 0,64 M.
links van den rechterzij kant des pilasters,
drie lagen metselwerk
onder de derde ingroeving, tweè lagen
metselwerk
boven de
tweede ingroeving, 0,78
M. boven den bovenkant
van het baksteenen basement.

RONDE BRONZEN KRUISBOUT.

4,8591

I
I

59
Merken
der
Volg- nauwkeurignun1- heidsIner. waterpasI
singen.

I

Hoogte in M.
Gemeente
en plaats van

Nadere

Omschrijving

plaatsbeschrij ving.

van het merk.

het merk.

Verschil
boven
boven
A.P.
in M.
N.A.P.
tot nu
geII vonden. aangenomen'l

I

PEILMERKSTEEN
Walmuur ten noord- I
oosten van den ingang; met een horizontale groef
de linkerkant 4,67 M. en ingehakt hoogtecijfer
rechts van de aanslui- van 2,547 M. + N.A.P.
ting aan den gebogen
bastionvoorsprong ,
de
rechterkant 1,51 M. links
van den linkerzijkant
der poort.

POEDEROIJEN.

3

Fort Loevestein.

.

Noordoostelij ke rechtstandsmuur van de poort;
Fort Loevestein.
de linkerkant 0,37 M.
rechts van den rechterzijkant der links gelegen
sponning, de onderkant
gelijk met den bovenkant van het baksteenen
plint of 0,40 M. boven
I de bestrating.

POEDEROIJEN.

4

POEDEROIJEN.

Fort Loevestein.

POEDEROIJEN.

6

Fort Loevestein.

I

I

1_:.--1

Tegen het buitenfront
der poort, links van
den noordoostelijken pilaster; peilschaal verdeeld
in dubbele centimeters,
zonder opschrift, tellende
tot Ei,5ü M. + A.P.

I

2,61

+0,063

I

I
I
I
•

4"091

4,190

+0,081

De steen IS 1,63 M.
hoog en 0,135 M. breed.
ONDERKANT.

De ingehakte merken
van hooge watervloeden
zijn van:
1827
1881

1799 en 1820
1861
1809 en 1825
Register II van Peilschalen enz., nO. 165.

5

I

!

GEDENKSTEEN
VAN HOOGE W ATERvLOEDEN.

1876
1882
1817
1883

I

2,547

NULPUNT DER
Hou'rEN PEILSCHAAl"

I

I
I

4,137
4,8,)9
5,012
5,032
5,064
5,119
5,176
5,429

+0,083

I
I
I
I

I

i 5,150
I
i 5,260

+0,086

5,560

+0,079

I
0,0.56 i 0,000

-0,OEi6

Ei,481

I

I

+0,084

I

I'

afgeleid uit de hoogten
der deelstrepen van 4,96
M. en 4,99 M.+- A.P.

PEILMERKSTEEN
Revètementsmuur van
de linkerface van bastion met eene horizontale
nO. "'. noordelijk einde; I groef.
De steen is 0,235 M.
de bovenkant van oen
steen ligt twee en vijftig , hoog en 0.63 M. breed.
Register X van Peillagen metselwerk onder
den onderkant der rol- schalen enz., nO. 162.
laag, de onderkant ongeveer 1,16 M. boven beganen grond.

I 4,220

6,081

6,160

+ 0,079

~_---:..---_-~._I
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I

Melken
der
Volg- nauw-

I

Gemeente

keuri~-

nu:n- heidsmer. waterpas- I
•
smgf.71.
II

en plaats van
het merk

I

I
I

Omschrijving

plaatsbeschrijving.

van het merk.

I
I

,
I

I

i
7 I

Nadere

t

I

I

I

Hoogte in M.
-----

POEDEROlJEN.

I

Uitwateringssluis
van den Poederoijenschen polder
in den Maasdijk.

i

I
I

Noordwestelijk buitenfront, 0,03 M. links van
den linkerzijkant, 1,10 M.
links van den rechterzijkant van den westelijken
vleugelmuur , 0,85 M.
onder den bovenkant van
den frontmuur, 0,28 M.
onder den bovenkant der
dekzerk van den vleugelmuur.

VIERKANTE IJZEREN
KRUISBOUT
met één horizontale en
twee verticale groeven,
17 m.M. hoog en 17m.M.
breed.
Register X van Peilschalen enz., 2de ged.
nO. .52.

Verschil
I
boven I boven
I A.P.
N.A.P.
in M.
o"e- I tot nu
vo~den. I aangeI nomen.
I
4,730 I
I
I
I
I

I
I

I

8

I Noordwestelijk buitenI POEDEROIJEN.
U itwateringssluis front; de linkerkant 0,42
!
van den Poede- M. rechts van den rechterI
roijenschen polder zijkant des noordelijken
in den Maasdijk. vleugelmuurs, de rechterkant 1,70 M. links van
den linkerz~jkant van den
westelijken vleugelmuur,
de bovenkant 1,07 M.
onder den bovenkant van
den frontmuur.
(Front 111 vervallen
toestand).

I
PEILMERKSTEEN
met eene horizontale
groef en ingehakt hoogtecijfer van 4,61 M. +
N.A.P.

4,610 I

POEDEROIJEN.

PEILlVIERKS'IEEN
met eene horizontale
groef en ingehakt hoogtec~jfer van 4,139 M.+
N.A.P.

4,139

10

POEDEROIJEN.

RONDE BRONZEN KRUISBOUT.

7,088

Zuidwef'telijk buitenBrakelsche uit- front. westelij k einde; de
wateringssluis bij linkerkant 0,78 M. rechts
de Poederoijen- van het westelijk einde
sche uitwaterings- van den frontn1uur, de
sluis in den Mun- bovenkant 0,43 M. onder
nikkenlandschen den bovenkant van den
dwarsdijk.
frontmuur, de onderkant
0,99 M. boven den bovenkant der dekzerk van
den westelijken vleugelmuur.
(Front in vervallen
toestand).

!

I

Westelijke voorgevel,
Woning der boe- zuidel~jk einde, 1,16 M.
renhofstede aan rechts van den steenen
den Maasdijk, be- dag van het links gelegen
woond door en raam, 0,47 M. links van
toebehoorende
den zuidelijken zijgevel,
aan W. Bok, ge- I 1,01 M. boven den bovenmerkt A, nO. 75. kant van het plint, ongeveer 1,49 M. boven beganen grond.

I

i
I
!

I

I

4,80 +0,190
I

9

I

I

I

I

I

I
I

+0,~30

4,960

4,34 +0,201
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Merken
der
Volg- nauwkeurignum- beidsmer. waterpasI singen.
11
I
I
I
I
I

Hoogte in M.
Gemeente
en plaats van

I

I

i
II
I
,

I
I

I,

Omschrijving

pIaatsbeschrijving.

van het merk.

het merk.

boven Verschil
b oven
P
I A . . \ in M.
NAP
. .. I tot
nu
D"e-

vo~den'l aangenomen. ,

I

•

I
I POEDEROIJEN.
Huis bij den veerdam aan den Maasdijk,
bewoond
door en toebehoorende aan C.
de Boef gemerkt
A. 65, b~j H.M.paal 40.

V IERKANTE

Huis bij den veerdam aan den Maasdijk,
bewoond
door en toebehoorende aan C.
de Boef, gemerkt
A. 65, bij H.M.paal 40.

I

I

IJzEREN

5,507

5,700

6,316

6,51

KRUlsBou'r
met één horizontale en
twee verticale groeven,
16 m.M. hoog en 16 m.M.
breed.
Register X van Peilschalen enz. 2de ged.,

+ 0,193

n". 4!:l.

Zuidoostelijke voorgevel,
zuidelij k einde; de linkerkant 0,47 M. rechts van
den zuidwestelijken zijgevel, de rechterkant
1,04 M. links van den
steenen dag van het zuidelijkste raam, de onderkant 0,87 M. boven den
bovenkant van de onderste
stoeptrede.

POEDEROIJEN.

I

I

Zuidoostelijke voorgevel,
1,07 M. rechts van den
zuidwestelijken zijgevel,
0,82 M. links van den
verticaal van den steenen
dag van het zuidelijkste
raam, 2,258 M. onder
den onderkant van den
knoop van het loodrecht
bovengelegen anker, ongeveer 0,31 M. boven
beganen grond.

I
I
12

Nadere

PEILMERKSTEEN

met een horizontale groef
en ingehakt hoogtecijfer
van 6,51 M. + A.P.

+

0,194

!

14

Oostelijke zijgevel, 1,19
M. rechts van den dijkgevel, 0,41 M. links van
den steenen dag van het
raam,0,i)75 M. boven den
bovenkant van den knoop
van het ongeveer loodrecht ondergelegen anker,
zeven lagen metselwel'k
boven de voeg strookende
met den bovenkant der
rollaag onder het raam,
ongeveer 1,ö7 M. boven
beganen grond.

POEDEROIJEN.

Brandspuithuisje.

15

POEDEROIJEN.

RONDE BRONZEN KRUISBOUT.

Noordoostelijke zijgevel,
y IERKAN'rE IJZEREN
I
oostelijk einde, 0,16 M.
KRUISBOUT
I
rechts van den zuidooste- met een horizontale en ,
lijken d~ikgevel, L46 M. twee verticale groeven, i
links van den verticaal I 17 mMo hoog en 17 m.M.
van den 1inkerz~.·kan.t des i breed.
onderdorpels van het I Regi~ter X van Peilgroote raam, 2.256 M. I schalen enz., 2de ged.,
onder den onderkant van nO. 44.
den knoop van het loodrecht bovengelegen anker, I
ongeveer 1,01 M. boven I
I beg-anen grond.
;

Huis aan den I
Maasdijk, bewoond
door G. Groenen- i
veld, toebehoorende aal> Egt.er
van Wisse kerke
gemerkt A. 12, I
b~j H.M.-paal 23,[
'I

,I

6,600

6,380

6.600

+ 0,220

62
I

I

Merken
der
Volg- nauwkeurignum- heidsmer. waterpasI singen.

Hoogte In M.

I

Gemeente
en plaats van

-'~-._'.""-~~

Nadere

Omschrijving

plaatsbeschrij ving.

van het merk.

het merk.
I

I

POEDEROIJEN.

16

I

I

I

I

Zuidoostelij ke d~ikgeoostelijk einde; de
linkerkant 0,95 M. rechts
van den steenen dag van
het raam, de rechterkant
0,25 M. links van den
noordoostelij ken z~igevel,
de onderkant ongeveer
0,99 M. boven beganen
grond.

i vel,

Huis .. aan den
Maasd\]k, bewoondl
door G. Groenen- ,
veld, toebehoo- I
rende aan Egter I
van Wissekerke, II
gemerkt A. 12,
bij H.M.-paal 23.

boven Verschil
boven
A.P.
I
N.A.P.
in M.
tot
nu
ge- I
Ivonden. Ii nomen.
aange- I
I

PEILMERKSTEEN
met een horizontale groef
en ingehakt hoogtecijfer
I van 6,94 M. + A.P.

6,719

I

I

•

I
6,941 + 0,221

i

I

I

i

I

i

I

!I
I

I

!

i
I

I

I

iI

Noordelijke rechtstands- I
PEILMERKS'l'EEN
muur; de linkerkant 1,84 . met een horizontale groef
M. rechts van den rech- en ingehakt hoogtecijfer
~erzijkant der sponning
van 5,187 M. + N.A.P.
Hl den muur beoosten
de steenen voetbrug, de
bovenkant 0,92 M. onder
den bovenkant der rollaag.

5,187

5,39 +0,203

PEILMERKSTEEN
met een horizontale groef
en ingehakt hoogtecijfer
van 2,311 M. + N.A.P.

2,311

2,52 +0,209

PEILMERKSTEEN
met een horizontale groef
en ingehakt hoogtecijfer
van 4,20 M. + A.P.

4,079

4,20

Zuidelijke voorgevel, RONDE BRONZEN KRUISoostel\jk einde. 0,49 M.
BOUT.
van den steenen I
I rechts
dag van het links gelegen
raam, 0,78 M., links van
I den dijkgevel, ongeveer
I
I 138 M. boven beganen
I
grond.

7,452

POEDEROIJEN.

17

Voorwaterloop
van het stoomgemaal van Bomgenaamd
meI ,
"W aalafdeeling".

POEDEROIJEN.

18

I

19

I

I

I

I
i
!

Achterwaterloop
van het stoomgemaal van BommeI,
genaamd
,,\Vaalafdeeling".

POEDEROIJEN.

Uitwateringsluis
van Bommel, Bruchem, Garneren
enz., gelJaamd "de
drie Sluizen" of
"de Voormolensluizen".

I

Zuidoostelijke vleugelmuur; de rechterkant
1,46 M. links van de aansluiting met den recht
standsmuur, het midden
I van den bovenkant 0,45
I M. onder den bovenkant
I der rollaag.
II

Westelijk buitenfront ,
I noordelijk einde; de linI
I kerkant 1,61 M. rechts
I van het noordelijk einde
I van het front, de bovenI kant van den onderrand
i 0,79 M. onder den onderI kant der dekzerk.
(Front In vervallen
I toestand.
I
I
I

+0,121

I
I

I

POEDEROUEN.

21
i

I

I
iI
I

I

Dijks- of districtsmagazijn, buitendijks.

!

'--'---_ _--:-

I

I

----:....-_-'------:....-_1

63
Merken I
der
Volg- nauwkeurignum-I heids- !
watermer. I passingen.
I

Hoogte in M.
Gemeente

boven Verschil
boven
A.P.
in M.
N.A.P.
tot nu
geaangeII vonden.
nomen.
!

van het merk.

plaatsbeschrijving.

het merk.

,

22

POEDEROIJEN.

23

POEDEROIJEN.

Zuidelijke voorgevel,
oostelijk einde, 0,47 M.
rechts van den steenen
dag van het links gelegen
raam, 0,80 M. links van
den dijkgevel , ongeveer
0,61 M. boven beganen
grond.

RONDE IJZEREN BOUT.

6,678

Vleugel van den noordrechtstandsmuur, 3,70 M. links van
het oostelijk einde, 0,66
M. onder den bovenkant
der cementbezetting.

VIERKANTE IJZEREN
KRUISBOUT
met een horizontale en
twee verticale groeven,
17 m.M. hoog en 17 m.M.
breed.
Register X van Peilschalen enz., 2de ged.,
nO. 33.

2,205

PEILMERKSTEEN
Vleugel van den noordoostelijken rechtstands- met een horizontale groef
muur ; de rechterkant I en ingehakt hoogtecijfer
2,\:)6 M. links van het van 2,64 M + A.P.
oostelijk einde, het mid- I
! den van den bovenkant
0,23 M. onder den boven- I
kant der cementbezetting.

2,461

2,64 +0,179

Westelijke of bovenbuitenvleugelmuur ; de
linkerkant 0,54 M. rechts
van de aansluiting met
den rechtstandsmuur, het
midden van den bovenkant 0,33 M. onder den
bovenkant van den vleugelmuur.

PEILMERKS'.rEEN
met een horizontale groef
en ingehakt hoogtecijfer
van 4,187 M. -+- N.A.P.

4,187

4,37 +0,183

Oostelijke of benedenbinnenvleugelmuur 0,62
M. links van het zuidoostelijk front, 1,26 M.
onder den bovenkant der
dekzerk.

VIERKANTE IJZEREN
BOUT
volgens de diagonalen
gegroefd, 23 m.M. hoog
en 23 m.M breed.
Register X van Peilschalen enz., 2de ged.,

3,093

Dijks- of districtsmagazijn, buiten
dijks.

oostelijke~

Achterwaterloop
van het voormalig
Drielsche stoomgemaal.

POEDEROIJEN.

24

Omschrijving

Nadere

en plaats van

Achterwaterloop
van het voormalig
Drielsche stoomgemaal.

I

+

2,390

0,185

1

1

26

POEDEROIJEN.

Uitwateringsluis
der Drielsche We- i
tering in den ring- I
dijk vóór het voor-I
malig Drielsche
stoomgemaal.
1

I

27

POEDEROIJEN.

1

Uitwateringsluis i
der Drielsche We- I
tering in den ring- I
dijk vóór het voor-i
malig Drielsche
stoomgemaa.l.
i

1

I
I
1

1-------------

----JI

1

I
1

I

I

I

I

I

C, 406

PUTTEN.

I

!

TolgaarderswoI
ning bij tol nO. H I
genaamd de Kroonll
of de Muis aan
den straatweg van i
Nijkerk naar Put- I
ten bij K.M.paall0.!

Zuidelijke of voorgevel
tusschen den rechterhoek
van den muur en het
raam, rechts van het raam
0,50 M., links van den
hoek van den gevel 0,51
M , boven het plint 1,45 M.

+

3,280

0,187

1

0
_1_1_._:_31_b__·

I
I

PIJPHOUT.
\
en twee kleine ronde
kruisbouten,een2156milli-1
meters er boven, een 283.,:
millimeters er onder.
I

1

1

4,013

i
I

I

]

1

64

I

'Merken
der
Volg- nauwkeurignum- heidsmer. waterpassingen.
I

Hoogte in M.
Gemeente

Nadere

I

_._--

Omschrijving

boven Verschil
boven
A.P.
in M.
I N.A.P. tot
nu
geaangei vonden. nomen.

en plaats van

1

plaatsbeschrijving.

van het merk.

het merk.

I

I

I

i

2a

C l 407a

PUTTEN.
Zuidelijke voorgevel,
Koetsierswoning, rechts van den steenen
toebehoorende aan dag der deur 0,.56 M.,
Diemont, gemerkt I boven beganen grond

i

C 54.

11,9.5 ~.

I

1

I

PUPBOUT
12,052
el] tweE' kleine ronde
kruisbouten , een 23.5
millimeters er boven,
een 24,1 millimeters er I
onder.
Proces-verbaal 1545!
van Waterpassing door
den Algemeenen Dienst.

I
I

I

3

PUTTEN.
Toren van de Protestantsche kerk.

!

I
W estz~jde, links van I
HOOFDMERK
19,580
den ingang, 1,21 M. I en twee pijpbouten, een '
links van den dag der I 341 millimeters er boven, I
deuropening, 4,25 M. I een 301 millimeters er I
rechts van den linker- i onder.
hoek van den muur,
ongeveer 2,05 1\1. boven '
h,ganen grond.

I

---II----!---------I-- - -------------- ---- --------1----i

I

1 I

i RENKUll'I.

I
Huis te Renkum,
bewoond door de i
Wed J. Goffin, toe-i
behoorende aan I
mevr. Brugman, i
gemerkt A 3.
1

I

I

I

1

1

2 .
I

I

I

Zuidelijke gevel; de
PEILMEr.KSTEEN
linkerkant 0,13 M. rechts I met een horizontale groef
van den steenen dag van en ingehakt hoogtecijfer
het raam, het midden van 13,171 M. + N.A.P.
der groef 0,.50 M. boven
het linker-, 0,0,1 M
boven het rechterplint
en 1,04 M. boven de be- I
strating.
I

I c,

248

'I

!

I RENKUl\I.
Woning te Ren!
kum,
bewoond
,
door A. Janssen
I
en toebehoorende
I
aan G H. Reijmer,
I
gemerkt A 5.
I

!
Zuidelijke of voorgevel,
I 0,23 M. rechts van den
I steenen
dag der deur,
I 1,17
M. links van den
I steenen dag van het
I venster, 0,11 1\'1. boven
I het plint, 0,50 :\1. boven
beganen grond.
I

-------j

RHEDEN.
I Westelijke of voorgevel,
Kasteel Biljoen te , links en een weinig hoven
Velp
I den linker benedeningang, 0,57 :\1. rechts van
I
,
den linkerhoek van den
I
voorsprong des gevels,
II 2,0.)
I
M. boven het plint,
0,OÖ M. boven de stoep
of het bordes van de
i
trap.'
1

I1

I

11

[ 13,171
I
I
,
,

13,21

+0,039

1

I

I

RONDE BRONZEN KRUIS- I 13,:i23
BorT.
I
I

I
i

I

I

1

I'

1

1---------1--- -------1

[I

I

I

I

1

I

i

!

-------~----I----i - - - - 1 - - - - 1
GROOTE KRUISBOUT
en twee pijpbouten, een
~88 milimeters er boven,
een 166 millimeters er
onder.

1'

1

15,662

65
Merken
der
Volg- nauwkeurignum- heidsmer. waterpasI sinp;en.

I
Gemeente
en plaats van

Hoogte in M.

Nadere

Omschrijving

plaatsbeschrij ving.

van het merk.

het merk.

iboven Verschil
b oven I A P
tot n~ in M.
N.A.P.
ge- I aangeI vonden. nomen.
,

RHEDEN.
Tolgaarderswoning, bij den tol
te Word Rheden,
aan den straatweg
van Arnhem naar
Zutphen bij kilometerpaal 7.

Westelijke of voorgevel, onder het benedenraam, 1,65 M. rechts van
den linkerhoek des gevels,
0,15 M. onder den onderkant van den raamdorpel.

PEILMERKSTEEN
met een horizontale groef
en ingehakt hoogtecijfer
van 17,149 M.+N.A.P.

RHEDEN.
Huis, genaamd
"Velperend" te
Word Rheden,
D. nO. 328.

Noordelij ke of voorgevel, links van den
hoofdingang, juist in het
midden van den geblokten pilaster, breed 0,57 M.,
in het zesde blok boven
het plint, 1,25 M. boven
het plint.

PIJPBOUT.

19,553

RHEDEN.
Duiker onder den
straatweg
van
naar
Arnhem
Zutphen, tusschen
de kilometerpalen
8 en 9.

Westelijk front, 1,00
M. ten noorden van het
midden van het front,
0,45 M. onder den bovenkant van de dekzerk.

PEILMERKSTEEN
met een horizontale groef
en ingehakt hoogtecijfer
van 23,060 M. +N.A.P.

23,060

5

RHEDEN.
Toren van de Protestantsche kerk.

Zuid westzijde, links van
den ingang, 1,68 M.
rechts van den linkerhoek
des torens, 1,20 M. van
den hoekpilaster, ongeveer 1,90 M. boven beganen grond.

HOOFDMERK
en twee pijpbouten, een
327 millimeters er boven,
een 325 millimeters er
onder.

16,615

6

RHEDEN.
Veerhuis ,
bewoond door en
toebehoorende
aan de Wed. W.
Zwakenberg, gemerkt 126.

Oostelijke of riviergevel, 2,30 M. rechts van
den steenen dag van het
eerste raam rechts van
de deur, 0,32 M. links
van den verticaal van
den steenen dag van het
volgende raam, 2,45 M.
onder den onderkant van
het bovengelegen anker
en 1,57 M. boven het
straatje.

RONDE IJZEREN BOUT.

15,127

2

3

Cl 249

17.

149

17,30

+0,151

23,27

+0,210

1

,
4

C2 221

66
Merken
der
Volg- nauwkeurignum-I' heidsmer. waterpassingen.
I

Hoogte in M.
Gemeente
en plaats van

Omschrijving

Nadere

van het merk.

plaatsbeschrij ving.

het merk.
Ii

I

7

boven
boven
AP
N.A.P. I tot n~

RHEDEN~

Duiker onder den
spoorweg.

In het noordelijk zijvlak van den middelsten
beer van het oostelijk of
rivierfront, 0,3~ M. rechts
van het voorfront van den
beer, 0,10 M. links van
den frontm.uur, 1,55
onder de dekzerk op den
frontmuur (schuin gemeten), 0,95 M. boven beganen grond.

!

RONDE IJZEREN BOUT.

I
I

Verschil

i
I

vo~~~n·1 nomen.
aange- I
I

in M.

I
12,111 I

I
I

I

1

I
i

M'l

j

12

RHEDEN.
Linkeroèver van
den IJssel nabij
de Steeg.

Tegen een geschoorden
paal; peilschaal verdeeld
in centimeters, zonder
opschrift, tellende van
10,30 M. tot 11,90 M. Aan
de oostzijde van Jen paal
is een geëm. ijzeren peilschaal bevestigd met opschrift Rijkspeilsch. N.A.P.
tellende van 10 M. +
11,70 M.

NULPUNT DER
- 0,149
GEËMAILLEERD IJZEREN
PEILSCHAAl"
afgeleid uit de hoogten
der deelstrepen 11,69 M.
en 11,82 M.

14

RHEDEN.
Huis, bewoond
door en toebehoorende aan J.
.Tansen, gemerkt
157.

Oostelijke gevel, 1,08 M.
rechts van den zuidelijken
gevel, 2,45 M. links van
den noordelijken gevel,
16lagf'n metselwerk onder
het onderste luchtraampj e,
0,43 M. boven beganen
grond.

VIERKANTE IJZEREN
KRUlSBOUT
met één horizontale en
twee verticale groeven,
16 m.M. hoog en 18 m.M.
breed.

13,590

15

, RHEDEN.
I
Huis, bewoond
door en toebehoorende aan J.
Jansen , gemerkt
157.

Zuidelijke
zijgevel,
0,55 M. rechts van den
westelijken gevel, 1,16 M.
links van den verticaal
van den steenen dag van
het ,raam, 1,73 M. onder
den onderkant van het
houten boeibord en 0,41 M.
boven beganen grond.

RONDE IJZEREN BOUT.

13,928

RHEDEN.
Huis, bewoond
door en toebehoorende aan J.
Jansen, gemerkt
157.

Zuidelijke
zijgevel,
0,60 M. rechts van den
westelijken gevel, 1,11 M.
links van den steenen dag
van het raam, 1,09 M.
onder den onderkant
van het houten boeibord
1,05 M. boven beganen
grond en 11 lagen metselwerk boven den ronden
bout.

RONDE BRONZEN KRUISBOUT.

14,571

16

JI_'-----!.-.--

O,UOO

-+-- 0,149

I

--:...-_--"----..:....--.....:-----J
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Merken
der
Volg- nauwkeurignum- heidsmer. wat,,"
pasI
,i singen.

Hoogte in M.
Gemeente
en plaats van

I

Nadere

Omschrijving

plaatsbeschrijving.

van het merk.

het merk.

boven Verschil
boven I A P
in M.
N.A.P. I tot n~
geI
vonden. aangenomen'l
I'

I

,
,
I

17a

18

I

RHEDEN.

Tolgaarderswoning bij den tol
te Ellekom, aan
oen straatweg van
Arnhem
naar
Zutphen, tusschen
de kilometerpalen
12 en 13.
RHEDEN.

Protestantsche
kerk te Dieren.

19

RHEDEN.

20

RHEDEN.

21

RHEDEN.

Duikersluis nabij
Dieren, onder den
weg door den
Ellekomschen
overlaat.

Koningsmuur.

Brug in den overlaat.

Oostelijke of voorgevel;
onder het midden van het
noordelijke raam 1,24 M.
links van den rechterhoek
des gevels, 0,26 M. boven
beganen grond.

PEILMERKSTEEN
met een horizontale groef
en ingehakt hoogtecijfer
van 16,7G4 M. + N.A.P.

16,764 I

HOOFDMERK
Zuidoostelijke
gevel,
links van den toren, mid- en twee pijpbouten, een
den onder het blinde raam, 223 millimeters er boven,
1,83 M. rechts van den een 227 millimeters er
pilaster, 1,72 M. links onder.
van het vooruitspringend
middengedeelte, 1,24 M.
boven het plint, 0,4\.l M.
onder den dorpel der nis,
ongeveer 1.88 M. boven
beganen grond.

16,185

PEILMERKSTEEN
met een horizontale groef
en ingehakt hoogtecijfer
van 9,379 M. + N.A.P.

9,379

Noordoostelijk front.
0,86 M. links van den
noordelijken vleugel, de
bovenkant 0,64 M. onder
den bovenkant of 8 lagen
metselwerk onder den
onderkant van de rollaag,
en twee lagen metselwerk
onder den bovenkant van
den vleugel.

Noordelijk zijvlak van
RONDE IJZEREN BOUT.
den meest oostelijken
pilaster, 0,41 M. rechts
van
den linkerhoek,
O,Ö~ M. links van den
rechterhoek des pilasters, \
2,86 M. onder den onderkant van het zandsteenen
dekstuk, 0,45 M. boven
beganen grond.
Zuidwestzijde van het
noordwestelijke
landhoofd, 0,23 M. of 4 lagen
metselwerk onder het
hoekblok, 0,17 M. rechtE'
van het einde van den
frontmuur, 0,13 M. links
van het hardsteenen kussenblok van den ijzeren
ligger, 0,45 M. boven de
steenglooiing en 0,53 M.
onder den bovenkant van
het hoekblok.

RONDE

IJzER~;N

BOUT.

11,323

10,922

9,54 +0,161

68
Merken
der
Volg- nauwkeuri~-

nu:::n- heidsmer. waterpassinge...
I

I

Hoogte in M.
Gemeente
en plaats van

23

Cl 252

24

Omschrijving

plaatsbeschrij ving.

van het merk.

I

I

boven
A.P.
tot nu
I vo~den'l aangenomen,
11,440

RHEDEN.
Sluiswachterswoning bij de schutsIuis van het Apel, doornsche kanaal
te Dieren.

Westelijke gevel, 0,37
M. rechts van den linkerhoek des gevels, 0,70
M. links van de eerste
raamopening van den linkerhoek, 1,35 M. boven
het plint, ongeveer 1,77 M.
boven beganen grond.

PIJPBOUT.

16,418

RHEDEN.
Spoorwegbrug
over het Apeldoornsche kanaal.

Oostelijke vleugel van
het noordelijk landhoofd;
de linkerkant 1,25 M.
rechts van den verticaal
van het bovenste opgaande
metselwerk van den zuidelijken frontmuur en
3,20 M. links uit het noordelijk einde van den
vleugelmuur, de bovenkant 0.26 M. onder den
baksteenen band en 0,23
M. boven het talud.

PEILMERKSTEEN
met een horizontale groef
en ingehakt hoogtecijfer
van 13,770 M. + N.A.P.

13,770

I

RHEDEN.
Schutsluis in het
Apeldoornsche
kanaal te Dieren.

Rechts van het vooruitspringend penant van
het tweede paar deuren
van buiten gerekend,
tegen het zuidelijk vlak
van den noordelijken
rechtstand der schutkolk;
peilschaal verdeeld in
centimeters, met het opschrift: •Peilschaal +
A.P.", tellende van 8,00
M. tot 10,83 M. + A.P.

Verschil

boven
N.A.P.
O'e-

Zuidwestelijke of voorPEILMERKSTEEN
gevel; de linkerkant 0,50 met een horizontale groef
M. rechts van den stee- I en ingehakt hoogtecijfer
nen dag der deur, de van 11,440 M. +N.A.P.
rechterkant 0,\:)05 M.links
van den steenen dag van
het raam, de onderkant
0,47 M. of 8 lagen metselwerk boven het cementen
plint, de bovenkant 2,070
M. onder den onderkant
van den ankerknoop, de I
onderkant 0,80 M. boven
het straatje.

I

'27<

Nadere

het merk

RHEDEN.
Huis "de 3 Koningen", bewoond
door J. Westhof
en toebehoorende
aan Baron van
Heeckeren van
Twikkel, te Dieren, gemerkt n°. 12.

22

I

I

in M.

I

I

I

13,94 + 0,170

I

NULPUNT DER
-0,220
GEËMAILLEERD IJZEREN
PEIL!:'CHAAL,
afgeleid uit de hoogte
der deelstrepen 10,40 M.
en 10,42 M. -+- A.P.
I

0,000

+ 0,220

69

I

Merken
der
Volg- nauwkeurignum- beidsmer. waterpasI singen.

Hoogte in M.
Gemeente
en plaats van

Nadere

Omscarijving

plaatsbeschrijving.

van het merk.

bet merk.

I
I

28

Rechts van voorgaande
RHEDEN.
Schutsluis in het peilschaal, 0,34 M. rechts
van het penant, 0,36 M.
Apeldoornsche
I
kanaal te Dieren. I links van den hardsteenen
I trapboom (baksteenzijde)
en 0,71 1\1. onder den
bovenkant van den trapboom.
.

29

RHEDEN.
Zuidelijk
remmingwerk boven
de
Dierensche
brug te Dieren.

Tegen het oostelijk zijvlak van den middelsten
paal; peilschaal verdeeld
in centimeters, met het
opschrift: "Peilschaal +
A.P.", tellende tot 13,63
M. + A.P.

30

RHEDEN.
Dierensche brug
te Dieren.

Noordelijke voorwand
van den westelijken dengelmuur van het draaipenant der brug; 4,01 M.
rechts van het middengedeelte (langs den boog
gemeten) 0,295 M onder
den bovenkant en 2 lagen
metselwerk onder den
onderkant van de rollaag.

31

RHEDEN.
Duiker met sluisdeur onder den
straatweg
van
Arnhem
naar
Zutphen, nabij
kilometerpaal 18.

Oostelijk front, 0,73 M.
ten zuiden van het midden
van het front, 0,22 M.
onder den onderkant der
dekzerk.

1

ROSSUM.
Oostelijke zijgevel; de
Veerhuis,
be- linkerkant 0,79 M. rechts
woond door L. van van den steep.en dag van
Latenstein en toe- het
meest
rechtsche
behoorende aan venster, de rechterkant
Baron van Rand- 0,34 M. links van den
wijk,
gemerkt voorgevel, het midden
n°. 7.
der groef ongeveer 1,30
M. boven beganen grond.

Verschil
boven
boven
A.P.
N.A.P.
in M.
tot nu
geaangeI vonden.
nomen'l

10,075

RONDE IJzEREN BOUT.

NULPUNT DER
GEËMAILLEERD IJzEREN
PEILSCHAAL,

-

0,219

0,000

+

0,219

afgeleid uit de hoogte
van den bovenkant van
de peilschaal.

RONDE IJZEREN BOUT.

13,105

PEILMERKSTEEN

9,471

met een horizontale groef
en ingehakt hoogtecijfer
van 9,471 M. + N.A.P.

PEILMERKSTEEN

met een horizontale groef
en ingehakt hoogtecijfer
van 9,772 M. + N.A.P.

9,772

9,60

+0,129
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I

Merken
der
Volg- nauwnum- keurig-I'
heids-

Gemeente

1

mer·1

w;~:=-I

I

Hoogte in M.

1

en plaats van

Nadere

Omschrijving

plaatsbeschr\jving.

van het merk.

het merk.

singen.

Verschil

boven
boven
A.P.
N.A.P.
in M.
nu
tot
geaange- I
I vonden. nomen. i

I

i

la~oS~~t~:l~~~~ve~,o;~~

I

I
Veerhuis,
be- I
woond door L. van I den bovenkant van den
Latenstein en toe- peilmerksteen , 0,49 M. I
behoorende aan links van den voorgevel. i
Baron van RandI
wijk,
gemerkt
I,
no. 7.

ROSSUM.

Zuidelijke of achterVeerhuis,
be-, gevel, rechts van het
woond door L. van I meest rechtsche raam; de
Latenstein en toe- bovenkant komt overeen
behoorende aan met den onderkant van
Baron van Rand- den houten raamdorpel.
wijk,
gemerkt De steen draagt het opschrift: ,,16 Julij 1816
nO. 7.
stond het water acht voet
onder dezen steen".

ROSSUM.

3

ROSSUM.

4

Huis, genaamd
"Maas en 'Vaalzicht", bewoond
door en toebehoorende aan J.
van Herpen , gemerkt 11.

ROSSUM.

5

1-

6

Huis, genaamd
"Maas- en Waalzicht", bewoond
door en toebehoorende aan J.
van Herpen, gemerkt 11.

ROSSUl\'L

Huis, bewoond
door en toebehoorende aan P.
van Herpen, gemerkt 12.

Oostelijke of voorgevel; de linkerkant 0,70 M.
rechts van den steenen
dag van het venster, de
rechterkant 0,23 M. links
van den steenen dag van
de deur, het midden der
groet ongeveer 1.37 M.
boven beganen grond.

Oostelijke of voorgevel, 0,73 M. rechts van
den steenen dag van het
venster, 0,54 M. links
van den steenen dag der
deur, in de stootvoeg van
de 3de laag metselwerk
boven den bovenkant van
den peilmerksteen.

Westelijke gevel, 0,34
M. rechts van den noordelijken zijgevel, 1,74 M.
links van den steenen dag
van het meest linksche
raam, ongeveer 0,66 M.
boven beganen grond.

I

I

I1

I

RONDE BRONZEN KRUISBOUT.

I 10,156

I

I
I

PEILSTEEN,

9,18 +0,181

8,999

'27 e.M. hoog en 44 e.M.
breed.
ONDERKANT.

I

Register li, n O. 114,

PEILMERKSTEEN

9,999

met een horizontale groef
en ingehakt hoogtecijfer
van 9,999 M. -+- N.A.P.

VIERKANTE IJZEREN
KRUISBOUT

10,259

I

10,47

-+- 0,211

met een horizontale en
een verticale groef, 17
m.M. hoog en 20 m.M.
breed.
Register li, nO. 113.

V IERKANTE IJZEREN
BOUT

8,999

zonder groeven, 22 m.M.
hoog en 25 m.M. breed.
BOVENKANT.

----1------------------------- ~-··_------------~I-----I----I----I
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Merken
der
Volg- nauwkeurignum- heidsmer. wateri
pasI singen.

Hoogte in M.
Gemeente
en plaats van

Nadere

Omschrijving

plaatsbeschrijving.

van het merk.

het merk.

boven Verschil
boven
A.P.
in M.
N.A.P.
tot nu
ge·
aangeI vonden.
nomen'l

I

1

1

1

I
I
I

CJ 102

!I

1

SCHERPENZEEL.
Toren van de Protestantsche kerk.

1

I

1

I
I
I
I!

______[I_I

2

TIEL.
Wachtsluis in het
inundatiekanaal.

1-

1

1-

I,

!

TIEL.
Wachtsluis in het
jnundatiekanaal.

I

I

!

I

1

8,207

GROOTE KRUISBOUT
Zuidzijde, links van het I
tegen den toren aange· i en twee pijpbouten, een
bouwde brandspuithuisje, 372 millimeters er boven,
1,30 M. van den linker- een 377 millimeters er
hoek des torens, 1,59 M. onder.
links van den muur van (Muurwerk gescheurd.)
het brandspuithuisje, ongeveer 1,94 M. boven beganen ",ond.

,

I

Lingezij de ; peilschaal :
NULPUNT DER
1-0,2171
verdeeld in centimeters, I,HARDS'fEENEN PEILSCHAAL, I
zonder opschrift, tellende I afgeleid uit de hoogten
I
i der deelstrepen 6,65 M. i
tot 7,00 M.
1 en 6,63 M.
i
I
i!
!
I
Waalzij de; peilschaal I
NULPUNT DER
- 0,217
verdeeld in centimeters, HARDSTEENEN PEILSCHAAL,
zonder opschrift, tellende I afgeleid uit de hoogten
1 der deelstrepen 6,65 M. I
tot 7,30 M.
1 en 6,60 M.

0,000

+ 0,217

0,000

+

0,000

+ 0,223

0,000

+ 0,227

0,217

1

!

I
1

3

TIEL.
Inundatiesluis.

1

NULPUNT DER
' - 0,223
Binnenfront ; peilschaal j
verdeeld in centimeters, ! HARDSTEENEN PEILSCHAAL, I
zonder opschrift, tellende ! afgeleid uit de hoogten
I der deelstrepen 6,95 M.
tot 7,75 M.
I en 6,60 M.
I

i
I

4

5

TIEL.
Inundatiesluis.

TIEL.
Sluiswachterswoning, nabij de
inundatiesluis, gemerkt H, 44.

Buitenfront ; peilschaal
verdeeld in centimeters,
zonder opschrift, tellende
tot 11,00 M.

i

NULPUNT DER
HARDSTEENEN PEILSCHAAL,

I

afgeleid uit de hoogten
der deelstrepen 10,75 M.
en 10,70 M.

i

I
Noordelijke of voorge· i
vel, 0,43 M. rechts van i
het uitspringend muur- I
werk onder het raam,
0,32 M. links van den
pilaster, 4 lagen metselwerk of 0,25 M. boven
het baksteenen plint, 0,60
M. boven de bestrating.

-0,227

11,564

RONDE IJZEREN BOUT.

I
I

I----!.I------"---_--'-------!.------'----!....--:.--I
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Merken I
der
Volg- nauwkeurignum- heidsmer. waterpasI singen.

Hoogte in M.
Gemeente
en plaats van

Nadere

Omschrijving

plaatsbeschrij ving.

van het merk.

het merk.
I

Verschil
boven
boven
A.P.
NAP
in M.
. .. tot nu
geI
vonden. aangenomen'l

TIEL.
Koffiehuis "Belvédère", bewoond
door P. J. de Haas
en toebehoorende
aan G. Sack, gemerkt H, 22, bij
H.M.-paal 2.

Oostelijke zijgevel, 0,40
M. rechts van den voorof dijkgeveL 0,86 M.links
van den steenen dag van
het raam, 0,90 M. boven
den onderliggendelil ankerknoop.

TIEL.
Huis te Tiel, bewoond door H.
Th. Mulder, gemerkt H, 4, bij
den doorgang in
den Waaldijk.

Zuidzuidoostelijke gevel,
0,44 M. rechts van den verticaal van den steenen dag
van het raam, 0,31 M.links
van den oostelijken zijgevel, negen lagen metselwerk onder den onderkant
van den houten raamdorpel, ongeveer 0,35 M.
boven beganen grond.

RONDE IJZEREN BOUT.

8

TIEL.
Walburgskerk.

Zuidelijke zijgevel, onder
het eerste raam van het
westen gerekend, 3,04 M.
rechts van het linker-,
2,94 M. links van het
rechtercontrefort, 16 lagen
metsel werk onder den
onderkant van den onderdorpel van het raam,
1,09 M. boven het straatje.

RONDE BRONZEN KRUISBOUT.

8,536

9

TIEL.
Walburgskerk.

Zuidel~ik contrefort van
den westelijken of voorgevel van den toren, 0,66 M.
rechts van den linker-,
1,03 M. links van den
rechterzijkant van het
contrefort, 1,30 M. boven
beganen grond.

RONDE IJZEREN BOUT.

8,655

10

TIEL.
Walburgskerk.

Zuidelijk contrefort van
den westelijken of voorgevel van den toren, 0,59 M.
rechts van den linker-,
1,11 M. links van den
rechterzijkant van het
contrefort, 4 lagen tufsteen boven den ronden
ijzeren bout.

RONDE BRONZEN KRUISBOUT.

9,054

6

7

VIERKANTE IJZEREN
BOUT

12,0171
-I

zonder groeven, 22 m.M.
hoog en 20 m.M. breed.

I

BOVENKANT.

I

I

11,466

I
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Merken I
der
Volg- nauwkeurig-I
num- heids- i
mer. water- I
·pas- :II
smgen.

Hoogte in M.
Gemeente
en plaats van

Nadere

Omschrijving

plaatsbeschrij ving.

van het merk.

het merk.

I

Zuidoostelijk muurvlak, VIERKANTE IJZEREN BOUT
3.23 M. rechts van de zonder groeven, 21 m.M.
aansluiting met het zuid- hoog en 21 m.M. breed.
zuidoostelijk muurvlak,
BOVENKANT.
2,05 M. links van de
aansluiting met het oostzuidoostelijk muurvlak,
ongeveer 0,48 M. boven
beganen grond.

TIEL.
Walmuur buiten
de Waterpoort te
Tiel.

12

Oostelijke zijde van het
TIEL.
Walmuur buiten ronde gedeelte des walde Waterpoort te I muurs, ongeveer 1,16 M.
links 'Van de aansluiting
Tiel.
met den rechten muur.
ongeveer 2,03 M. boven
beganen grond.

13

TIEL.
Waterpoort
Tiel.

16

17

I

I

11

14

boven
NAP

TIEL.
Oude
Tiel.

te

haven te

TIEL.
Oude haven
Tiel.

te

TIEL.
Rij kspeilschaalhuisje te Tiel.

VIERKANTE IJZEREN
KRUISBOUT
volgens de diagonalen
gegroefd, 27 m.M. hoog
en 27 m.M. breed.
ONDERKANT.

W estelij k muurvlak van
RONDE IJZEREN BOUT.
den zuidoostelijken bui- ,
tenvleugelmuur, 0,25 M.
rechts van den zijkant
der sponning, 2,05 M.
links van den bovenkant
des hellenden vleugels,
0,90 M. boven de straat.

I

Verschil

boven
A.P.

in M.

vo~~~~·11 nomen.
~~~~~
I

8,293

9,873

9,827

Tegen een gemetseld
penant m het zuidelijk
deel der haven; peilschaal verdeeld in centimeters, met het opschrift: "Rijks peilschaal
boven A.P.", tellende tot
8,25 M. -I- A.P.

NULPUNT DER HARD- 0,228
STEENEN PEILSCHAAL,
afgeleid uit de hoogten
der deelstrepen 8,00 M.
en 8,01 M. + A.P.

0,000

-I-

0,228

In een nis van den
walmuur aan de noordwestelijke zijde der haven;
peilschaal verdeeld m
centimeters, met het opschrift: "Rijks peilschaal
boven A.P.", tellende
van 8,00 M. tot 11,65 M.
+ A.P.

NULPUNT DER
- 0,11f>
HARDSTEENEN PEILSCHAAL,
afgeleid uit de hoogten
der deelstrepen 11,58 M.
en 11,60 M. + A.P.

0,000

+

0,115

Noordwestelijke
zijgevel, linker pilaster,
0,22 M. rechts van den
linker-, 0,11 M. links
van den rechterzij kant
van den pilaster, 1,36 M.
boven beganen grond.

VIEHKANTE IJZEREN
BOUT
zonder groeven, 21 m.M.
hoog pn 21 m.M. breed.
BOVENKANT.

11,884

I

·L..--:.-.-.-~_.:.....--_---"--I_----:.--"---~
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Merken
der
Volg- nauwkeurignum- heidsmer. waterpasI singen.

Hoogte
Gemeente

:
I,

Noordoostelijke ofvoorgevel, 0,19 M. rechts van
de poortopening, 0,67 M.
links van den hoekpilaster, 1,63 M. boven beganen
gron d .

I
i

RONDE BH ONZEN KRUISBOUT.

21

TIEL.
"Hotel de Roos"
te Tiel, bewoond
door en toebehoorende aan de
wed. O.van Ewijk,
gemerkt G, 63.

22

TIEL.
Herberg aan den
Waaldijk,
bewoond door en
toebehoorende
aan de wed. W.
Tonissen,gemerkt
G,17.

II
Zuidelij ke gevel, 4 lagen :
metselwerk boven den I
ronden bout, 0,52 M.
rechts van den linker- en
0,37 M. links van den
rechterzij kant van het
penant, 0,82 M. boven
, het plint, ongeveer 1,68 M.
I boven beganen grond.

VOORST.
Tolgaarderswoning bij Teuge.

in M.

aangenomen.

12 ,275\

I
I
RONDE IJZEREN BOUT.

I 10,058

I
1

,
,

II
I

RONDE BRONZEN KRUISBOUT.

Zuidoostelijke of voorVIERKANTE IJZEREN
gevel, 0,70 M. rechts van
BOUT
den zuidwestelijken Zij-I zonder groe,·en, 22 m.M.
gevel, 0,40 M. links van I hoog en 2:3 m.M. breed.
den verticaal van den
BOVENKANT.
steenen dag van het raam,
4 lagen metselwerk boven
I het cementen plint, 0,56 I
I M. boven beganeu gmnd. !

-\'1-- ---::------------[1
Cl 38

1

vo~den.1

Verschil

I

I

10,287

12,185

,-~---I

,
1
-----------1---- - - -

-'C\

u

boven
AP

1

:
,
l,

Zuidelijke gevel, in I
het tweede penant van II
het westen gerekend,
tusschen het raam en I
den ingang 0,47 M. rechts
van den linker- en 0,42 M.
links van den rechterzijkant van het penant, tien
lagen metselwerk of 0,60
M. boven het cementen
plint, ongeveer 1,44 M.
boven beganen grond.

TIEL.
"Hotel de Roos"
te Tiel, bewoond
door en toebehoorende aan de
wed. O.van Ewijk,
gemerkt G, 63.

I

M.

N.~~.:. 1 tot n"u

van het merk.

plaatsbeschrij ving.

1

20

b oven

het merk.

TIEL.
Rij kspeilschaalhuisje te Tiel.

18

Omschrijving

Nadere

en plaats van

In

Oostelijke gevel, tus- 1
HOOFDMERK
schen het eerste en tweede I en twee kleine ronde
I raam van den rechter- kruis bouten , een 479
I kant,
0,92 M. van het I millimeters er boven,
rechter raam, ongeveer een 460 millimeters er
i 2,08
M. boven beganen onder.
I grond.

7,086

I

1

I'

L-I~-----_--~-=--_-=----'--1----.:....1=-__-=-_---'- · -~-. . . ;,. I_= I
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Merken
der
Volg- nauwl{eu1'ignum- heidsmer. water·
pasII singen.

i

I
Gemeente

plaatsbeschrijving.

het merk.

van het merk.

I

I

Noordelijke gevel, onder het penant tusschen
de twee meest linksche
ramen, 1,65 M. rechts
van het linker-, 1,56 M.
links van het rechterrooster, 0,38 M. boven
het plint, 0,73 M. boven
beganen grond.

VUREN.
Schoolgebouw te
Dalem.

boven Verschil
boven I A.P.
in M.
N.A.P. I tot nu
I
ge- I aan e I
I vonden. I nomen.
g - II
I

I

i

I

1

II
I
I

I

I

Omschrijving

Nadere

en plaats van

Hoogte in M.

I

RONDE IJZEREN BOUT.

I

6,832

I

II

I

I
I

t

I

2

VUREN.
Schoolgebouw te
Dalem.

Noordelijke gevel, onder
het penant tusschen de
twee meest lin ksche ramen, 0,36 M. rechts van
den linker-, 0,10 M. links
van den rechter raaITIdorpel, 0,95 M. boven
het plint, 1,32 M. boven
beganen grond.

RONDE BRONZEN KRUISBOUT.

7,404

4

VUREN.
Inundatiesiuis te
Dalem.

Oostelijk muurvlak van
den westelijken koker;
de bovenkant van den
steen 0,28 M. onder den
onderkant der dekzerlL

PEILMERKSTEEN
met een horizontale groef
en ingehakt hoogtecijfer
van 5,587 M. + N.A.P.

5,587

5

VUREN.
Inundatiesluis te
Dalem.

NULPUNT DER
- 0,090
Oostelijk muurvlak van
den westelijken koker; HARDSTEEN EN PEILSCHAAL,
peilschaal verdeeld in afgeleid uit de hoogten
centimeters, met het op- der deelstrepen 5,84 M.
schrift: "Rijks peilschaal en 5,90 M. + A.P.
boven A.P.", tellende tot
6,00 M. + A.P.

I

I

I

6 I

VUREN.
Schuur der hofstede, toebehoorende aan G. de
Gier, gemerkt B,
39.

Zuidelijke voor- of dijkgevel, 0,59 M. rechts van
den verticaal van àen
steenen dag van het meest
westelijke venster, 1,121\1.
links van den verticaal
van den steenen dag van
het middelste venster,
0,19 M. boven het cementen plint, 0,50 M. boven
beganen grond.

RONDE I.J ZEREN BOU'f.

6,651

7

VUREN.
Schuur der hof·
stede, toebehoorende aan G. de
Gier, gemerkt B,
39.

Zuidelijke voo1'- of dijkgevel, 0,64 M. rechts van
den steenen dag van het
meest westelijke venster,
1.08 M. links van den
steenen dag van het middelste venster, 1,18 M.
boven het cementen plint,
1,49 M. boven beganen
grond.

RONDE BRONZEN KRUISBOUT

7,634

5,66

+0,073

0,000

+ 0,090
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Merken I
der
Volg- nauwkeurignum- heidsmer. waterpassing6u.
I

Hoogte in M.
Gemeente
en plaats van
het merk

Nadere

Omschrijving

plaatsbeschrijving.

van het merk.

I
I

,

boven Verschil
boven
A.P.
N.A.P.
in M.
tot
nu
geaangeI vonden. nomen. I

I Dijkgevel, 1,36 M. links
VUREN.
Herberg, bewoond van den steenen dag van
door en toebe- I het venster, 1,15 M. onder
hoorende aan G. III den onderkant van den
van den Berg, II ankerknoop, 1,52 M. boI ven beganen grond.
gemerkt B, 3.5.
I

VIERKANTE IJZEREN
KRUISBOUT
met een horizontale en
een verticale groef, 16
m.M. hoog en 16 m.M.
breed.

9

Zuidelijke gevel, de
VUREN.
Schuur bij de linkerkant 1,25 M. rechts
hofstede, bewoond van den steenen dag van
door en behoo- het meest rechtsche raam,
rende aan G. de de onderkant 0,80 M.
Gier, gemerkt B, boven beganen grond.
17, bij H.M.-paal
409.

PEILMERKSTEEN
met een horizontale groef
en ingehakt hoogtecijfer
van 6,985 M. + N.A.P.

6,985

10

Zuidelijke gevel, 0,40 M.
VUREN.
Schuur bij de links van den Eteenen dag
hofstede, bewoond van het meest rechtsche
door en behoo- raam, de bovenkant 0,77
rende aan G. de M. onder den onderkant
Gier, gemerkt B, van den ankerknoop en
17, bij H.M.-paal 1,01 M. boven beganen
grond.
409.

VIERKANTE IJZEREN
KRUISBOUT
met een horizontale en
een verticale groef, 19
m.M. hoog en 20 m.M.
breed.
Register II nO. 166.

7,086

11

VUREN.
Uitwateringssluis
voor het stoomgemaal van den
polder Herwijnen
bij het fort Vuren.

Buitenfront van de
Bchuifkas, 2,32 M. rechts
van den westelijken zijkant, 2,61 M. links van
den oostelijken zijkant
van het muurwerk, 0,48
M. onder den onderkant
der dekzerk, 0,52 M. boven
de steenglooiing.

RONDE IJZEREN BOUT.

4,561

8

6,270

I

I
I

I
I
I
I

I

I
I
I

7,39

+0,304

I

12

VUREN.
Toren van het fort
te Vuren.

Westzijde , rechts van
den ingang, 0,26 M. rechts
van den buitensten steenen
dag van de poort, 0,28 M.
links van het schietgat,
drie lagen metselwerk of
0,16 M. boven het gecementeerde gedeelte.

RONDE IJZEREN BOUT.

5,924

1:~

VUREN.
Toren van het fort
te Vuren.

Westz\jde, rechts van
den ingang, 0,20 M. rechts
van den buitensten steenen
dag van de poort, 0,36 M.
links van het schietgat,
15 lagen metselwerk boven den ronden \izeren
bout, 11 lagen onder
den bovenkant van het
schietgat.

RONDE BRONZEN KRUISBOUT.

6,742

I
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Merken I
der
Volg- nauwkeurignum- heidsmer. waterpasI
I singen. I
I

Gemeente
en plaats van

Nadere

Omschrijving

plaatsbeschrijving.

van het merk.

I

boven
boven
A.P.
N.A.P.
tot nu
geaangeI vonden. nomen.
I

Binnenfront, O,öf) M.
rechts van den ankerknoop, 0,38 M. links van
den vleugel, 1,75 M.
onder den onderkant van
den bovengelegen ankerknoop.

i VUREN.

Beneden of westelijke
RONDE IJZEREN BOUT.
vleugel van het buitenfront, 0,11 M. links van
den hoek met den frontmuur, 1,68 M. boven de
aanaarding, drie la<Yen
metselwerk onder '" de
I
hoogste vlechting.
(Vleugel verzakt).

3,458

VUREN.
Stal bij het huis,
bewoond door en
toebehoorende
aan de Erven
Ekelmans,
gemerkt
A 111 ,
gelegen
buitendijks aan het
begin van den
dijk"
"t\ieuwe
naar Vuren.

Noordnoordwestelijke
gevel, 2,39 M. rechts van
den steenen dag der
groote-, 1,03 M.links van
den steenen dag der
kleine staldeur, 4 lagen
metselwerk boven het
cementen plint, 0,55 M.
boven den dijk.

RONDE IJzEREN BOUT.

7,271

VUREN.
Stal bij het huis,
bewoond door en
toebehoorende
aan de Erven
Ekelmans,
gemerkt
A 111,
I
gelegen buitendijks aan het
begin van den
dijk"
"Nieuwe
naar Vuren.

Noordnoordwestelijke
gevel, 1,29 M. rechts van
den steenen dag van het
stalraampje, 1,11 M. links
van den steenen dag van
de kleine staldeur, 1,08
M. boven het cementen
plint.

RONDE BRONZEN KRUISBOUT.

VUREN.
Huis te Vuren,
bewoond door L.
den Ouden en toebehoorende aan
S. van Willigen,
gemerkt A 78.

Voorgevel; de linkerkant 1,06 M. rechts van
den steenen dag van het
venster rechts van den
ingang, de rechterkant
0,67 M. links van den
steenen dag van de deur
.der woning gemerkt A 7.\
het midden der groef 1,19
I M. boven beganen grond.

PEILMERKSTEEN
met een horizontale groef
en ingehakt hoogtecijfer
van 7,021 M. + N.A.P.

Inlaatsluis
van
den polder van
Herwijnen onder
den Waaldij k tusschen de H.M.
palen 394-395.

VIERKANTE IJZEREN
BOUT.
met een horizontale groef,
15 m.M. hoog en 15 m.M.
breed.

Verschil
in M.
I

1,287 I

VUREN.
Uit wa teringssluis
I
van het stoomI
gemaal van den
I
polder van Herwijnen op de fortgracht van het
fort te Vuren.

I

16

Hoogte in M.

het merk.

I

15

I

I

I

I

I

I
17

18

I

1

19

I

I

8,095

I

I
I

7,021

I
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i

Merken i
T I
der
\ o g- nauw- il
keurig- i
num- heids- I
mer. [ water- I
pas- '
I singen·1
20

Hoogte in M.
Gemeente
en plaats van

Nadere

Omschrijving

plaatsbeschrij ving.

van het merk.

-----I-boven Verschil
boven
AP
N.A.P. , tot n'u i in M.

vo~d~n. i

het merk.

VUREN.
Hervormde kerk
te Vuren.

I

l

I
PEILMERKSTEEN
Zuidelijke of voorgevel, 1
links van den ingang; I met een horizontale groef
de linkerkant 1,98 M. I en ingehakt hoogtecijfer
rechts van den linker- van 7,330 M. + N.A.P.
hoek, de rechterkant
0,91 M. links van het
vooruitspringend metselwerk, het midden der
groef 1,2:-> M. boven het
plint en 1,36 M. boven
beganen grond.

7,330 II

,
1

V IERKANTE

I

1

1

I
i

I
I

I

Zuidel\jke of voorgevel,
links van den ingang,
1,87 M. rechts van den
linkerhoek, 1,76 M.links
van het vooruitspringend
metselwerk, elflagenmetselwerk onder den onderdorpel van het raam.

22

VUREN.
Herberg "Braadaal",
bewoond
door F. van Eeuwijk en toebehoorende aan J. van
Eeuwijk, gemerkt
A nO. 1.

Oostelij ke pilaster van
den zuidelijken of dijkgevel, 0,22 M. rechts van
den linkerzij kant van den
pilaster, 0,12 M. links
van het eindmuurtje der
schuur, 2 lagen metselwerk of 0,13 M. boven
het cementen plint, 0,55
M. boven de stoep.

RONDE IJzEREN BOUT.

7,-503

23

VUREN.
Herberg "Braadaal",
bewoond
door F. van Eeuwijk en toebehoorende aan J. van
Eeuwijk, gemerkt
A nO. 1.

Oostelijke pilaster van
den zuidelijken of dijkgevel, 0,14 M. rechts
van den linkerz~jkant
van den pilaster, 0,20 M.
links van het eindmuurtje
der schuur, 14 lagen
metselwerk boven den
ronden ijzeren bout.

RONDE BRONZEN KRUIsBOUT.

8,336

24

VUREN.
Hofstede binnendijks, toebehoorende aan en bewoond door F. de
Kock, gemerkt A,
nO. 13, bij H.M.

Oostelijke of voorgevel,
tusschen de twee zuidelijke ramen, 0,40 M. rechts
van den steenen dag van
het kleine, 0,89 M. links
van den steenen dag van
het groote raam, 1,90 M.

RONDE IJZEREN BOUT.

6,753

7,511 !

IJZEREN
KRUIs BOUT

I

I

1

VUREN.
Hervormde kerk
te Vuren.

21

aangenomen.

7,80 +0,289

met een horizontale en
een verticale groef, 15
m M. hoog en 15 m.M.
breed.
Register II, n O. 158.

I
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Merken
der
Volg- nauwkeurignum- heidswatermer. I pasI singen.
I
1

I

Hoogte in M.
Gemeente
en plaats van

Nadere

Omschrijving

plaatsbeschrijving.

van het merk.

het merk.

l

HOOFDMERK
WAARDENBURG. , Westzijde, in den pilas- i
Toren van de Pro- I ter links van den ingang, en twee pijpbouten, een
testantsche kerk. 0,35 M. van de beide kan- 411 millimeters er boven,
I ten des pilasters, 1,08 M. een 388 millimeters er
onder.
I boven het plint.
De beide pijpbouten
z~in lil 188.5 ondergepleisterd.
1

WAARDENBURG.
Huis te Waardenburg aan den
Waaldijk, toebehoorende aan de
kerk te 'Vaardenburg,
bewoond
door J. van Trigt
en G. Rchaaij, gemerkt 39.

Zuidoostelijke zijgevel,
rechts van het rechter- I
raam tusschen twee ar..kers, I
0,.5.5 M. rechts van den I
rechterkant van den linkerankerknoop, 0,56 lH. i
links van den linkerkant I
van den rechterankcr-'
knoop, ongeveer 2.24 M.
boven beganen grond.

3

WAARDENBURG.
Sluishuis aan den
Waaldijk , zuidwestelijk van Waar·
den burg, toebehoorende aan Ba·
ron van Pallandt.

Zuid westelijke zijgevel;
de linkerkant 0,U4 M.
rechts van het contrpfort,
de rechterkant U,16 M.
links van den zuidoostelijken gevel, het midden
der groef ongeveer 0,85 1\1.
boven beganen grond.

4

WAAIWENBURG.
Sluisbuis aan den
Waaldijk, zuidwestelijk van Waardenburg , toebehoorende aan Baron van Pallandt.

Zuid westelijke zijgevel,
1,17 M. rechts van het
contrefort, 0,29 lH. links
van den zuidoostelijken
gevel, ongeveer 0,41 M.
boven beganen grond.

5

WAARDENBURG.
W:tardsluis nabij
het sluishtlis.

Zuidelijke buitenvleugelmuur, in de voeg
onmiddellijk onder de 2e
vlechting van boven gerekend.

6

WAARDENBURG.
Waardsluis nabij
het sluishuis.

Zuidelijke buitenvleugelmuur, in de 2de laag
metselwerk onder de ;ide
vlechting van boven gerekend.

2

I-I-~-----

1

Verschil
boven
boven
A.P.
in M.
N.A.P.
tot nu
geaangevonden. nomen. I

I
1

7
'655

I

VIERKANTE IJZEREN
KRUISBOUT

I

9,41

+0,155

7,180

7,34

+0,160

6,753

6,91

+

9,255

met een horizontale en
een verticale groef, 16
m.M. hoog en l(j m.M.
breed.

PEIJ,MERKSTEEN

met een horizontale groef
en ingehakt hoogtecijfer
van 7,180 M. + N.A.P.

V IERKANTle IJZEREN
KRUlSBOUT

met een horizontale en
een verticale groef, 15
m.M. hoog en 15 mMo
breed.
Register II, nO. 127.

RONDJe IJZEREN Bou'.r.

VIERKANT~; IJZEREN
BOUT.
BOVENKANT.

Hegister lI, nO. 125,
geeft voor de groef 4,91.

5,153

4,734

0,157

80
Merken I
der
Volg- nauwkeurignum- heidsmer. waterpasI singen.
1

Hoogte in M.
Gemeente

WADENOIJEN.

WADENOIJEN.

Huis te Wadenoijen, bewoond
door en toebehoorende aan H.
van Beusichem ,
gemerkt W. 33.

4

WADENOIJEN.

Huis te Wadenoijen, bewoond
door en toebehoorende aan M.
J. Dingemans, gemerkt W, 22.

5

WADENOIJEN.

Zinnewijnensche
sluis.

7

WADENOIJEN.

Sluis in het inundatiekanaal.

8

Omschrij ving

plaatsbeschrijving.

van het merk.

het merk.

Wadenoijensche
sluis.

3

Nadere

en plaats van

WADENOIJEN.

Sluis in het inundatiekanaal.

Bovenbuitenvleugelmuur: de linkerkant 2,70
M. rechts van het einde
van den vleug-el, de rechterkant 0,51 M. links van
den houten schuifstijl, de
bovenkant twee lagen
metselwerk onder den
onderkant der vlechting.
Zuidelijke of voorgevel,
0,22 M. rechts van den
verticaal van den steenen
dag van het linker raam,
],11 M. rechts van den
steenen dag der deur,
1,82 M. onder den onderkant van den bovengelegen ankerknoop, ongeveer 0,56 M. boven beganen grond.
.
N oordoostelij ke of voorgevel; de linkerkant 0,80
M. rechts van den verticaal van den steenen dag
van het raam, de rechterkant 0,22 M. links van
den zijgevel, de onderkant ongeveer 1,37 M.
boven beganen grond.

Bovenbuitenvleugelmuur: de linkerkant 2,60
M., rechts van den linkerhoek, de rechterkant
O,ÖÖ M. links van den
frontmuur.

PEILMERKSTEEN

boven Verschil
boven
A.P.
N.A.P.
in M.
tot
nu
geaangeI vonden. nomen.
I

4,081 I

met een horizontale groef
en ingehakt hoogtecijfer
van 4,081 M. --t- N.A.P.

VIERKANTE IJZEREN
KRUISBOUT

met één horizontale en
twee verticale groeven,
17 m.M. hoog en 17 m.M.
breed.
Registers I, Il en lIl.
Bijlage VIII, nO. 39.

4,20 +0,119

I

5,30

+

6,646

6,82

+ 0,174

4,457

4,58

+ 0,123

0,214

0,000

0,213

0,000 + 0,213

0,162

I

I

PEILMERKSTEEN

met een horizontale groef
en ingehakt hoog-tecijfer
van 6,646 M. + N.A.P.

PEILMERKSTEEN

met een horizontale groef
en ingehakt hoogtecijfer
van 4.457 M. + N.A.P.

Tegen het zuidwestelijk
gedeelte van den avantbec' van het zuidelijk
penant; peilschaal verdeeld in centimeters,
zonder opschrift, tellende
tot 5,90 M.

NULPUNT DER
HARDSTEENEN PEILSCHAAL,

Tegen het noordoostelijk gedeelte van den
~LVant-bec van het noordelijk penant; peilschaal
verdeeld in centimeters,
zonder opschrift, tellende
tot 6,00 M.

NULPUNT DER
HARDSTEENEN PEILSCHAAL,

+

0,214

afgeleid uit de hoogten
der deelstrepen 5,58 M.
en 5,48 M.

afgeleid uit de hoogten
der deelstrepen 5,79 M.
en 5,80 M.
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I

Merken
der
Volg- nauwkeurignum- heidsmer. water.pasI
smgen.
I

Gemeente
en plaats van

Hoogte in M.

Nadere

Omschrijving

plaatsbeschrijving.

van het merk.

het merk.

I
I

I

i

I

WADENOIJEN.
Tielsche sluis.

Bovenbuitenvleugelmuur;
de linkerkant
1,26 M. rechts van den
baksteenkant der schotbalksponning, 0,48 M.
links van het buitenfront,
het midden van den
bovenkant 0,:.29 M. onder
den bovenkant van de
schuine rollaag.

lO

WADENOIJEN.
Teedingswaardsche sluis.

BovenbuitenvleugelPmLMERKSTEEN
muur,
de linkerkant met een horizontale groef
1,98 M. rechts van het en ingehakt hoogtecijfer
einde van den vleugel- van 4,472 M. + N.A.P.
muur, de rechterkant
1,34 M. links van de aansluiting met den frontmuur, de bovenkant 6 I
lagen metselwerk onder
de derde vlechting van
boven gerekend.

12

WADENOIJEN.
Oostel\jke vleugel van
het noordelijk landhoofd;
Spoorwegbrug
over hetinundatie- de linkerkant 0,99 M.
rechts van het tweede
kanaal.
hoekblok
van
boven
gerekend, de bovenkant
0,73 M. onder den onderkant der dekzerk , de
onderkant gelijk met den
onderkant van het boven\ genoemde hoekblok.

~

boven Verschil
boven
A.P.
N.A.P.
in M.
tot
nu
geaangeI vonden. nomen. [

PEILMERKSTEEN
I
I met een
horizontale groef
en ingehakt hoogtecijfer
van 4,550 M. + N.A.P.

PEILMERKSTEEN
met merkvlak, zonder
ingehakt hoogtecijfer.
BOVENKANT MERKVLAK.

4,550

4,50

-0,050

4,472

4,443

-0,029

5,253

I

I

1

I

2

I

I

WAGENINGEN.
Peilput aan de
haven te Wageningen.

Oostelijke zijwand, 0,69
M. rechts van den achterwand, 1,19 M. onder den
bovenkant en 0,98 M.
onder den onderkant van
de rollaag, 1,50 M. boven
het talud.

VIERKANTE IJZEREN
BOUT
zonder groeven, 20 m.M.
hoog en 20 m.M. breed.
BOVENKANT.

11,443

WAGENINGEN.
Peilput aan de
haven te Wageningen.

Oostelijke zijwand, 0,69
M. rechts van den achterwand, 0,68 M. onder den
bovenkant en 0,47 M.
onder den onderkant van
de rollaag.

VIERKANTE IJZEREN
KRUISBOUT
met één horizontale en
twee verticale groeven,
18 m.M. hoog en 18 mMo
breed.

11,952
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Merken
der
Volg- nauwkeurignum- heidsmer. waterpasI singer..

i
i

en plaats VlLn
het

4
I
i

6

7

Nadere

Omschrijving

plaatsbeschrijving.

van het merk.

~nerk

I

3

5

Hoogte in M.
Gemeente

WAGENINGEN.
Peilput aan de
haven te Wageningen.

Verdeeld III centimeters, met het opschrift:
"Boven A.P.", tellende
tot 12,80 M. + A.P.

WAGENINGEN.
Huis in de Hoogstraat te Wageningen, nabij de
gracht, bewoond
door en toebehoorende aan J.
C. Sloeker, gemerkt A 4.

Zuidwestelijke zijgevel;
de linkerkant 0,42 M.
rechts van den steenen
dag van het blinde raam,
de rechterkant 0,44 M.
links van den steenen
dag van het tweede tt:inraam,
de
onderkant
1,20 M. boven het plint
en 1,54 M. boven het
omloopende straatje.

WAGENINGEN.
Huis in de Hoogstraatte Wageningen' nabij de
gracht, bewoond
door en toebehoorende aan J.
C. Sloeker, gemerkt A, 4.

Zuidwestelijke zijgevel,
0,6ö M. rechts van den
steenen dag van het
blinde raam, 0,59 M. links
van den steenen dag van
het tweede tuinraam, 0,72
M. boven het plint en
1,06 M. boven het omloopend straatje.

WAGENINGEN.
Witte sluisje.

Zuidelijk ofbuitenfront,
de rechterkant 0,87 l\i.
links van den rechtervleugel en de linkerkant
0,87 M. rechts van den
linkervleugel, de bovenkant 0,74 M. onder den
bovenkant en 0,54 M. of
10 lagen metselwerk
onder den onderkant van
de dekzerk.

WAGENINGEN.
Lexkensveer.

Verdeeld III centime·
ters, zonder opschrift,
tellende tot 8,36 M.

NULPUN'.r DER HARDSTEENEN PEILSCHAAL,

afgeleid uit de hoogte
van deelstreep 12,80 M.
+ A.P.

PEILMERKSTEEN

boven Verschil
b oven
AP
N.A.P. tot U"U
in M.
ge- I
vonden. I aangenomen. I

1-

0,124

0,000

+ 0,124

I 11,155

11,26

+

0,lO5

10,560

10,66

+

0,100

11,869

11,95 + 0,081

I
I
I

met een horizontale groef
en ingehakt hoogtecijfer
van 11,155 M. + N.A.P.

VIERKANTE IJZEREN
KRUISHOUT

met een horizontale en
een verticale groef, 16
m.M. hoog en 17 m.M.
breed.
Register V, nO. 58.

PEILMERKSTEEN

met eene horizontale
groef en ingehakt hoogtecijfer van 11,869 M. +
N.A.P.

NULPUNT DER
HELLENDE HARDSTEENEN
PEILSCHAAL,

afgeleid uit de hoogte
van deelstreep 8,30 M.
(Bedekt
door een
plank, waartegen een
geëmailleerd ijzeren peilschaal.)

-

0,102

0,000

+

0,102
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Merken 1
der
Volg- nauw-.
keurig-I
num- heidsmer. water.pas- I
8m~en. '
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1

I'

Hoogte in M.
Gemeente

Nadere

Omschrijving

plaatsbeschrijving.

van het merk.

en plaats van
het merk.

I

8

WAGENINGEN.
Lexkensveer.

Tegen een baksteenen
pijler, verdeeld in centimeters, zonder opschrift,
tellende van 8,35 M. tot
10,45 M.

NULPUNT DER HARD- -0,101
STEENEN PEILSCHAAl"
afgeleid uit de hoogten
der deelstrepen 10,05 M.
en 10,1\:) M.
(Bedekt door een
plank, waartegen een
geëmailleerd ijzeren peil-I
schaal).

9

WAGENINGEN.
Lexkensveer.

Tegen een baksteenen
pijler; peilschaal verdeeld
in centimeters, met het
opschrift: "Rijks Peilschaal boven A.P.", tellende van 10,35 M. tot
13,00 M. + A.P.
De schaal is gescheurd
ter hoogte van deelstreep
12,30 M.

N ULPU~T DER HARDSTEENEK PEILSCHAAL,
afgeleid uit:
a. de hoogten der - 0,115
deelstrepen 12,18 M. en
12,17 M. -I- A.P. (onder
de scheur);
b. de hoogten der - 0,110
deelstrepen 12,77 M. en
12,78 M. + A.P. (boven
de scheur).
(Bedekt door
een
plank, waartegen een
geëmailleerd ijzeren peilschaal).

10

WAGENINGEN.
Logement te Lex-I
kensveer ,
bewoonddoorVisser,
gemerkt B, 225. i

Oostelijke zijgevel, tusschen de beide zuidelijke
ramen: de linkerkant ligt
0,S4 M. rechts van den
steenen dag van het linker raam, de rechterkant
O,S!) M. links van den
steenen dag van het rechterraam , de onderkant
1,15 M. boven beganen
grond.

11

WAGENINGEN.
Logement te Lexkensveer ,
bewoond doorVisser,
gemerkt B, 225.

Oostelijke zijgevel; de
linkerkant 0,30 M. rechts
van den steenen dag van
het meest noordelijke
raam, de rechterkant
0,33 M. links van den
achtergevel, de onderkant
1,25 M. boven beganen
grond.

12

I

boven Verschil
boven
A.P.
N.A.P.
in M.
tot
nu
geaangeI vonden. nomen.

1
Noordelijke of achterWAGENINGEN.
Logement te Lex- I gevel, 0,33 M. rechts van
kensveer ,
be- i den oostelijken zijgevel,
woond doorVisser, I 3,77 M. boven het straatje.
gemerkt B 295

. "'1

HOOGWATERMERK
met het opschrift:
,,\Vaterhoogte,
4 Maart 1855".
GROEF.

12,381

VmRKAN'fE IJZEREN
KRUISHOUT.
met één horizontale en
twee verticale groeven,
16 m.M. hoog en 16

14,701

nO. 56.

0,000

+ 0,101

0,000

+

0,115

0,000

+

0,110

14,82

+

0,119

I

12,332

PEILMERK8TEEN
met eene horizontale groef
en ingehakt hoogtecijfer
van 12,381 M. + N.A.P.

m:"g;~:::dV,

I

I

I
.
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Merken i
der
Volg- nauwkeurignum- heidsmer. waterpasI singen.

Hoogte in M.
Gemeente
en plaats van

Nadere

Omschrijving

plaatsbeschrij ving.

van het merk.

het merk.

boven I Verschil
boven
A.P. , . M
N.A.P.
totnu I m
.
geaangeI vonden.
nomen.
I'

I

I

I

13

14

I

i

, Zuidwestelijk
muurWatermolen van I vlak; de linkerkant 1,07
het huis Belmon- , M. rechts van den hoek
te, toebehoorende I van het noordwestelijk
aan Constant Re- vooruitspringend muurbecque, gemerkt vlak, de rechterkant 1,08
M. links van den hoek
B,226.
met den voorgevel, de
bovenkant 1,38 M. boven
beganen grond.

I WAGENINGEN.

WAGENINGEN.
Steenen duiker
111 den weg van
Wageningen naar
Renkum, nabij
kilometerpaal I .

HOOGWATERMERK

met het opschrift:
" \Vaterboogte,
4 Maart 1855".

12, 459

1

Ii

GROEF.

I

I

In het midden van het
zuidelijk front, op 1,35 M.
rechts uit den linkerhoek
en 1,42 M. links uit den
rechterhoek van den
frontmuur.

PEII,MERKSTEEN

9,67

9,620

+0,050

met een horizontale groef,
en ingehakt hoogtecijfer
van 1:1,620 M. + N.A.P.

----..

~-I-I

1

WAMEL.
Veerhuis, bewoond
door J. Schobben
en toebehoorende
aan de stad Tiel,
gemerkt A, 376.

Noordwestelijke gevel,
3,10 M. rechts van den
steenen dag der poort,
5,18 M. links van den
steenen dag der deur,
de bovenkant 0,12 M.
boven het plint en ongeveer 0,95 M. boven
beganen grond.

RONDE IJZEREN BOUT.

2

WAMEL.
Veerhuis, bewoond
door J. Schobben
en toebehoorende
aan de stad Tiel,
gemerkt A, 376.

Zuidwestelijke gevel,
0,31 M. rechts van den
steenen dag der deur,
0,42 M. links van den
zuidelijken zijgevel en
0,65 M. boven het plint.

RONDE BRONZEN KRUISBOU'.r.

10,014

3

WAMEL.
Herberg aan den
Waaldijk, westelijk van Wamel,
bewoond door de
Wed. H. van Soest
en toebehoorende
aan J. G. van
Westbreemen, gemerkt 324.

Westelijke zijgevel j de
linkerkant 0,45 M. rechts
van den steenen dag van
het linker kelderraam, de
rechterkant 1.53 M.links
van den steenen dag van
het rechter kelderraam,
het midden der groef
ongeveer 1,60 M. boven
beganen grond.

PEILMERKSTEEN

10,308

I

met een horizontale groef
en ingehakt hoogtecijfer
van 10,48 M. + A.P.

9,511

I

10,48 +0,172
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I

Merken
der
Volg- nauwkeurignum- heidsmer. waterpasI
singen.

Gemeente

Hoogte in M.
boven Verschil
boven
A.P.
in M.
N.A.P.
tot
nu
geaangeI vonden. nomen. I

Nadere

Omschrijving

plaatsbeschrijving.

van het merk.

WA1lIEL.
Toren van de
Roomsch-Katholieke kerk te
Wamel.

Noordelijke zijkant; de
linkerkant 0,37 M. rechts
van den linkerkant van
het contrefort, de rechterkant 0,37 M. links van
den rechterkant van het
contrefort, het midden der
groef 0,37 M. boven den
bovenkant van het plint
en ongeveer 1,60 M. boven
beganen grond.

PEILMERKSTEEN
met een horizontale groef
en ingehakt hoogtecijfer
van 1) ,533 M. + N.A.P.

11,533

S

WA1lIEL.
Woning aan den
Waaldijk, oostelijk van Wamel,
bewoond door en
toebehoorende aan
J. van Haren, gemerkt 189.

Oostel\jke zijgevel, 0,17
M. links van eene houten
peilschaal, 3,08 M. rechts
van den steenen dag der
deur, ongeveer 3,12 M.
boven beganen grond.

RONDE IJZEREN BOUT.

11,292

10

WAMEL.
Herberg aan den
Waaldijk,
beII
woond door en
toebehoorende aan
E. J. van Kessel, I
gemerkt B, :no. I

Oostelijke zijgevel; de
linkerkant ongeveer 0,20
M. rechts van den steenen
dag van het venster, de
rechterkant 0,45 M.links
van den verticaal van
den noordelijken gevel,
het midden der groef ongeveer 0,82 M. boven beganen grond.

PEILMERKSTEEN
met een horizontale groef
en ingehakt hoogtecijfer
van 9,783 M. + N.A.P.

9,783

WA1lIEL.
Herberg aan den
Waaldijk,
bewoond door en
toebehoorende aan
Eo J. van Kessel,
gemerkt E, 210.

Oostelijke zijgevel, 0,12
M. rechts van den rechterkant van den peilmerksteen, ongeveer 0,35 M.
links van den verticaal
van den noordelijken
gevel, ongeveer 0,75 M.
boven beganen grond, gedeeltelijk bedekt door het
cementen plint.

VIERKANTE IJZEREN
KRUISBOUT
met eene horizontale en
eene verticale groef, 18
m.M. hoog en 18 m.M.
breed.

WARNSVELD.
Doorlaatbrug In
den straatweg van
Warnsveld naar
Zutphen.

landhoofd,
Oostelijk
zuidelijke vleugel, rechts
van de peilschaal; de
bovenkant 0,41 M. onder
den bovenkant van het
hardsteenen dekstuk en
1,98 M. boven beganen
grond.

en plaats van
het merk.
I

I
I

4

11

2

]-

I

I

11,76 +0,227

+

9,94

0,157

,

I

I
I

9,658

I

8,863

P~;ILl\fERKSTEEN

9,00 +0,137

met een horizontale groef
en ingehakt hoogtecijfer
van 8,863 M. + N.A.P.

I

I
II

I

I
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Merken
der
Volg- nauwkeurignum- heidsmer. waterpasI
singen.
I
1

AD j 3

Hoogte in M.
Gemeente
en plaats van

Nadere
plaatsbeschrij ving.

Omschrijving
van het merk.

het merk.

I
!
Zuidelijke gevel, onder
WEHL.
Hervormde kerk ! het meest oostelijke raam,
I 1,48 M. rechts van den
te Wehl.
rechterzij kant der linkerlycene, 1,46 M. links van
den linkerzijkant der
rechterlycene, 0,94 M.
onder den onderkant van
den raamdorpel, ongeveer 0,88 M. boven beganen grond.

----------1

RONDE IJZEREN BOUT.

14,534

GROOTE KRUISBOUT
en twee pijpbouten, een
291 millimeters er boven,
een 215 millimeters er
onder.

13,212

1

WESTERVOORT.
Westzijde, 1,14 M.links
Toren van de Pro- van de deuropening, ontestantsche kerk. geveer 2,00 M. boven beganen grond.

2

WESTERVOORT.
Sluis aan de Plei.

Buitenfront ; peilschaal
NULPUNT DER
- 0,169
verdeeld in centimeters, HARDSTEENEN PEILSCHAAL,
met het opschrift: "Rijks afgeleid uit de hoogten
Peilschaal boven A.P.", der deelstrepen 13,98 M.
tellende tot 14,40 M.--+- en 14,0;{ M. -+- A.P.
A.P.
(Bedekt door ijzeren
platen en een geëmailleerd ijzeren peilschaal
is er bij geplaatst).

3

WESTERVOORT.
Sluis aan de PIeL

Buitenfront ; de linkerkant 0,21 M. rechts van
den noordoostelijken vleugel, de rechterkant 0,21 M.
links van den dag der
sluis, de bovenkantO,14 M.
onder den onderkant der
dekzerk.

5

WESTERVOORT. I Zuidoostelijke
gevel,
Woning, in 1880 0,53 M. rechts van den
bewoond
door linkerhoek des gevels,
Breunnissen, bij ongeveer 1,90 M. boven
de schipbrug over beganen grond.
den IJssel, sectie
A, nO. 1046.

L

WESTERVOORT.
Woning, in 1880
bewoond
door
Breunnissen, bij
de schipbrug over
den IJssel, secti,
A, nO. 1046.

Zuidwestelijke gevel.

Verschil
boven
A.P.
in M.
tot nu
aangenomen'l

boven
N.A.P.
geI vonden.

PEIL}IERKSTEEN
met een horizontale groef
en ingehakt hoogtedjfer
van 13,981 M. -+- N.A.P.

PIJPHOUT.

15,420

PEILMERKSTEEN
met een horizontale groef
en ingehakt hoogtecijfer
van 14,586 M. + N.A.P.

14,586

1

0,000 + 0,169

14,15

+0,169

14,76

+0,174

'~-----"--'--_-----:'-_----"':""------:""-----'------I
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Merken
der
Volg- nauwkeurignum- heidsmer. waterpassingen.
I

I

I
Gemeente
en plaats van

Hoogte in M.

Nadere

Omschrijving

plaatsbeschrijving.

van het merk.

het merk.
I

WESTERVOORT.
Woning, in 1880
door
bewoond
Breunnisseu, bij
de schipbrup; over
den Ijssel, sectie
A, nO. 1046.

7

I

boven Verschil
boven
A.P.
in M.
N.A.P.
tot nu
geaangeI vonden. nomen. I

:
I
I
Zuidwestelijke gevel,
VIERKANTE IJZEREN
14,818 I
0,24 M. rechts van den
KRUISBOUT
I
linkerhoek, 0,26 M.links I met een horizontale en II
I
van den steenen dag van eene verticale groef, 18
I
het linker raam, 1,12 M. m.l\1. hoop; en 18 mMo
I
boven beganen grond.
breed.
Register VIII, nO. 5. I

I

I
8

9

WESTERVOORT.
Uitwateringsduikersluisje nabij de
schipbrug onder
den linkerleidijk
van den IJssel.

Zuidelijke buitenvleugel
12,023
PEILMERKSTEEN
van het buitenfront ; de met een horizontale groef
linkerkant 0,69 M. rechts en ingehakt hoogtecijfer
van het einde des vleugels, I van 12,02~ M. + N.A.P. I
I
de rechterkant 0,44 M.
links van den frontmuur
I
(schuifstijl , het midden
i
I
der groef 0,73 M. onder den
bovenkant der vlechting.

WESTERVOORT.
Schipbrug te Westen'oort.

Linkerlandhoofd ; peilschaal verdeeld in centimeters, zonder opschrift,
tellende tot 12,30 M. en
iets daar boven.

NULPUNT DER

II

1- 0,154

0,000 +0,154

GEËMAIT.LEERJ'" IJ,EREN
PEILSCHAAL,
afgeleid uit de hoogten
der deelstrepen 1O,!:l7 M,
en 10,81 M.
(Bedekt door een plank
en daardoor onzichtbaar.
.Een geëmailleerd ijzeren
peilschaal is er bijgesteld
tellende tot 11,80 M. +
N.A.P.)

1

.
I
i

I

I
I
I

I

I

I

I

1

I

Noordelijke of voorgevel van het vooruitspringend portaal, 0,64
M. links van den buiten·
kant der deuromlijsting, I
0,69 M. rechts van den I
oostelijken zijgevel van 1
het voorportaal, 0,79 M.
boven het plint, ongeveer 1,29 M. boven beganen grond.

WISCH.
Openbare lagere
school te Westendorp ten Noorden,
gelegen aan de
zuidzijde van den
weg van Doetinchem naar Varsseveld.

AD j 8

I
I

I
I

2

12,20 +0,177

!

I·
~-

14,99 +0,172

I AD,
I
I

I

!

I
I

I

1

I

I

I

I
I

I
I

I
I

II 19,090

PIJPBOUT.

i

I
I
I
I

I

I
!

I

9

I

I

I
I

I
I

WISCH.
Openbare lagere
school te Westendorp ten Noorden,
gelegen aan de
zuidzijde van den
weg van Doetinchem naar Varsseveld.

Noordelijke of voor~
gevel van het vooruitspringend portaal, loodrecht onder den pijpbout
gelegen, 0,34 M.. boven
het plint, ongeveer 0,85 M.
boven beganen grond.
.

I RONDE
I
I

IJZ~~REN

BOUT.

18,647

I
I
I
I

I

I

I

1

I

!

I

I

1
1

I

I

I

1

I

I
I

I
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Merken i
der
Volg- nauwkeurignum- heidswatermer. I passingen.
I
3

I
Gemeente
en plaats van

I
I

Hoogte in M.

Nadere

Omschrijving

plaatsbeschrijving.

van het merk.

het merk.

b oven

boven
AP

toi n~

Verschil
in M.

l

I

I

I

NoAoro

I

geaan eI vonden. nomgen.

I

WISCH.
Toren van de Hervormde kerk te
Varsseveld.

IAD 1 10

I

Zuidzijde, 6,01 M. links
van het vooruitspringende
gedeelte van het kerkgebouw, twaalf lagen
I metselwerk
boven het
I cementen plint.

PIJPBOUT.

21,5731

I

I
I
I
1
1

I

!
I

AD. 11

4

Zuidzijde,
loodrecht
onder den pijpbout, vier
lagen metselwerk boven
het cementen plint.

WISCH.
Toren van de Hervormde kerk te
Varsseveld.

RONDE IJZEREN BOUT.

20,940

I
I
I
I
I
I

I

I

I
IJZENDOORN.
Toren der Protestantsche kerk te
IJzendoorn.

1

I

IJZENDOORN.
Toren der Protestantsche kerk te
IJzendoorn.

2

-

muurvlak,
Zuidelijk
1,48 M. links van den
vierkanten kleinen toren,
3,46 M. rechts van den
zuidwestelijken
hoek,
zeven lagen metselwerk
onder den onderkant der
lijst, 2,17 M. boven den
bovenkant van het baksteenen plint.

I
!

VIERKANTE IJZEREN
KRUISBOUT
met een horizontale en
een verticale groef, 20
m.M. hoog en 20 m.M.
breed.
Register lI, nO. 86.

10,065

Zuidelijk
muurvlak;
de rechterkant 1,32 M.
links van den vierkanten
kleinen toren, de linkerkant 3,26 M. rechts van
den zuidwestelijken hoek,
de onderkant 0,92 M.
boven het plint en ongeveer 1,58 M. boven beganen grond.

PEILMERKSTEEN
met een horizontale groef
en ingehakt hoogtecijfer
van 8,948 M. + N.A.P.

8,948

Oostelijke gevel, zestien
lagen metselwerk onder
de beplanking, 0,71 M.
rechts van den zijgevel,
4,07 M. links van de
houten schuurdeur, 0,74
M. boven het talud.

RONDE IJZEREN BouT.

11,093

I
4

I

IJZENDOORN.
Schuur tegenover
het huis, bewoond
door en toebehoorende aan J. M.
van Ommeren en
gemerkt 110.

I---~
I

10,52 +0,455

I

89
Merken
der
Volg- naUwlmurignum- heidsmer. water·
pasI singen.
I
I
1
Cl 263

I.

Hoogte in M.
Gemeente

Nadere

en plaats van

Omschrijving
van het merk.

plaatsbeschrijving.
I

het merk.

I

I

Verschil
boven I boven
A.P.
N.A.P.
in M.
tot nu
geaange- I
I vonden. nomen.
I
I

I

HOOFDMERK
Noordelijke
gevel, I
onder het tweede raam en twee pijpbouten, een
van den rechterhoek, 277 millimeters er boven,
1,98 M. links van het een 288 millimeters er
rechter contrefort, 0,52 M. onder.
beneden de lijst onder de
ramen, ongeveer 1,68 M.
boven beganen grond.

ZEVENAAR.
Roomsch-Katholieke kerk.

--

13,990 I
I

I

!

I

------,._~-_._--,----

I

_.

6,114
I

I

i

------_._-~._-~------~-

1

Cl 254

ZUTPHEN.
I Oostelijke of voorgevel,
Logement deWijn- 0,29 M. van den linkerberg, in 1880 be- hoek des gevels, ongeveer
woond door M. 2,02 M. boven beganen
Jansen, sectie E, grond.
nO. 1517.

2

Cl 255

ZUTPHEN.
Wijnhuistoren.

3

Cl 256

ZUTPHEN.
Toren der groote
kerk.

4

C2 231

ZUTPHJi~N.

Voorzijde rechts van
den ingang, 0,34 M. links
van den rechterhoek van
I den muur, 1,59 M. boven
i het plint, ongeveer 2,05 M.
i boven beganen grond.

Westzijde links van den
ingang, 1,70 M.links van
de deuromlijsting, 2,04 M.
rechts van den pilaster,
1,49 M. boven het plint,
ongeveer 1,82 M. boven
beganen grond.

Rijks peilschaal.

IJsselkade.

I

RONDE IJZEREN BOUT.

Zuidelijke voorgevel,
oostelijk einde, 0,64 M.
rechts van den steenen
dag van het oostelij kste
raam, 0,50 M. links van
den oostelijken zijgevel,
ongeveer 1,60 M. boven
beganen grond.

ZUILICHEM.
Huis aan den
beMaasdijk ,
woond door en
toebehoorende
aan W. de Boef,
gemerkt 191.

2

I

I

PIJPBOUT

11,004

HOOFDMERK
en twee kleine ronde
kruisbouten , een 428
millimeters er boven,
een 416 millimeters er
onder.

13,719

GROOTE KRUISBOUT
en twee pijpbouten, een
382 millimeters er boven,
een 277 millimeters er
onder.

11,833

I NULPUNT DER PEILSCHAAL, -0,145
I afgeleid uit
de hoogte
van deelstreep 7,00 M.
+ A.P.
(De peilschaal is met
plaatijzer afgedekt.)

+0,145

0,000

I
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I

Merken
der
Volg- nauwkeurignu::n- heidsmer. waterpassingeL..
I

Hoogte in M.
Gemeente

Nadere

en plaats van

plaatsbeschrijving.

het merk.

Omschrijving
I

van het merk.

I

I

I

boven Verschil
boven
A.P.
N.A.P.
in M.
tot nu
geaangeI vonden. nomen. I

I

I ZUTPHEN.

Zuidwestelijk voorvlak;
NULPUNT DER
-0,170
peilschaal verdeeld in iI HELLENDE HARDSTEENEN
centimeters, met het op- I
PEII~SCHAAL,
schrift: "Rijks Peilschaal afgeleid uit de hoogten
boven A.P.", tellende tot I der deelstrepen 8,43 M.
9,35 M. + A.P.
A.P.
I en 8,46 M. +
(De peilschaal is met
!
een plank afgedekt.)

0,000 +0,170

ZUTPHEN.
Brug over de BerkeI in de Marschpoortstraat.

Westelijke pilaster van
het zuidelijk front, in
het hoogste hoekblok :
de linkerkant 0,24 M.
rechts van den linkerkant
van het hoekblok, de
rechterkant 0,24 M. links
van den rechterkant van
het hoekblok, de bovenkant 0,09 M. onder den
onderkant van het lijstwerk en 1,27 M. boven
den hellenden kaaimuur.

PEILMERKSTEEN
met eene horizontale
groef en ingehakt hoogtecijfer van 7,938 M. +
N.A.P.

7,938

8,09

+0,152

7

ZUTPHEN.
Huis buiten de
stad, op den hoek
van den Buitensingel en den
grindweg
naar
Doetinchem, bewoond door A.
Tent, gemerkt
nO. 1.

Westelijke zijgevel, 0,88
M. rechts van den voorgevel, 2,53 M. links van
den verticaal van den
steenen dag van het
raam, 0,2.5 M. boven het
cementen plint, 0,37 M.
boven het straatje.

RONDE IJZEREN BOUT.

9,088

8

ZUTPHEN.
Voormalig "Wambuis", bewoond
door en toebehoorende aan G. Brandenburg,gemerkt
nO. 95.

Westelijke gevel, één
laag metselwerk onder
den onderkant van de
rollaag onder den houten
raamdorpel, 0,62 M.links
van den zuidelijken geveL

VIERKANTE IJZEREN
KRUIsBou'r
diagonaal gekruist, 10
m.M hoog en 10 m.M.
breed.
Register VIII, nO. 75b
geeft voor midden bout
9,12 M. + A.P.
BOVENKANT.

8,985

ZUTPHEN.
Voormalig"W ambuis", bewoond
door en toebehoorende aan G.Branden burg, gemerkt
nO. 95.

Zuidelijke gevel, 0,24 M.
rechts van den westelijken
gevel, 1,20 M. links van
den steenen dag van het
keldervenster, gelijk met
den onderkant van het
keldervenster en 0,24 M.
boven de bestrating.

VIERKANTE IJZEREN
KRUISBOUT
met een horizontale en
een verticale groef, 15
m.M. hoog en 15 m.M.
breed.
Register VIII, nO. 75a.

8,252

8,40

-t- 0,148

5

I

van
Keermuur
basalt boven de
spoorwegbrug.

I
I

I

I

I

6

!

I
i

9

I

I

I

I
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Merken I
der
Volg- nauwkeurignum- heidsmer. waterpasI singen.

Hoogte in M.
Gemeente
en plaats van

Nadere
plaatsbeschrij ving.

Omschrijving
van het merk.

het merk.

I
Zuidelijke gevel; de
Voormalig"W am- linkerzijkant ligt 0,30 M.
buis", bewoond rechts van den westelijken
door en toebehoo- gevel, de rechterzij kant
rendeaan G. Bran- 0,55 M. links van den
denburg, gemerkt verticaal van den steenen
nO. 95.
dag van het raam, de
bovenkant 0,92 M. boven
de bestrating.

10

ZUTPHEN.

12

ZUTPHEN.

Tolbrug in den
straatweg
van
Zutphen
naar
Warnsveld.
(Grensscheiding
tusschen de gemeenten Zutphen
en Warnsveld).

Zuidelijke vleugel van
het westelijk landhoofd,
onder de hoogste vlechting; de bovenkant 0,46
M. onder den onderkant
der vlechting, de rechterkant 0,34 M. links van
de schotbalksponning.

PEILMERKSTEEN

boven
A.P.
tot nu
gevonden. aangenomen.
boven
NAP
. ..

8,808

I

I
IVerschil
I . M
m .
I
I
I

+ 0,152

8,96

met eene horizontale
groef en ingehakt hoogtecijfer van 8,808 M. +
N.A.P.

PEILMERKSTEEN

8,090

8,22

I

+ 0,130

met eene horizontale
groef en ingehakt hoogtecijfer van 8,090 M. +
N.A.P.

I

---1----1---------1------------11------------1--------1----1

92

LIJST DEH GEMEENTEN, waarm \Oerkenmerken voorkomen.

Bladz.

Bladz.

A.

E.

1

Apeldoorn.

2, 3

Arnhem.

B.

4, 5
5

Barneveld.
Beesdo

6-8
8, 9

Bemmel.
Beusichem °
Brakel

9,10
10,11

Brummen.

11, 12

Buurmalsen

12, 13

Bommel (Zalt-) .

c.
Culenborg

13-17

°

25-27

Ede

27, 28

Eibergen

28, 29
29

Elburg
4

Balgoy

Echteld.

D.

29-3ö

Eist
Ermelo

35

G.
Geldermalsen

3,')-37

Gorssel.

37,

Groenlo.

;)8
38

H.
Haaften.

39

Harderwijk

39

Hedel

39, 40

Heerewaarden

40, 41

Hernnlen

41

Deil

17

Herwen en Aerdt

41, 42

DiJum

17

Heteren.

42-43

Dodewaard

18-21

Heumen

44

Doesburg

21-23

Hoevelaken

44

Huissen

44

Doetinchem (Stud- )

23

Doetinchelll (Am bt-)

24

Doornspijk .

24

Duiven.

25

°

K.

Kesteren

45, 46

93

Bladz.

Bladz.

T.

L.
46, 47

Lichtenvoorde

M.

V.
47-51

Maurik.

N.

Voorst

74

Vuren

75-78

52
52-54

Nijkerk.
Nijmegen

71-74

Tiel

W.
79
80, 81
81-84
84, 85
85
86
86, 87
87, 88

Waardenburg.

O.

Wadenoijen

54, 55
55, 56

Oldebroek.
Over-Asselt

Wehl.

56-58
58-63
63, 64

Poederoijen
Putten

Wamel.
Warnsveld.

P.
Pannerden.

Wageningen

Westervoort
Wisch

IJ.

R.

Rheden.

64
64-69

Rossum.

69, 70

Renkum

Z.
Zevenaar

S.
Scherpenzeel .

L,

Zuilichem .
71

88

IJzendoorn

Zutphen

89
89
89-91

-----l

HOOGTE YAN YERKENMERKEN
volgens N.A.P.

GEVONDEN BIJ DE

NA UWKEURIGHEIDSW~ATERP
ASSINGEN
EN DE

waterpassingen van den Algemeenen Dienst
van den Waterstaat.

VI.

PROVINCIE NOORD-BRABANT.
... ..... . ..

'S-GRA VENHAGE.
1906.

VOO R BE RIO H T.

In aansluiting aan het net der nauwkeurigheidswaterpassingen van de Nederlandsche Rijkscommissie
voor graadmeting en waterpassing en van den Algemeenen Dienst van den Waterstaat, werden door dien
dienst in het tijdvak 1887-1891 verschillende gewone waterpassingen verricht, voornamelijk met het doel
de hoogteligging van de nulpunten van de peilschalen langs de hoofdrivieren, de Zeeuwsche stroomen, de
Noordzee en de Zuiderzee, ten opzichte van het vergelijkingsvlak, zooals dat door die nauwkeurigheidswaterpassingen was gevonden, te bepalen.
De langs dezen weg verkregen hoogtemerken zijn in dit register vereenigd met die der nauwkeurigheidswaterpassingen, voorkomende in het werk van de Nederlandsche RijkBcommissie voor graadmeting en
waterpassing, onder den titel: "Uitkomsten der Rijkswaterpassing ", in 1888 bij Martinus Nijhoff te
's-Gravenhage in het licht gegeven, en in dat van den Algemeenen Dienst van den Waterstaat als "Lijst
van de lijnen der nauwkeurigheidswaterpassingen, verricht in 1886 en 1887 ", in 1890 bij De Gebroeders van
Cleef te 's-Gravenhage verschenen. (De buiten de grenzen liggende merken zijn hierbij niet opgenomen).
De verschillende merken zijn gemeentenswijze bijeengevoegd, voor elke gemeente afzonderl~ik genommerd;
de tot elke provincie behoorende gemeenten zijn in a.lphabetische orde gerangschikt. Elke provincie vormt
een deel.
In elke gemeente volgen zooveel mogelijk de merken op elkander, zooals zij zich voordoen, wanneer
men uitgaat van het naastbijgelegen merk van nauwkeurigheidswaterpassingen.
Naast de kolom voor het rangnummer is een kolom aangebracht, waardoor de merken van de
Nederlandsche Rijkscommissie voor graadmeting en waterpassing en voor die van de nauwkeurigheidswaterpassingen van den Algemeenen Dienst van den Waterstaat worden aangegeven en wel door Cl' (;2' AD I
en AD2 ; C. voor de merken der Rijkscommissie, AD. voor die van den Algemeenen Dienst; de cijfers 1 en 2
bij deze letters duiden aan of de merken in de eerste of in de tweede afdeeling van de hiervoor genoemde
drukwerken voorkomen en het nummer achter de letter gevoegd, geeft het volgnummer aan van genoemde
drukwerken.
Bij de omschrijving van de plaats der merken in de verschillende bouwwerken is ondersteld, dat de
waarnemer staat tegenover en met het aangezicht gekeerd naar het muurvlak, waarin zij zijn aangebracht.
In de kolom voor de tot nu aangenomen hoogte zijn bij de gewone waterpassingen van den
Algemeenen Dienst alleen de hoogtecijfers vermeld, die in gedrukte officieele registers of als opschriften op
de merken voorkomen.
De laatste kolom bevat de verschillen tusschen de nieuw gevonden hoogte en de tot nu toe aangenomene, welke verschillen van het positieve teeken zijn voorzien, indien de oude hoogte grooter bleek
dan de nieuwe. Voor herleiding van de vroegere aangenomen hoogte tot de nu aangenomene, moet het
verschil van eerstgenoemde worden afgetrokken.

IV

De gebezigde instrumenten en de gevolgde wijze van werken worden voor de nauwkeurigheidswaterpassingen beschreven in de "Uitkomsten" hierboven vermeld.
Voor de andere waterpassingen van den Algemeenen Dienst zijn, op enkele uitzonderingen na, dezelfde
instrumenten gebezigd. De waterpassingen werden verricht met gelijke slagen. Elk traject werd tweemaal
gewaterpast, eens in de eene, daarna in tegenovergestelde richting, door dezelfde ploeg van twee civiel-ingenieurs.
Bij een verschil in uitkomst, dat het vermoeden van vergissingen of van standvastig oploopende fouten
deed ontstaan, werd de waterpassing herhaald. De rivierovergangen zijn door twee ploegen verricht.

Vergelijkingsvlak.
Het vergelijkingsvlak is het A.P. dat in het Verslag van de Nederlandsche Rijkscommissie voor
graadmeting en waterpassing is aangewezen als gelegen 9 voet 5 duim Amsterdamsche maat (2,67689 M.)
beneden het gemiddelde van de hoogte van het midden der groeven in de marmeren steenen, met opschrift:
"Zeedijks Hoogthe zijnde negen voet vijf duym boven Stads Peyl", in de Oude Haarlemmersluis, de Nieuwe
Brugsluis, de Kolksluis, de Kraansluis en de West-Indische sluis te Amsterdam.
Het wordt aangeduid door de letters" N.A.P." voor alle merken, waarvan de hoogtebepaling berust op
de nauwkeurigheidswaterpassingen.

Beschrijving der Illerken.
Als hoogtemerken geplaatst voor een der waterpassingen hiervoor vermeld, komen voor:

I.
(midden)

a.

Hoofdmerken.

b.

Groote bronzen kruisbouten.

c.

Bronzen pijpbouten.

d.

Kleine vierkante bronzen kruisbouten.

e.

Kleine ronde bronzen kruisbouten.

e'.

Ronde ijzeren bouten. (In het voorbericht van de " Lijst
van de lijnen der nauwkeurigheidswaterpassingen"
vermeld onder e).

Il.
(bovenkant)

J.

Bronzen knopbouten.
g. . IJzer,en knopbouten.

a. Het hoofdmerk bestaat uit een bronzen bout, beschermd door eene daarvoor geplaatste bronzen plaat.
De ; bout, vierkant van doorsnede 20 x 20 m.M. en 90 of 150 m.M. lang, is tot op eene diepte van ongeveer
50 m.M. volgens de lengteas uitgeboord (de meesten flauw conisch), terwijl de middellijn van het dus
gevormde boutgat 5,5 m.M. bedraagt.
De plaat is rechthoekig, 200 m.M. lang bij 120 m.M. hoog; op het voorvlak voorzien van een groef
lang 130 m.M., breed 5 m.M., in het midden met eene ronde opening van 13 m.M. middellijn. De bouten
en platen zijn zoodanig in het muurwerk met cement vastgegoten, dat de as van het boutgat horizontaal
is, dat het middelpunt van de opening,' die zich in de plaat bevindt, gelegen is in de as van het boutgat
en dat de lengteas van de groef in de plaat ligt in het horizontale vlak door de as van het boutgat.
b. De groote bronzen kruisbout is een bout van 130 m.M. lengte, met vierkanten kop van 20 bij 20 m.M.
en volgens de lengteas flauw conisch uitgeboord. Op den voorkant van den kop en evenwijdig aan de
zijkanten, zijn door het middelpunt der opening twee groeven loodrecht op elkander aangebracht. De bouten
zijn zoodanig in het muurwerk bevestigd, dat een der groeven horizontaal is.
Ook komen enkele niet uitgeboorde bronzen kruisbouten voor, met vierkanten kop van ~4 bij 24 m.M.,
insgelijks voorzien van twee groeven loodrecht op elkander.

v

c. De bronzen pijpbout is een bout van 90 m.M. lengte, aan het voorvlak 20 m.M. in het vierkant,

zonder groeven, volgens de lengteas flauw conisch uitgeboord. De bout is van hakkels voorzien.
d. De kleine vierkante bronzen kruisbout is lang 80 m.M. en aan den kop 10 m.M. (Rijkscommissie)
of 10,5 m.M. (Algemeene Dienst) in het vierkant. Op den kop bevinden zich, evenwijdig aan de zijkanten,
twee groeven loodrecht op elkander.
e. De ronde bronzen kruisbout is een hakkelboutje van 60 m.M. lengte, voonien van een ronden kop
van 10 m.M. middellijn, waarin twee groeven loodrecht op elkaar.
e'. De ronde ijzeren bout is lang 75 m M. en heeft een ronden kop van 20,5 m.M. middellijn,
zonder groeven.
De bronzen knopbout bestaat uit een halfbolvormigen knop van 25 m.M. middellijn, waaraan een
dook van 50 m.M. lengte, die in dekzerk of metselwerk is vastgegoten .
g. De ijzeren knopbout is gegalvaniseerd en bestaat uit een halfbolvormigen knop, waaraan een

r

steel lang 70 m.M.
De conische gaten in de merken a, b en c zijn onderling gelijk.
De Rijkscommissie voor graadmeting en waterpassing gebruikte de merken a, b, c, e en f (enkele
malen d), de Algemeene Dienst van den Waterstaat voor de nauwkeurigheidswaterprtssingen de merken
c en e' (enkele malen b, d, f en g), voor de gewone wrtterp'tssingen de merken e en e' (de eerste gewoonlijk
als verklikkers; enkele malen de andere merken).

De opgegeven hoogtecijfers van de geplaatste merken gelden, wanneer niet uitdrukkelijk een
andere aanwijzing wordt gegeven:
bij de hoofdmerken a, voor het midden van de hOl'izontale ~roef in de plaat;
bij de groote bronzen kruisbouten 6. de kleine vierkante bronzen kruisbouten ti en de kleine
ronde bronzen kruisbouten e voor het snijpunt van de assen der groeven;
bij de bronzen pijpbouten e, voor het midden van het cirkelvormige gat in den kop;
bij de ronde ijzeren bouten e'. de bronzen knopbouten f en de ijzeren knopbouten g. voor het
hoogste punt.
Van de vroeger bestaande verkenmerken gelden de gegeven hoogtecijfers, indien geen nadere
aanwijzing is gedaan:
bij de ijzeren knopbouten, voor het hoogste punt;
bij de peilmerksteenen, voor het midden van de horizontale groef of voor het bovenvlak van
het merkvlak ;
bij de vierkante bouten (ijzeren), voor het midden van de horizontale groef in den kop, of, waar
die ontbreekt, het midden van den kop; en
bij de peilschalen, voor het nulpunt afgeleid uit de waargenomen deelstreflp·

VOORBERIOHT
VOOR

DE

T'VVEEDE

UITGA VE_

De- inrichting en de nummering der merken van de eerste Uitgave is behouden.
Verdwenen, verplaatste of onbetrouwbaar geworden merken zijn weggelaten.
Waar twijfel aan de betrouwbaarheid van het hoogtecijfer bestaat, bijv. ten gevolge van vermoedelijke
zakking van het bouwwerk, is zulks aangeteekend.
De merken, die door den Algemeenen Dienst van den Waterstaat zijn geplaatst ter vervanging van
verdwenen (Cl en AD 1 ) merken, hebben het nummer van de verdwenen merken gekregen met bijvoeging
van de letters a, b enz.
Indien merken ten onrechte onder zekere gemeente waren opgegeven, zijn deze gebracht onder de
gemeente, waarin zij inderdaad gelegen zijn, Illet bijvoeging van de voormalige aanwijzing van nummer
en gemeente.

VOORBERIOHT
VOOR

DE

DERDE UITGA.VE_

Deze uitgave is geheel gelijk aan de vorige.
Jaarlijks zal een lijstje van de bekend geworden WiJzigmgen verkrijgbaar worden gesteld.
Hiervan geschiedt mededeeling in de Nederlandsche Staatscourant.
Maart 1906

1
I

Merken
der
Volg- nauwkeurignum-I heidsmer. water·
pasi
I singen.

Hoogte in M.
Gemeente
en plaats van

Nadere

Omschrijving

plaatsbeschrijving.

van het merk.

het merk.

boven Verschil
boven
A.P.
N.A.P.
in M.
tot
nu
geaange- I
I vonden. nomen. I
1

I

ALEM.
Huis genaamd de
"Blauwe sluis",
bewoond door L.
van Lith en toebehoorende aan
den polder "Het
Laag Hemaal",
gemerkt D 32.

1

I
I

I
I
I
1

i

Westelijke of voorgevel, i
0,72 M. rechts van den !
verticaal van den steenen i
dag van het venster, 0,71 M. I
links van den zuidelijken !
of eindgevel, 2,32 M. onder i
den onderkant van den I
knoop van het bovenge- I
legen anker en 0,53 M. I
boven de bestrating.
:

RONDE IJZEREN BOUT.

7,528

2

ALEM.
Huis genaamd de
"Blauwe sluis",
bewoond door L.
van Lith en toebehoorende aan
den polder "Het
Laag Hemaal",
gemerkt D 32.

Westelij ke of voorgevel,
0,81 5 M. rechts van den
steenen dag van het venster, 0,61 M. links van
den zuidelijken eindgevel
en 1,3\:) M. boven de bestrating.

RONDE BRONZEN KRUISBOUT.

8.394

3

ALEM.
Sluis te Gewande,
genaamd
de
"Blauwe sluis".

In den noordelijken i VIERK.\NTE IJZEREN
KHUISBOUT
rechtstands- of keermuur, :
uitmakende het verlengde i met een horizontale en
van den noordoostelijken i een verticale groef.
ofbinnenvleugelmuur der
BOVENKANT.
Register X, nO. 130
sluis, 2,23 M. beneden den
bovenkant van de boven- geeft voor midden bout
gelegen vlechting, 0,42 M. 4,07 M. + A.P.
rechts uit den hoek des
vleugels, 0,14 M.links van
de ondervolgende hardsteenen peilschaal.

3,\:)ö7

4

lALEM.
f"luis te Gewande,
genaamd
de
"Blauwe sluis".

Tegen den noordelijken
rechtstands- of keermuur,
uitmakende het verlengde
van den noordoostelijken
of binnenvleugelmuur ;
peilschaal verdeeld in
centimeters, met het opschrift: "Rijks Peilschaal
boven A.P.", tellende tot
5,65 M. + A.P.

NULPUNT DER
HARDSTEENEN PEILSCHAAL.

0,146

0,000

+0,146

Ingemetseld in den
zuidoostelijken of binnenvleugel der sluis, 0,55 M.
uit den frontmuur en 3,3.5
M. uit het einde van den
vleugelmuur ; peilschaal
verdeeld in centimeters,
met het opschrift: "Rijks
Peilschàal boven A.P.".
tellende tot 6,53 M. + A.P.

NULPUNT DER
1 - 0,13l:i
HARDSTEENEN PEILSCHAAL,

0,000

+0,135

I

8

ALEM.
Roode sluis.

afgeleid uit de hoogte'
van deelstreep 5,26 M.
+ AP.

afgeleid uit de hoogten
der deelstrepen 6,33 M.
en 6,34 1'1. + A.P.

1

2
Merken
der
Volg- nauwkeurignum- heidsmer. water-

I
1

I

9

10

singe",

Nadere
plaatsbeschrij ving.

net merk.

van het merk.

I

I
Veerhuis
"de I
Kroon", 'te Ge- i
wande, bewoond
door M. G. Sars
en toebehoorende I
aan A. Leermakers,1
gemerkt D 30.
'

ALEM.

ALEM.

'I

ALEM.

Dijksmagazijn van
den polder: "Het
Laag Hemaal",
gemerkt D, nO. 27.

12

1

1

!

Huis, vroeger veer-I
huis op Rosma- I
len, bewoond door I
P. van Kessel en
toebehoorende aan
L. van Lith, aan l
den Krommen·
hoek, gemerkt D.
26.

11

--.---boven Verschil
boven
N.A.P.
t~t~~ in M.
geI vonden. aangeI
nomen. I
----

Omschrijving

en plaats van

paH-

1

I Hoogte in M.

Gemeente

ALEM.

Huis hewoond door
en toebehoorende
aan de Wed. J.
van Lith, gemerkt
D,20.

In den zuidoostelijken
of voorgevel van het buitendijks nabij de "Blauwe
sluis" staande veerhui::; ;
de zijkanten 0,30 M. van
den oostelijken eindgevel
en 0,05 M. uit de dagzijde
der deurkozijnmetseling,
de bovenkant 1,Hl M.
onder den onderkant van
de muurplaat, de onderkant 0,92 M. boven den
beganen grond. Het gebouw is in bouwvalligen
toestand.

Zuidoostelijke voor- of
dijkgevel, tusschen de
beide lichtkozijnen ; de zijkanten 1,H4 M. uit de dag·
zijde van de zuidelijke en
1,01 M. uit de dagzijde van
de oostelijke lichtkozijnommetseling, de bovenkant 1,19 M. onder den
onderkant der muurplaat,
de onderkant 0,75 M.
boven beganen grond.
Het huis is bouwvallig.

PEILMERKS'fEEN

'1

7,831

met een horizontale groef
en ingehakt hoogtecijfer
van 7 el, 83,1 dm. boven I
N.A.P.
I
11

7,999

PrnLMERKSTEEN

met een horizontale groef
en ingehakt hoogtecijfer
van 7 el, 99,9 d '.. boven
N.A.P.

!

Noordwestelijke of dijkgevel, 0,78 M. rechts van
den steenen dag der deur,
2,98 M. links van den
zuidwestelijken zijgevel,
23 lagen metselwerk of
1,45 M. onder den bovenI kant van de stroomlaag
I en ongeveer 0,14 M. boven
beganen grond.

RONDE IJZEREN BOUT.

7,174

Zuidwestelijke of voorgevel, 0,18 M. rechts
van den steenen dag der
deur, 0,38 M. links van
den steenen dag van
het raam en ongeveer
1,58 M. boven beganen
grond.

RONDE BRONZEN KRUISBOUT.

8,378

I

3
Merken I
der
Volg- nauwkeurignum- heidswatermer. I passingen.
I

Hoogte in M.
Gemeente

Nadere

en plaats van

Omschrijving
van het merk.

plaatsbeschrijving.

het merk.

--

boven
N.A.P.
geI vonden.

I

I

boven I Verschil
A.P. I
totnu ! in M.
I

I nomen.
aange- .
I

i
ALEM.
Huis bewoond door
W. van Kessel en
toebehoorende aan
den vroegeren bakenmeester G. W.
van Kess~l, gemerkt D, 13.

13

14

ALEl\1.
Herberg genaamd
"de Zwaan", gemerkt D, 4, toebehool'ende aan
de erven van notaris Frylinck te
Lith en bewoond
door A. Welten,
het gehucht
Ul
"het Wild".

I

I
I
I

15

I ALEl\'I.
1
1

I

II
I
1

I
!

17

Herberg genaamd
,.,
"de Zwaan", 17emerkt D, 4, toebehoorende aan
de erven van notaris Frylinck te
Lith en bewoond
door A. Welten,
111
het gehucht
"het Wild".

Noordwestelijke of voorgevel; de zijkanten 0,61
M. uit den steenen dag
van het raam en O,:W M.
uit den steenen dag van
de westelijk gelegen deur,
de bovenkant 1,86 M.
onder de gootlijst, de
onderkant 0,76 1\1. boven
beganen grond.

PEILMERKSTEEN
lllet een horizontale groef
en ingehakt hoogtecijfer
van 7 el, 99,1 dm. boven
N.A.P.

Noordelijke of voorgevel, tusschen de beide
lichtkozijnen,
de verticale lijn door het mi~lden van den bout IS
gelegen 1,04 M. uit de
dagzijde van de oostelijke
en 1,79 M. uit de dagzijde
met de westelijke lichtkozijnommetseling,
de
horizontale l\jn 0,04 M.
onder <len bovenkallt vall
het plint en 1,14 M. boven
den grondslag.

VIERKANTE IJZEREN
KRUISBOUT
met één horizontale en
twee verticale groeven,
17 m.M. hoog en 17 m.M.
breed.

7,630

Noordelijke of voorgevel'
. , de zijkanten 0,07
1\1. uit den steenen dag
van het oostelijke en
2,40 M uit den steenen
dag van het westelijke
raam, de bovenkant 0,02
M. boven het plint, de
onderkant 0,22 M. onder
het plint ofl,04 M. boven
beganen grond.

PElLJlfERKSTEEN
met een horizontale groef
en ingehakt hoogtecijfer
van 7 el, 68,7 dm. boven
N.A.P.

7,687

ALEM.
Huis bewoond door I
I
J. van Boord en I
toebehoorende aan j
.J ohanna van Boon'l
II gemerkt C N 61.
I
i

18

I,

I

I

I
I

I
I

I
I
I
1

I
I
i

II

I
I
I

I

I
!
!

I
II

Voorgevel,
0,35 M.
rechts van den linkerhoek, 4,76 M. links van
den deurstijl, de bovenkant 2,08 M. onder de
eerste vlechting en 0,37
M. boven beganen grond.

RONDE LJzEREN BOUT.

I

I AI,EM.
Huis,
gemerkt
I
() 57,
bewoond
I
I
door J.van Boxtel
i
en toebehoorende
aan M. van Boxtel
te Alem.

I

,I

I

i

7,991

I,
I
I
I

I
I

I
I
I

Noordelijke of zijgevel;
de zijkanten 2,30 M uit
den westelijken of voorgevel en 2,76 M. uit de
dagz~jde van de ommetseling van het lichtkozijn,
de bovenkant 1,1)6 5 M.
uit den onderkant der
muurplaat en 1,09 M.
boven beganen grond.

I
I

7,707

I
7,200
PEIL1ImRKSTEEN
met een horizon tale groef
en ingehakt hoogtecijfer
van 7 el, 20 dm. boven I
N.A.P.

I

4

I

Merken I
der
Volg- nauwkeurignum- heidsmer. I waterpasI singen.
20

21

Hoogte in M.

Gemeente
en plaats van

Nadere

Omschrijving

plaatsbeschrij ving.

van het merk.

het merk.

Noord westel~jke of voorVeerhuis, bewoond gevel, op den noorderdoor R. Gremé hoek ; de zijkanten 0,17 M.
en toebehoorende uit den noordelijken zijaan A. van Lith, gevel en 1,005 M. uit den
bakenmeester te steenen dag van het noorAlem , gemerkt delijke raam, de onderC ö2.
kant 1,01 M. boven den
beganen grond of de
bovenste versnijding van
het fundament.

ALE~l.

I
ALEM.
Noordwestelijke of voorVeerhuis, bewoond gevel, op den noorderdoor R. Gremé hoek, 0,38 M. rechts uit
en toebehoorende I den noordelijken zijgevel,
aan A. van Lith, 11,18 M. links uit den dag
bakenmeester te van het rechts gelegen
Alem, gemerkt venster, twee lagen metC 32.
selwerk boven den peilmerksteen, 1,36 M. boven
de bovenste versnijding
van het fundament.
,I

PEILMERKSTEEN
met eene horizontale
groef en ingehakt hoogtecijfer van 9 el, 53,6 dm.
boven N.A..P.

I
---C--b-o-v-en-I Verschil
boven
i
A.P.
N . A "P
in M.
tot nu
gevonden. aangenomen.

I
9,036

1

I

i

I

I

I
I

RONDE BRONZEN KRUISBOUT.
BOVENKANT.

9,767

22

ALE})I.
Veerhuis, bewoondl
door R. Gremé
en toebehoorende
aan A. van Lith, '
bakenmeester te
Alem , gemerkt
C 32.

Tegen een paal nabij
het veerhuis: peilschaal
verdeeld in centimeters,
tellende tot 8,20 M. +
A.P.

NULPUN'.r DER
Hou'.rEN PEILSCHAAL,
afgeleid uit de hoogte
van deelstreep 7,78 M.
+ A.P.

1 - 0,187

23

ALEl\'I.
Pastorie van de
Roomsch-Katholieke kerk te Alem,
gemerkt C 30.

Noordelijke zijgevel; de
zijkanten 0,51 M. uit den
westelijken of achtergevel
en 1,32 M. uit het verlengde van den steenen
dag van het meest westelijke raam, de bovenkant 0,69 M. onder het
verlengde van den onderkant van den hardsteellen
raamdorpel, de onderkant
gelijk met den beganen
grond.

PEILMERKs'.rEEN
met een horizontale groef
en ingehakt hoogtecijfer
van 8 el, 32,1 dm. boven
N.A.P.

8,321

24

ALEl\I.
Huis, bewoond
door en toebehoorende aan F.
Kooimans , gemerkt B, nO. 98.

Noordelijke of dijkgevel,
1,53 M. rechts van den
oostelijken gevel, ö,21 M.
links van den westelijken
gevel, 1,68 M. onder den
bovengelegen ankerknoop
en ongeveer 0,66 M. boven
beganen grond.

RONDE IJZEREN BOUT.

7,626

0,000

+0,187

I

5
Merken
der
Volg- nauwkeurignum- heidswatermer. I pasi singen.
i
I

I

Hoogte in M.
Gemeente
en plaats van

Nadere

Omschr\jving

plaatsbeschrijving.

van het merk.

het merk.
!
i

Verschil
boven
boven
A.P.
in M.
N.A.P.
tot nu
ge·
aange- I
I vonden. nomen.
I,

,

I

i

PEILMERKS'.rEEN
Zuidoostelijke gevel; de
Herberg "De drie zijkanten 0,27 M. uit den II met een horizontale groef
baarsjes", bewoond noordoostelijken of voor- I en ingehakt hoogtecijfer
door de kinderen gevel en 1,66 M. uit den van 8 el 99,1 dm. boven
de Man en toebe- steenen dag van het licht- I N.A.P.
hoorende aan de kozijn, de bovenkant 1,46
wed. H. de Man M. onder den onderkant
te Maren, gemerkt van de muurplaat, de
B 6, buitendijks onderkant 0,60 M. boven
beganen grond.
gelegen.

8,mH

VIERKANTE IJ ZERl'JN
KRUIsBouT
met één horizontale en
twee verticale groeven,
16 m M. hoog en 16 m.M.
breed.
Register X, nO. 113.

7,803

ALEM.

25
I

I
I

i
I

I
I
I

I
I

26

1

I
I

I
1

I
I

I
i

Noordoostelij ke of voorgevel; de verticaal door
het midden van den bout
1,26 M. uit de verlengde
verticale dagzijde van het
oostelijk en 1,62 M. uit
de verlengde verticale
dagzijde van het noordelijk lichtkozijn, de horizontaal 0,44 M. onder de
lijn van de onderkanten
der raamdorpels en 1,30
M. boven den grondslag.

ALEM.

Herberg "De drie
baarsjes", bewoond
door de kinderen
de Man en toebehoorende aan de
wed. H. de Man
te Maren, gemerkt
B 6, buitendijks
gelegen.

I
1

I

I
I

I
I
I
I

Westelijke zijgevel van
het schuurtje: de zijkanten 1,74 M. uit den
noordelijken gevel en
0,86 M. uit den steenen
dag van de zuidelijk
gelegen deur; de bovenkant 0,81 M. beneden
den onderdorpel van een
bovengelegen raampje,
de onderkant 1,02 M.
boveL beganen grond.

PEILMERKSTEEN
met een horizontale groef
I en ingehakt hoogtecijfer
van 8 el 43,9 dm. boven
i N.AP.
I
I

Noordelijke of voor"Huys Maes", be- i gevel, dijkzijde ; de zijwoond door M. kanten 0,54 M. uit de
van Krevel en toe- I dagzijde der deurommetbehoorende aan I seling en 0,55 M. uit den
de R. C. kerk te steenen dag van het raam,
Maren, gemerkt i de bovenkant 2,80 M. uit
den onderkant der gootB 10.
lijst, de onderkant 0,14 M.
boven den cordonband.

PEILMEBKSTEEN
met een horizontale groef
I en ingehakt hoogtecijfel'
I
van 8 el 49,7 dm. boven
I N.A.P.
II

Huis, bewoond
door en toebehoorende aan L.
Sassenklingh te
Maren, gemerkt
B 11.

I
I
I
I

I

I
I

28

I
I
II
I

I

!

I
I

i

ALEM.

I

29

I
I

I

+

7,980

I

i

ALEM.

27

1

I
I

I
I

I

I
i
ALEM.
II
Huis, bewoond !
door A. Buser en :
I
toebehoorende
aan]
I
A. B. van Dam, I
I
emerkt B 4i'i.
I

I
I

I

8,439

I
I

II
II

8,497

I
I

I

i

!

Zuidwestelijke gevel,
0,29 M. rechts van den
dijkgevel, 2,36 M. links
van den steenen dag van
het raam en ongeveer
111
, M. boven beganen
grond.

I RONDE IJZEREN BOUT.
I

i

!

I
1

I

8,282
I

I

0,177

Merken I
der
Volg- nauwkeurignum- heidsmer. waterpassingen.
I
,

Hoogte in M.
Gemeente
en plaats van
het merk.

Nadere

Omschr~jving

pIaa tsbeschr~jving.

van het merk.

- -b------·--;I-b-o-ve-n- I Verschil
oven
AP
N.A.P.
totn'u
in M.
I ge- I aange, vonden.
nomen. I
1

I

:

32

33

34

35

ALEl\I.
Huis, bewoond
door en toebehoorende aan G.
van Sonsbeek te
Kessel, gemerkt
A 51.

Noordoostelijke zijgevel;
de zijkanten 0,55 M. uit
de dagz~jde van de ommetseling van het lichtkozijn en 0,29 M. uit den
noordwestelijken of voorgevel, de bovenkant 1,41
M. onder de voeg, overeenkomende met den bovenkant van het lichtkozijn,
de onderkant in één l~jn
met den onderkant van
den dorpel van het lichtkozijn.

ALE}!.
Zuidwestelijk front; de
Bovenste
sluis linkerkant in één lijn met
van de Kesselsche de aansluiting van den
Waard.
noordwestelijken vleugel,
de rechterkant 1,65 M.
uit den zuidoostelijken
vleugel, de bovenkant
0,14 M. onder den bovenkant der dekzerk , de
onderkant 2,71 M. boven
den sluisvloer.

ALE}!.
Zuidoostelij ke vleugel
Bovenste
sluis van het bovenfront ; de
van de Kesselsche zijkanten 2,32 M. uit het
Waard.
einde van den vleugel en
0,18 M. uit den noordoostel~jken
frontmuur,
de bovenkant ongeveer
I 0,76 M. lager dan de deksteen op het front der sluis,
I de onderkant 2,03 M.
I boven den sluisvloer.

:

PEILMERKS'.rEEN
1 7,880 I
met een horizontale groef I
en ingehakt hoogtecijfer
van 7 el 88 dm. boven I
N.A.P.
I
1

1

1

I

1

I,

!,

PEILMERKSTEEN

5,628

met een horizontale groef
en ingehakt hoogtecijfer
van 5 el 62,8 dm. boven
K.A.P.

PEILMERKSTEElI

4,992

met eene horizontale
groef en ingehakt hoogte·
cijfer van 4 el 99,2 dm.
boven N.<\.P.

1
Noordoostelijke of voor·
ALEM.
PEILMERKSTEEN
Schuur van het I gevel; de zijkanten 0,35 M. met een horizontale groef
huis gemerkt A 11,1 uit den ~teenen dag der en ingehakt. hoogtecijfer
bewoond door en I deur en 4,37 M. uit den van 8 el 20,9 dm. boven
toebehoorende aan oostelijken zijgevel, de N.A.P.
H. van Ooijen. . bovenkant 0,31 M. onder
I
.
1 de voeg, overeenkomende
met bovenkant rollaag
onder het naastgelegen
venstertje, de onderkant
1,16 M. boven den grond·
slag, overeenkomende met
den bovenkant van den
deurdorpel.

8,209

I
I

I

I

7
Merken
der
Volg- nauwkeurignum- heidsmer. waterpas-

Hoogte in M.
Gemeente
en plaats van

I

I

ALEM.
Huis, bewoond
door en toebehoorende aan Willem
I
Slot te Kessel, gemerkt A 17.
iI
I

I
I

i

I
I

I
I

I
I

Ct 220

I
I

II
I
II
I

I
I,

2

I
I

I
I

i
I

II
I
I

I

3

boven
N . A .P.
gevonden.

van het merk.
I

I

1

plaatsbeschrij ving.

Omschrijving

het merk.

I sin~en.
36

Nadere

-----~----I

boven
A.P.

tot nu
I

aangenomen.

Verschil
in M.

S
,

Merken I
der
Voig- nauwkeurignum-I heidsmer. waterpassingen.
I
I

Gemeente
en plaats van

Nadere

Omschrijving

-b:~:ll----'-I--b-o-v-e-n-1 Verschil

plaatsbeschr~jving.

van het merk.

N.A.P.

het merk.

Noordoostelijke of voorgevel, links van het meest
zuidelijke raam, 1,07 M.
rechts van den zuidoostelijken zijgevel, 1,38 M.
links van den verticaal
van den steenen dag van
het raam, ongeveer 0,131\1.
I boven beganen grond.

BERGEN OP ZOOM.
Infanteriekazerne,
genaamd: "GrootArsenaal" , nabij
I
de haven te Ber,
I
gen op Zoom.
I
1
1

1

1

I

7

I

I

I

I

I,

I vo~J~n.

P,
tAt'
in M.
o,nu
aangeI nomen. i

I

1
1

4

I

Hoogte in M.

I

1'

RONDE IJZI'JREN BOUT.

4,119

I,

Links van den ingang,
Cl 221 I BERGEN OP ZOOM.
Toren van de Pro- waar de lijst overgaat
I testantsche kerk. in den vlakken muur,
I
0,11 M. rechts van den
hoek van den muur,
I
0,59 M. links van de deuropening, 0,96 M. boven
I
het basement, ongeveer
1,81 M. boven beganen
I
grond.
,
i

GROOTE KRUIs BOUT
en twee pijpbouten, een
365 millimeters er boven,
een 4ö3 millimeters er
onder.

11,526

I

1

i

8

9

C2 190

I
I
I
I

BERGEN OP ZOOM.I
Zuidwestelijke zijgevel,
Huis op den hoek I nabij den rechterhoek,
van de Fortuin- onder het penant rechts
straat en de markt, van het rechterraam.
bewoond door A. I
J. A. de Kok.
I

I

9,609

PEILMERKSTJ<JEN

met een horizontale groef
en ingehakt hoogtecijfer
van 9,609 M. boven
N.A.P.

'I

I

I
I

I

I
I
VmRKAN'fE KRUISBOUT 1 9,881
C2 191 I BERGEN OP ZOOM"I
Zuidwestelijke zijgevel,
Huis op den hoek 0,24 M. links van den met een horizontale en
van de Fortuin- rechterhoek, O,SR M. boven een verticale groef.
I
I straat en de markt, de stoep.
Waterstaatsregister VII, I
bewoond door A.
bijlage I, Noordbrabant, I
J. A. de Kok.
nO. 50.
I
I

10,03 1+0,149
I
I

,

1

I

-------------1-I

I
la

1b

BERKEL, ENSCHOT
EN HEUKELUM.
Stal van het huis,
bewoond door de
Wed. J. Vugs, te
Enschot, gemerkt
B 26.

BERKEL, ENSCHOT
EN HEUKELUM.
Stal van het huis,
bewoond door J.
Schoonus, te Enschot,
gemerkt
B24.

I

1

I

1,
:

---------------1-- ---1--1

!
i
Westelijke of voorge- I RONDE GEGALVANISEJ<JRD 13,016 I
vel; 0,11 M. links van
IJZEREN BOUT.
den rechterhoek, in de
Proces-Verbaal
van I
i
17de voeg beneden den \Vaterpassing door den
l
onderkant van den raam- Algem, Dienst nO. 1479.
I
dorpel van het stalraam ;
ongeveer 0,82 M. boven
den beganen grond.
I'

i
I,

1

1

I

I'

Westelijke of voorgevel; 0,67 M. rechts van
den steenen dag der staldeur, in de derde voeg
beneden den onderkant
van den hardsteenen onderdorpel van het raam,
ongeveer 0,82 M. boven
den beganen grond.

RONDE GEtiALVANISEERD
IJZEREN BOUT.

Proces-Verbaal
van
Waterpassing door den
Algem. Dienst nO. 1479.

13,209

I

!

I

9
,

,

Merken I
der
Vol/!;- nauwkeurig;- !
num- heids~ i
lner. water· I
passingen. I

I

i

Gemeente
en plaats van

plaatsbeschrijving.

van het merk.

I

EN HEUKELUl\1.
Trappistenklooster
"de Schaapskooi"
tusschen de kilometer palen 30 en
29, aan den weg
van Tilburg naar
Moer/!;estel.

BEST.
\V oonhuis van de
Wed. van de Ven.
sectie E, nO. 1887~

I
I
I

I
I

I
I

i
I

i

1

I

I

I

A.P.

tot nu
geaangeI vonden.
nomen.

Verschil
in M.

[

Cl 289b BERKEL, ENSCHOTI

Cl 172

:'\.A.P.

boven

1

Voorgevel
van het
EN HEUKELUM. poortgebouw in den zuiTrappistenklooster delijken of rechter hoek·
"de Schaapskooi" pilaster, 0,44 M. rechts
tusschen de kilo- van den linkerzij kant ,
meterpalen 80 en 0,33 M. links van den
2\:1, aan den weg , rechterzij kant van den
van Tilburg naar i pilaster, 1,32 M. boven
Moergestel.
' het steenen plint.

i

hoven

het merk.

I

1

Omschrijvin/!;

Cl 289a BERKEL, ENSCHÜTI

2a

2b

Nadere

Hoogte in M.

I
I
.
['

van
het
Voorgevel
poortgebouw, in het steenen plint van den pilaster,
0,49 M rechts van den
linkerzij kant , 0,39 M.
links van den rechterzijkant, 0,45 M. onder den
bovenkant van het steenen
plint.

i

I

BRONZEX PIJPBOUT

14,717

en twee kleine ronde
kruisbouten , een 385
millimeters er hoven,
een 415 millimeters er
onder.

RONDE IJZ~jREN

Bou'r.

12,929

i

Voorgevel, 0,97 M.
links van het deurkozijn,
0,97 M. rechts van het
raamkozijn, 1,63 M. boven het plint, of 1,22 M. !
I boven den onderkant der !
ramen, ongeveer 1,98 M.
boven beganen grond.

GRoo'rE KRUIS BOUT
en twee pijpbouten, een
300 millimeters er boven,
een 320 millimeters er
onder.

16,586

!

-I

I
,
-------·---I-------------~-~,---

1

2

-- -----

II
I BüKHüVEN.
!
Veerhuis, bewoond
i,
door en toebehoorende aan H. van
der Leeden.
1

I,

I
1
1,

V IERKAN'rE IJzEREN
~ oordoostelij ke
voorBOUT
gevel, iJl het penant
tusschen de twee ooste- /!;emerkt M, 26 m.M.
lijkste ramen, 0,44 M. hoo/!; en 26 m.M. breed.
- BovENKAN'r.
rechts van den steenen
dag van het links gelegen
en 0,44 M. links van den !
steen en dag van het rechts
gelegen raam, 0,11 M.
onder de voe/!; strookende I
met den onderkant van
de raamdorpels, 0,10 M.
boven het plint.

6,939

II

I

1

2

10
Merken I
der
Volg- nauw' keurignum-I heids- I
mer. water- i
pas- I
singen·1
I

Hoogte in M.

Gemeente

Nadere

Omschrijving

en plaats van
plaatsbeschrijving.

net merk.

1

van het merk.

I

I
I

boven
boven
A.P.
N' .AP
.. tot nu
gevonden. aangeI nomen.
I

I

'

i

BOKHÜVEN.
Noordoostelijke voor- I
PEILMERKSTEEN
Veerhuis, bewoond gevel, in het plint onder met een horizontale groef
door en toebehoo- het penant tusschen de en ingehakt hoogtecijfel'
rende aan H. van twee oostelijkste ramen; van 6 el 66,4 dm. boven
der Leeden.
de linkerkant 2,48 M. i N.A..P.
rechts van den oostelijken I
eindgevel, de rechterkant I
2.45 M. links van den
steenen dag der deur, de I
bovenkant 0,28 M. onder
de voeg strookende met
den onderkant der raamdorpels, 0,06 M. onder
den bovenkant van het
plint en ongeveer 0.34 M.
boven beganen grond
(klinkerbestrating. )

6,664

BOKHüVEN.
Huis, bewoond
door en toebehoorende aan M. J.
van Mil, gemerkt
A 17.

Oostelijke zijgevel, noordelijk einde; de linkerkant 5,04 M. rechts van
den verticaal van den
steenen dag van het raam,
de rechterkant 0,63 M.
links van den noordelijken voorgevel, de bovenkant 1,97 M. onder den
onderkant der muurplaat,
de onderkant ongeveer
0,6.'5 M. boven beganen
grond.

6,779

BOKHÜVEN.
Huis, bewoond
door en toebehoorende aan C. van
Mil, gemerkt A32.

Noordelijke voorgevel;
oostelijk einde; de lino
keI'kant 0,14 M. rechts
van den oostelijken zijgevel; de rechterkant
0,20 M. links van den
verticaal van den steenen
I dag' van het oostelijkste
raam, de bovenkant 0,03
M. onder de voeg strookende met den onderkant
van den houten onderdorpel van dat raam, de
onderkant ongeveerO,6Sl\Lj
boven beganen grond.
i

Ir

4

5

I

I

PEILMERKSTEEN

met een horizontale groef
en ingehakt hoogtecijfer
van I) el 77,9 dm. boven

N.A.P.

PEILMERKSTEEN

met een horizontale groef
en ingehakt hoogtecijfer
van 6 el 69,9 dm. boven
N.A.P.

6,699

Verschil
in M.

11
I

Merken
der
Volg- nauwkeurignum- heidsmer. waterpassingen.

I

Hoogte in M.
Gemeente

6

Omschrijving

plaatsbeschrij ving.

van het merk.

het merk.

I
I

Nadere

boven Verschil
boven
A.P.
N.A.P.
in M.
tot
nu
geaangevonden.
nomen.

en plaats van

I
I

I

I
1

I

i

BOKHOVEN.
Zuidwestelijk zijvlak
Toren der Roomsch- van het achthoekig aanKatholieke kerk.
gebouwde traptorentje ;
de rechterkant 0,26 M.
links van het zuidel~ik
front, de linkerkant 0,30
I M. rechts van het westelij k
front, de bovenkant 0,\-)8
M. onder den onderkant
der lichtopening, de onderkant ongeveer 0,81 M.
boven beganen grond.

PEILMERKSTEEN
met een horizontale groef
en ingehakt hoogtecijfer
van 6 el ~f>,3 dm. boven
N.A.P.

BOKHOVEN.
Schoolhuis, gemerkt A 42, toebehoorende aan
de gemeente Bokhoven.

PEILMERKSTEEN
met een horizontale groef
en ingehakt hoogtecijfer
van 6 el 93,3 dm. boven
N.A.P.

6,953

1

I

I
I

I

7

I

i

Zuidelijke
voorgevel,
m het penant tusschen
de twee ramen linktl van
de deur; de linkerkant
0,50 M. rechts van den
steenen dag van het links
gelegen. de rechterkant
0,48 M. links van den
steenen dag van het rechts
gelegen raam, de bovenkant 0,] 2 M. boven de I
voeg strookende met den
onderkant der raamdorpels, de onderkant ongeveer 0,75 M. boven
beganen grond of de
bovenste versnijding van
het fondament.

6,933

I

I
I

I
I

I

BOKHOVEN.
Huis, bewoond
door en toebehoorende aan A. van
den Oevel' Azn.,
gemerkt A 45

8

I

II
I

;

Noordel\ike voorgevel,
VIERKANTE IJzEREN
tussch~n de twee groote I
BOUT
ramen, 1,78 M. rechts zonder groeven, 20 m.M.
van den verticaal van hoog en 21 m.M breed.
den steenen dag van
BOVENKANT.
het links gelegen raam,
1,86 M. links van den
westelijken z\igevel, 0,31
M. onder de voeg stroo- I
kende met den onderkant van den raamdor
pel, ongeveE'r 0,39 M.
boven beganen grond.

6,243

!

I

I

I
I

I

I

12
Merken
der
Volg- nauwkeurignum- heidsmer. waterpasi singen.
,

I

I

Gemeente

Nadere

I

plaatsbeschrijving.

I

_-~-

...

,------,-------~-

boven I Verschil
A.P. I . M
N Ap
1.<'\..
totnu
In .
geaange- I
vonden.
i nomen. !

van het merk.

I

I

I

I

Omschrijving

boven

en plaats van
het merk.

Hoogte in M.
-_ .....

I

I

BOXl\'lEER.
Huis genaamd:
"Loerangel", aan
de :Maas, toebehoorende aan E.
Beckers en bewoond door W. van
Dijk, gemerkt B,
121.

Oostelijke gevel; de
linkerkant 0,25 M. rechts
van den zuidelijken gevel,
de rechterkant 1,4'- M.
links van den steenen dag
van het venster, het midden der groef 1,23 M
boven beganen grond.

PEIL:\[ERKSTEEN
met een horizontale groef
en ingehakt hoogtecijfer
van 14 el 41 dm. boven

2

BOXMEER.
Huis genaamd:
"Loerangel", aan
de Maas, toebehoorende aan }1:;.
Beckers en bewoonddoorW.van
Dijk, gemerkt B
121.

Oostelijke gevel, 0,62 M.
rechts van den zuidelijken
gevel, 1,40 M. links van
den steenen dag van het
venster, 0,53 M. boven
beganen grond.

RONDE IJZEREN BOUT.

13,714

3

BOXIUEER.
Voormalig veerhuis, genaamd:
"Masenburg",
eigenaar Wed. A.
Hengst, bewoner
J. Verd\jk, gemerkt B 122.

Oostelij ke gevel; de
linkerkant 0,30 M. rechts
van den steenen dag van
I het
venster, de rechterkant 0,40 M. links van
den noordelijken zijgevel,
het midden der groef
1,17 M. boven begiwen
grond.

PEILMERKSTEEN
met een horizontale groef
en ingehakt hoogtecijfer
van 13 el 80,4 dm. boven
N.A.P.

13,804

4

BOXMEER.
Voormalig veerhuis, genaamd:
,,1\IL1senburg",
eigenaar Wed. A.
Hengst, bewoner
J. Verdijk, gemerkt B 122.

Oostelijke gevel, 0.56 M.
rechts van den steenen
dag van het venster, 0,50 1\11.
links van den noordelijken gevel 0,74 M. boven
beganen grond.

RONDE IJzEREN BOUT.

13,383

5

BOXl\'IEER.
Voormalig veerhuis, genaamd:
"lVIasenburg",
eigenaar Wed. A.
Hengst, bewoner
J . Verdijk, gemerkt B 122.

Oostelijke gevel; peilNULPUN'l' DER
'-0,191
schaal tegen den muur HARDSTEENEN PEILSCHAAL, I
aangebracht, breed 33c M. afgeleid uit de hoogten
en ook 33 cM. buiten der deelstrepen 13,98 M. I
I
den gevel uitstekende, en 14,00 M. -+- AP.
I
verdeeld over de drie
VOORVLAK.
I
zijden in centimeters, zonZUIDELIJK VLAK.
0,193 1
der opschrift, tellende van
6,50 M. tot 14,80 M. -+- A.P.
I

1

14,410

14,61

+

0,200

14,00

+

0,196

0,000

+

0,191

0,000

+

0,193

l\.A P.

1I

1

I

.
1,_ _-,,--1
_

-'----I

I

~--:....--I

I 1

