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-

\ Hoogte in M.

Merken
der
Volg- nauwkeurignum- heidsmer. waterpasI
singen. ,,
!
1

Gemeente
en plaats van

Nadere

OmschT~jvjng

plaatsbeschrijving.

van het merk.

het merk.

I

,.- - - ---,----- . Verschil
I b
I boven
oven I A .P. i in M.
l N.A.P.
,
tot nu I
i ge
aange- I
I, vonden. I nomen.
1

,

BOXTEL.
Toren der Katholieke kerk.

Cl ]71

I
, Noordzijde, 3,36 M. van
het rechter contrefort,
I 2.18 M. van het linker
I

1

I

BOXTEL.
!
Herberg, aan de I
oostzijde van den I
weg van Vught
naar Boxtel, bij
kilometerpaal 10, :
in 1879 bewoond I
door
van der,
Meijden.

I

10,982
HooFmlERK
en twel' pijpbouten, een
I
i 398 millimeters er boven, I
I
contrefort, 1,14 M. boven een 399 millimeters er I
onder.
het plint.
I
!
PEIL~IERKSTEEN
i
8,216
Noordelijke gpvel; de
,
onderkant van den steen , met ingehakt merkvlak ,
komt overeen met de 12de I en ingehakt hoogtecijfer
voeg, ongeveer 0,69 M. ' van 8,216 M. boven;
boven beganen grond.
: N.A.P.
1

I

\

1

1

I

2

1.

i

1

,

+0,164

838

1

"

1

I

Noordelijke gevel, 0,22
BOXTEL.
Herberg, aan de M. rechts van den vooroostz~ide van den I gaanden peilmerksteen.
weg van Vught
naar Boxtel, bij
kilometerpaal 10,
I
in 1879 bewoond
i
door
van der
,
Meijden.
:
I

3

I

VIERKAN'rE KRUISEOU'!'
met één horizontale en
twee verticale groeven.
BOVENKANT.
De bout heeft een
schuinen stand, het I
hoogste punt is opge- I
nomen.

8,236
!

'I

I

i
I

I

i

i- v-o-or-g-e-v-e-l,-t-u-s-s-c-h-e-n-d-e-I - G~O-O-T-E-~R~ B-o-~- I - 7-'1-2-2-!I, !I

---

BREDA.
Raadhuis.

1

: ramen links van den ingang, 0,50 M. rechts van
,de eerste raamopening,
I 0,51 M. van de tweede
I raamopening, 1,OÖ ~.

1

BREDA.

2

I
3

\
I

I
4

I
I,

!

bO::::o:o:~k::::t. van

Toren van de Pro- I den ingang, vlak gedeelte,
testantsche kerk. ' 0,~5 M. van den linkerhoek van het vlak, 1,03 M.
boven de sokkellijst.
BREDA.
Haven bij de Tolbrug.

en twee pijpbouten, een
321 millimeters er boven,
een 394 millimeters er I
onder.

Hoorn'EnK

I

6,34'!I

en een pijpbout, 435
millimeters er onder.

0,000 I+ 0,218

Hardsteenen rij kspeil- NULPUN'!' DER PEILSCHAAL, [- 0,218
schaal, in den westelijken afgeleid uit de hoogten
havenmuur ten zuiden der deelstrepen 1,90 M. i
en 2,00 1\1. +A.P.
van de Tolbrug.

I
PEILMERKSTEEN
BREDA.
Westelijke havenmuur,
Haven bij de Tol- I links of ten noorden van'I met ingehakt merkvlak. i
In de inhakking bebrug.
i de Tolbrug.
vinden zich de letters
P V.
I

-1----1- -~·---------I

'-1,-

1

I
i

I

1,617 I
I

I

--'-~",-~~-I,-~~-I

14
Merken I
der
nauwkeurigheidswaterpassingen.

Hoogte in M.
Gemeente
en plaats van

Nadere

Omschrijving

pIaatsbeschrij ving.

van het merk.

het merk.

I. boven Verschil
boven 'I A P .
j\.A. P. I tot n'u : in M.
I
ge- I aan e- '
'I vonden.
g I.!
nomen.
I

'I

I

BUDEL.
Protestantsche
kerk.

Voorgevel, linkE' van I
HOOFDMERK
den ingang, 1,2.5 M. van I en twee pijpbouten, een
den linker deurpilaster, 248 millimeters er boven,
1,8.5 1\1. rechts van het een 447 millimeters er
contrefort, ongeveer 1,79 1 onder.
M. boven beganen grond.

:

I

I'

i !
-_I---:---·---iI
I

33,476

II

1

I

1

I
1

!
1.
1

I

---------.--1

1

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

1

I
I,
I'
Noordoostelijke of voorVn~RKAN'l'E IJZEREN
I
10,931
11,00
gevel, 1,51 M. uit den I
KRUISBOUT
:
steenen dag van het zuid-, met één horizontale en
oostelijke, 1,54 M. uit den twee verticale groeven,
steenen dag van het noord- I 16 m.M. hoog en 16 m.M.
westelijke raam, 0,>30 M. breed.
onder den onderkant van
Register X, 1sie ged.,
navolgenden
peilmerk- nO. 39
steen, 0,47 1\1. boven beI
ganen grond.
i

DIEDEN.
Herberg genaamd
"Land- en Maaszicht", staande aan
den Maasdijk te
Neerlangel, bewoond door J.
van Kuik en toebehoorende aan
de Wed. L. van I
Kuik, gemerkt A 1.1

1

+ 0,069

1

1

2

DIEDEN.
I
Herberg genaamd I
"Land- en Maas- i
zicht" staande aan!
den Maasdijk te I
Neerlangel , bewoond dool J.
van K uik en toebehnorende aan
de Wed. L. van
Knik, gemerktA

3

DIEDEN.
Herberg genaamd
"de Klok", bewoond door en
toebehoorende aanl
de kinderen H. I
van Helmond, gemerkt AN 13, aan i
den Maasdijk te I
Neerlangel.
i
1

I
Noordoostelijke of voor- I
PEILME ii KSTEEN
gevel, tusschen twee rechts I met eene horizontale
van de deur gelegen ramen;1 groef en ingehakt hoogtede linkerkant 1,33 M. cijfer van 11,8.56 M. boven
rechts. de rechterkant I N.A.P.
Register X, Iste ged,
1,44 M. links uit den stee-I
nen dag van het belen- nO. 39.
dende raam, de bovenkant i
1,37 5 M. onder den onder-I
kant van den bovengelegen ankerknoop , de,
onderkant 1,28 M. boven I
beganen grond.
I
I
Zuidelijke ofvoorgevel, I VIERKAN'fE IJZEREN
tusschen de deur en het
BOUT
ten oosten daarvan gele- met één horizontale en
i
gen raam, 0,44 M. uit den één verticale groef, 16
steenen dag van de deur, m.M. hoog en 16 m.M.
0,27 M. uit den steenen breed.
dag van het raam, 3,29 M.
BOVENKANT
onder den onderkant van
Register X, lste ged,
de muurplaat, 0,46 M. n° 41 geeft voor midden
boven beganen grond.
bout 10,36 M. + A.P.

11,855

11 ,92

+0,064

11,22

+0,084

10,282

I,

I

4

DlEDEN.
i Zuidelijke of voorgevel ;
Herberg genaamd 'I de linkerkant 0,75 M. uit
"de Klok", be- den steenen dag van het
woond door en ! westelijke raam. de rechtoebehoorende aan" terkant 0,81 M. uit den
de kinderer. H. I steenen dag van de deur,
van Helmond, ge- I de bovenkant 2.26 M.
merkt AN 13, aan I onder den opderkant van
den Maasdijk te de muurplaat, de onderNeerlangel.
kant 1,24 M. boven begaI nen grond.
Ij

1

PEILMERKSTEEN
met eene horizontale
groef en ingehakt hoogtecijfer van 11,136 M. boven
N.A.P.
Register X, lste ged.,
nO. 41.

11,136

15

Hoogte in M.
Gemeente

Nadere

I

Omschrijving

en plaats van
plaatsbeschrijving.
het merk.

- - - --

I,

van het merk.

I

hoven
N.A.P.
geI vonden.,

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

:

DIEDEN.
Toren van de Katholieke kerk te
Demen.

Noordelijk front; de
rechterkant 2,33 M. van
de snijding van het
oostelijk, de linkerkant
1,74 M, van de snijding
van het westelijk contre- I
fort, de onderkant 1,~8 ~l.
I
bo"en beganen grond.
i
1

PETLMERK8TEEN
met eene horizontale
groef en ingehakt hoog l e- i
oijfer van 9,818 M. boven I
N.A.P.

9,818

,I

i

6

7

I

Ooo:telijk front; de linkerkant 0.84 5 M. uit den
steenen da'g van het raam,
de rechterkant 0,465 M.
uit den steenen dag der
deur, de bovenkant 1,18 M.
onder den onderkant van
de rondloopende gemetselde omlijsting, de onderkant 1,19 M. boven beganen grond.

PEIDTERK8'IEEN
met eene horizontale
groef en ingehakt hoogtec~jfer van 9,068 M. boven
N.A.P.

9,068

9,1.5

DIEDEN.
I
Herberg genaamd
"de drie Starren", i
bewoond door J.
M. van Rijn en
toebehoorende
aan ~ van Rijn,
gemerkt B 34.
nabij de Veerstraati
op Batenburg, te i
Demen.
i

Oostelijk front, 0,9J M.
rechts van den steenen
dag van het raam, 0,7.5 M.
links van den 8teenen dag
der deur, 0,23'; ~f. boven
het plint, 1,96 M. onder
den onderkant van de
cordonlijst.

I
VIERKANTE IJzEREN
KRUISBOUT
i
met één horizontale en I
twee verticale groeven.
Register X, lste ged.,
nO. 48.

8,405 I

8,49 i+ 0,085

I,

'I'

I'

li'

1

10

I
I

I
I

+ 0,082

DIEDEN.
I
Herberg genaamd,
"de drie Starren", I
bewoond door J. I
M. van Rijn en i
toebehoorende
li
aan N. van Rijn, I
gemerkt B ;)4, I
nabij de Veerstraatl
op Batenburg, te :
i
Demen.

DIEDEN.
Oostelijke zijde; 2,41\J. RONDE BRONZEN KRUIsKorenIllolen aan uit den 8teenen dag der I
BOU'f.
den Maasdijk, too- zuidelijk gelegen poort, ,
behoorende aan 0,99 M. boven den bovenJ, en P, Maas, kant van ondervolgenden
te Hernen (gem. peilmerksteen.
Berghar8n).

11,116

DIEDEN.
Korenmolen aan
den Maasdijk, toebehoorende aan
.T. en P. Maas,
te Hernen (gem.

Oostelijke zijde; de linkerkant 2,37 M. uit den
steenen dag der zuidelijk
gelegen poort, de onderkant gelijk met den beganen grond.

1(),024

Bergharen).
DIEDEN.
Toren van de Her·
vormde
kerk,
staande aan den
binnenteen van
den Maasdijk.

Westelijk front; de linkerkant 1.08 M. uit het
noordelijk muurvlak van
den toren, de rechterkant
1.31; M. uit den steenen
dag der poort, de onder-

PJ<JILMERK8TEEN
met een horizontale groef
en ingehakt hoogtecijfer
van 10,024 M. boven
N.A.P.
PEILMERKSTEEN'
_.
met eene horizontale
groef en ingehakt hoogtecijfer van 1),992 M. boven
N.A.P.
Register X, 18te ged.,

plint.
k_a_n_t_0_,6_7_~_f_.
_b_ov_e_n_h_et..-:._l_J_5_1_.

9,992

10,04 1+ 0,016

10,06

+ 0,068

O

L

._"

l
,i

,;"....

:..-

.:..-_ _-1

lG

I

Merken:1
der
Volg- nau~- I
keurIg- i
num- heids- I
mer. water-I
passingen.

IU~l~

Hoogte in M.
Gemeente
en plaats van

12

i

Omschrijving

plaatsbeschr~jving.

van het merk.

het merk.

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

boven Verschil
boven
".'T A I'
A.P.
in M.
",. .. tot nu
I
ge- . aangevonden. nomen.
I
1

I
11

Nadere

DIEDEN.
Toren van de
Hervormde kerk,
staande aan den
binnenteen van
den Maasd~jk:

DIEDEN.
Koor van de Hervormde
kerk,
staande aan den
binnen teen van
den Maasdijk.

1---1·----1---------- .

I
Westelijk front; 1,96 l-'1'j
uit den steenen dag der
poort, 0,83 M. uit het i
noordel~jk muurvlak van i
den toren, 0,41 M. boven I
het plint.

Oostelijke muur van
het koor: de linkerkant
3,3!:) M uit het zuidel~ik,
de rechterkant 2,88 M.
uit het noordelijk contrefort, de onderkant 1,40 M.
boven den grond.

.

---.

VmRKANTF; TJZJ<]REN
KRUISBOUT
met eene horizontale
en eene verticale groef,
15 m.M. hoog en 15 m.M.
breed.
De bout is scheef geslagen.
HOOGSTE PUNT.
Register X, 1ste ged,
n V• ;')1 geeft voor midden
hout 9,69 M. + A.P.

PEILMERKSTEEN
10,081
met eene horizontale,
groef en ingehakt hoogte-I
cijfer van 10,081 M. boven I
N.A.P.
.

---------

----"'------ ,,---

10,15

--1----

1

DINTELOORD.
Coupure in den
dijk tusschen den
Mariapolder en
den Oud-Prinselandschen polder,
voor den kunstweg van Steenbergen naar Dinteloord.

Noordelijke afronding
van den noordwestelijken
hekleedingsmuur, 2,50 M.
rechts van de rechtsche
schotbalksponning, negentien lagen metselwerk
onder den onderkant of
1,22 M. onder den bovenkant van de dekzerk,
ongeveer 0,20 M. boven
beganen grond.

RONDE IJZEREN BOUT.

2,777

2

DINTELOORD.
Hofstede, bewoond'
door A. Bom en
toebehoorende aan
J. Spruyt te Antwerpen, gelegen
aan den kunstweg
van Steenbergen
naar Dinteloord,
gemerkt C, nO. 87.

Zuidwestelijke zijgevel,
rechts Vlm het meest
rechtsche raam; 10,61 M.
rechtFl van den achtergevel, 0,38 M. links van
den voorgevel, 0,363 M.
onder den bovenkant en
0,168 M. onder den onderkant van een gedenksteen, ongeveer 0,33 M.
boven het gemetselde
rabat langs den gevel.

RONDE IJZEREN BOUT.

1,231

+

0,069

,----1

17

I

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

Gemeente

Nadere

en plaats van

plaatsbeschrijving.

het merk.

I

I
I
I

Hoogte in M.
Omschrijving
van het merk.

I

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

3

DINTELOORD.

4

DINTELOORD.

Hofstede, bewoond
door A. Bom en
toebehoorende
aan J. 8pruyt te
Antwerpen, gelegen aan den
van
kunstweg
Steenbergen naar
geDinteloord,
merkt C, nO. 87.

Duiker ten zuid·
oosten van den
kunstweg
van
Steenbergen naar
Dinteloord, onder
den Zuid Lange
weg.
7

DINTELOORD.

Hervormde kerk
te Dinteloord.

DlNT:ELOORD.

8

Hervormde kerk
te Dinteloord.

I

\)

DINTELOORD.

Raadhuis te Dinteloord.

Zuidwestelijke zijgevel,
rechts van het meest
rechtsche raam; 0,45 M.
rechts van den steenen
dag van dit raam, 0,40 M.
links van den voorgevel,
0,115 M. boven den bovenkant van een gedenksteen,
ongeveer 0,81 M. bàven
het gemetselde rabat langs
den gevel.

RONDE BRONZEN KRUISBOUT.

1,710

Zuidwestelijk
front,
0,38 M. links van den
zuidoostelijken hoek van
het front, 0,26 M. onder
den bovenkant van de
rollaag.

RONDE IJZEREN BOUT.

0,342

Zuidoostelijke of voorgevel, onder het venster
rechts van den ingang,
3,16 M. rechts van het
vooruitspringend middengedeelte, 1,38 M. links
van den hoekpilaster ,
2,72 M. onder den onderkant van den onderdorpel
van het raanl, 0,22 M.
boven den bovenkant van
het plint, ongeveer 0,90 M.
boven beganen grond.

RONDE IJZEREN BOUT.

1,8HJ

RONDE BRONZEN KRUISBOUT.

2,218

Zuidoostelijke of voorgevel, onder het venster
rechts van den ingang;
3,14 M. rechts van het
vooruitspringend middengedeelte, 1,40 M. links
van den hoekpilaster ,
0,62 M. boven den bovenkant van het plint, ongeveer 1,30 M. boven beganen grond.

I

Noordoostelijke of voorRONDE IJZEREN BOUT.
gevel, tusschen de beide
vensters rechts van den I
ingang; 2,04 M. rechts
van het vooruitspringend
middengedeelte, 2,15 M.
links van den hoekpilaster, drie lagen metselwerk
boven het pint

1,511

I

3

18
Merken I
der
Volg- nauwkeurignum- heidsmer. waterpasI singen.

Hoogte in M.
Gemeente
en plaats van

Nadere

Omschrijving

plaatsbeschrij ving.

van het merk.

met ingehakt horizontaal merkvlak en ingehakt hoogtecijfer van
0,75 M. -+- A.P.
De steen IS 0,21 M.
hoog en 0,33 M. breed.
In de inhakking bevinden zich de letters:
"P. V."

het merk

10

DINTELOORD.
Kaaimuur van de
Prinselandsche
haven te Dinteloord.

Rechts van de opening
van de uitwateringssluis
van den Oud-Prinsenlandschen
polder; de
rechterkant 0,43 M.links
van den hoek van den
kaaimuur, de bovenkant
0,70 M. en de bovenkant
van het merkvlak 0,81 M.
onder den bovenkant van
de dekzerk.

11

DINTELOORD.
Herberg bewoond
door P. van Dorst,
toebehoorende
aan P. W. Vogelaar, gelegen aan
het scheidingspunt der wegen
van Dinteloord
naar Willemstad
en naar Dintelsas, gemerkt D,
nO. 135.

Zuid-zuidoostelijke zijgevel; 1,86 M. rechts van
den voorgevel, 1,66 M.
rechts van het laagste
anker, 2,355 M. onder
den onderkant van den
knoop van het bovengelegen anker, ongeveer
1,00 M. boven beganen
grond.

RONDE IJZEREN BOUT.

12

DINTELOORD.
Herberg bewoond
door P. van Dorst,
toebehoorende
aan P. W. Vogelaar, gelegen aan
het scheidingspunt der wegen
van Dinteloord
naar Willemstad
en naar Dintelsas, gemerkt D,
nO. 135.

Zuidzuidoostelijke zijgevel; 1,84 M. rechts van
den voorgevel, 0,28 M.
links van den steenen
dag van het raam, 2,011)
M. onder den onderkant
van den knoop van het
bovengelegen anker, ongeveer 1,34 M. boven beganen grond.

RONDE BRONZEN KRUISBOUT.

13

DINTELOORD.
Ophaalbrug over
de Dintel in den
grindweg van Dinteloord naar Willemstad.

PEILMERKSTEEN
Zuidelijk landhoofd, ten
oosten van de brug; de .met ingehakt horizonrechterkant 0,20 M. links taal merkvlak en ingevan het hardsteenen blok hakt hoogtecijfer van
onder de liggers, de boven- 0,94 M. -+- A.P.
De steen is 0,21 M.
kant 0,51 M. en de bovenkant van het merkvlak hoog en 0,33 M. breed.
In de inhakking bevin0,62 M. onder den bovenkant van de dekzerk.
den zich de letters: "P. V."

14

DINTELOORD.
Ophaalbrug over
de Dintel in den
grindweg van Dinteloord naar Willemstad.

Zuidzijde van het meest
zuidelijk juk. Peilschaal
verdeeld in halve deci·
meters, opwaarts tellende
tot 1,50 M. -+- A.P.

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

NULPUNT DER
HOUTEN PEILSCHAAL,

afgeleid uit de hoogten
der deelstrepen 1,50 M.
en 1,53 M. -/- A.P.

0,75

+0,014

0,916

0,94

+0,024

0,023

0,000

+ 0,023

0,736

PEILMERKSTEEN

4,289

-

19
Merken I
der
Volg- nauwkeurignum- heidsmer. waterpasI singen.

16

Hoogte in M.
Gemeente
en plaats van

DINTELOORD.

DINTELOORD.

DINTELOORD.
Heemraadshuis
te Dintelsas, gemerkt D, nO. 131.

19

plaatsbeschrij ving.

van het merk.

-~- -----.-b-o-v-e-n- I Verschil

boven
N.A.!'.

t~t~~

vonden.

aangenomen'l

ge-

I

Heemraadshuis
te Dintelsas, gemerkt D, nO. 131.

18

Omschrijving

het merk.

Uitwateringsduikersluis van den
Dintelpolder onder
den grindweg van
Dinteloord naar
Üintelsas.

17

Nadere

Noordoostelijk of buitenfront, 2,34 M. rechts
van den linker- en 0,86 M.
links van den rechterhoek van genoemd front,
0,30 M. onder den bovenkant of vier lagen metselwerk onder den onderkant van de dekzerk.

RONDE IJZEREN BOUT.

1,334

Noordoostelijke of voorgevel, 0,99 M. rechts van
den steenen dag van het
tweede raam van den
zuidoostelijken
zijgevel
gerekend, 0,85 M. links
van den steenen dag van
de deur, ongeveer 0,74 M.
boven beganen grond.

RONDE IJZEREN BOUT.

4,441

Noordoostelijke of voorgevel; 0,96 M. rechts van
den steenen dag van het
tweede raam, van den
zuidoostelijken
zijgevel
gerekend, 0,88 M. links
van den steenen dag van
de deur, ongeveer 1,10 M.
boven beganen grond.

RONDE BRONZEN KRUISBOUT.

4,798

Zuidwestzijde van den
DINTELOORD.
rechtSch utsluis aan het I noordoostelijken

V olkerak, in den standsmuur, tusschen de
mond van de Mark hardsteenen trap van het
en Dintel , ge- hooge naar het lage ge·
naamd de Din- deelte en den slagstijl
van de buitenebdeur ;
telsas.
0,90 M. rechts van het
ronde binnengedeelte van
den gemelden slagstijl,
0,63 M. links van het
voorvlak der derde tredE)
van boven gerekend, de
dekzerk niet medetellende, zeven lagen metsel werk onder den onderkant of 0,59 M. onder het
bovenvlak van de dek·
zerk.

V IERKANTE

IJZEREN
KRUISBOUT

met een horizontale en
twee verticale groeven,
16 mMo hoog en 16 m.M.
breed.
Register VII, bijlage
I A, nO. 26.

4,523

4,67

in M.

+0,147

20
Merken
der
Volg- nauwkeurignum- heidsmer. waterpasI singen.
20

21

22

23

Hoogte in M.
Gemeente
en plaats van

Nadere

Omschrijving

plaatsbeschrij ving.

van het merk.

het merk.

DINTELOORD.
Schutsluis aan het
Volkerak, in den
mond van de Mark
en Dintel, genaamd de Dintelsas.

Zuidwestzijde van den
noordoostelijken rechtstandsmuur, tusschen de
hardsteenen trap van het
hooge naar het lage gedeelte en den slagstijl
van de buitenebdeur; de
linkerkant 0,65 M. rechts
van den slagstijl, de
rechterkant 0,70 M. links
van het voorvlak der
vierde trede van boven
gerekend, de dekzerk niet
medetellende , de bovenkant 0,88 M. onder den
bovenkant der dekzerk.

DINTELOORD.
Schutsluis
aan
het Volkerak, in
den mond van de
Mark en Dintel,
genaamd de Dintelsas.

Zuidwestzijde van den
noordoostelijken
rechtstandsmuur, tusschen de
beide
buitenschotbalksponningen; de linkerkant
0,25 M. rechts van den
rechterkant van de buitenste schotbalksponning,
de rechterkant 0,24 M.
links van den linkerkant
van de tweede buitenschotbalksponning , de
bovenkant 0,43 1\1. onder
den bovenkant der dekzerk.

DINTELOORD.
Schutsluis
aan
het Volkerak, in
den mond van de
Mark en Dintel,
genaamd de Dintelsas.

Noordoostelijke rechtstandsmuur. Peilschaal
gehakt in de hardsteenen
blokken van den hoek
gevormd door den rechtstandsmuur en den buitenfrontmuur , verdeeld
in halve decimeters,
opwaarts tellende tot 4,90
M. + A.P.

DINTELOORD.
Schutsluis
aan
het Volkerak, in
den mond van de
Mark en Dintel,
genaamd de Dintelsas.

Noordoostelijke rechtNULPUNT DER
standsmuur. Peilschaal HARDSTF.ENEN PEILSCHAAL,
gehakt in den hardstee- afgeleid uit de hoogte
nen aanslag van den vleu· van deelstreep 2,00 M.
gel der noordoostelijke + A.P.
waaierdeur, verdeeld in
Register VII, bijlage
halve decimeters, oP-. I A, nO. 27b.
waarts tellende tot 2,00
M. + A.P.

PEILMERKSTEEN

met eene horizontale
groef en ingehakt hoogtecijfer van 4,129M. boven
NA.P.

PEILMERKSTEEN

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

4,129 I

4,559

met eene horizontale
groef en ingehakt hoogtecijfer van 4,559 M. boven
N.A.P.

NULPUNT DER
HARDSTEENEN PEILSCHAAL,

0,010

0,14

+0,130

0,014

0,15

+0,136

afgeleid uit de hoogte
van deelstreep 4,90 M.
+ A.P.
Register VII, bijlage
I A, nO. 27a.

21
Merken
der
Volg- nauwkeurignum- heidsmer. waterpassingen.

I

Hoogte in M.
Gemeente

Nadere

Omschrijving

plaatsbeschrijving.

van het merk.

DINTELOORD.
Schutsluis
aan
het Volkerak, in
den mond van de
Mark en Dintel,
genaamd de Dintelsas.

Noordoostelijke rechtstandsmuur. Peilschaal
gehakt in den van hardsteen opgetrokken hoek,
gevormd door den rechtstandsmuur en den binnenfrontmuur, verdeeld
in hal ve decimeters, opwaarts tellende tot 1,50
M. + A.P.

NULPUNT DER
HARDSTEE~ENPEILSCHAAL,

DINTELOORD.
U it wateringssluis
aan het Volkerak,
in den mond van
de Mark en Dintel.

Zuidwestzijde van het
hooge gedeelte van den
noordoostelijken
rechtstandsmuur.

VIERKANTE IJZEREN
KRUISBOUT

01 173

EINDHOVEN.
Raadhuis.

V oorgevel, in den linker
hoekpilaster, 0,38 M. van
de beide kanten des pilasters, 1,13 M. boven
den sokkel.

en twee pijpbouten, een
342 millimeters er boven,
een 352 millimeters er
onder.

01 174

EINDHOVEN.
Rechter toren der
Katholieke
St.
Oatharijnekerk.

Voorgevel in het eerste
contrefort van den rechterkant, 0,84 M. van den
rechterhoek, 0,89 M. van
den linkerhoek, 1,12 M.
boven het plint.

en twee pijpbouten, een
518 millimeters er boven,
een 528 millimeters er
onder.

2

EMPEL.
Schutsluis
tusschen de Dieze
en de Maas, te
Orèvecoeur.

Westelijk
rechtstand
van het binnenfront ,
0,27 5 M. links van het
hoekblok, 5,HOö M. rechts
van het landeinde der
dekzerk, 0,53 M. onder
bovenkant dekzerk.

RONDE IJZEREN BOUT.

3

EMPEL.
Schutsluis
tusschen de Dieze
en de Maas, te
Orèvecoeur.

Binnenfront van het
zuidelijk sluishoofd; peilschaal verdeeld in halve
decimeters, met het opschrift: "Boven A P.",
tellende tot 6,00 M. -+A.P.

NULPUNT DER
HARDSTEENEN PEILSCHAAL,

24

25

1

2

I

en plaats van
het merk.

boven Verschil
boven
A.P.
N.A.P.
in M.
tot
nu
geaangevonden. nomen.
0,006

0,15

-+- 0,144

4,603

. 4,75

+0,147

afgeleid uit de hoogte
van deelstreep 1,50 M.
+ A.P.
Register VII, bijlage
I A, nO. 27c.

met een horizontale en
twee verticale groeven,
17 m.M. hoog en 17 m.M.
breed.
Register VII, bijlage
I A, nO. 25.

GnoOTE KRUISBOUT

HOOFDMERK

afgeleid uit de hoogten
der deelstrepen 5,90 M.
en 5,95 1\1. -+- A.P.

19,991

19,847

5,560

-0,176

0,000

-+- 0,176

22
Merken
der
Volg- nauwkeurignum- heidsmer. waterpasI singen.
4

5

6

10

Hoogte in M.
Gemeente
en plaats van

Nadere

Omschrijving

plaatsbeschrijving.

van het merk.

EMPEL.
Schutsluis tusschen de Dieze
en de Maas, te
Crèvecoeur.

Zuidelijk front van het
zuidelijk sluishoofd; peilschaal verdeeld in centimeters, met het opschrift:
"Rijks Peilschaal -+ AP.",
tellende tot .6,14 M. +
A.P.

NULPUN'f DER
GEËMAILLEERD IJZEREN
PEILSCHAAL,

EMPEL.
Schutsluis tusschen de Dieze
en de Maas, te
Crèvecoeur.

Binnenfront van het
noordelijk
sluishoofd;
peilschaal verdeeld in
hal ve decimeters, met
het opschrift: "Boven
A.P.", tellende tot 6,00
M.+ A.P.

NULPUNT DER
HARDSTEENEN PEIT.SCHAAL,

EMPEL.
Schutsluis
tusschen de Dieze
en de Maas te
Crèvecoeur.

Noordelijk front van
het noordelijk landhoofd;
peilschaal verdeeld in
centimeters, met het opschrift: "Rijks Peilschaal
+ A.P.", tellende tot 6,14
M.+A.P.

NULPUNT DER
GEËMAILLEERD IJZEREN
PEU.SCHAAL,

het merk.

EMPEL.
Zuidoostelijke zijgevel,
Herberg, genaamd 0,33 M. uit den voorgevel,
" Treurenburg " , 1,55 M. uit het eerste
toebehoorende
lichtkozijn, 0,37 M. boven
aan J. de Bergh, beganen grond.
gemerkt D, nO. 18.

boven
N.A.P.
geI vonden.

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

0,178

0,000

+ 0,178

-0,177

0,000

+0,177

0,186

0,000

+0,186

-

afgeleid uit de hoogten
der deelstrepen 5,72 M.
en 5,81 M. + A.P.

afgeleid uit de hoogten
der deelstrepen 5,70 M.
en 5,75 M. + A.P.

-

afgeleid uit de hoogten
der deelstrepen 5,97 M.
en 6,00 M. + A.P.

VIERKANTE IJZEREN
KRUISBOUT

7,110

met één horizontale en
twee verticale groeven,
16 m.M. hoog en 16 m.M.
breed.

11

EMPEL.
Spoorwegbrug bij
Hedel.

Eerste pijler, komende
van den Bosch, zuidelijke
dagzijde, 6,945 M. links
uit het tweede hoekblok,
6,22 M. rechts uit het
vijfde hoekblok, 0,75 M.
onder de onderzijde van
de kroonlijst en 1,70 M.
boven beganen grond.

RONDE BRONZEN KRUISBOUT.

7,900

12

EMPEL.
Spoorwegbrug bij
Hedel.

Eerste pijler, komende
van den Bosch, zuidelijke
dagzijde, in het vijfde
van boven
hoekblok,
0,48 M. rechts uit het
linkereinde en 0,47 M.
links uit het rechtereinde
van dat blok, 1,81 M.
boven beganen grond.

VIERKANTE IJZEREN
BOUT

6,611

zonder groeven, 40 m.M.
hoog en 40 m.M. breed.
BOVENKANT.

23
Merken
der
Volg- nauwkeurignum- heidsmer. waterpasI singen.

Hoogte in M.
Gemeente
en plaats van

Omschrijving

plaatsbeschrijving.

van het merk.

het merk.

.1

boven
boven
A.P.
N.A.P.
tot
nu
geaangevonden. nomen.

13

EMPEL.
Huis, bewoond
door en toebehoorende aan L.
van Dijk, gemerkt
C nO. 82.

Noordelijke ofdijkgevel,
0,27 5 M. rechts uit den
hoek, 4,92 M. links van
den steenen dag der deuropening, 0,06 5 M. boven
het plint en 0,65 M. boven
beganen grond.

RONDE IJZEREN BOUT.

7,403

15

EltIPEL.
Huis, bewoond
door en toebehoorende aan G. van
Lith, gemerkt C
nO. 78.

Noordelijke of dijkgevel,
in de voeg strookende met
den bovenkant van de
rollaag onder het stalvenster, 0,28 J\I rechts
van het stalraampje, 1,62
M. links van den westelijken eindgevel, ongeveer.
1,53 M. boven beganen
grond.

RONDE BRONZEN KRUISBOUT.

7,929

16

EMPEL.
Huis, bewoond
door en toebehoorende aan A.
de BekkeI', gemerkt C 76.

Noordelij ke of zijgevel,
tusschen de groote staldeur en den hoek met
den oostelijken eindgevel ;
de rechterkant 4,30 M.
uit den dag van d@ deur,
de linkerkant 0,35 M. van
dien hoek, de bovenkant
I 2,99 M. onder den onderkant van de muurplaat,
de onderkant 0,2~ M.
boven het plint.

PEILMERKSTEEN

7,264

19

EMPEL.

Herberg, genaamd
"de Roode Leeuw",
bewoond door en
toebehoorende
aan Th. van Lith,
gemerkt C nO. 51.

20

I.

Nadere

EMPEL.
Korenwaardsche
sluis.

met eene horizontale
groef en ingehakt hoogtecijfer van 7 el 26,4 dm.
boven N.A.P.

PEILMERKSTEEN
Westelijke of zijgevel,
tusschen het tweede der met eene horizontale
zuidelijke ramen en de groef en ingehakt hoogtezijdeur; de rechterkant cijfer van 6 el 92,3 dm.
0,88 M. uit den steenen boven N.A.P.
dag van het raam, de
linkerkant 0,47 M. uit
den steenen dag van de
deur, de bovenkant 1,67M.
onder den onderkant van
de muurplaat, de onderkant ongeveer 0,80 M.
boven beganen grond.

6,923

Westelijke vleugel van
het noordelijk landhoofd;
de linkerkant 1,87 M. van
het einde van den vleugelmuur, de rechterkant
0,34 M. uit den zijkant
der schotbalksponning,
de bovenkant 0,57 M.
onder den bovenkant van
den vleugelmuur , de
onderkant 3,88 M. boven
den sluisvloer.

5,247

PEILMERKSTEEN

met een horizontale groef
en ingehakt hoogtecijfer
van ;5 el 24,7 dm. boven
N.A.P.

Verschil
in M.

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

I

Hoogte in M.
Gemeente
en plaats van

Nadere

Omschrijving

plaatsbeschrijving.

van het merk.

het merk.

I

EMPEL.
Herberg, genaamd
"de Doornkamp",
bewoond door en
toebehoorende
aan Wed. P. van
Kessel, gemerkt
A 24.

Westelijke of zijgevel,
tusschen de beide lichtkozij nen; de rechterkant
1,95 M. links van den
steenen dag van het zuidelijke, de linkerkant
l,l\:} M. rechts van den
steenen dag van het noordelijke raam, de bovenkant 2,45 M. onder den
onderkant van den onderdorpel van het zolderlicht,
de onderkant ongeveer
0,65 M. boven beganen
grond.

23

EMPEL.
Huis, bewoond
door de Wed. J.
van Lith en toebehoorende aan
W. van Lith, gemerkt A 23.

Zuid westelijke z\igevel,
5,38 1\1. rechts van den
achtergevel, 0,46 M. links
van den voor- of dijkgevel, 0,30 :M. rechts van
den verticaal van den steenen dag van het raampje,
0,60 M. onder de voeg,
strrookende met den bovenkant van de rollaag
onder het raampje, 0,73
M. boven den heJlenden
grond.

24

EMPEL.
Huis,
bewoond
door en toebehoorende aan H. van
Lith, gemerkt A 21,
te Gewande.

Zuidoostelijke of naar
den dijk gekeerde voorgevel; de rechterkant 0,61
M. van den oostelijken
of zijgevel, de linkerkant
1,36 M. van den steenen
dag van het eenige raam,
de onderkant ongeveer
0,63 M. boven het straatje.

EMPEL.
Logement,
genaamd "de Zwaan",
bewoond door en
toebehoorende aan
de wed. G. L van
den Dungen, gemerkt A nO. 13,
te Gewande.

Zuidoostelijke of naar
den dijk gekeerde zijgevel; de rechterkant 0,84
M. van den noordoostelijken of voorgevel, de linkerkant 1,20 M. uit den
steenen dag van het raam,
de bovenkant 1,87 M. onder den onderkant van de
muurplaat, de onderkant I
0,70 1\1. boven beganen
grond.
!

22

25

boven Verschil
boven
AP
in M.
N.A.P. I totn~
e
aangegdvon en.
nomen'j
7,174

PEILMERKSTEEN

met een horizontale groef
en ingehakt hoogtecijfer
van 7,174 M. boven

N.A.P.

(Zeer verweerd).

RONDE IJZEREN nOUT.

7,376

PEILMERKSTEEN

7,519

met een horizontale groef
en ingehakt hoogtecijfer
van 7 el 51,9 dm. boven

N.A.P.

7,263

PEILMERKSTEEN

met eene horizontale groef
en ingehakt hoogtecijfer
van 7 el 26,3 dm. boven
N.A.P.
•

------------1-----------1---1----,I----il
1

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

I

1

I

I

I

.

2,5

Merken
der
Volg- nauwkeurignunl- heidsmer. waterpasII singen.

Hoogte in M.
Gemeente
en plaats van

Omschrijving

plaatsbeschrijving.

van het merk.

Noordelijke zijde van
den eersten pijler, gerekend van af Crèvecoeur,
0,40 M. rechts van de
schotbalksponning, 0,31
M. links uit het bovenste
hoekblok, 0,50 5 M. onder
bovenkant dekzerk.

RONDE IJz~jREN BOUT.
(Vroeger vermeld als
nO. 7 Empel.)

het merk.

I

I

1

Nadere

I ENGELEN.
Schotbalksluis
tusschen de Dieze
en de Maas, In
den weg van Bok·
hoven naar Crèvecoeur.

boven Verschil
boven
A.P.
in M.
N.A.P.
tot nu
geaangeI vonden.
nomen'l
5,85fl

2

ENGELEN.
Sch0tbalksluis
tusschen de Dieze
en de Maas, in
den weg van Bokhoven naar Crèvecoeur.

Noordelijke
dagzijde
NULPUNT DER
- 0,168
van den eersten pijler, HARDSTEENEN PEILf;CHAAL,
gerekend van af Crève- afgeleid uit de hoogte
coeur, Diezezijde; peil- van deelstreep 6,40 M.
schaal verdeeld in cen- +AP.
(Vroeger vermeld als
timeters, tellende tot 6,40
M.+AP.
n". 8 Empel.)

0,000 + 0,168

3

~~NGELEN.

NULPUNT DER
- 0,146
Noordelijke
dagzijde
van den eersten P\i1er, HARDSTEENEN PEILSCHAAL,
gerekend van af Crève- afgeleid uit de hoogten
coeur, Maaszijde ; peil- der deelstrepen 6,35 M.
schaal verdeeld in centi- en 6,40 M. + A.P.
(Vroegel' vermeld als
meters, tellende tot 6,40
nO. 9 .B~mpel.)
M.+A.P.

'0,000

1

Schotbalksluis
tusschen de Dieze
en de Maas, in
den weg van Bok·
hoven naar Crèvecoeur.

Ct 215 I ETTEN EN LEUR.
Toren van de Protestantsche kerk
te Etten.
i

I

Zuidelijke zijgevel, tusschen het oostelijke contrefort en het trappentorentje, 1,63 M. van het
contrefort, 1,78 M van
het trappentorentje, ongeveer 1,80 M. boven
beganen grond.

I

HOOFDMERK
en twee pijpbouten, een
338 millimeters er boven,
een 359 millimeters er
onder.

+ 0,146

11,662

:

!

I

I

\
I

I

1

I
I

I

I
I

I

Zuidelijk front; 0,33 M.
Duiker over de onder den bovenkant van
bermsloot van den de dekzerk.
van
buitend\ik
denSabina Henricapolder, onder
dwarsweg
den
door dien polder.

~'IJNAART.

RONDE IJZEREN BOUT.

0,733

I

I
4

26
Merken
der
Volg- nauwkeurignum- heidsmer. waterpassinge<l.

Hoogte in M.
Gemeente
en plaats van

Nadere

Omschrijving

plaatsbeschrijving.

van het merk.

het merk.

I

I

I

Verschil

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

FIJNAART.
Poterne in het
fort "de Ruiter".

Binnenfront ; 2,30 M.
links van den steenen dag
van de deur, ongeveer
0,36 M. boven beganen
grond.

VIERKANTE IJZEREN
BOUT
zonder groeven, 25 m.M.
hoog en 25 m.M. breed.
BOVENKANT.

1,156

3

FIJNAART.
Toren in het fort
"de Ruiter".

Noordelijk front; 0,34
M. rechts van den hoek
van het muurwerk, onge·
veer 1,25 M. boven beganen grond.

GROOTE DOOKVORMIGE
BOUT
met vlak geslepen bovenvlak.
BOVENKANT.

1,948

4

FIJNAART.
Militaire inundatiesluis nabij het
fort "de Ruiter".

Oostelijke zijde van het
buitengedeelte van het
middenpenant ; de bovenkant van den steen veertien lagen metsel werk of
1,05 M. onder den onderkant van de dekzerk.

GEDENKSTEEN
met het opschrift:
,,1885".
BOVENKANT.

3,763

2

FIJNAART.
Militaire inundatiesluis nabij het
fort "de Ruiter".

Oostelijke zijde van het
buitengedeelte van het
middenpenant, ten noorden van de buitenschotbalksponning. Peilschaal
verdeeld in centimeters,
opwaarts tellende tot 4,50
M. + A.P., met het opschrift: "Rijks Peilschaal
-+- A.P."

6

FIJNAART.
Militaire inundatiesluis nabij het
fort "de Ruiter".

Middelpunt van de afronding op het bovenvlak
van de dekzerk van het
buitengedeelte van het
middenpenant.

DEKZERK.
BOVENKANT.

3,312

FIJNAART.
Hofstede, bewoond
door en toebehoorende aan A. Punt
Dzn, in den Sabinapolder , aan
den grindweg van
het fort "de Ruiter" naar het fort
"de Hel".

Noordelijke of voorgevel; 4,78 M. rechts van
den steenen dag van de
deur, 0,70 M. links van
den westelijken zijgevel,
negen lagen metselwerk
onder de rollaag onder
den onderdorpel van het
meest westelijke raam,
ongeveer 0,36 M. boven
beganen grond.

RONDE IJZEREN BOUT.

1,264

7

I
I

I

5

;

I

I

I

NULPUNT DER
-0,223
GEËMAILLEERD IJZEREN
PEILSCHAAL,
afgeleid uit de hoogten
der deelstrepen 4,40 M.
en 4,50 M. + A.P.

0,000 +0,223

I

27
Merken
der
Volg- nauwkeurignum- heidsmer. waterpassingen.

Hoogte in M.
Gemeente

Nadere

Omschrijving

plaatsbeschrij ving.

van het merk.

het merk.

Verschil

boven I boven
A.P.
NAP
. e"
t 0 t nu

en plaats van

in M.

vOl~d~n. :~~~~.

8

FIJNAART.
Hofstede, bewoond
door en toebehoorende aan A. Punt
Dzn., in den Sabinapolder , aan
den grindweg van
het fort "de Ruiter" naar het fort
"de Hel"

Noordelijke of voorgevel; 4,77 M. rechts van
den steenen dag van de
deur, 0,71 M. links van
den westelijken zijgevel,
ongeveer 0,70 M. boven
beganen grond.

RONDE BRONZEN KRUISBOUT.

1,599

9

FIJNAART.
Beaumondsche
uitwateringsduikersluis.

Zuidoostelijke binnenvleugelmuur ; de bovenkant van den steen 0,48
M. onder den bovenkant
der dekzerk van het binnenfront, de rechterkant
van den steen 1,40 M.
links van het einde van
den vleugel.

PEILMERKSTEEN
met eene horizontale
groef en ingehakt hoogtecijfer van 0,812 M. boven
N.A.P.

0,812

10

FIJNAART.
Beaumondsche
uitwateringsduikersluis.

Zuidoostelijke binnenvleugelmuur; de bovenkant van den ankerknoop
1,25 M. onder den bovenkant van den vleu~el, de
rechterzij kant van het
anker 0,73 M. links van
het einde van den vleugel.

ANKERKNOOP.
-0,176 -0,030 +0,146
BOVENKANT.
Register VII, bijlage
nO. 1, nO. 23.

11

FIJNAART.
Oude
Heiningsche uitwateringsduikersluis,
te
Helzicht.

Binnenfront, links van
de opening; 1,87M. rechts
van het einde van het
front.

RONDE IJZEREN BOUT.

0,971

12

FIJNAART.
Oude
Heiningsche uitwateringsduikersluis,
te
Helzicht.

Binnenfront, links van
de opening; 0,77 M. onder
den bovenkant van het
front, 0,223 M. boven den
bovenkant van den peilmerksteen.

VIERKANTE IJZEREN
KRUISBOUT.
BOVENKANT.
Register VII, bijlage
nO. 1, nO. 21.

0,960

FIJNAART.
Binnenfront, links van
Oude
Heining- de opening; de linkerkant
sche uitwaterings- van den steen 1,75 M.
duikersluis,
te rechts van het einde van

PEJLMERKSTEEN
met een horizontale groef
en ingehakt hoogtecijfer
van 0,617 M. boven

0,617

13

LI

I

H_e_l_zi_ch_t_·

h_e_t_b_i_n_n_en_f_r_o_n_t·

:I _ _

N_._A_.P_·

I __

1,070 + 0,110
1

I!

!
I

I
1

1

•

1

1
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van het merk.

het merk.

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

!

In het hoofdgebouw,
GEERTRUIDENwaar dit tegen bovengeBERG.
Kazerne, gewezen noemden muur aansluit;
militair hospitaal, I de linkerkant 1,30 M. uit
aan de kaai der den linkerhoek, de rechterkant 1,30 M. uit den
haven.
rechterhoek, de onderkant
0,38 M. boven beganen
grond.

PEILMERKSTEEN

I

3,552

met een horizontale groef
en ingehakt hoogtecijfer
van 3 el 55,2 dm. boven
NA.P.

5'

GEERTRUIDENBERG.
Schotbalksluis in
de haven te Geertruidenberg.

Zuidwestelijke vleugel
PEILMERKSTEEN
van het noordelijk front; I met een horizontale groef
de rechterkant 1,71 M. en ingehakt hoogtecijfer
links van het front, het van 2 el 11,2 dm. boven
midden van den boven- N.A.P.
kant ongeveer 2,25 M.
rechts van het schuine
bovenvlak, horizontaal
gemeten, en 1,15 M. onder
het schuine bovenvlak,
verticaal gemeten.

2,112

6

GEERTRUIDENBERG.
Schotbalksluis in
de haven te Geertruidenberg.

Zuidwestelijke
gevel
van het noordelijk front,
0,68 M. rechts van den
rechterkant van den hierboven beschreven peilmerksteen en 1,03 M.
links van het front.

2,086

VIERKANTE IJZEREN
KRUISBOUT

met één horizontale en
twee verticale groeven.
BOVENKANT.

Register VII, bijlage
nO. 3, nO. 25 geeft voor
midden bout 2,22 M.
+ AP.

7

GEERTRUIDENBERG.
Café, genaamd
"Spoorzicht", nabij de vroegere
kazerne van de
marechaussees,
bewoond door A.
Mulders en toebehoorende aan
J. van Disseldorp,
gemerkt B 2c.

Oostelijke of voorgevel,
1,28 M. links van den
steenen dag van het
venster, 0,59 M. rechts
van den steenen dag der
deur en ongeveer 0,41 M.
boven beganen grond.

RONDE IJZEREN BOUT.

3,470

8

GEERTRUIDENBERG.
Vroegere kazerne
van de marechaussees.

Oostelijke zijgevel, 0,07
M. rechts van den zuidelijken of voorgevel en
0,46 M. boven beganen
grond.

VIERKANTE IJZEREN BOUT

3,212

17 m.M. hoog en 17 m.M.
breed.
BOVENKANT.
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9

I

Gemeente
en plaats van

Hoogte in M.

Nadere

Omschrijving

plaatsbeschrijving.

van het merk.

het merk.
I

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

GEERTRUIDENBERG.
Gebouwtje voor
de registreerende
peilschaal aan den
mond der Donge,
sectie A, nO. 667.

In het midden van de
noordelijke zijde van de
deksloof van de toeleidingsbuis.

RONDE IJZEREN BOUT.

1,224

GELDROP.
Raadhuis.

Voorgevel, links van
den ingang, 0,37 M. van
den hoek van den voorsprong, 0,37 M. van het
deurkozijn, 1,54 M. boven
het plint.

GROOTE KRUISBOUT
en twee pijpbouten, een
345 millimeters er boven,
een 353 millimeters er
onder.

21,303

I

--

I

I

Cl 175

la

Cl 283a GILZE EN RIJEN.
Pastorie van de
Katholieke kerk
te Rijen.

Zij- of noordelij ke gevel
0,64 M. links uit den hoek
van den voorgevel. Boven
beganen grond 2,34 M.

PIJPBOUT
en twee kleine ronde
kruisbouten , een 303
millimeters er onder,
een 301 millimeters er
boven.
(Proces-verbaal van
Wàterp. door den Alg.
Dienst nO. 1552.)

11,135

2

Cl 284

GILZE EN RIJEN.
Herberg "Halfweg,
tusschen Breda en
Tilburg" tusschen
de kilometerpalen
34 en 33, in 1881
bewoond door W.
Aarts, sectie B,
nO. 1695.

Voorgevel, 0,36 M. links
van het deurkozijn, 0,87M.
rechts van het raamkozijn,
ongeveer 1,84 M. boven
beganen grond.

PIJPBOU'f
en twee kleine ronde
kruisbouten , een 371
millimeters er boven,
een 388 millimeters er
onder.

11,731

la

Cl 278a GINNEKEN EN
BAVEL.
Katholieke kerk
te Ulvenhout.

Voorgevel; rechtsche
torenkapel. Links uit het
rechter contrefort 0,40 M.,
bovenplint 1,43 M. en beneden cordonlijst 0,79 M.

PIJPBOU'f
en twee kleine ronde
kruisbouten , een 317
millimeters er boven,
een 306 millimeters er
onder.
(Proces-verbaal van
Waterp. door den Alg.
Dienst nO. 1553.)

6,980

I

I
I

I

I

---:'-~------:------:'----'"'_-":"-----'
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en plaats van

Nadere

Omschrijving

plaatE'beschrijving.

van het merk.

het merk.

I singen.

1

2

3

4

5

Verschil
boven
boven
A.P.
N.A..
P
in M.
tot nu
gevonden. aange. nomen. [
I

GINNEKEN EN
BAVEL.
Katholieke kapel
te Strijbeek.

Voorgevel, links van
den ingang, 0,40 M.
rechts van het contrefort,
0,46 M. van de deur, on·
geveer 1,12 M. boven beganen grond.

GRAVE.
Katholieke kerk.

Zuidelijke gevel, tusschen de twee eerste pi.
lasters links van den ingang, 0,81 M.links van den
eersten pilaster, 0,80 M.
rechts van den tweeden
pilaster, 1,66 M. boven
het plint, ongeveer 2,00 M.
boven beganen grond.

GRAVE.
Haven.

Zuidoostelijke
nabij de brug.

GRAVE.
Duiker aan den
Escharenschen
dijk.

Zuidoostelijke vleugel
van het zuidwestelijk
front; de linkerkant 0,20
M. rechts van den houten
stijl, de rechterkant 0,20
M. links van de schot·
balksponning, de bovenkant dicht onder de bovenste vlechting.

GRAVE.
Pegelbrug.

GRAVE.
Pegelbrug in den
Elftweg bij Grave.

1

1

muur,

9,3941

HOOFDMERK

en twee pijpbouten, een
397 millimeters er boven,
een 389 millimeters er
onder.

12,915

HOOFDMERK

en twee pijpbouten, een
365 millimeters er boven,
een 403 millimeters er
onder.

11,495

PEILMERKSTEEN

met een horizontale groef
en ingehakt hoogtecijfer
van 11 el 49,5 dm. boven
N.A.P.
10,094

PEILMERKSTEEN

10,14

met een horizontale groef
en ingehakt hoogtecijfer
van 10 el 9,4 dm. boven
N.A.P.

Noordwestelijke vleugel
van het zuidwestelijk landhoofd; 0,46 M. rechts van
den linkerhoek, 1,77 M.
links van den rechterhoek,
de bovenkant 0,69 M. onder de groef van den
bovenliggenden peilmerksteen.

RONDE IJzEREN BOUT.

Tegen den tweeden
pijler, van de stad gerekend; peilschaal; dubbel verdeeld III halve
decimeters, rechts tellende
tot 10,50 M. en links tot
2,00 1\1. met het opschrift:
,,+ A. Peil".

NULPUNT DER
HOUTEN PEILSCHAAL,

afgeleid uit de hoogten
der deelstrepen 10,40 M.
en 9,50 M.+ A P.
RECHTSCHE VERDEELING.

Register X, 1ste ged,
nO. 16.

+

0,046

8,173

-

0,007

0,000

+ 0,007
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boven Verschil
boven
A.P.
in M.
N.A.P.
tot
nu
geaangeIvonden.. nome)).

Nadere

Omschrijving

plaatsbeschrijving.

van het merk.

GRAVE.
Pegelbrug in den
Elftweg bij Grave.

Noordwestelijke vleugel
van het zuidwestelijk landhoofd, de bovenkant van
den steen ligt 0,28 M.
onder den bovenkant van
den muur.

met een horizontale groef
en ingehakt hoogtecijfer
van 8 el 86,6 dm. boven
N.A.P.

7

GRAVE.
Kaaimuur langs
de haven bij de
brug, nabij de
bomvrije kazerne.

Hardsteenen Rij kspeil- I NULPUNT DER PEILSCHAAL,
schaal tegen den zuid- I afgeleid uit de hoogte
oostelijken kaaimnur. De I van deelstreep 12,00 M.
schaal is breed 0,31 M. + A.P.'
en verdeeld in metermaat
Waterstaatsregister IX,
van 5 tot 5 centimeters, Boven-Maas N°. 158.
(Deze peilschaal is
opgaande tot 12,00 M +
A.P. De deelstreep van overdekt door een geë12,00 M. is 0,70 M. onder mailleerd ijzeren peilden bovenkant van den schaal, teekenende tot
muur.
12,00 M. -I- N.A.P.)

8

GRAVE.
Kaaimuur langs
de haven bij de
brug, nabij de
bomvrije kazerne.

Zuidoostelijke
kaaimuur, aan de noordoostzijde van de laatstgenoemde peilschaal. De
bout ligt 0,10 M. ten
noordoosten van de schaal
en 0,54 M. onder den
bovenkant van den muur.

GRAVE.
Kaaimuur langs
de ha ven, bij de
bomvrije kazerne.

Steenen peilschaal aan
den noordwestelijken kaaimuur, tègen de zuidzijde
van het ronde gedeelte.
De schaal, oorspronkelijk
verdeeld in Rijnlandsche
voetmaat, van 2 tot 2
duim, opgaande tot 20
voet 2 duim, is later ook
voorzien van eene verdeeling mmetermaat ,
opgaande tot 6,00 M.

NULPUNT DER PEILSCHAAL,

HALSTEREN.
Herberg, genaamd
"Polderzicht", aan
de oostzijde van
den straatweg van
Bergen op Zoom
naar Tholen, tusschen de kilometerpalen 38 en 39,
bewoond door en
toebehoorende aan
A. van Eekelen,
gemerkt A 65.

Westelijke of voorgevel,
links van den ingang;
3,39 M. rechts van den
noordelijken zijgevel, 0,37
M. links van den steenen
dag van de deur, 0,75 M.
of 15 lagen metselwerk
or,der de voeg overeenkomende met den onderkant van den raamdorpel,
ongeveer 0,21 M. boven
beganen grond.

RONDE IJZEREN BOUT.

6

9

1

I

Hoogte in M.
Gemeente
en plaats van
het merk.

-i-------!....--

PEILMERKSTEEN

-

8,866

8,87

1+ 0,004

0,045

0,000

+

4,854

+ 0,056

0,045

12,098

VIERKANTE IJZEREN
BOUT

met diagonaal-kruisgroef.
BOVENKANT.

4,798

afgeleid uit de hoogten
der deelstrepen 19 en
19,5 voet.
Waterstaatsregister IX,
Boven-Maas. N°. 149 en
X, Boven-Maas. N°: 14.

-

7,521 I

I
-

'

-

-

-

_

~

~

-

_

_

!
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plaat~beschrijving.

van het merk.

het merk.

I

2

I Oostelijke of voorgevel,
HALSTEREN.
Bezemmakerij , . links van de kleine deur
naast de herberg, der werkplaats; 1,99 M.
tevens halte van rechts van den vooruitstoomtram, springenden voorgevel der
de
bewoond door en herberg, 0,36 M. links van
toebehoorende aan den steenen dag van geC. van Lammeren noemde deur: 0,47 M.
Schoen, aan de onder de horizontale lijn
westzijde, van den overeenkomende met den
straatweg van Ber- onderkant van den ondergen op Zoom naar dorpel van het links geTholen, tusschen legen raam, 0,12 M. boven
de kilometerpalen het cementen plint, onge39 en 40, buurt veer 0,35 M. boven beNoordgeest , ge- ganen grond.
merkt B 172.

3

HALSTEREN.
Bezemmakerij , I
naast de herberg,
tevens halte van
de
stoomtram,
bewoond door en
toebehoorendeaan
C. van Lammeren
Schoen, aan de
westzijde van den
straatweg van Bergen op Zoom naar
Tholen, tusschen
de kilometerpalen
39 en 40, buurt
Noordgeest , . gemerkt B 196.

4

HALSTEREN.
Herberg, genaamd
Antonius" St.
molen", aan de
oostzijde van den
straatweg
van
Bergen op Zoom
naar Tholen, tusschen de kilometerpalen 39 en 40,
buurt
Nieuwe
Molen, bewoond
door en toebehoorende aan A.
Adriaansen, gemerkt A 58.

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

RONDE IJZEREN BOUT.

10,522

Oostelijke of voorgevel,
links van de kleine deur
der werkplaats; 1,96 M.
rechts van den vooruitspringenden voorgevel der
herberg, 0,38 M. links van
den steenen dag van genoemde deur, 0,53 M.
boven het cemeroten plint,
ongeveer 0,76 M. boven
beganen grond.

RONDE BRONZEN KRUISBOUT.

10,935

Westelijke of voorgevel,
rechts van den ingang der
herberg; 0,94 M. rechts
van den gecementen dagkant der deuromlijsting ,
0,85 M. schuin gemeten,
links van den linkerhoek
van den hardsteenen
onderdorpel van het eerste
raam rechts van de deur,
0,11 M. boven het plint,
ongeveer 0,47 M. boven
beganen grond.

RONDE IJZEREN BOUT.

12,322
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Gemeente

Nadere
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Omschrijving

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

plaatsbeschrijving.

van het merk.

het merk.

I

I

I

7

Westelijke vleugelmuur
HALSTEREN.
Duiker, gemerkt van het zuidelijk front,
nO. 51, onder den hoogste vlechting; 0,18 M.
straatweg
van (haaks op den bovenkant
Bergen op Zoom I van den vleugel gemeten)
naar Tholen, tus- I rechts van dien bovenschen de kilome- kant, 0,27 M. links uit de
terpalen 41 en 42, aansluiting met den fronteven beoosten den muur, 0,23 M. onder den
Bijmoerschen dijk. schuinen bovenkant van
den vleugel.
I

1

287

RONDE IJZEREN BOUT.

I'

0'

8

HALSTEREN.
Huis van de smederij aan de zuidzijde van den
straatweg
van
Bergen op Zoom
naar Tholen, tusschen de kilometerpalen 42 en 43,
bewoond door en
toebehoorende aan
P. J. Kint, gemerkt B 256.

Noordelijke gevel, links
van den ingang; 1,03 M.
rechts van den verticaal
van den steenen dag van
het links van de deur gelegen raam, 0,46 M. links
van den steenen dag van
de deur, ongeveer 0,35 M.
boven beganen grond.

RONDE IJZEREN BOUT.

1,ö49

9

HALSTEREN.
Huis van de smederij aan de zuidzijde van den
straatweg
van
Bergen op Zoom
naar Tholen, tusscben de kilometerpalen 42 en 43,
bewoond door en
toebehoorende aan
P. J. Kint, gemerkt B 256.

Noordelijke gevel, links
van den ingang; 1,02 M.
rechts van den verticaal
van den steenen dag van
het links van de deur
gelegen raam, 0,47 M.
links van den steenen
dag van de deur, negen
lagen metselwerk boven
den
bovengenoemden
ronden ijzeren bout, ongeveer 0,75 M. boven beganen grond.

RONDE BRONZEN KRUISBOUT.

2,0.57

10

HALSTEREN.
Herberg, genaamd
"Prins Au vergne",
aan de noordzijde
van den straatweg
van Bergen op·
Zoom naar Tholen, tegcl.over den
Zuiderkreekweg,
nabij kilometerpaal 43, bewoond
door C. de Kroon
en toebehoorende
aan lVI. C Bovée,
gemerkt B 250.

Zuidelijke of voorgevel,
onder tusschen de beide
links van de d8ur gelegen
ramen; 3,27 M. rechts
van den westelijken zijgevel, 0,7,15 M rechtR van
den verticaal van den
steenen dag van het linker
raam, 3,00 M. links van
den steenen dag van de
deur, 0,52 M. links van
den verticaal van den
steenen dag van het rechter raam, zes lagen metselwerk onder de voeg,
overeenkomende met den
onderkant der rollaag
onder de ramen, ongeveer
0,22 M. boven beganen
grond.

RONDE IJZEREN BOUT.

1,089

1

ij
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I

I

HALSTEREN.
Tholensche veerhuis, aan de zuidzijde van den
straatweg
van
Bergen op Zoom
naar Tholen, tusschen kilometerpaal 43 en den
buitendijk van den
Auvergnepolder ,
bewoond door en
toebehoorende aan
wed. M. Doggen,
gemerkt B 244.

Westelijke zijgevel; de
linkerkant van den steen
ligt 0,41 M. rechts van
den steenen dag van het
raam, de onderkant 1,01
M. boven den bovendorpel van het kelderraam en ongeveer 1,35 M.
boven beganen grond.

HALSTEREN.
Uitwatering;sduikersluis van den
Auvergnepolder,
aan de Eendracht,
tegenover Tholen.

Oostelijke of binnenfront, ten zuiden van de
sluisopening ; 1,21 M.
rechts van het zuidelijk
einde van den frontmuur,
0,60 M. links van de sluisopening, 0,68 M. onder
den onderkant van den
zuidelijken gedenksteen.

-0,089

met één horizontale en
twee verticale groeven, 16
m M. hoog en 16 m.M.
breed.
Register VII van Peilschalen enz., bijlage I,
nO. 44a.

0,060

I
I
i

15

16

HALSTEREN.
Uitwateringsduikersluis van den
Auvergnepolder ,
aan de Eendracht,
tegenover Tholen.

Oostelijk of binnenfront, ten zuiden van de
sluisopening ; de linkerkant 0,70 1\1. rechts van
het zuidelijk einde van
den frontmuur, de rechterkant 0,75 M. links van
de sluisopening, de bovenkant 0,60 M. onder
den onderkant van den
zuidelijken gedenksteen.

HALSTEREN.
Wachthuisje van
de stoomtram van
Bergen op Zoom
naar Tholen, aan
het Tholensche
veer, ten westen
van den buitendijk van den Auvergnepolder.

Zuidelijke gevel, links
van het meest westelijke
raam; 0,28 M. rechts van
de linkerhoeklycene, 5,\)0
M. links van de rechterhoeklycene, 0,54 M. onder
de lijn strookende met
den onderkant van den
hardsteenen onderdorpel
van het raam, 0,17 M.
boven den bovenkant van
het plint, ongeveer 0,74 M.
boven beganen grond.
(Muur gescheurd).

PEILMERKSTEEN

-

0,124

met een horizontale groef I
en ingehakt hoogtecijfer
van 0,124M. onder N.A.P.

RONDE IJZEREN BOUT.

3,69]

Verschil
in M.

I
I

1,8\)6

PEILMERKSTEEN

met een horizontale groef
en ingehakt hoogtecijfer
van 1,896 M. boven
N.A.P.

VIERKANTE IJZEREN
KRUISBOUT

boven
A.P.
tot nu
aangenomen.

+0,149
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Nadere

en plaats van

Omschrijving

plaatsbeschrijving.

van het merk.

het merk.

HALSTEREN.
Zuidelijke gevel, links I
Wachthuisje van van het meest westelijke,
de stoomtram van raam; 0,26 M. rechts I
Bergen op Zoom van de linkerhoeklycene,
naar Tholen, aan I 5,92 M. links van de
het Tholensche rechterhoeklycene, 0,15
veer, ten westen I M. onder de lijn, stroovan den buiten- kende met den onderdijk van den Au- kant van den hardsteen en
I onderdorpel van het raam,
vergnepolder.
0,56 M. boven den bovenI kant van het plint, ongeveer 1,13 M. boven beI ganen grond.
I
(Muur gescheurd).

RONDE BRONZEN KRUISBOUT.

boven Verschil
A.P. .
tot nu I in M.
ge~
aange- I
lyonden. nomen. I
boven
N.A.P.

I
I

4,085

1

1

11

---1---- ---------,-----------.---1 ------------1------1----+ ----I
1

1

HEDIKHUIZ:F~N.

Schutsluis , genaamd het Hedikhuizensche Sas.

2

3

HEDIKHUIZEN.
Schutsluis,
genaamd hetHedik·
huizensche Sas.

HEDIKHUIZEN.
Schutsluis,
genaamd het Hedikhuizensche Sas.

II
I
I
'I

I

Noordoostelijke rechtstandsmuur, tusschen de
kas der binnendeur en
de noordelijkste der twee
binnenschotbalksponningen, 0,44 M. rechts van
den rechterzijkant van
den hardsteenen slagstijl,
0,23 M. links van den
linkerz\jkant der schot· I
balksponning , 0,49 M.
onder den bovenkant of
zeven lagen metselwerk
onder den onderkant der
rollaag.

Noordoostelijke rechtstandsmuur van de schutkolk; 0,71 M. rechts van
den rechterzij kant van
den hardsteenen slagstijl,
0,44 M. onder den bovenkant der rollaag.

Noordoostelijke rechtstandsmuur, tusschen de
twee
binnenschotbalksponningen ; peilschaal
verdeeld in centimeters,
met het opschrift: "Rijks
Peilschaal boven A.P.",
tellende tot 4,75 M. +
A.P.

RONDE IJZEREN BOUT.

V IERKANTE

IJZEREN
BOUT

4,372

4,436

•

gemerkt M, 25 m.M.
hoog en 25 m.M. breed.
BOVENKANT.

NULPUNT DER
HARDSTEENEN PEILSCHAAL I

afgeleid uit de hoogten
der deelstrepen 4,68 M.
en 4,70 M. + A.P.

0,166

0,000

+0,166
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Hoogte in M.
Gemeente
en plaats van

Nadere

Omschrijving

plaatsbeschrij ving.

van het merk.

het merk.

boven Verschil
boven
NAP
A.P.
in M.
tot nu
. ..
geaangei vonden. I nomen.
I

I

I

4

HEDIKHUIZEN.
NULPUN'f DER
Noordoostelijke rechtSchutsluis,
ge- standsmuur tusschen de HARDSTEEN EN PEILSCHAAL,
naamd het Hedik- twee buitenschotbalkspononder de scheur
1- 0,169
huizensche Sas.
ningen ; peilschaal veren
I
deeld in centimeters, met
boven de scheur,
- 0,160
het opschrift: "Rijks peil- afgeleid uit de hoogten
schaal boven A.P.", tel- der deelstrepen 4,19 M.,
lende tot 4,75 M. + A.P. 4,20 M., 4,65 l\f. en
4,70 M. + A.P.
De scheur bevindt zich
tusschen de deelstrepen
I 4,31 M. en 4,35 M. + A.P.

5

HEDIKHUIZEN;
Huis aan den hoogen Maasdijk, bewoond door en toebehoorende aan V.
Nefkens, gemerkt
wijk B nO. 23.

Zuidelijke zijgevel, oostelijk einde, 0,48 M. links
van den dijkgevel, ongeveer 1,52 M. boven beganen grond.

RONDE IJZEREN BOUT.

6

HEDIKHUIZEN.
Sasmeestershuis
aan den hoogen
Maasdijk ,
ter
plaatse waar de
kade naar het
Hedikhuizensche
Sas aan dien dijk
aansluit, bewoond
door en toebehoorende aan J.
Brusters.

Oostelijke
voorgevel,
links van de noordelijkste der beide deuren;
0..51 M. rechts van den
steenen dag van het raam,
0,84 M. links van den
steenen dag der deur,
ongeveer 1,16 M. boven
beganen grond.

RONDE BRONZEN KRUISBOUT.

8,206

7

HEDIKHUIZEN.
Sasmeestershuis
aan den hoogen
Maasdij k ,
ter
plaatse waar de
kade naar het
Hedikhuizensche
Sas aan dien dijk
aansluit, bewoond
door en toebehoorende aan J.
Brusters.

Oostelijke voorgevel,
links van de noordelijkste der beide deuren;
de linkerkant 0,36 M.
rechts van den verticaal
van den steenen dag van
het links geplaatste raam,
de rechterkant 0,11 M.
links van den steenen dag
der deur, de bovenkant
0,16 M. onder de voeg,
strookende met den onderkant van den houten
onderdorpel van het raam,
de onderkant ongeveer
0,16 M. boven beganen
grond.

PEILMERKSTEEN

7,327

met een horizontale groef
en "ingehakt hoogtecijfer
van 7 el 32,7 dm. boven
N.A.P.

0,000

+0,169

0,000

+

0,160

8,170 I

7,52

+0,193
I
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I

Hoogte in M.
Gemeente
en plaats van

Nadere

Omschrijving

plaatsbeschrijving.

van het merk.

het merk.

H~~~~~~c~~~l

Noordoostelijke

voor- I[

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

RONDE IJZEREN BOUT.

3,064

RONDE BRONZEN KRUISBOUT.

3,392

I gevE-l, tusschen de twee

1

nabij de Roomsch- ' oostelijkste ramen; 3,11
Katholieke kerk. M. rechts van den rech- I
terz~jkant van den hoek- I
pilaster aan het oostelijk I
einde, 0,25 M. links van
den verticaal van den I
steenen dag van het rechts- ,
gelegen raam, 0,13 M. of
twee lagen metselwerk
I boven het plint, ongeveer
0,47 M. boven de bestrating.

10

HEDIKHUIZEN.
Gemeenteschool
nabij de RoomE'chKatholieke kerk.

Noordoostelij ke voorgevel, tusschen de twee
oostelijkste ramen; 3,05
M. rechts van den pilaster aan den oostelijken
hoek, 0,31 M. links van
den verticaal van den
steenen dag van het rechts
gelegen raam, 0,46 M.
boven het cementen plint,
ongeveer 0,80 M. boven
de bestrating.

11

HEDIKHUIZEN.
Huis nabij de
Roomsch-Katholieke kerk, bewoond door en
toebehoorende
aan J. van de
Westelaken, gemerkt B. nO. 30.

PEILMERKSTEEN
Westelijke voorgevel,
zuidelijk einde, de lin- met eene horizontale groef.
Het opschrift IS onkerkant U,89 M. rechts
van den steenen dag leesbaar geworden en
van het links gelegen de steen verweerd.
raam, de rechterkant
0,72 M. links van den
zuidelijken zijgevel, de
bovenkant O,U) M. boven
het plint, de onderkant
ongeveer 0,61 M. boven
beganen grond.

1

HEESCH.
Toren der Katholieke kerk.

West- of voorzijde, in
den eersten pilaster links
van den ingang, O,·iO M.
van de beide zijkanten
des pilasters, 1,00 M. boven
het plint, ongeveer 2,25
M. boven beganen grond.

HOOFDMERK

en twee pijpbouten, een I
479 millimeters er boven, I
een 428 millimeters er
onder.

2,987

10,552

I

~-_~~...:.--',--=---=--=--:--=-===~....:.-'I-_-_-_-_--,-I--i----:.-.-_I
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Merken I
der
Volg- nauwkeurignum- heidsmer. waterpassingen.

Gemeente
en plaats van
het merk.

1

Nadere
plaatsbeschrijving.

Omschrijving
van het merk.

I
I

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

,

Ct 176

I

I
I

Westzijde, 0,51 M. links
van de deuropening, 0,64
M. van den kant des
pilasters, 1,44 M. boven
het plint.

HEEZE.
Toren der Katholieke kerk.

HOOFDMERK
en twee pijpbouten, een
370 millimeters er boven,
een 398 millimeters er
onder.

24,759

Zuidwestzijde, links va.n
HooFDMERK
den ingang, 0,84 M. rechts en twee pijpbouten, een
van het linker contrefort, 404 millimeters er boven,
1,04 M. links van de deur- I een 365 millimeters er
omlijsting, 1,28 M. boven onder.
het plint, ongeveer 2,00 M.
boven beganen grond.

10,158

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

1

I

Ct 2881 HELVOIRT.
Toren van de Protestantsche kerk.

I

Hoogte in M.

I

I

1

I

I

I

II

Verschil
in M.

I

---------------

-

1
I

2

Westelijk front; de
rechterkant 1.49 l\f.links
van den rechterkant van
den frontmuur, de linkerkant 0,87 M. rechts van
de peilschaal en de bovenkant 0,28 M. onder
den onderkant der hard·
steenen dekzerk.

HERPEN.
Langelsche sluis.

HERPEN.
Langelsche sluis.

PEILMERKSTEEN
met een horizontale groef
en ingehakt hoogtecijfer
van 3 el 44,8 dm. boven
N.AP.

8,448

8,49

-+ 0,042

I

Westelijk front; peil- NULPUNT DER PEILSCHA AL, -0,064
schaal verdeeld door stre- afgeleid uit de hoogte
pen van 1 e.M. breedte van deelstreep 8,63 M.
in halve decimeters, met + A.P.
het opschrift : "Boven
A.P.", tellende van ongeveer 6,00 M. tot 9,00 M.
+ A.P. De bovenkant der
I strepen wijst aan.

0,000 -+0,064

I

HERPEN.
Langel!lche sluis.

3

5

,

HERPEN.
Woning benoorden de Langelsche
sluis,
bewoond
door en toebehoorende aan de
wed '1'. Vistel's,
gemerkt C 2.

Oostelijk front; de bovenkant van den steen
ligt 0,69 M. onder den
onderkant van de houten
dekzerk.

PEILMERKSTEEN
met een horizontale groef
en ingehakt hoogtecijfer
van \:) el 95,1 dm. boven
N.A.P.

9.951

Noordoostelijke gevel;
de linkerkant 0,69 M.
rechts van den zuidoostelijken gevel, de rechterkant 4,68 M. links van
den steenen dag der deur,
het midden der groef ongeveer 1,42 M. boven beganen grond.

PEII,MERKSTEEN
met een horizontale groef
en ingehakt hoogtec~ifer
van 9,98 M. boven N.A.P.

9,980

9,93

-0,021

10,04

+0,060

I

I

I

I

I

~
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Merken
der
Volg- nauwkeurignum- heids- :
mer. waterpasI singen. :
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Hoogte in M.
Gemeente
en plaats van

Nadere

Omschrijving

plaatsbeschrij ving.

van het merk.

het merk.

HERPEN.
Café aan den linker-Maasdijk, bewoond door en
toebehoorende
aan de Wed. A.
Schoonenberg, gemerkt C 53.

Zuidoostelijke gevel: de
PEILMERKSTEEN
linkerkant 0,59 M. rechts i met een horizontale groef
van den steenen dag van I en ingehakt hoogtecijfer
het venster, de rechter- I van 11 el 28 dm. boven
kant 0,47 M. links van N.A.P.
de deuromlijsting en het
midden der groef 0,67 M.
boven beganen grond.
!

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

1l,2~0

I

I
I
i
I

----I--------------I--------~--I-----------I----I----1----1

HERPT EN BERN.
Steenen brugje
over het Oude
Maasje, ter verbinding van de
Groene- aan de
Herptsche straat.

Zuidelijke frontmuur;
V IERKAN'l'E IJzEREN
0,18 M. rechts van de
BOUT
buitenweltlij n van het met eene horizontale
bruggewelf, 0,08 M. links groef, 25 m.M. hoog en
van de aansluiting in den 25 m.M. breed.
hoek met den vleugelmuur,
0,68 11. of twaalf lagen
metselwerk onder den
onderkant der dekzerlc

1,821

HERPT EN BERN.
Huis, bewoond
door en toebehoorende aan de wed.
Th. van Bokhoven, gemerkt 18.

Zuidwestelijke
voorgevel, onder het penant
bezuiden de deur; 1,24 M.
rechts van den verticaal
van den steenen dag van
het links gelegen raam,
0,56 M. links van den
steenen dag der deur,
ongeveer 0,60 M. boven
beganen grond.

RONDE IJZEREN BOUT.

3,267

4

HERPT EN BERN.
Huis, bewoond
door en toebehoorende aan de wed.
Th. van Bokhoven, gemerkt 18.

Zuid westelijke
voor- I
gevel, in het penant bezuiden de deur; 1,20 M.
rechts van den steenen
dag van het links gelegen
raam, 0,60 M. links van
den steenen dag der deur,
ongeveer 1,35 M. boven
beganen grond.

RONDE BRONZEN KRUISBOUT.

4,021

5

HERPT EN BERN.
Hervormde kerk.

Zuidelijke zijgevel, tusschen de deur en de
rechts daarvan geplaatste
raamnis ; de linkerkant
1,29 M. rechts van den
steenen dag der deur,
de rechterkant 0,42 M.
links van den steenen
dag der raamnis , de
onderkant ongeveer 1,30
M. boven beganen grond.

1

PEILMERKSTEEN

5,328

5,49

+0,162

met een horizontale groef
en ingehakt hoogtecijfer
van 5,328 M. bovenN.A.P.

I-:...----:...-------:_ _--:....-__--'--~_I
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Md~enll

I

Volg- nauwkeurig- I
num- heids- I
water- I
mer. 'pas- I
~ smgen. i
1

2

3

4

5

6

7

Cl 168

Cl 169

Hoogte in M.
Gemeente
en plaats van

Nadere

Omschrijving

plaatsbeschr~iving.

van het merk.

het merk.

'SHERTOGENBOSCH.
Gemeenteschool
te Ol'then.

Voorgevel, een weInIg
onder het penant tusschen het eerste en
tweede raam van den
rechterhoek, 4,04 M. van
dien hoek, 1,55 M. boven
het plint.

'S HERTOGENBOSCH.
Nieuwe stadsherberg te Orthen,
in 1879 bewoond
door J. M. Cruijters, (voormalig
rijksgebouw) bij
kilometerpaal 3.

Westelijke of voorgevel, onder het penant
tusschen het eerste en
tweede raam rechts van
de deur; de onClerkant
van den steen ligt ongeveer 0,48 M. boven beganen grond.

'S HERTOGENBOSCH.
Raadhuis.

Voorgevel, boven het
penant
tusschen
het
tweede en derde raam
der onderverdieping van
den linkerkant, 0,48 M.
van beide raamopeningen,
ongeveer 1,29 M. boven
beganen grond.

'S HERTOGENBOSCH.
Katholieke
St.
Janskerk.

Noordzijde, ondE'r het
derde raam van den rechterhoek, 1,97 M. van het
linker contrefort, 2,45 M.
van het rechter contrefort, 1,16 M. boven het
plint.

'S HERTOGEN·
BOSCH.
W estelij ke kaaimuur van de
Breede- of Diezehavfm.

Peilschaal op de hoekblokken van den vleugel
eener ophaalbrug.

'S HERTOGENBOSCH.
Westelijke kaaimuur van de
Breede- of Diezehaven.

In den vleugel rechts
van de voorgaande peilschaal.

C2 113 . 'S HERTOGENBOSCH.
Bekleedingsm uur
langs den wal,
genaamd het Rondeel, bij de Diezehaven.

Hardsteenen peilschaal
de oostzijde van den
ronden toren, vormende
het ronde gedeelte van
den wal.

lil

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

GROOTE KRUISBOUT

8,137

en twee pijpbouten, een
338 millimeters er boven,
een 359 millimeters er
onder.

PEILMERKSTEEN

6,988

met een horizontale groef
en ingehakt hoogtecijfer
van 6 el 98,8 dm. boven
N.A.P.
.

GROOTE KRUISBOUT

8,500

E'n twee pijpbouten, een
482 millimeters er boven,
een 964 millimeters er
onder.

HOOFDMERK

8,536

en twee pijpbouten , een
454 millimeters er boven,
een 457 millimeters er
onder.

NULPUNT DER PEILSCHAAL, -

0,189

0,000

+ 0,189

5,399

5,59

+0,191

0,186

0,000 +-0,186

afgeleid uit de hoogten
der deelstrepE'n 5,575 M.
en 5,00 M. +- A.P.

PEILMERKSTEEN

met een horizontale groef
en ingehakt hoogtecijfer
van ö el 39,9 dm. boven
N.A.P.

NULPUNT DER PEILSCHAAL, -

afgeleid uit de hoogten
der deelstrepen 5,9.') M.
en 5,70 M. + A.P.
Waterstaatsregister X,
de Dieze, n O• 1.
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Merken
der
Volg- nauwkeurignum- heidsIner. waterpassingen.
I

Gemeente
en plaats van

Hoogte in M.

Nadere

Omschrijving

plaatsbeschrijving.

van het merk.

het merk.

I

I

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

I

!

I

'S HERTOGENBOSCH.
Sluis in de ZuidWillemsvaart bij
het Hinthamereind.

Rijkspeilschaal in het
noordwestelijk sluishoofd,
noordoostelijke
rechtstandsmuur, ten noordwesten van den slagstijl.

NULPUNT DER PEILSCHAAL, - 0,174
afgeleid uit de hoogten
der deelstrepen 5,30 M.,
5,40 M. en 6,00 M. + A.P.

0,000

+0,174

's HERTOGEN-

Rijkspeilschaal in het NULPUNT DER PEILSCHAAL, -0,194
zuidoostelij k Aluishoofd , afgeleid uit de hoogten
noordoostelijke
recht- der deelstrepen 5,70 M.,
standsmuur ten zuid- 5,80 M. en 5,\)0 M. -t- A P.
oosten van de deurkas.

0,000

-t-

10

'S HERTOGEN·
BOSCH.
Herberg, gemerkt
K 145, aan de
zuidzijde van den
straatweg
,-an
's Hertogenbosch
naar Grave tusschen de kilometerpalen 2 en 3.

Noord westel~ike of voorgevel; de linkerkant van
den steen ligt 0,91 M.
rechts van den ingang,
de onderkant ongeveer
0,90 M. boven beganen
grond.

PEILMERKSTEEN
met een horizontale groef
en ingehakt hoogtecijfer
van 7 el 04,5 dm. boven
N.A.P.

7,045

1

HEUSDEN.
Korenmolen, ten
oosten der stad,
even buiten den
vestingwal, toebehoorende aan
A. van Dieten.

Noordelijk van den
ingang; 2,30 M. links
van den steenen dag der
poort langs het ronde
oppervlak gemeten, ongeveer 0,50 M. boven beganen grond.

RONDE IJZEREN BOUT.

8,316

2

HEUSDEN.
Korenmolen, ten
oosten der stad,
even buiten den
vestingwal, toehehoorende aan
A. van Dieten .

Noordelijk van den ingang; 2,14 M. links van
den steenen dag der poort
langs bet ronde oppervlak
gemeten, ongeveer 0,931\1.
boven beganen grond.

RONDE BRONZEN KRUISBOUT.

8,744

8

HEUSDEN.
Mond der Oude
haven in het
noordoostelijk deel
der stad.

Noordelijke recbtstandsmuur, oostelijk einde,
gedeeltelijk in de rollaag;
de rechterkant 0,11 M.
links van den linkerkant
van den hardsteenen
hoeksteen, de bovenkant
0,11 M. onder den bovenkant der rollaag, de
onderkant één laag metselwerk onder den onderkant der rollaag.

PEILMERKSTEEN
met een horizontale groef
en. ingehakt hoogtecijfer
van 5,224 M. boven
N.A.P.
(Onbetrouwbaar door
verzakking).

5,224

8

9

C2 239

C2 240

BOSCH.
Sluis in de ZuidWillemsvaart bij
het Hinthamereind.

I

5,37

0,194

+0,146

I

6
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Melken
der
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10

I

Hoogte in M.
Gemeente
en .plaats van

Nadere

Omschrijving

plaatsbeschrij ving.

van het merk.

het merk.

boven
A.P.
tot nu

Verschil
in M.

i vo~~~n'l aange. nomen. I

I

I

HEUSDEN.
Stadhuis.

boven
NAP
. ..

Noordoostelijke zljgevel, rechts van den toegang tot de brandspuitbewaarplaats, in de inkassing van den pilaster;
0,30 M. rechts en 0,21 M.
lir.ks van de binnenzijde
der omloopende profieleering, 0,08 M. of één
laag metselwerk boven
de zandsteenen lijst, drie
lagen metselwerk onder
den eersten zandsteenen
band.

RONDE IJZEREN BOUT.

i~ 5,032

I

i
I

i

I

;

I

I

I
I

i

i

I

I
I

11

HEUSDEN.
Stadhuis.

Noordoostelijke zijgevel, rechts van den toegang tot de brandspuit:..
bewaarplaats, in de inkassing van den pilaster;
0,25 M. rechts en 0,26 M.
links van de binnenzijde
der omloopende profieleering, 0,08 M. of één laag
metselwerk boven den
eersten en drie lagen
metselwerk onder den'
tweeden zandsteenen band:

RONDE BRONZEN KRUISBOUT.

5,431

12

HEUSDEN.
Inlaatduikersluisje
in den vestingwal aan de Oude
haven.

Noordelijke frontmuur;
1,05 M. rechts van den
oostelijken, 0,34 M. links
van
den
westelijken
vleugel, 0,30 M. onder
den bovenkant of gelijk
met den onderkant. der
rollaag.

VIERKANTE IJZEREN BOUT
M. BOUT.

5,749

HEUSDEN.
Inlaatduikersluisje
In
den vestingwal aan de Oude
haven.

Noordelijke frontmuur ;
de rechterkant ongeveer
0,05 .M. links. -van de
aansluiting
met
den
westelijken vleugel, dB
onderkant drie lagen met- .
selwerk boven den hard~
steenen bovendorpel, der
schuifsponning. .

13

20 m.M. hoog en 20 m.M.
breed.
BOVENKANT.

PEILMERKSTEEN

met een horizontale groef
en ingehakt hoogtecijfer
van 3;904. M. boven
N.A.P.··

3,904

4,07

+0,166
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Hoogte in M.
Gemeente
en plaats van

Nadere

Omsehrij ving

plaatsbeschrij ving.

van het merk.

het merk.

~-~----'--b-o-v-e-n-I Verschil

boven
N.A.P.
gevonden.

t~t~~

in M.

aangenomen'l

I

14

HEUSDEN.
Huis aan den
Hoogen Maasdijk,
bewoond door B.
van Balsvoort, toebehoorende aan
M. Verhoekx, gemerkt n°. 2 A.

Naar de Doode Maas
gekeerde gevel, westelijke
zijde; de linkerkant _0,30
M. rechts van den steenen
dag van het links gelegen
raam, de rechterkant 0,35
M links van den westelijken zijgevel, de onder·
kant ongeveer 0,97 M.
boven beganen grond. De
gevel is gescheurd.

I

PEILMFJRKSTEEN
eene horizontale
i groef en ingehakt hoogteI cijfer van 8,689 M. boven
N.A.P.

8,689

8,87

I met

+0,181

I

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

1

2

HOEVEN EN ST.
MARTENSPOLDER.
Herberg, in 1880
bewoond door W.
Sepp ,
staande
aan het kruispunt
der wegen van
Oudenbosch naar
Rucphen, en van
Rosendaal naar
Etten, sectie F,
nO. 548.

Voorgevel, onder het
middelraam van den stal;
de loodlijn door het merk
is 0,58 M. van den linkerkant der raamopening en
0,56 M. van den rechter·
kant der raamopening
verwijderd; het merk ligt
ongeveer 1,61 M. boven
beganen grond.

GROOTE KRUISBOUT
en twee pijpbouten, een
329 millimeters er boven,
een 446 millimeters er
onder.

10,986

Voorgevel, onder het
C2 187 I HOEVEN EN ST.
l\IARTENSPOLDER. linker stalraam, ongeveer
I
I
Herberg, in 1880 0,70 M. boven beganen
bewoond door 'V. grond.
Sepp ,
staande
I
aan het kruispunt
i der wegen van
I
Oudenbosch naar
Rucphen en van
I
Rosendaal naar
I
Etten, sectie F,
I
!
nO. 548.

VIERKANTE BOUT
zonder groeven, 20 m.M.
hoog en 20 m.M. breed.
BOVENKANT.

10,064

Ct 216

1

1

1

--1---:-------1._-------'----------1---1----1

1

C2 179

1

I

KLUNDERT.
Huisje lil 1880
behoorende bij de
bloem fabriek van
Merkelbach achter
kilometerpaal 20.

Zuidoostelijke gevel,
onder het penant links
van het bovenste raam;
de linkerkant van den
peilmerksteen ligt 1,69 M.
rechts van den linkerhoek
van den gevel, de onderkant ongeveer 0,52 M.
boven beganen grond.

PEILMERKSTEEN
met een horizontale groef
en ingehakt hoo!!:tecijfer
van 4,224 M. + N.A.P.

4,224

4,44

+

0,216 .

L~_--,---_---:....-_---"-~---,---,

44
Merken
der
Volg- nauwkeurignum- heidsmer. waterpassingen.
I
3

Cl 209

Gemeente
en plaats van

_I

HO_O_g_te-,--in_M_.
Nadere

Omschrijving

plaatsbeschrij ving.

van het merk.

het merk.

KLUNDERT.
Protestantsche
kerk te Moerdijk.

Noordelijke of voor- I
HOOFDMERK
gevel, rechts van den en twee pijpbouten, een
hoofdingang, 0,30 M. yan 285 millimeters er boven,
de raamopening, ongeveer een 394 millimeters er
2,21 M. boven beganen onder.
grond.

-boven Verschil
boven
A.P. I • M
N . A .P. tot
nu
lil
.
geaange· vonden.
nomen. i
I
1

2,719

!
--I----I----~·- - - 1 - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - 1 - - - 1 - - - 1- - -1
i

1

LEENDE.
Katholieke kerk.

Koorzijde, in het contrefort links van het
middelveld, 0,45 M. van
den rechterkant, 0,47 M.
van den linkerkant van
het contrefort, 0,71 M.
boven het plint.

GROOTE KRUIS BOUT

29,881

en twee pijpbouten, een
384 millimeters er boven,
een 152 millimeters er
onder.

I

I

I
I

!
1

--1-----------1----I

1

2

LITH.
Schuur van het
huis,
genaamd
"Het witte huis",
staande aan den
Hamdijk, bewoond
door en toebehoorende aan .I.
van Geffen, gemerkt D 42.

Noordoostelijke of voorgevel; de zijkanten 0,33 M..
van den noordelijken zijgevel en 1,85 M. van den
steenen dag van de deur,
de bovenkant 0,35 M.
onder de voeg, overeenkomende met den bovenkant van den onderdorpel,
de onderkant 0,42 M.
boven beganen grond.

LITH.
Huis buitendijks,
bewoond door Joh.
van Maren en toebehoorende aan
Roelof Nentels.
gemerkt D 5.5. '

Oostelijke hoek van den
zuidelijken of voorgevel;
de rechterkant 0,35 M.
links van den oostelijken
zijgevel, de linkerkant
1,42 M. rechts van den
steenen dag van het oostelijk raam, de bovenkant
1,31 M. onder den onderkant van de muurplaat
en de onderkant 0,78 M.
boven bestrating.

PEILMERKSTEEN

9,455 I

met een horizontale groef
en ingehakt hoogtecijfer
van 9 el 45,5 dm. boven
N.A.P.

PEILMERKSTEEN

met een horizontale groef
en ingehakt hoogtecijfer
van 9 el 57,5 dm. boven
N.A.P.

9,575

45
-':-----~--------.,...-----------~-----------:---------~--...,
Merken
Hoogte in M. I

der
nauwkeurignum- heidsmer. waterpassingen.

Gemeente

Volg-

3

I
I

Nadere

Omschrijving

plaatsbeschrijving.

van het merk.

----~~b~o~v-en-I Verschil
boven

NAP
. "

het merk.

I
1,

1

4

5
i

6

en plaats van

A.P.

tot nu
gevonden. aangenomen.

in M.
I
I

PEILMERKSTEEN
Noordóostelijke ofvoor-]
gevel; de linkerkant 0,16 I met een horizontale groef
M. rechts van den steenen en ingehakt hoogtecijfer
dag van de noordelijke van 9 el 09,9 dm. boven
of winkeldeur, de rechter- N.A.P.
kant 0,ö7 M. links van
den Fiteenen dag van het
raam, de bovenkant 2,20
M. onder den onderkant
van de muurplaat en de
onderkant 0,93 M. boven
bovenkant plint.

9,099

LITH. ,
Huis
bewoond
door en toebehoorende aan den
bakenmeester A.
van Tuil, gemerkt
D 68.

Westelijke
zijgevel,
ANKERKNOOP.
meest noordelijke ankerBOVENKANT.
knoop van de laagste rij I Register X, 1ste ged.,
ankers in dien gevel; het I nO. 102.
midden 0,40 1\1. rechts
van den noordelijken of
voorgevel en 0,34 M. links
van het verlengde van
den steenen dag van het
westelijke raam, de bovenkant 0,88 M. van den
onderkant van den raamdorpel en ] ,50 M. boven
beganen grond.

8,687

8,77

+0,083

LITH.
Huis
bewoond
door en toebehoorende aan den
bakenmeester A.
van Tuil, gemerkt
D 68.

Westelijke gevel, meest
noordelijke ankerknoop
van de bovenste rij ankers
in dien gevel.

11,997

12,08

+0,083

LITH.
Huis
bewoond
door en toebehoorende aan de wed.
T. van Straaten,
gemerkt B 42.

Noordoostelijke of voorgevel; het midden van
den bout ligt 0,25 M. van
de dagzijde van het noordelijk en 0,43 M. van de
dagzijde van het zuidelijk
raam, 2,11 M. onder den
onderkant van den bovengelegen ankerknoop en
0,35 M. of 7 lagen metselwerk boven het plint.

9,044

9,13

+0,086

LITH.
Logement
genaamd "St. Joris",
bewoond door en toebehoorende
aan J. W. van
Bergen, gemerkt
Dl.

ANKERKNOOP.
ONDERKANT.

Register X, lste ged.,
nO. 102.

VIERKANTE IJZEREN
KRUISBOUT

met eene horizontale en
eene verticale groef, 14
m.M. hoog en 14 mMo
breed.
Register X, l~te ged.,
nO. 100.

413
Merken
der
Volg- nauwkeurignum- heidsmer. waterpasI singen.

7

I

Hoogte in M.
Gemeente

Nadere
plaatebeschrijving.

van het merk.

het merk.

N.A.P.
geI vonden.

N oordoostehjke of voorgevel; de rechterkant
0,22 M. links van den
noordelijken hoek, de linkerkant 0,63 M. rechts
van de dagzijde van de
omlijsting van het noordelijke lichtkoz\in, de bovenkant 2,49 M. onder
den onderkant van de
muurplaat, de onderkant
0,37 M. onder den bovenkant van den gemet~el
den keermuur.

LITH.
Huis
bewoond
door en toebehoorende aan A.
T. van der Voort
te Lith, gemerkt

B 47.

8

Omschrijving
boven

en plaats van

PEILMERKSTEEN

N.A.P.

Voorvlak van het borPEILMERKSTEEN
dès; de zijkanten 0,33 M. met een horizontale groef
uit den dag der poort en I en ingehakt hoogtecijfer
0,68 M. van den baksteen- van 9 el 11,3 dm. boven
kant van de hellende ar· N.A.P.
duinsteenen deklijst der
trap, de bovenkant 0,70 M.
onder den onderkant derzelfde deklijst en de onderkant 0,47 5 M. boven
het plint.

LITH.
Raadhuis te Lith.

8,925

met een horizontale groef
en ingehakt hoogtecijfer
van 8 el 92,5 dm. boven

. 9,113

1

9

LITH.
Hervormde kerk
te Lith.

I
10

LITH.
Huis
bewoond
door Rosso en toebehoorende aan
F. van ErpteLith,
gemerkt A 25.

Oostelijke gevel; 3,92 M.
links van den hoek, 0,78 M.
rechts van den tegenovergestelden hoek, de bovenkant 1,53 M. onder den
onderkant der rondloopende lijst en ongeveer
0,50 M. boven beganen
grond.

RONDE IJZEREN BOUT.

PEII,MERKSTEEN
Oostelijke zijgevel; de
zijkanten 2,56 M. links met een horizontale groef
van den noordelijken of en ingehakt hoogtecijfer
achtergevel en 1,13 M. van 8 el 69,5 dm. boven
rechts van den verticaal N.A.P.
der ommetseling van het
raam, de bovenkantO,04M.
en de onderkant 0,28 M.
onder den onderkant van
den onderdorpel van het
lichtk()z\in, de bovenkant
gelijk met den bovenkant
van de schuine steenen
voeting van het huis en
de onderkant 1,17 M.
boven beganen grond.

8,762

8,695

boven

A.P.

tot nu
aangenomen'l

Verschil
in M.

47
Merken
der
Volg- . nauwkeurignum- heidswatermer.
pasI sin~en.
11

Hoogte in M.
Gemeente

LITH.

LITH.

LITH.
Rijks veerhuis,
bewoond door de
Wed. A. VersfeIt ,
gemerkt A 17.

14

LITH.
Peilput, aan het
einde van den
veerweg, bij het
rijksveerhuis.

15

LITH.
Peilput, aan het
einde van den
veerweg, bij het
rijksveerhuis.

I

_-'-------:

plaatsbeschrijving.

van het merk.

Noordelijke gevel; 0,28
M. links van den westelijken zijgevel, 1,51 M.
rechts van den steenen
dag van het kelderraam,
0,11 M. boven het plint
en ongeveer 0,94 M. boven
beganen grond.

RONDE IJZEREN BOUT.

7,527

Noordelijke gevel; 0,37
M. links van den westelijken zijgevel, 1,42 M.
rechts van den steenen
dag van het kelderraam,
0,53:VI. boven het plint
en ongeveer 1,33 M. boven
beganen grond.

RONDE BRONZEN KRUISBOUT.

7,946

het merk.

Rijks
veerhuis,
bewoond door de
wed. A. Versfelt,
gemerk A 17.

13

Omschrijving

en plaats van

Rij ks veerhuis,
bewoond door de
wed. A. VersfeIt,
gemerkt A 17.

12

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

Nadere

Tegen den noord westelijken hoek van het
veerhuis. De peilschaal
heeft een rechtsche en
een linksehe verdeeling
in centimeters, beide tellende van 6,60 M. tot
9,ö5 M. + A.P.

Oostzijde van den veerdam, op li5 M. uit den
linker-Maasb3ndijk. De
bovenkant 0,32 M. of 6
lagen metselwerk onder
den onderkant der dekzerk en 0,455 M. onder
den bovenkant der dekzerk, het midden 0,195 M.
links van den linkerkant
der ondervolgende hardsteenen peilschaal.

NULPUNT DER
- 0,161
HARDSTEENEN PEILSCHAAL,
NOORDELIJK VLAK,
afgeleid uit de hoogten
der deelstrepen 7,24 M.
en 7,48 M. + A.P.
WESTELIJK VI,AK,
- 0,159
afgeleid uit de hoogten
der deelstrepen 7,24 M.
en 7,48 M. + A.P.
Register X, 1ste ged.,
nO. 99b.
(Vóór deze peilschalen
staat een van geëmailleerd ijzer, tellende tot
9,22 M. + N.A.P.)
RONDE IJZEREN BOUT.

-'--

+0,161

0,000

+0,159

6,063

NULPUNT DER
- 0,118
Tegen den gemetselden
wand van den put; peil- HARDSTEENEN PEILSCHAAL,
schaal verdeeld in centi- afgeleid uit de hoogte
n-,eters, tellende van 2,90 der deelstreep 6,00 M. +
M. tot 6,40 M. + AP., A.P.
Register X, 1ste ged.,
met het opschrift: "Rijks
nO. 99a.
Peilschaal boven A.P.".
(Bedekt door een geemailleerd ijzeren peilschual, tellende tot 6,26
M. + N.A.P.)
-'--

0,000

0,000 I + 0,118
I

I

I
1

I

-...:..._~_-'-I
_ _- '
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Merken
der
Volg- nauwkeurignum- heidsmer. waterpassingen.
16

Hoogte in M.
Gemeente

I

LITH.

LITHOIJEN.
Woning bewoond
door en toebehoorende aan ThulI,
gemerkt 123.

2

LITHOIJEN.
Huis bij het Lithoijensche veer,
bewoond door J.
van Drunen en
toebehoorende aan
W. Jansen , gemerkt 84.

4

Omschrijving

plaatsbeschrijving.

van het merk.

het merk.

Huis, bewoond
door H. Schouten
en toebehoorende
aan M. Rijs te
Lith,
gemerkt
A 16.

1

Nadere

en plaats van

LITHOIJEN.
Huis aan den afweg naar Oss, bewoond door en
toebehoorende
aan J. Boe~jen, bij
de Lithoijensche
schans, gemerkt
nO. 10.

Noordwestelijke z~jgevel;
PEILMERKSTEEN
de zijkanten 0,65 M. van met een horizontale groef
den dag van het noor- en ingehakt hoogtecijfer
delijk en 1,26 M. van den van 9 el 14,2 dm. boven
dag van het westelij k N.A.P.
lichtkozijn, de bovenkant
1,98 M. onder de voeg,
overeenkomende met den
bovenkant van het lichtkozijn en 2 lagen metselwerk boven de voeg, gelijk
met den onderkant van
den raamdorpel, en de
onderkant ongeveer 0,13
M. onder de voeg, overeenkomende met de on·
derkanten der vensterdorpels en 1,10 M. boven
beganen grond.

Yoorgevel; 4,01 M.links
van den steenen dag der
deur, 2,20 M. onder den
onderkant van den ankerknoop, 0,36 M. rechts van
den zij~evel, de bovenkant 0,08 M. boven den
i bovenkant van het plint
en ongeveer 0,57 1\1. boven
beganen grond.
Westelijke zijgevel; het
midden van den bout
0,28 M. links van den
zuidelijken of voorgevel
en ] ,751\1. rechts van den
verticaal der ommetseling
van het lichtkozijn , de
bovenkant 0,58 M. boven
beganen grond.
Noordelijke
zijgevel;
de linkerkant 0,40 M.
rechts van den oostelijken
of voorgevel, de rechterkant l,38 M. links van
het verlengde van de
dagzijde der ommetseling
van het eerste lichtkozijn,
de bovenkant 0,42 M.
onder den bovenkant van
het plint en de onderkant
0,42 M. boven beganen
grond.

boven
boven
A.P.
N.A.P.
tot nu
geaange·
I vonden. nomen.
9,142

RONDE IJZEREN BOUT.

9,160

VIERKANTE IJZEREN
BOUT

9,336

zonder groeven, 20 m. M.
hoog en 20 m.M. breed.
BOVENKANT.

PEILMERKSTEEN

met een horizontale groef
en ingehakt hoogtecijfer
van 8,05 M. boven N.A.P.

8,0.50

Verschil
in M.
I

I

49
I

Merken
der
Volg- nauwkeurignum- heidslner. waterpasI
singen.

Hoogte in M.
Gemeente
en plaats van
1

het merk.

Nadere

Omschrijving

plaatsbeschrijving.

van het merk.

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

I
I

I

I

I

I

LITHOIJEN.
Teeffelsche uitwateringsduikersluis.

I
1

Noordwestelijk of buitenfront ; de zijkanten
1,04 M. van den zuidelijken en 1,01 M. van den
noordelijken vleugelmuur,
de onderkant 1,57 M.
boven den gemetselden
toog der sluisopening, de
bovenkant 0,38 M. onder
den bovenkant van de
rollaag.

PEILMERKSTE}]N
I 7,253 I
me~ een horizontale groef
en ingehakt hoogtecijfer I
van 7,253 M. boven I
:
N.A.P.
I
I

den verlengàen
In
noordelijken of bovenbinnenvleugelmuur ; het
midden 0,25 M. van de
opgaande lijn tusschen
den noordelijken vleugelmuur en zijn verlengde
naar het front, 2,89 M.
boven den fundeeringllvloer en 0,29 M. onder
den bovenkant der vlechting.

6,304
VIERKANTE IJZEREN
KRUISBOIlT
met twee
groeven,
volgens de diagonalen,
14 m.M. hoog en 14 m.M. i
breed.
I
BOVENKANT.
I
Register X, lste ged., I
nO. 93 geeft voor midden
bout 6,35 M. + A.P.

I

i

I
!

•
6

I

LITHOIJEN.
Teeffelsche uitwateringsduikersluis.

1

1

I

PhlLMERKSTEEN
met een horizontale groef I
en ingehakt hoogtecijfer I
van 5,~2 M. boven N.A,P'I

noordelijke
LITHOIJEN.
I Verlengde
Teeffelsche uit- of bovenbinnenvleugelwateringsduiker- muur, rechts van den
vierkanten ijzeren kruissluis.
bout.

7

1

-~an

1

I~---I

MAARHEEZE.
--I-Westz:de--,-link,
I
HOOF","'"K
1
Toren der Katho- den ingang, in het plint; I en twee pijpbouten, een
o,m~ M. rechts van den
274 millimeters er boven, I
lieke kerk.
linkerhoek van den muur, een 258 millimeters er I
1,00 M. van de deur- onder.
opening, 0,38 M. onder
den bovenkant van het
I
plint. ongeveer 1,40 M.
boven beganen grond.

Cl 178

1

I

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

1

I

I

t__

---------- - - ----------i---I----I---'---I

~:N DRIMNoordwestelijk front;
PEILMERKSTI<JEN
MELEN.
de linkerkant 0,56 M. met een horizontale groef
Duiker onder den I rechts van den linkerhoek en ingehakt hoogtecijfer
dijk van Hooge van het front, de rechter- van 1 el 12,9 dm. boven
naar kant 0,15 M. links van N.A.P.
Zwaluwe
Drimmelen.
den steenen dag van
den boog, de bovenkant
0,35 M. onder den boven- •

I MADE
.

I

.:..I_ _----'

I

.....:._k_a_n_t_d_e_r_d_e_k_ze_r_k_._ _

~I

I 1.129

I
I

I

i
I
I

I

I

---,I~-_~~-_-,--_-!
7

50

I

Merken
der
Volg- nauwkeurignum- heidsmer. waterpassingen.

I

Hoogte in M.
Gemeente

Nadere

Omschrijving

en plaats van
plaatsbeschrijving.
het merk

boven
van het merk.

I N.A..P.
I ge-

3

MADE EN DRIMMELEN.
Woning op. den
dijk van Hooge
Zwaluwe
naar
Drimmelen, bewoond door J.
Mustert en toebehoorende aan K.
Hagens, gemerkt
D 14ö.

Zuidwestelijke of voorgevel; 0,57 M. rechts
van den steenen dag van
het venster, 0,67 M.links
van den rechterhoek van
den gevel en ongeveer
0,37 M. boven beganen
grond.

MADE EN DRU[·
MELEN.
Woning op den
dij k van Hooge
Zwaluwe
naar
Drimmelen, bewoond door J.
Mustert en toebehoorende aan K.
Hagens, gemerkt
D 143.

Zuidoostelijke zijgevel;
de linkerkant 1,25 M.
rechts van den linkerhoek
van den gevel, de rechterkant 0,20 M. links van
den steenen dag van het
venster en het midden
der groef ongeveer 0,54 M.
boven beganen grond.

VIERKANTE IJZEREN
KRUISBOUT

met één horizontale en
twee verticale groeven,
18 m.M. hoog en 18 mMo
breed.

I 3,784
I
I
I
I
!
I

PEILMERKSTEEN

3,834

met een horizontale groef
en ingehakt hoogtecijfer
van 3 el 83,4 dm. boven
N.A.P.

I
4

MADE EN DRIMMELEN.
Woning aan den
dijk van Hooge
Zwaluwe
naar
Drimmel.en, bewoond door C.
den Dunne en
toebehoorende
aan mevr. de wed.
N. 8mits, gemerkt
() 145.

Voorgevel; 1,29 M.
boven den steenen dag
van het keldervenster,
0,55 M. rechts van den
linkerhoek van den gevel,
1,73 M. links van den
steenen dag van het
venster en ongeveer 1,82
M. boven beganen grond.

RONDE IJZEREN BOUT.

2,095

PEILMERKSTEEN

2,749

I
1

I

7

Oostelijke vleugel van
MADE EN DRIMMELEN.
het zuidelijk landhoofd;
Brug te Drim- I de linkerkant 1,58 M.
I rechts van de meest rechtmelen.
: sche schotbalksponning ,
I de rechterkant 1,56 M.
links van de deursponning en de bovenkant
0,71 M. onder de dekzerk.

met een horizontale groef
en ingehakt hoogtecijfer
van 2 el 74,9 dm. boven
N.A.P.

A.P.

in M.
tot nu
aangeI vonden.
nomen. I
I

2

boven Verschil

51
Merken
der
Volg- nauwkeurignum- heidsmer. waterpasI singen.

9

Hoogte in M.
Gemeente

Nadere

Omschrijving

plaatsbeschrij ving.

van het merk.

en plaats van
het merk.

MADE EN DRIMNoordelijke zijgevel; de
MELEN.
linkerkant 3,11 M. rechts
Woning bij de van den steenen dag van
brug te Drimme- het linker venster. en het
len, bewoond door midden der groef ongeen toebehoorende veer 1,54 M. boven begaaan A. D. den nen grond.
Dunne, gemerkt
D 19.

PE J LMERKSTEEN

boven Verschil
boven
A.P.
N.A.P.
in M.
tot nu
geaangeI vonden. nomen. i
5,089

met een horizontal-e groef
en ingehakt hoogtec~ifer
van 5 el 08,9 dm. boven
N.A.P.

10

MADE EN DRIMMELEN.
Kerk te Drimmelen.

Zuidelijke gevel; 0,45 M.
rechts van den steenen
dag der deur, 0,88 M.
links van den rechterhoek
van het gevelvlak, 0,11 M.
boven het plint en ongeveer 0,55 M. boven
beganen grond.

RONDB IJZEREN BOUT.

1,429

11

MADE EN DRIMMELEN.
Kerk te Drimmelen.

Zuidelijke gevel; 0,42M.
rechts van den steenen
dag der deur, 0,90 M.
links van den rechterhoek
van het gevel vlak, 0,ï4 M.
boven het plint en ongeveer 1,20 M. boven beganen grond.

RONDE BRONZEN KRUISBOUT.

2,059

13

MADE EN DRIMMELEN.
Veerhuis te Drimmelen, bewoond
door en toebehoorende aan H.
C. 8tijnis , gemerkt D 6.

Tegen de houten peilNULPUNT DER
-1,969
schaal bevestigd. ten zuid- GgËMAILLEERD IJZEREN
westen van het Veerhuis
PgILSCHAAL,
met het opschrift: "Maas- afgeleid uit de hoogte
mond, nul ligt 2,00 M.-7- van ondervolgenden bout.
A.P.", tellende tot 3,40M.,
verdeeld in centimeters.

15

MADE EN DRIMMELEN.
Veerhuis te Drimmelen, bewoond
door en toebehoorende aan H.
C. Stijnis , gemerkt D 6.

Oostel~i ke zijgevel; 0,40
M. rechts van deb linkerhoek van den gevel, 0,43
M. links van den steenen
dag van de deur en ongeveer 0,38 M. boven beganen grond.

VlERK ANTE IJZEREN
BOUT,
M. BOUT.

22 m.M. hoog ell 22 m.M.
breed.
.
BOVENKANT.

:1,804

-

2,00

1- 0,031

52
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 ! Verschil
boven
N.A.P.
A.P.
tot
nu ·1'10 M .
geaangevonden.
nomen. I

16

MADE EN DRIMMELEN.
Bierhuis aan den
dijk van Geertruidenberg naar
Drimmelen, genaamd "Stroomen Landzigt", bewoond door A.
van Dongen en
toehehoorende aan
de Gorshuizen te
Geertruidenberg,
gemerkt D 11.

Noordelijke gevel; de
linkerkant 0,84 M. rechts
van den steenen dag van
het venster, de rechterkant 1,21 M. links van
den rechterhoek van den I
gevel en het midden der
groef ongeveer 0,77 M.
boven het straatje.

PEIL)IERKSTEEN
met een horizontale groef
en ingehakt hoogtecijfer
van 4 el 79,6 dm. boven
N.A.r.

4,796

17

MADE EN DRIMMELEN.
Bierhuis aan den
dijk van Geertruidenberg naar
Drimmelen, genaamd "Stroomen Landzigt", bewoond door A.
van Dongen en
toebehoorende aan
de Gorshuizen te
Geertruiden berg,
gemerkt D 11.

Noordelijke gevel, 2
lagen metselwerk onder
den boven beschreven
peilmerksteen.

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

4,571

18

Noordelijke gevel; 0,37
MADE EN DRIMM. rechts van den rechMELEN.
Bierhuis all.n den terkant van den peildijk van Geer- merksteen, 0,84 M. links
truidenberg naar van den rechterhoek van
Drimmelen, ge- den gevel, en ongeveer
naamd "Stroom- 0,78 M. boven het straatje.
en Landzigt". bewoond door A.
van Dongen en
toebehoorendeaan
de Gorshuizen te
Geertruiden berg,
gemerkt DIl.

VIERKANTE IJZEREN
KRUISBOUT
met één horizontale en
twee verticale groeven,
18 m.M. breed en 18
m.M. hoog.
Register VII, bijlage 3,
nO. 23.

4,809

+0,151

4,96

--I---I------------------------------------~I---~I----1---1

I
I

I

I

lIEGEN, HAREN
EN MACHAREN.
Megensche
of
Maasakkersche
duikersluis, nabij
het gemeentelijk
veerhuis te Megen.

Zuidelijk of binnenfront; de zijkanten 1,:n M.
van de schotbalksponning
van den oostelijken vleugelmuur der sluis en 1,22
M. van de sponning des
westelijken vleugèlmuurs,
de bovenkant 1,17 M. onder
den bovenkant van den
deksteen.

PEILMERKS'fEEN
7:564
met een horizontale groef
I
en ingehakt hoogtecijfer
I
van 7,564 M. boven I
N.A.P.

I

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

I
Nadere

Omschrijving

boven Verschil
A.P.
in M.
~.A.P.
tot nu
I ge·
aangeI vonden. nomen. ,

plaatsbeschrijving.

van het merk.

MEGEN, HAREN
EN MACHAREN.
Franciscanerkerk
te Megen.

Noordelijke voorgevel,
van het oosten tellende
tusschen de derde en
vierde lycene; 1,8.1 M.
van de derde en 1,82 M.
van de vierde lycene,
0,45 M. boven het schuin
oploopende klinkerrabat.

RONDE IJZEREN BOUT.

8,489

MEGEN, HAREN
EN MACHAREN.
Franciscanerkerk
te Megen.

Noordelijke ofvoorgevel,
van het oosten tellende
tusschen de derde en
vierde lycene; 1,75 M.
van de derde en 1,91 M.
van de vierde lycene, 1,08
M. boven het schuin oploopende klinkerrabat.

RONDE BRONZEN KRUISBOUT.

9,113

het merk.

,
I

I

_I

boven

en plaats v:tn

4

5

_H_O_O_g_te---,-----in_M_.
Gemeente

6

Noordoostelijke ofdijkMEGEN, HAREN
EN MACHAREN. gevel; de zijkanten .1,16 M.
Huis aan den uit den achtergevel en
Maasdijk te Me- 1,18 M. van de opgaande
gen, bewoond door, raamommetseling, de onA. Wanner en W. 'derkant 1,25 M. boven
de Reuver en toe- beganen grond.
behoorende aan
A. W!luner , gemerkt A 93.

PEILMERKSTEEN
10,162
met een horizontale groef
en ingehakt hoogtecijfer
van 10,162 M. boven
N.A.P.

7

MEGEN, HAREN
EN MACHAREN.
Gevangentoren te
Megen.

Zuidoostelijk front; de
zijkanten 1,37 M. van den
steenen dag der deur en
0,82 M. van het oostelijk
front, de onderkant 1,62
M. boven beganen grond.

PEILMERKSTEEN
11,045
met een horizontale groef
en ingehakt hoogtecijfer
van ] 1,04.1 1\1. boven
N.A.P.

8

Zuidwestelijke zijgevel;
MEGEN, HAREN
EN MACHAREN. het midden van den bout
Kapel aan de Ka- ligt 0,61 M. van den westepelstraat te Megen. lijken hoek en 0,62 M.
van het verlengde der opgaande raamommetseling,
0,40 M. boven het straatje
en 0,72 M. onder den
onderkant van den peilmerksteen.
MEGEN, HAREN
EN MACHAREN.
Kapel aande Kapelstraat te Megen.

1

Zuidwestelijke zijgevel;
de zijkanten 0,43 M. van
den voorgevel en 0,44 M.
van de dagzijde der raamommetse:ing, cte .onderkant 1,12 M. boven het
steenen straatje, de bovenkant 1,27 M. onder
den onderkant der baksteenen gootlijst.

VIERKANTE IJZEREN
KRUISBOUT
met één horizontale en
twee verticale groèven,
16 m.M. hoog en 16 m.M.
breed.
Register X, 1ste ged.,
nO, 72.

PEILMERKSTEE~

met eene horizontale
groef en ingehakt hoogtecijfer van 7,476 M. boven
N.A.P.
Register X, 1ste ged.,
nO. 72 geeft voor bovenkantpèilmerksteen 7,66
M.+A.P.

10,20

+0,038

6,635

6,70

+0,065

7,476

7,54

+

0,064
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Merken
der
Volg- nauwkeurignum- heidsmer. waterpassingen.

101

Hoogte in M.
Uemeente

Nadere

en plaats van

Omschrij ving

plaatsbeschrij ving.

van het merk.

het merk.

,

I

1

I

Noordoostelijke of voorEN MACHAREN. gevel; de zijkanten 0,68
Huis, bewoond M. van den noordelijken
door en toebe- hoek en 0,67 M. van de
hoorende
aan dagzijde der raamommetMichiel Geldens, seling, de onderkant 1,25
te Macharen, ge- M. boven bf'ganen grond
merkt 0 11.
of stoep en de bovenkant
1,49 M. onder den onderkant van den ankerknoop.

MEGEN , HAREN

boven Verschil
AP
totn'u
in M.
(fel b
aangevonden.
II
I nomen. I
b oven
K.A.l'.

I
9,782 I

PEILMERKSTEEN
met eene horizontale
groef en ingehakt hoogtecijfer v:tn 9,782 M. boven
N.A.P.

i

9,86

+0,078

I
1

I

I
:

1

I

11

Zuidoostelijke zijgevel;
de zijkanten 0,57 M. van
den oostelijken hoek en
0,66 1\1. van de verlengde
lijn der opgaande raamommetseling, de bovenkant 2,00 M. onder den
onderkant van den ankerknoop,
de onderkant
0,85 M. boven beganen
grond.

MEGEN , HAREN

PEILMERKSTEEN
met eene horizontale
groef en ingehakt hoogtecijfer van 9,8ö M. boven
N.A.P.
Register X, lste ged.,
nO. 73, geeft voor bovenkant peilmerksteen 10,08
M.+A.P.

9,860

9,97

Zuidoostelijke zijgevel;
VIERKANTE IJZEREN
het midden 0,78 M. van
KRUISBOUT
den oostelijken hoek, met één horizontale en
1,15 M. van den steenen twee verticale groeven,
dag van het kelderraam, 16 m.M. hoog en 16 m.M.
0,67 M. onder den onder- breed.
kant van den hardsteen en I
Register X, lste ged.,
' peilmerksteen en 0,18 M. I n° 73.
I
I boven beganen grond.

9,064

9,17

EN MACHAREN.
Huis, bewoond
door en toebehoorende aan Theodorus van der.
Sluis te Macharen.!

12

MEGEN, HAREN
EN MACHAREN.
Huis, bewoond
door en toebehoorende aan Theodorus Vlln der
Sluis te Macharen.

I,

!

I

O. 290

+0,106

I

I

I

I

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

I

I

1

+0,110

I

I

I
---1---------------1------------ ;--7--

I

MOERGESTEL.
I Voorzijde links van den I
HooJt'DMERK
14,860
Toren der Katho- I ingang, 0,44 M. rechts en twee pijpbouten, een II
lieke kerk.
van het linker contre'ort, I 369 millimeters er boven,
0,45 M links van de deur, I een 479 millimeters er
I 0,70 M. boven het plint, onder.
I ongeveer 2,00 M. boven
I beganen grond.

I
!

II

-.I--I·------I--------------·_---------I---i--·I,--I
1

NULAND.
Toren der Katholieke kerk.

Voorzijde, links van den
HooFDMERK
I 8,419
ingang, 0,39 M. rechts en twee pijpbouten, een
van het linker contrefort, 441 millimeters er boven, I
I 0,40 M links van de om- I een 400 millimeters er
lijsting om deur en raam, onder.
I
ongeveer 2,10 M. boven
beganen grond.

I

I,!

'

I
I

-I--I---I-----~----I.---I--I

I
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1

Merken 1
der
Volg- nauwkeurig-I
num- heidswatermer. I
pasI singen.

Hoogte in M.
Gemeente

Nadere

Omschrijving

plaatsbeschrijving.

van het merk.

en plaats van
het merk.

·1

!

OIJEN EN TEEFFELEN.

Rchuur bij de
boerderij van het
kasteel te Oijen,
bewoond door Ph.
de Werd en toebehoorende aan
8mits van Oijen,
te Eindhoven.

2

OIJEN EN TEEFFELEN.

Huis, bewoond
door J. van Oss
te Oijen en toebehoorende aan
S. van Wezel te
Amsterdam, gemerkt A 6!-l.

3

OIJEN EN TEEFFELEN.

Huis, bewoond
door .T. van Oss
te Oijen, en toebehoorende aan
S. van Wezel te
Amsterdam, ge·
merkt A 69.

4

boven Verschil
boven
A.P.
N.A.P.
in M.
nu
tot
geaangeI vonden. nome!!'1

OIJEN EN TEEFFELEN.

Voorgevel, 1,00 M l:nks
van de dagzijde der poort,
3,5.5 M. rechts uit den hoek
van den gevel, 1,58 5 M.
onder den onderkant var.
den ankerknoop, ongeveer
1,00 M. boven beganen
grond.

RONDE IJZEREN BOUT.

8,21:.l

Zuidoostelijke zijgevel;
het midden van den bout
1,70 M. van de dagzijde
der raamommetseling ,
5,2.5 M. van den achtergevel of ongeveer in de
lijn gaande loodrecht uit
het midden van de krimpgoot, in de voeg overeenkomende met den bovenkant der rollaag onder
het venster, 0,73 Mboven
beganen grond.

VIERKANTE IJZEREN
KRUISBOUT

9,583

Zuidwestelijke of voorgevel; de zijkanten 0,35
M. van den zuidelijken
eindgevel en 1,80 M. van
de ommetseling van het
zuidelijke lichtkozijn, de
bovenkant 2,14 M. onder
den onderkant der muurplaat, de onderkant 0,73
M. boven beganen grond
(straatje i en gelijk met
de voeg overeenkomende
met den bovenkant der
rollaag onder het venster.

Noordoostelijke of voorgevel; de zijkanten 0,17
Huis, genaamd M. van den steenen dag
"Batavia". be- der deur en 0,60 M. van
woond door en de raamommetseling, de
j :lebehoorende aan bovenkant 1,55 M onder
de wed. J. A. van den onderkant van den
der Kaay te Oijen, bovengelegen ankerknoop,
gemerkt A, n° H7. de onderkant 0,85 M.
boven beganen grond.

met een horizontale en
een verticale groef, 16
m.M. hoog en 16 m.M.
breed.

PEILMERKSTEEN

9,7.57

met een horizontale groef,
en ingehakt hoogtecijfer
van 'd,7.57 M. boven
NA.P.

PEILMERKSTEEN

met een horizontale groef
en ingehakt hoogtecijfer
van 9,572 M. boven
N.A.P.

9,.572
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I

Merken
der
Volg- nauwkeurignum- heidsmer. waterpasI singen.

Gemeente
en plaats van

Nadere

Omschrijving

plaatsbeschrijving.

van het merk.
I

OIJEN EN TEEFFELEN.

Huis, bewoond
door en toebehoorende aan A.
van Oss te Oijen,
gemerkt A, n° 89.
OlJEN EN TEElt'FELEN.

9

Huis, bewoond
door en toebehoorende aan A.
van Oss te Oijen,
gemerkt A, nO. 89.

01JEN EN TEEFFELEN.

10
1

Huis aan den
Maasdijk te Oijen,
bewoond door J.
van Geenen, toebehoorende aan
het
RoomschKatholieke kerkbestuur, gemerkt
A 105.

In den paal van een
door drie palen geschoorden ducd'alf.

Zuidwestelijke of voorgevel, het midden van
den bout 0,15 M. van
den zuidelijken eindgevel,
1,43 M. van den verticaal
van de dagzijde der raamommetseling , 2)~5 M.
onder de muurplaat en
0,43 M. boven beganen
grond (bestrating).

OIJEN EX TEEFFELEN.

13

OIJEN EN TEEF·
FELEN.

14

OIJEN F~N TEEFFELEN.

V1ERKA~TE IJZEREN
KRUISBOUT

Voorgevel, 0,62 M. links
van het meest rechts geRaadhuis, gemerkt legen raam, 0,48 5 M.
rechts van het tweede
A 113, te Oijen.
raam, 0,24 M. boven den
bovenkant van den peilmerksteen, 1,055 M. boven
de stoep.

Voorgevel, 0,29 M. linkS
van het hardsteenen koRaadhuis, gemerkt zijn van het meest rechts
gelegen raam, 0,33 M.
A 113, te O\jen.
rechts van het hardsteenen kozijn van het tweede
raam, de bovenkant 0,81
M. boven de stoep.

I

6,61ï

met een horizontale en
twee verticale groeven,
16 m M. hoog en 16m.~1.
breed.

9,145

VIERKANTE IJZEREN
KRUISBOUT

met een horizontale en
twee verticale groeven,
16 m.M. hoog en 16 m.M.
breed.

i

Zuidwestelijke gevel;!
PEILMERKSTEEN
de zijkanten 0,33 M. van met een horizontale groef
den zuidelijken zijgevel en ingehakt hoogtecijfer
en 0,99 M. van de om- van 9,1)8 M. bovenN.A P.
metseling van het zuidelijke raamkozijn, de bovenkant 1.72 M. onder
den onderkant van de
baksteenen lijst en de
onderkant 0,64 M. boven
een gemetselde steenlaag.

Voorgevel, 1,17 M. links
van den steenen dag der
Logement bewoond poort, 0,12 M. boven den
door en toebehoo- bovenkant van het plint,
rende aan J. Ruys- ongeveer 0,99 M. boven
beganen grond.
broek te Oijen.

11

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

het merk.

I
6 I

Hoogte in M.

HONDB IJZEREN BOUT.

I
9,51:l0

7,502

(Onder . de cementlaag
geraakt.)

RONDE BRONZEN KRUISBOUT.

10,224

PEILMERKSTEEN

9,865

met een horizontale groef
en ingehakt hoogtecijfer
van 9,865 M. boven
N.A.P.
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I Merken I

der
Volg- nauwkeurignum- heidswaterpassingen.

Hoo~te

Gemeente
en plaats van

Naçlere

Omschrijvin~

plaatsbeschrijving.

van het merk.

het merk.
I

15

OIJEN EN TEEFFELEN.
Dijksmagazijn te
Oijen.

Zuidoostelijke gevel,
1,09 M. links van den
noordoostelijken gevel,
1,57 M. onder den onderkant van een bovenliggenden ankerknoop, 0,30
M. boven beganen grond.

RONDE IJZEREN BOUT.

in M.

boven Verschil
boven
A.P.
N . AP
in M.
.. tot nu
gevonden. aangenomen. \
6, 609

1

I

,

1

I

I

1

I

16

OIJEN EN TEEFFELEN.
Oijensche sluis,
gelegen in den
Maasdijk te Oijen.

Westelijk of buitenfront :
de linkerkant 1,34 M.
rechts van den linkerhoek,
de rechterkant 1,23 M.
links van den rechterhoek
van het front, de onderkant 0,15 M. boven den
gemetselden boog der sluisopening, de bovenkant
0,13 M. onder den bovenkant der rollaag.

PEILMERKSTEEN
met eene horizontale
groef en ingehakt hoogtecijfer van 5,997 M. boven
NAP.

5,997

17

OIJEN EN TEK~'
FELEN.
Oijensche sluis,
gelegen in den
Maasd~jk te Oijen.

Oostelijk of binnenfront ; de linkerkant 2,20
M. rechts van den linkerhoek, de rechterkant 1,00
M. links van den rechterhoek van het front, de I
bovenkant 0,29 M. onder I
den bovenkant en één
laa~ metselwerk onder den I
onderkant der dekzerk. i

PEILMERKSTEEN
met eene horizontale
groef en ingehakt hoogtecijfer van 6,249 M. boven
N A.P.

6,249

1

--1---I

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

I

1 I C, 291 I OIR8CHOT.
Boerderij "Jose!
II
I
phinehoeve", ook
I genaame!.
"de
grooteHeybloem",
I
aan den weg van
,
Moergestel naar
Oirschot, tusschen
de kilometerpalen
20 en 19, sectie
A, nO. 1290, gemerkt B 12.

Voorgevel, rechts van
den ingang, 0,83 M.links
van het raamkozijn, 0,38
M. rechts van het deurkozijn, 1,10 M. boven het
plint, ongeveer 1,85 M.
boyen beganen grond.

I

-

--~---I----I------I----I

GROO'fE KRUISBOUT
en twee pijpbouten, een
453 millimeters er boven,
een 462 millimeters er
onder.

13,977

HOOFDMERK
en twee pijpbouten, een
3:32 millimeters er boven,
een 365 millimeters er
onder.

18,709

I
I

I

2 ! C, 292
,
I

I

OIR8CHOT.
Toren der Katholieke kerk.

Voorzijde, links van
den ingang, 0,89 M. rechts
van het linker contrefOlt,
0,84 M. links van de deuromlijsting, 0,50 ~. boven
het plint, ongeveer 2,00 M. \
boven beganen grond
i

I
I

I

-I

----I----------!

I

i
I'

1
'1

,

I
I

I-----------------I--------I----.
1

I

I

8
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I

Merken
der
Volg- nauwkeurignum- heidsmer. waterpassingen.
1

het merk

Omschrijving

plaatsbeschrijving.

van het merk.

OOSTERHOUT.
Westzijde, links van
Toren der Katho- den ingang, 0,19 M.
lieke kerk te Dorst. rechts van den linker
pilaster, 0,20 M. van de
deur, 1,26 M. boven het
plint, ongeveer 1,80 M.
boven beganen grond.

I:

1

Nadere

en plaats van

I
'Ct 282

-I

Hoogte in M.
Gemeente

I

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

I
I
I

GROOTE KRUIsBouT
en twee pijpbouten, een
402 millimeters er boven,
een 376 millimeters er
onder.

8,514

I

1 - - - 1 - - - - 1 ' -_ _ 1_ _ 1_ _

I C, 214

PRINSENHAGE.
Toren der Katholieke kerk.

V oorzijde, in het contrefort links van den
ingang, 0,62 M. van den
rechterhoek, 0,64 M. van
den linkerhoek van het
contrefort, 1,44 M. boven
het plint.

1

I

GROOTE KRUISBOUT
en twee pijpbouten, een
~98 milimeters er boven,
een 393 millimeters er
onder.

_ _
1
1

7,621

1

2

PRINSENHAGE.
I
Raadhuis.
I

1

Oostelijke zijgevel, tusschen het onderste rechter
raam en den rechterhoek
van den gevel; de onderkant van den steen ligt
op gelijke hoogte als de
voeg tusschen de 11de en
12de laag steenen boven
den hardsteenen dorpel.

'1

PEILMERKSTEEN
met ingehakt merkvlak I
en ingehakt hoogtecijfer
van 6,71 M. + A.P.
,
In het uitgehakte ge· I
deelte bevinden zich de I
letters: "P.V."

---1----1 -- - - - - - - - - \ - - - - - - - - - - - _ 1 - - - 1
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Ii PUTTEN.
Toren der Katho-

,
I

Noo'drijde, linke van
den ingang, 0,55 M. rechts
van het linker contrefort,
0,64 M. van de deur,
0,55 M boven het plint,
ongeveer 1,81 M. boven
beganen grond.

lieke kerk.

i

HOOFDME'K

6,71

6,598

Ii

+0,112

I[

'

1

110.•7.

en twee pijpbouten, een I'
411 millimeterE' er boven, ,
een 363 millimeters er I
onder.

I

I

I
I

----------1----------:---1---1----

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

RAAMSDONK.
Brug voor gewoon
verkeer over de
Donge bij Geertruidenberg.

Noordelijke vleugel van
het oostelijk front: de
bovenkant 1,59 M. onder
den onderkant der deklijst,
1,66 M. links van den
linkerzij kant van het vierde
hoekblok van boven gerekend en 0.43 M. rechts
van de basaltbekleeding.

RONDE IJZEREN BOUT.

I

I
I

1,935
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Merken I
der
Volg- nauwkeurignum- h~ids
mer. waterpassingen.

Hoogte in M.
Gemeente

Nadere

Omschrijving

plaatsbeschrij ving.

van het merk.

en plaats van
het merk.

I

boven Verschil
b oven
A.P.
in M.
N .AP
.. totnu
geaangevonden.
I nomen.

2

RAAMSDONK.
Brugwachtershuis
bij bovengenoemde brug, gemerkt
V 132.

Westelijke of zijgevel;
0,33 M. rechts van den
noordelijken gevel, 0,33
M. links van den steenen
dag der deur, 0,08 M.
boven den bovenkant van
het plint en ongeveer
0,48 M. boven beganen
grond.

3

RAAMSDONK.
Spoorwegbrug
over de Donge bij
Geertruidenberg.

Westelijk front: de
linkerkant 5,27 M. van
den linkerhoek, de rechterkant 5,05 M. van den
rechterhoek van de dekzerk, de bovenkant 1,08
M. onder den bovenkant
van de dekzerk.

RAAMSDONK.
Steenen
duiker
nO. 15 in den rijksstraatweg
van
Geertruidenberg
naar Keizersveer,
bij Geertruidenberg.

Zuidwestelijk front; de
linkerkant 0,98 M. rechts
van den linkerhoek, de
rechtel';mnt 0,99 M. links
van den rechterhoek van
het front, de bovenkant
0,31 M. onder den onderkant der dekzerk.

RAAMSDONK.
Steenen duiker
nO.15 in den rijksstraatweg
van
Geertruidenberg
naar Keizersveer
bij Geertruidenberg.

Zuidwestelijk front, één
laag metselwerk onder
den peilmerksteen.

VIERKANTE IJzEREN
BOUT
M. BOUT
BOVENKANT.

2,851

RAAMSDONK.
Noordelijke vleugel van
Steenen duiker het zuidwestelijk front;
nO.15 in den'r~jks 0,26 M. links van den
~traatweg
van hoek van vleugel met
Geertruidenberg
front, 0,60 M. onder den
naar Keizersveer, onderkant der dekzerk.
bij Geertruidenberg.

VIERKA:\TE IJZEREN
KRUISBOUT

2,558

4

6

9

RAAMSDONK.
Herberg genaamd
"In de Boompjes",
aan den weg van
Geertruidenberg
naar Keizersveer,
bewoond door en
toebehoorende aan
W. van Mierlo,
gemerkt V 716.

Noordoostelij ke zijgevel,
1,54 M. rechts van den
steenen dag der deur,
0,45 M. links van den
voorgevel en 0,65 M. boven
beganen grond.

RONDE IJZEREN BOUT.

4,162

PEILMERKSTEEN

2,755

met een merkvlak en
ingehakt hoogtecijfer van
2,7.55 M. boven N.A.P.

PEILMERKSTEEN

3,034

met een horizontale groef
en ingehakt hoogtecijfer
van 3 el 03,4 dm. boven
N.A.P.

met één horizontale en
twee verticale groeven.
BOVENKANT.

VIERKANTE IJZEREN
BOUT
M. BOUT.
BOVENKANT.

3.992

60
Merken I
der
Volg- nauw-,
keurig.
num- heidsmer. ii water- I
pas- I
I singen.
1

I

14

Hoogte in M.
Gemeente
en plaats van

Nadere

Omschrijving

plaatsbeschrij ving.

van het merk.

I

---

I boven I Verschil
boven
A.P.
.
N.A.P., totnu'l In M.
geaangevonden.
I nomen.]
I
1

het merk.

I

:

1

I
I RAAMSDONK.
Vroegere directeurswoning der
papfabriek , bewoond door E.
C. Reed.

I
I
PF.ILM1<JRKS'rE1<JN
I 4,049 I
met eene horizontale
groef en ingehakt hoogte-I
cijfer van 4,049 M. boven
I
N.A.P.
I
I

Westelijke gevel; de
linkerkant 0,91 5 M. rechts
van den rechterkant der
houten architraafomlijsting van de links gelegen
deur, de rechterkant 2,76
M. van den zuidelijken
, ziJ'gevel, de onderkant
I 0,49 M. boven het stoepje.

15

RAAMSDONK.
Vroegere directeurswoning der
papfabriek , bewoond door E.
C. Reed.
I

16

RAAMSDONK.
Vroegere directeurswoning der
papfabriek , bewoond door E.
C. Reed.

17

RAAMSDONK.
Pontonbrug, noorderhaven.

4,24

+

4,21

-t- 0,197

0,191

I'

I
I
I
I

I

I

Westelijke gevel; 0,23 5
M. uit boven omschreven
architraaf, 0,68 M. uit den
linkerkant van den peilmerksteen, 0,48 M. boven
het stoepje.

VIERKAN'rE IJZEREN
Bou'r,
M. BOUT,
24 m.M. hoog en 24 m.M.
breed.
BOVENKANT.

3,930

Westelijke gevel; 2,10
M. uit boven omschreven
architraaf, 1,94 M. uit
den zuidelijken zijgevel,
0,60 M. boven het stoepje.

VIERKANTE IJZEREN
KRUISBOUT
met één horizontale en
twee verticale groeven,
16 m.M. hoog en 16 m.M.
breed.
Register X, 3de ged.,
na. 30.

4,013

Steenen hoofd der brug,
oostelijk zijvlak; het midden van den bout ligt
0,:>1 M, rechts van het
voorvlak en 1,03 M.links
vanhetachtervlak,2lagen
I metselwerk of 0,12 M.
onder den onderkant der
dekzerk en 0,:>1 M. onder
dèn bovenkant der dekzerk. De bout is eenigsI zins scheef geslagen.

VIERKANTE IJZEREN
BOUT,
M. BOUT,
17 m.M. hoog en 17 m.M.
breed.
BOVENKANT.

2,186

1

I

1

I
---I----i---------i.----~------ - - --------------i----I----.I----I'

i
1

I
RAVESTEIN.
Veerhuis bewoond
door R. J. Vermeulen en toebehoorende aan de I
gemeente Ravestein , gemerkt
nO. 57.
I

Noordelijke gevel; 0,32
M. rechts van den steenen
dag van het raam, ongeveer 1,32 M. boven de
straat voor de woning.

',
I

PEILMERKs'rEEN
! 11,902
met een horizontale groef I
en ingehakt hoogtecijfer
van 11 el, 90,2 dm. boven]
N.A.P.

I - - - . . . . : . . - - - . ; . . . - - - - - - - - ! ' - - - - - - - -_ _'--

---'

11,96

.......;I_ _

+0,058

i

~_ ____Jl;
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Merken
der
Volg- nauwkeurignum- heidsmer. waterpasI singen.

I
Gemeente

Omschrijving

Nadere

van het merk.

plaatsbeschrijving.

het merk.

Noordelijke gevel, nageRAVE8TEIN.
Veerhuis bewoond noeg onder het midden
door R. J. Ver- van het tweede lichtraam
meulen en toebe- van het oosten gerekend;
hoorende aan de 0,61 M. rechts van den
gemeente Rave- linker steenen dag en
stein, gemerkt I 0,74 M. links van den
I rechter steenen dag van
nO. 57.
I dit venster, 0,03 M. boven
het cementen plint, 0,32 M.
onder den hardsteenen
raamdorpel.

3

RAVE8TEIN.
Havenpoort
Ravestein.

4

RAVE8TEIN.
Woning aan de
Maas, bewoond
door P. G. Herkenrath en toebehoorende aan W. van
Schaijk, gemerkt
nO. 53.

I
I

I

,
I
I

RAVE8TEIN.
Buitenglooiing
van den Maasdijk,
tegenover het huis
I
gemerkt 53, beI
woond door P. G.
I
Herkenrath en toeI
behoorende aan
I W. van Schaijk.

ö

I

1

1

I

i
j

I

:
1

Tegenover den noordoostelijken of voorgevel,
geplaatst op den onderberm nevens het buitenbeloop van den dijk, op
ongeveer .50 M. boven de
spoorwegbrug over de
Maas; peilschaal dubbel
verdeeld in halve decimeters, tellende links van
9,4U M. tot 10,.50 M. en
rechts van 1,20 M. --i- tot
0,00 = Noodpeil, met het
opschrift:
A.P. 41 I nood- I"
peil. \ .
, "I 10 M. 50

in M.

tot nu
ge·
aangeI vonden. nomen.

+ 0,062

11,01

\10,948
KRUISBOUT
'
met één horizontale en
twee verticale groeven,
16 111 M. hoog en 16 m.M. I
breed.
I
Register X, nO. 36.
VIERKANTgIJZEREN

III

I

RONDE IJZEREN

11,013

BOUT.

I

gevel; de linkerkant 0,53
M. rechts van den steenen
dag der deur, de rechterkant 0,52 M. links van
den steenen dag van het
raam, het midden der
groef ongeveer 1,32 M.
boven beganen grond,

N.A.P.

i
i
:

I

N oordoostelij ke of voor-

A.P.

I

Buitenkant; 0,28 M.
links uit den hoek;
0,23 M. rechts van den
steenen dag der poort, I
0,81 M. onder de geboorte I
van het gewelf, 0,19 M. '
boven ee~ onderliggende
aanrazeenng.

te

Verschil

boven

boven

en plaats vitn

2

Hoogte in M.

PJULMERKs'rEEN
met een horizontale groef
en ingehakt hoogtecijfer
van 12 el, 38,8 dm. boven
N.AP.

I

12,388

-+- 0,052

12,44

i
I

--0,049
NULPUN'r DER
PEILSCHAAL,
afgeleid uit de hoogte
van deelstreep 10,50 M.

0,000

+0,049

Hou'rEN

+

A.P.

NOODPEIL.

I

I

10,451 I

1

I

_ _ _ _ _ _ \- - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - 1 - - - - 1 - - - - - - - - I

1

I

I Cl

OfvoOl'z~ide,

297 ! REEK.
: Westlinks i
GRoon; KRUISBOUT
Toren der Katho- van den ingang; 1,16 M. en twee pijpbouten, een
lieke kerk.
rechts van den linkerhoek 339 millimeters er boven,
van den muur, 1,14 M. een 482 millimeters er
links van de deuropening, onder.
ongeveer 2,07 M. boven
beganen grond.

12,051 I
I
I
I
, 11

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

Merken
der
Volg- nauwkeurignum- heidsmer. waterpassingen.

Gemeente

Hoogte in M.

Nadere

Omschrijving

plaatsbeschrijving.

van het merk.

en plaats van
het merk.
I

2

REEK.
Woning aan den
linker-Maasdij k,
bewoond door en
toebehoorende aan
P. H. Jilesen, gemerkt A 13.

Noordelijke of voorgevel,
rechts van den ingang; de
linkerkant 0,51 M. rechts
van den steenen dag der
deur, de rechterkant 1,12
M. links van den steenen
dag van het raam, het
midden der groef 1,29 M
boven beganen grond.

I
Verschil

bovon boven
A.P.
in M.
I K.AJ'. tot
nu
geaangeI vonden. nomen.,

PEILMERKSTEEN
met een horizontale groef
en ingehakt hoogtecijfer
van 11 el, 18,3 d '. boven
N.A.P.

11,183

11,22

+0,037

1

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

I
1

Cl 217

ROSENDAAL EN
NiSPEN.
Katholieke kerk
te Rosendaal.

Voorgevel, rechts van
den hoofdingang; 2,17 M.
van den rechterhoek,
1,05 M. boven het plint,
ongeveer 2,25 M. hoven
I beganen grond.

ROSENDAAL EN
NISPEN.
Raadhuis te Rosendaa!.
I

Noordelijke zijgevel,
tusschen het raam en
de linker deur; 1,42 M.
links van de raamopening, 0,89 M. van de
deuropening, 0,54 M.
boven het plint, ongeveer 1,54 M. boven beganen grond.

I
I

I
I
I

I

I

HooFDMERK
en een pijpbout , 410
millimeters er onder.

6,517

PIJPBOUT
(bedekt door een bord
voor aankondigingen).

5,670

PEILMERKSTEEN
met een horizontale groef
en ingehakt hoogtecijfer
van 6 el 65,2 dm. boven
N.A.P.

6,652

PEILMERKSTEEN
met eene horizontale
groef en ingehakt hoogtecijfer van 6 el 53,1 dm.
boven N.A.P.

6,531

I

I

I
2

---

:

i

UI 218

I
I

i

i

I

I

I

I

1

C2 242

I Zuidelijke gevel; de
ROSMALEN.
Huis te Hintham, : rechterkant van den steen
aan de noordzijde I ligt 0,55 M. links van
van den straatweg de linker deur, de ondervan 's Hertogen- I kant ongeveer 0,66 M.
bosch naar Grave, . boven beganen grond.
tegenover kilo-!
meterpnal 3.
i

2

Cs 243

ROSMALEN.
Huis te Hintham,
gemerkt C, nO. 23,
aan de noordzijde
van den straatweg
van 's Hertogenbosch naar Grave,
tusschen de kilometerpalen 3 en 4.

Zuidelijke gevel; de linkerkant van den steen
ligt 0,90 M. rechts van
een raamkozijn, de bovenkant ],77 M. onder de
gootlijst en de onderkant
ongeveer 0,58 M. boven
beganen grond.

I

63
Merken
der
Voig- nauwkeurignum- heidsmer. waterpasI singen.

Hoogte in M.
Gemeente

Nadere

Omschrijving

plaatsbeschrijving.

van het merk.

Westelijke
zijgevel,
tusschen de beide ramen,
1.84 M. links van het
réchter raamkozijn, 1,69
M. rechts van het linker
raamkozijn, 0,9."5 M. boven
het plint, ongeveer 1,85
M. boven beganen grond.

GROOTE KRUISBOUT
en twee pijpbouten, een
435 millimeters er boven,
een 381 millimeters er
onder.

en plaats van
het merk.

ROSMALEN.
Villa "Zandbergen", tusschen de
kilometerpalen 5
en 6, aan den
weg van 's Hertogenbosch naar
Grave, sectie D,
n°. 269.

-~ ~--.-----I

i

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

I'

8,188

I

I

I
I

I

I

I

I

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

----I-----:----------I---~-~------

i
SAMBEEK.
Brug op den linkeroever van de
Maas
tusschen
Boxmeer en Afferden.

1

I
,

----

I

Westelijk front; 0,47 M.
rechts van den linker
vleugel, 0,15 M. links
van den linkerkant van
de hardsteenen neut onder den buitensten brugligger, 0,29 M. onder den
bovenkant der dekzerk.

RONDE IJZEREN BOUT.

I

I

11,325

1

I

.

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

I

la

Cl 296a

.
I
I

SCHAIJK.
Linker- of westelijke
Raadhuis tevens zijgevel o,n M. links
gemeenteschool. I uit den dag van het
metselwerk van het benedenraam en 3,39 M.
uit den zuidelijken gevel;
0,99 M. boven de voeg
overeenkomende met den
bovenkant van den onderdorpel van het benedenraam.

PIJPBOUT
en twee ronde kruisbouten, één 182 mMo I
er beneden, één 230 mM
er boven.
(Proces-verbaal
van
Waterpassing door den
Alg. Dienst, nO. 1531.) I

1

I

I

I

,I

I

I

I

i

,

I
I

I

Zuidwestelijke of voorgevel; 3,80 M. rechts van
den noordwestelijken zijgevel; 0,23 M. links van
den steenen dag van de
deur, 0,30 M. onder den
onderkant van den houten onderdorpel van het
links gelegen raam, 0,40
M. boven de bestrating.

RONDE IJZEREN BOUT.

I
I
I

I

I

I
AD l 69[ STEENBERGEN
EN KRUISLAND.
Herberg,genaamd
I
"Jagersrust", bewoond door en
I
toebehoorende
aan C. Pieterse;
gelegen aan de
i
oostzijde van den
i
straatweg
van
naar SteenI Wouw
bergen in den
I polder het Oude
Land, gemerkt
E 171.

I

1

I

1

I

I
13,260
II

1,405

I

64

Merken
der
\ olg- nauw-

Hoogte in M.

I[

T

keurig-I
num-[ heidsmer. waterpas- I
I singen. ,

Gemeente
en plaats van

Nadere

Omschrijving

plaatsbeschrijving.

van het merk.

het merk.

i

,I

Zuidelijke zijgevel oost2a AD,70a STEENBERGEN
EN KRUISLAND. zijde van het zuidelijk

STEENBERGEN
EN KRUISLAND.
Herberg, bewoond
door en toebehoorende aan C.
G. Sneep, gelegen
aan den kunstweg
van Steenbergen
naar Dinteloord, I
nabij Steenbergen, I
gemerkt A, n".

44'1

4

I
PIJPBOUT

1

en twee kleine ronde
portaal 0,385 M. uit den I kruisbouten , één 450
voorkant; 1,340 M. boven I mMo er boven, één 449
den hardsteenen band., mMo er onder.
(Proces-Verbaal van
i Waterpassing door den
Alg. Dienst, n°. 1544.)
(Door vergrooten van
het kerkgebouw zijn de
merken niet meer aan
de buitenzijde zichtbaar.)

Katholieke kerk
te Steenbergen.

3

---- ----,--b-o-v-e-n- I Verschil
boven,
A.P.
I
N .A..
in M.
tot nu
geaangeI vonden. nomen. I

'

4,742\

1

Oostelijke zijgevel, tusschen het eerste en tweede
raam van den voorgevel
gerekend; 2,80 M. rechts
van den voorgevel, 10,22
M. links van den achtergevel, zes lagen metselwerk onder den onderkant der raamonderdorpels, ongeveer 0,56 M.
boven beganen grond.
I

1,795

RONDE IJZEREN BOUT.

I

i

STEENBERGEN
Oostelijke zijgevel, tus-]
EN KRUISLAND. schen het eerste en tweede
Herberg, bewoond I raam van den voorgevel
door en toebe- gerekend; 0,90 M. rechts
hoorende aan c. i van den steenen dag van I
G. Sneep, gelegen I het linker en 1,14 M. I
aan den kunstweg I links van den steen en :
van Steenbergen I dag van het rechter raam, I
naar Dinteloord, in de voeg overeenko- I
nabij Steenbergen, mende met den bovenkant I
gemerkt A, nO. 44. I van de onderdorpels der I
I ramen, ongeveer 0,92 M.
I boven beganen grond.
I'

2,153 I

RONDE BRONZEN KRUISBOUT.

'I'

5

6

STEENBERGEN
I'
Noordelijke vleugel van I
EN KRUISLAND. het zuidoostelijk front;:
Duiker onder den I 0,27 M. rechts van het I
kunstweg
van front, 0,42 M. onder den I
Steenbergen naar I bovenkant van den vleu- I
Dinteloord in de I gel of vier lagen metsel- !
Breede Watergang, i werk onder den onder- i
gemerkt nO. 17. ,kant van het bovenste I
I hoekblok.
.

STEENBJi~RGEN

I
EN KRUISLAND'j
Breede Watergang, I
in den Oost· Graaf- ,
Hendrik-polder, I
nabij den kunst- :
weg van Ste~n ber- !
gen naar Dmteloord.

RONDE IJZEREN BOUT.

I 0
1,312

I

NULPUNT DER
0,000
Bevesti!!:d
tegen de I
+0, 003
noordwestzijde van een I HOUTEN PEILSCHAAL,
paal; peilschaal verdeeld afgeleid uit de hoogte
in halve decimeters, met I van deelstreep A.P.
het opschrift: "A.P.", OP-I
waarts tellende tot A.P.
I
1

- 0,003

65
.

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
STEENBERGEN
EN KRUISLAND.
Coupure in den
, dijk van den OostGraaf-Hendrikpolder en den Triangelpolder, voor
den kunstweg van
Steen bergen naar
Dinteloord.

7

STEENBERGEN
EN KRUISLAND.
Cpupure In den
dijk van den OostGraaf-Hen drikpolder en den Triangelpolder, voor!
den kunstweg van '
Steenbergen naar
Dinteloord.

8

boven I boven
NAP
A.P.
'g'e- . I tot nu
g
vonden. nomen.
aan . e-

Verschil
in M.

I

Noordelijke afronding
van den noord westelijken
bekleedingsmuur; 2,29 M.
rechts van de rechtsche
schotbalksponning , vijf
en twintig lagen metselwerk onder den onderkant van de dekzerk en
één laag metselwerk onder den bovenkant van
het onderste hoekblok,
1,53 M. onder den bovenkant van de dekzerk, ongeveer 0,35 M. boven beo
ganen grond.

RONDE IJZEREN BOUT.

2,990

Noordelijke afronding
van den noordwestelijken
bekleedingsmuur; 1,22 M.
onder den bovenkant der
dekzerk, 2,27 M. rechts
van de rechtsche schot·
balksponning.

RONDE BRONZEN KRUISBOUT.

3,313

RONDE IJZEREN BOUT.

1,073

PEILMERKSTEEN

0,230

I

STEENBERGEN
EN KRUISLAND.
Ophaalbrug, in
den kunstweg van
Steenbergen naar
Dinteloord, over
de Steenbergsche
Vliet,
gemerkt
nO. 7.

9

Zuidwestelijk landhoofd,1
ten zuidoosten van de i
brug; 0,58 M. links van'
den zijkant van het hardsteenen blok onder de I
brugliggers, 0,30 M. onder I
den bovenkant van de
dekzerk.
;
t

I

I

STEENBERGEN
EN KRUISLAND.
Ophaalbrug, in
den kunstweg van
Steenbergen naar
Dinteloord, over
de Steenbergsche
Vliet,
gemerkt
nO. 7.

10

Zuidwestelijk landhoofd;
de linkerkant 0,29 M.
rechts van den buitenkantvan den buitensten ligger,
de bovenkant van het
merkvlak 1,12 M. onder
den bovenkant der dekzerk.

0,20

1- 0,030

met ingehakt horizontaal
merkvlak en ingehakt
hoogtecijfer van 0,20 M.
-+A.P.
De steen is 0,21 M.
hoog en 0,33 M. breed.
In de inhakking bevinden zich de letters:

"P. V."

I
9

66
,

Ivo~.

Melken I
der
nauwkeurip;num- heidsmer. waterpassingf-rl.

Hoogte in M.
Gemeente

11

Nadere
plaatsbeschrijving.
I

I

AD t 71

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

I

!

I

I

Zuidzijde van de sloof
RONDE IJZEREN BOUT.
van het zuidelijke juk, I
0,20 M. van het westelijk I
kopeind en 0,11 M. beneden den bovenkant der I
sloof.
1

1,024

I

I

I
!
i
I

1

I

iI

i
I

I

13

Verschil

boven
N.A.P.
geI vonden.

I

EN KRUISLAND.
Ophaalbrug, in
den kunstweg van
Steenbergen naar
Dinteloord. over
de Steenbergsche
Vliet, gemerkt
nO. 7.

I

Omschrijving
van het merk.

het merk

I STEENBERGEN

I

i

en plaats van

I
I

I

Westelijke gevel; U,29 I
M. rechts van den stee- I
nen dag van het meest
zuidelijke raam, 0,27 M.
links van den cementen
zuidelijken hoekpilaster,
1,71 M. boven het cementen plint, ongeveer 2,28 M.
boven beganen grond.
I

STEENBERGEN
EN KRUISLAND.
Stoomgemaal van
de Westland- en
St. Omcommerpolders aan de
haven te Steenbergen.

PIJPHOUT.

2,124

0,398

I

14

AD t 7'2

15

STEENBERGEN
EN KRUISLAND.
StooIllgemaalvan
de Westland- en
St Omcommerpolders aan de
haven te Steenbergen.

Westelijke gevel; in
den cementen zuidelijken
hoekpilaster ; 0,21) M.
rechts van den linkerkant
van den pIlaster, O,1>ö M.
links van den rechterkant van den pilaster,
0,53 M. boven den vloer
van het houten loopbrugje.

RONDE IJZEREN BOUT.

STEENBERGEN
EN KRUISLAND.
Uitwateringsduikersluis aan de
haven te Steenbergen.

Buitenfront ; 0,42 M.
rechts van de opening,
4,29 M. links van het
rechtereinde
van het
front, 1,16 M. onder het
begin van de schuin oploopende ceIllentbepleistering.

RONDE IJZEREN BOUT.

I

0,364
I

I

17

AD I 73

STEENBERGEN
Noordwestelij k muurEN KRUISLAND. vlak van het links van
Katholieke Kerk den ingang in den weste De Heen (Hoo- i telijken of voorgevel uitgedorp).
gebouwde traptorentje ;
0,39 M. rechts van den
linkerhoek van het muurvlak. 0,46 M. links van
den rechterhoek van het
, Illuurvlak, 0,12 M.of 2
lagen metselwerk boven
den bovenkant van de
zandsteenen l~jst van het
plint, ongeveer 0,6~ M.
boven beganen grond.

RONDE IJzEREN BOUT.

I
"

1,731

I

67
Merken I
der
Volg- nauwkenrignum- heidsmer. waterpasI singen.
18

19

I

Hoogte in M.
Gemeente

Nadere

Omschrijving

----------c----I

en plaats van
plaatsbeschrijving.

van het merk.

het merk.

i
8TEENBERGEN
EN KRUISLAND.
Schutsluis,
genaamd
"Steenbergsche Benedenaan het
sas".
Volkerak, in den
mond van den
RosendaalscheQ
en Steenbergschen
Vliet.

I

b oven
NAP
. ..
gevonden··1
I

I
Noordwestelijke hoek
van de hardsteenen dekzerk op den noordoostelijken muur van het buitensluishoofd ; 0,25 M. van i
het buitenfront, 0,26 M.
van de schotbalksponning, 0,22 M. van de
sluisopening.

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

BRON7.EN KNOPBOUT.
HOOGSTE PUNT.

5,241

PEILMERKSTEEN

4,691

4,817

0,000

STEENBERGEN
EN KRUISLAND.
Schutsluis, genaamd
,,~teen
bergsche Benedensas", aan het
Volkerak, in den
mond van den
Rosendaalschen
en Steenbergschen
Vliet.

Noordoostelijke rechtstandsmuur van het buitensluishoofd , tusschen
de zuidelijke schotbalksponning en de kas der
oostelijke
buitenvloeddeur ; de linkerkant van
den steen ligt 0,45 M.
rechts van de schotbalksponning, de rechterkant
0,45 M. links van de deurkas, de bovenkant 0,39 M.
onder den bovenkant of
4 lagen metselwerk onder
den onderkant der dekzerk.

20

STEENBERGEN
EN KRUISLAND.
Schutsluis,
genaamd "Steenbergsche Benedensas", aan het
Volkerak, in den
mond v:tn den
Rosendaalschen
en t'teenbergschen
Vliet.

Tegen een paal van i
NULPUNT DER
het remmingwerk voor GEËMAILLEERDE IJZEREN
het noord westelijke of
PEILSCHAAL,
buitenfront van den noord- afgeleid uit de hoogten
westel\jken rechtstands- der deelstrepen 3,16 M.
muur van het buitensluis- en 3,1i'; M. -+- A.P.
hoofd.
(De peilschaal is met
Peilschaal, dienende een plank bedekt.)
ter contröle van de
registreerende peilschaaL
verdeeld in celJtimeters,
met het opschrift: "Rijks
Peilschaal + A.P.", tellende. van 2,25 M. - tot
3,80 M. + A.P.

0,021

21

STEENBERGEN
EN KRUISLAND'I
Uitwateringssluis
aan het Volkerak,
in den mond van
den Rozen daalsc hen en Steenbergschen Vliet.

Zuidwestelijke rechtstandsmuur van het meest
westelijke penant van het
buitensluishoofd ; de linkerkant van den steen
ligt 1,42 M. rechts van
het buitenfront, de bovenkant van het merkvlak
0,41 M. onder den bovenkant van de dekzerk.

4,473

met eene horizontale
groef en ingehakt hoogtec\jfer van 4,691 M. boven
N.A.P.
De bovenkant van
den steen ligt 0,120 M.
boven het midden der
groef.
De steen i~ 0,24 M.
hoog en 0,3(j M. breed.
Proces-Verbaal
nO. 1251.

I

PE:L~IERKSTEEN

met uitstekend merkvlak
en ingeh:tkt hoogtecijfer
van 4,47:) M. boven
N.A.P.
BOVENKANT \' AN HET
MERKVLAK.

De steen is 0,225 M.
hoog en 0:335 M. breed.

+ 0,126

1-I

0,021

68

Merken
der
Volg- nauwkeurignum- heidsmer. waterpasI singen.

Hoogte in M.
Gemeente
en plaats van

Nadere

Omschrijving

plaatsbeschrij ving.

van het merk.

het merk.

I

"-- ~---'-b-o-v-en-IVerschil
boven
N.A.P.
t~P'
in M.
ge0 nu I
vonden. ~~~~~. I
!

22

STEENBERGEN
EN KRUISLAND.
Hofstede, in den
Heenschen polder
nabij den buitendijk aan den
Krammer,
bewoond door J. A.
Geluk Nz., toebehoorende aan E.
Sano te Antwerpen, gemerkt H.
120.

Westelij ke zijgevel; de
linkerkant van den steen
ligt 1,42 M. rechts van
den noordelijken of dijkgevel, de rechterkant
8,96 M. links van den
zuidelijken gevel, de onderkant ongeveer 1,34 M.
boven beganen grond.

PEII,MERKS'.rEEN

2,668

met eene horizontale
groef en ingehakt hoogtecijfel' van 2,668 M. boven
N.A.P.
De bovenkant van den
steen ligt 0,121 M. boven
het midden der groef.
De steen is 0,242 M.
hoog en 0,362 M. breed.

I
I

I

I

23

24

AD,76

I

I

STEENBERGEN
EN KRUISLAND.
Hofstede, in den
Heenschen polder
nabij den buitendijk aan den
Krammer,
bewoond door J. A.
Geluk Nz., toebehoorende aan E.
Sano te Antwerpen, gemerkt H
120.

Westelijke zijgevel; 1,16
M. rechts van den noordelijken of dijkgevel, 9,56
M. links van den zuidelijken gevel, 0,25 M. links
van den linkerkant van
bovengenoemden
peilI merksteen, ongeveer 1,48
M. boven beganen grond.

STEENBERGEN
EN KRUISLAND.
Huis, bewoond
door den arbeider
van den PrinsWillem Frederik
Karelpolder C. den
Haan, toebehoorende aan het
Rijksdomein, gelegen in genoemden polder nabij
buitendijk
den
even benoorden
de
aansluiting
met den Slaakdam,
gemerkt H 129.

Noordelijke gevel; 2,01
M. rechts van den steenen dag van de deur,
1,58 M. links van den
steenen dag van het raam,
ongeveer 1,84 M. boven
beganen grond.

VIERKANTE IJZEREN
KRUISBOUT

2,85

2,679

met één horizontale en
twee verticale groeven,
16 m.M. hoog en 16 m.M.
breed.
Register VII van Peilschalen enz., bijlage I,
nO. 3.5.

PIJPBOUT.

1

1+o,171
I

3,419
11

I

I
I

I
I

!
I'

[

I

I

I~--",.-,-"."~!_~~~~~~."~~_ _..0...--:...-_1
i

69
Merken
der
Volg- nauwkeurignum- heidsmer. waterpassingen.
I
I
25
AD, 77

I
I

Hoogte in M.

I

Gemeente
en plaats van

Nadere

Omschrijving

plaatsbeschrijving.

van het merk.

het merk.
I
I

I

I

STEENBERGEN
I Noordelijke gevel; 2,18
EN KRUISLAND. M. rechts van den steeHni, , bewoond nen d,g van de den"
door den arbeider 1,41 M. links van den
I
van den Prins verticaal van den steenen
I
Willem Frederik i dag van het raam, 3,37 M.
KarelpolderC.den I links van den westelijken
Haan, toebehoo- gevel, ongeveer 0,56 M.
rende aan het boven beganen grond.
Rijksdomein, geI
legen in genoemden polder nabij
den
buitendijk I
even benoorden
de
aansluiting
met den Slaakdam, 1
gemerkt H. 129. I

RONDE IJZEREN BOUT.

I

I

I

I

-I

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

2,143

I
!

I
,

I

i

I

!
i
I
I
I

i
i
I
~

I

-~----I

I

I

!

1

TERHEIJDEN.
Steenen duiker
nO. 7, in den straatweg van Moerdijk naar Breda,
tusschen de kilometerpalen
10
en 11.

C2 182

2

TERHEIJDEN.
Protestantsche
kerk.

Cl 211

I

I

Zuidelijk front, oostelijke of rechter vleugel;
0,32 M. rechts van den
frontmuur, 0,29 M. van
den bovenkant der vlechting, loodrecht op dien
bovenkant gemeten.

VIERKANTE KRUISBOUT
met eene horizontale en
eene verticale groef, 16
m.M. hoog en 16 m.M.
breed.

Voorgevel, rechts van
den ingang; 0,73 M. van
de deuromlijsting, ongeveer 2,14 M. boven beganen grond.

HOOFDMERK
en twee pijpbouten, een
302 millimeters er boven,
een 331 millimeters er
onder.

4,282

M.

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

2,485

0,184

I

I

!

3

C2 183
I

I
I

Voorgevel, 0,67
rechts van de deur.

TERHEIJDEN.
Huis, bewoond
door mej. M. de
Groot.

I

la

I
I

i

I

I

---I

I Noordelijke gevel; 0,51
I M. boven het plint, 0,67

Cl 285a TILBURG.
Koepel van het
buiten "Donge- I M. rechts van het linkerI
wijck", aan den I en 1,28 M. links van het
weg van Breda rechter kelderraam.
naar Tilburg, tusschen de kilometerpalen 30 en 29,
sectie C, nO. 96.

I
I

RONDE GEGALVANISEERD
IJZEREN BOUT.
(Proces-verbaal nO. 1478).

I
I

17,616

I

I

:

70
Merken
der
Voig- nauwkeurignum- heidsmer. waterpassingen.
I

I

Hoogte in M.
Gemeente

Nadere

en plaats van

Omschrijving

plaatsbeschrij ving.

van het merk.

het merk.

boven Verschil
A.P.
in M.
tot nu
aangeI vo~den.
nomen. I
hoven
KA.P.
o-e-

1b

Cl 285b

TILBURG.
Bijgebouwtje van
den koepel van het
buiten "Dongewijck" aan den
weg van Breda
naar Tilburg, tUl:lschen de kilometerpalen 30 en 29,
sectie C, nO. 96.

Noordelijke gevel; ongeveer 0,:-;0 M. boven den
grond, 0,375 M. links van
het meest oostwaarts gelegen kelderraam.

KLEINE
RONDE BRONZEN KRUISBOUT.
BOVENKANT.
(Proces-verbaal nO. 1478).

17,340

2

Cl 286

TILBURG.
Raadhuis.

Voorgevel, hardsteenen
onderpui; links van den
rechter benedeningang,
0,73 M. rechts van het
raamkozijn, 0,73 M. links
van het deurkoz~jn, 1,04
M. boven het plint, ongeveer 2,17 M. boven beganen grond.

HOOFDMERK
en. twee pijpbouten, een
633 millimeters er boven,
een 080 millimeters er
onder.

18,361

I

I
..

I
I

I

i

I

-I
1

2

I

I-

.-

I
I

VEEN.
Dijksmagazijn bij
het veerhuis aan
den Hoogen Maasdijk.

i
i
i

I,

I
I

I

Noordoostelijke of dijkRONDE IJZEREN BOUT.
I gevel; 0,60 M. rechts van I
den oostelijken gevel, I
3,46 M. links van den
steenen dag der deur,
2,44 M. onder den onderkant van den ongeveer
loodrecht bovengelegen
ankerknoop,
ongeveer
0,54 M. boven beganen
grond.

VEEN.
Noordwestelij ke zijgeHuis aan den vel; 0,23 M. rechts van
Hoogen Maasdijk, den dijkgevel , 0,93 M.
onbewoond, toe- links van den steenen
behoorende aan dag van het noordelijkste
G. Blankel's, ge· raam, ongeveer 1,13 M.
merkt nO. 37 A.
boven beganen grond.

VIERKANTE IJZEREN
KRUISEOU,),
met een horizontale en
een verticale groef, 16
m.M. breed en Hi m.M.
hoog.
Register X van Peilschalen enz., 2de ged.,
nO. 37.
Hydr.
Kraijenhoff,
Waarn., VIe afd.. nO. 15.

6,798
I

6,855

7,03

+0,175

6,984 + 0,129

71
Merken
der
Volg- nauwkeurig-I
num- heidsmer. water- I
'pas - I
smgen. !
I

Hoogte in M.

,I

1

Gemeente

Nadere

Omschrijving

plaatsbeschrijving.

van het merk.

en plaats van
het merk.

VEEN.
Noordwestelijke zij ge- I
Huis aan den vel; de linkerkant u,45 M.
Hoogen Maasdijk, rechts van den dijkgevel,
onbewoond, toe- de rechterkant 0,;:>4 M. I
behoorende aan links van den steenen dag :
G. Blankers, ge- van het noordelijkste raam,1
merkt n° 37 A.
het midden van den boven-I
kant 1,~6 M. onder den I
onderkant van den knoop .
van het bovengelegen
anker, de onderkant ongeveer 0,90 M. boven beganen grond.
I

3

1

4

VEEN.
Noordelijke
zijgevel;
Achterhuis, be- 1,44 M. rechts van den
hoorende bij de I steenen dag van het bovenwoning aan den I deurkozijn, 0,69 M. links
Hoogen Maasdijk, van den westelijken achbewoond door en tergevel, ongeveer 0,62 M.
toebehoorende aan boven beganen grond.
C. Schreuders, gemerkt n° 60.

5

VEEN.
Achterhuis, behoorende bij de
woning aan den
Hoogen Maasdijk,
bewoond door en
toebehoorende aan
C. Schreuders, gemerkt nno 60.

--I
1

----

I v:,p:S
Schuur, ten noorden grenzend aan
het sJot, tegenwoordig klooster,
te Velp.

LI

PEILMERKSTEEN
met eene horizontale
groef en ingehakt hoogIecijfer van 6,636 M. boven
N.A.P.

t',636

RONDE IJZEREN BOUT.

7,498

RONDE BRONZEN K RUISBOUT.

8,296

6,81

IVerschil
. M
_ In .
I
I
I
+0,174

--- -._- - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - 1 - - - - - - - -

VELP.
Woning aan den
weg van Ravestein
naar Grave, bewoond door en toebehoorende aan
,
C. Jagers, gemerkt
I

2

Noordelijke
zijgevel;
~l. rechts van den
steenen dag van het bovendeurkozijn, 0,74 M. links
van den westelijken achtergevel, één laag metselwerk onder de voeg,
strookende met den onderkant van den rechts
geplaatsten ankerknoop.
1,40

boven
boven
A.P.
N.A.P.
totnu
geaangeI vonden. nome!'.

Voorgevel ; 0,71 ~I.
rechts van den linkerhoek,
1,35 M. links van den
verticaal van den steenen
dag van het venster, ongevecr 0,46 M. boven beganen grond.

Oostelijke gevel; de
linkerkant 1,75 M. rechts
van den linkerpilaster ,
de rechterkant :2,21 M.
links van den rechterpilaster , de bovenkant
13 lagen metselwerk onder de voeg, die overeenkomt met de bovenkanten
der pilasters.

RONDE IJZEREN BOUT.

9,457

PEILMEHKSTEEN
met een horizontale groef
en ingehakt hoogtecijfer
van 10 el 70,8 dm. boven
N.A.P.

10,708

I

."------'-----'----------'---------------~....:-.--.:..--
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-

,

Merken i
der
Volg- nauwkeurignum- heidsmer. waterpassingen.

I
Gemeente

Nadere

en plaats van

plaatsbeschrijving.

van het merk.

Westelijke gevel; de
linkerkant 0,79 M. rechts
van den noordelijken
gevel, het midden der
groef 1,22 M. boven beganen grond.

PEILMERKSTEEN
met een horizontale groef
en ingehakt hoogtecijfer
van 11 el 06,6 dm. boven
N.A.P.

boven
N.A.P.
geI vonden.

I
VELP.
Schuur van de
woning aan den
weg van Ravestein naar Grave,
bewoond door en
toebehoorende
aan M. •lansen,
gemerkt A 31.

I
Verschil
I boven
A.P.
in M.
' totnu
I aangei
: nomen. I

II
11,066 I

I
I,
I
I
1

I
I

I

4

Omschrijving

het merk.

I

3

Hoogte in M.

I

10,715

VELP.
i Noordelijke gevel; 0,92
Woning aan den M. rechts van den steenen
weg van Rave- dag van het linkervenstein naar Grave, ster, 1,12 M. links van
bewoond door en den steenen dag van het
rechtervenster , ongeveer
toebehoorende
aan M. Jansen , ] ,02 M. boven beganen
grond.
gemet'kt A 31.

RONDE BRONZEN KRUISBou'r.

VELP.
Woning aan den
weg van Ravestein naar Grave,
bewoond door en
toebehoorende
aan J. Poos, gemerkt A 26.

Noordwestelijke gevel;
de rechterkant 1,43 M.
links van den zuidelijken
gevel, het midden der
groef ongeveer 0,78 M.
boven beganen grond.

PEILMERKSTEEN
met een horizontale groef
en ingehakt hoogtecijfer
van 11 el 26 5 dm. boven
N.A.P.

11,265

VELP.
Woning aan den
weg van Ravestein naar Grave,
bewoond door en
toebehoorende
aan J. Poos, gemerkt A 26.

Noordwestelijke gevel;
0,42 M. rechts van den
rechterkant van den peilmerksteen, 1,01 M. links
van den zuidelijken gevel
en ongeveer 0,96 M. boven
beganen grond.

VmRKANTE IJZEREN
KRUISBOUT
met één horizontale en
twee verticale groeven,
16 m.M. hoog en 16 m.M.
breed.
Register X, nO. 24.

1l,3ö6

I

I
I
I

I

1

I
I

6

I

7

I

I

I

-I

I

I

i

11,45

+0,084

I

I

I

-----

I

I

1

Cl 170

VUGHT.
Toren van de Protestantsche kerk.

Westzijde; 1,40 M. links
van de deuropening, 1,00
M. rechts van het contrefort, 1,11 M. boven het
plint.

GROOTE KRUISBOUT
en twee pijpbouten, een
460 millimeters er boven,
een 420 millimeters er
onder.

7,978

2

C2 J16a

VUGHT.
Portierswoning op
de buitenplaats,
thans krankzinni·
gengesticht "Voorburg", gemerkt B
nO. 225.

Zuidelijke of voorgevel;
RONDE BUONZEN KRUIS3,56 M. rechts van den I
BOUT.
westelijken zijgevel, 0,44 I
M. links van den steenen
dag van de deur, 0,18 M.
boven den bovenkant
van den doorloopenden
cementen band boven het
plint, 0,43 M. boven den I
bovenkant van het plint.
I

6,495

73
Merken
der
Volg- nauwkeurignum- heidslner. waterpasI singen.

.
Gemeente
en plaats van

I

C2 116b

Nadere

Omschrijving

plaatsbeschrijving.

van het merk.

Noordelijke zijgevel;
2,59 M. rechts van den
voorkant van den bovensten band van den hard·
steenen sokkel van den
voorgevel, 4,19 M. links
van den linkerzijkant van
de bak~teenen pomp,
ongeveer 0,56 M. boven
beganen grond, één laag
metselwerk boven den
bovenkant van de nabijg~legen
kelderluchtopemng.

RONDE IJZEREN BOUT.

Noordelijke zijgevel;
2,61 M. rechts van den
voorgevel, 4,13 M. links
van den linkerzij kant van
de baksteenen pomp, ongeveer 0,91 M. boven beganen grond.

RONDE BRONZEN KRUISBOUT.

I
VUGHT.
Dokterswoning op
de buitenplaats,
thans krankzinnigengesticht "Voorburg", gemerkt B
nO. 222.

I

Hoogte in M.

het merk.

I

3

I

I,

I

C2 116c

VUGHT.
Dokterswoning op
de buitenplaats,
thans krankzinnigengesticht "Voorburg", gemerkt B
'nO. 22~.

...

6,141

I

I

,

4

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

6,486

I

_-

I

1

WERKENDAM.
Gasfabriek, gemerkt nO. 190.

Noordelij ke dijkgevel ;
1,56 M. links van den
westelijken gevel, 1,56 M.
onder den onderkant der
baksteenen uitmetseling
onder de goot, ongeveer
1,72 M. boven beganen
grond.

RONDE IJZEREN BOUT.

4,468

2

WERKENDAM.
Gasfabriek, gemerkt nO. 190.

Noordelijke dijkgevel ;
1,46 M. links van den
westelijken gevel, 1,04 M.
onder den onderkant der
baksteenen uitmetseling
onder de goot, ongeveer
2,24 M. boven beganen
grond.

RONDE BRONZEN KRUISBOUT

4,983

3

WERKENDAM.
Magazijn, ten oosten van de schutsluis.

Noordelijke gevel; 0,47
M. rechts van den. steenen dag van de deur, 0,84 I
M. links van den linkerkant van den hoekpilas- I
ter, 0,17 M. boven het
plint, ongeveer 0,64 M.
boven beganen grond.

RONDE IJZEREN BOUT.

5,155

10

74

I

Melken
der
Volg- nauwkeurignum- heidsmer. waterpasI singen.
4

5

6

I

Hoogte in M.
Gemeente
en plaats van

Nadere

Omschrijving

plaatsbeschrijving.

van het merk.

het merk
I

Noordelijke gevel; 0,42
M. rechts van den steenen dag van de deur,
0,89 M. links van den
linkerkant van den hoekpilaster, 0,80 M. boven
het plint, ongeveer 1,27 M.
boven beganen grond.

WERKENDAM.
Magazijn, ten oosten van de schutsluis.

RONDE BRONZEN KRUISBOUT.

II
Westelijke rechtstand
WERKENDAM.
Schutsluis
tus- van het binnensluishoofd, i
schen de Merwede zuidelijk einde, in de voeg
tusschen de dekzerk en
en de haven.
het bovenste hoekblok ;
0,31 M. links van den
linkerkant der schotbalksponning, 0,32 M. onder
den bovenkant der dekI zerk.

Oostelijke buitendeurWERKENDAM.
Schutsluis tus- kas; 1,65 M. rechts van
schen de Merwede den rechterkant der schotbalksponning, 1,65 M.
en de haven.
links van den linkerkant
van den slagstijl, 1,15 M.
onder den bovenkant der
dekzerk, één laag metselwerk onder de hardsteenen omkleeding van de
opening voor de duwpers.

7

WERKENDAM.
Schutsluis
tusschen de Merwede
en de haven.

8

WERKENDAM.
I Westelijke rechtstand
Schutsluis tus- van het binnensluishoofd ;
schen de Merwede I peilschaal lil de hoekblokken van het binnenen de haven.
front uitgehakt, verdeeld
in halve decirpeters, met
het
opschrift: "Rijks
Peilschaal boven A.P.",
tellende tot 4,80 M. + A.P.

Oostelijke buitendeurkas; de linkerkant 1,48 'M.
rechts van den rechterkant der schotbalksponning ; de rechterkant
1,45 M. links van den
linkerkant van den slagstijl, de bovenkant 1,50 M.
onder den bovenkant der
dekzerken, zeven lagen
metselwerk onder de hardsteenen omkleeding van
de opening voor de duwpers.
I

RONDE IJZEREN BOUT.

V IERKANTE

IJzEREN
KRUISBOUT

I

boven
boven
A.P.
NAP
. . , tot nu
gevonden. aangenomen.

Verschil
in M.

I
I

I
5,782 I

I

4,775

3,899

met een horizontale en
twee verticale groeven,
16 m.M. hoog en 16 m.M.
breed.

PEILMERKSTEEN

3,433

3,50

+0,067

0,000

+ 0,089

met eene horizontale
groef en ingehakt hoogtecijfel' van 3,433 M. boven
N.A.P.

NULPUNT DER
HARDSTEENEN PEILSCHAAL,

afgeleid uit de hoogte
van deelstreep 4,40 M.
en 4,60 M. + A.P.

- 0,089

75
Merken
der
Volg- nauwkeurignum- heidsmer. waterpassingen.

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
geaangevonden. nomen.

9

WERKENDAM.
Schutsluis
tusschen de Merwede
en de haven.

Westelijke rechtstand I
NULPUNT DER
van het buitensluishoofd ; HARDSTEE~EN PEILSCHAAL,
peilschaal in de hoek- afgeleid uit de hoogte
blokken van het buiten- van deelstreep 4,30 M.
front uitgehakt; verdeeld + A.P.
in halve decimeters, met
het
opschrift: "Rijks
Peilschaal boven A.P ",
tellende tot 4,80M.-t A.P.

0,090

10

WERKENDAM.
IJzeren
duiker
onder den Nieuwen Merwededijk,
boven hectometerpaal 5, ten oosten
van het Steurgat.

Buitenfrontj 1,63 M.
rechts van het noordoostelijk einde, 0,71 M.
links van den linkerkant
der doorstroomingsopening, 0,43 M. onder den
bovenkant en 0,23 M. of
vier lagen metselwerk
onder den onderkant der
dekzerk.

RONDE IJZEREN BOUT.

2,354

11

WERKENDAM.
Beetwortelsuikerfabriek in den
Honderd-morgenpolder, toebehooaan de
rende
firma Binsveld ,
Meeuws . Laane
en Co., gemerkt
nO. 592.

Noordwestelijke dijkgevel, 2,36 M. rechts
van den verticaal van
den steenen dag van het
eerste raam gerekend
van het ketelhuis, 0,80 M.
links van den verticaal
van den steenen dag van
het tweede raam, negen
lagen metselwerk onder
de voeg, strook ende met
de onderkanten der hard·
steenen raamdorpels, ongeveer 1,38 M. boven I
beganen grond.

RONDE IJZEREN BOUT.

3,793

12

WERKENDAM.
Beetwortelsuikerfabriek 10 den
Honderd-morgenpolder, toebehoorende aan de firma
BinE'veld, Meeuws,
Laane en Co., gemerkt nO. 592.

Noordwestelijke dijkgevel, 2,24 M. rechts van
den steenen dag van het
eerste raam gerekend van
het ketelhuis, 0,92 M.
links van den dag van het
tweede raam, ongeveer
2,04 M. boven beganen
grond.

RONDE BRONZEN KRUISBOUT.

4,448

14

WERKENDAM.
Huis in den Kalverwaard, toebehoorende aan C.
P. A. M. H. van
Lierop te Eindhoven, bewoond
door
A.
van
Drunen, gemerkt
nO. 335.

Oostelijke gevel, zuidelijk einde; 0,47 M.
rechts van den zuidoostelijken hoek, 3,34 M.
links van den steenen
dag der deur, acht lagen
metselwerk onder de voeg
strookende met den onderkant der rollaag onder
het raam, ongeveer 0,15 M.
boven beganen grond.

VIERKANTE IJZEREN
KRUISBOUT

2,945

I

met een horizontale en
een verticale groef, 18
m.M. breed en 18 m.M.
hoog.

0,000

Verschil
in M.

+ 0,090

76

Merken
der
Volg- nauwkeurignum- heidsmer. waterpasI singen.
15

Hoogte in M.
Gemeente
en plaats van

WERKENDAM.

WERKENDAM.

WERKENDAM.

Huis van de hofstede "Anna Paulownahoeve", op
de middelste Kievietswaard aan
den
dijk der
Nieuwe Merwecte,
bewoond door L.
Groenewege en
toebehoorende
aan het Kroondomein, gemerkt
nO. 351.
19

boven
N.A.P.
geI vonden.

i

Steenen uitwateringssluisje in het
Boerengat, onder
den Nieuwen M erwededij k, met het
opschrift: "Boerengat 187:3".

18

van het merk.

plaatsbeschrij ving.

het merk.

Huis in de Kalverwaard, toebehoorende aan C.
P. A. M. H. van
Lierop te Eindhoven, bewoond
door
A. van
Drunen, gemerkt
n r'. 335.
17

Omschrijving

Nadere

WERKENDAM.

Huis van de hofstede "Anna Paulownahoeve", op
de middelste Kievietswaard aan
den
dijk der
Nieuwe Merwede,
bewoond door L.
Groenewege en
toebehoorende
aan het Kroondomein, gemerkt
nO. 351.

Oostelijke gevel, ZUIdelijk einde; de linkerkant 0,28 M. rechts van
den zuidoostelijken hoek,
de rechterkant 0,68 M.
links van den verticaal
van den steenen dag van
het raam, de onderkant
ongeveer 0,97 M. boven
beganen grond.
Westelijke vleugel van
het buitenfront ; de iinkerkant 1,38 M. rechts
van den rechterkant der
schotbalksponning , de
rechterkant 1,16 M.links
van den linkerkant van
het derde hoekblok van
boven gerekend, de bovenkant vijf lagen metselwerk onder den onderkantofO,457 M. onden den
bovenkant der dekzerk.

I

PEILMERKSTEEN

3,881

, met een horizontale groef

en ingehakt hoogtecijfel'
M. boven

I van 3,881
I N.A.P.
II

PEILl>IERKS'fEEN

0,334

met een horizontale groef
en ingehakt hoogtecijfer
van M. 30,4 c.M. boven
N.A.P.
(Proces-Verbaal van
Waterpassingen door den
Algemeenen Dienst van
den
Rijks-Waterstaat

°

nU.

1534a.)

Noordelijke voorgevel,
oostelijk einde; 0,70 M.
rechts van den ooste·
lijken zijgevel, 1,2,1 M.
links van den steenen
dag van het raam, ongeveer 1,35 M. boven beganen grond.

RONDE BRONZEN KRUISBOUT.

4,724

Noordelijke voorgevel,
oostelijk einde; 0,73 M.
rechts van den oostelijken zijgevel, 1,22 M.
links van den steenen
dag van het raam, onge·
veer 0,59 M. boven beganen grond.

VIERKANTE IJZEREN
KRUISBOUT

3,952

met een horizontale en
een verticale groef, 17
m.M. hoog en 16 m.M.
breed.

boven i Verschil
A.P. i • M
tot nu
In .
aangenomen'l
I'

4,08

1+ 0,199

77
Merken
der
Volg- nauwkeurignum- heidsmer. waterpasI singen.
I
20

Hoogte In M.
Gemeente
en plaats van

Nadere

Omschrijving

plaatsbeschrijving.

van het merk.

het merk.

I

I
WERKENDAM.
Huis van de hofstede "Anna Paulownahoeve", op
de middelste Kievietswaard aan
den
dijk
der
Nieuwe Merwede,
bewoond door L.
Groenewege en
toebehoorende
aan het Kroondomein, gemerkt
nO. 351.

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

PEILMERKS'fEEN
met een horizontale groef
en ingehakt hoogtecijfer
van 4,473 M. boven
N.A.P.

4,473

RONDE IJzERFJN BOUT.
Westelijke binnenwand;
0,145 M. rechts van den (Proces-verbaal nO. 1534
rechterkant der peilschaal, van waterpassingen door
0,43 M. onder den boven- den Algemeenen Dienst
kant en vier lagen met- van den Rij ks-Waterselwerk onder lIen onder- staat).
kant der rollaag.

2,535

Noordelijke voorgevel,
oostelijk einde; de linkerkant 0,52 M. rechts
van den oostelijken gevAl,
de rechterkant 1,06 M.
links van den steenen
dag van het raam, de
onderkant ongeveer 0,98
M. boven beganen grond.

5,07

1+0,597

I

22

WERKENDAM.
Peilput aan aen
noordoosthoek van
den Paulownapolder, aan den
linkeroever der
Nieuwe Merwede.

23

Westelijke binnenwand;
NULPUNT DER
- 0,167
WERKENDAM.
Peilput aan den peilschaal verdeeld in cen- HARDSTEENEN PEILSCHAAL,
noordoosthoek van timeters, zonder opschrift: afgeleid uit de hoogten
den
Paulowna- tellende tot 3,00 M. + A.P. der deelstrepen 2,70 M.,
2,75 M. en 2,80 M. +AP.
polder, aan den
linkeroever der
Nieuwe Merwede.

24

WERKENDAM.
Steenen uitwateringssluisje in de
Witboomenkil onder den Nieuwen
Merwededijk, met
het
opschrift :
" Witboomenkil
1872".

Noordelijk buitenfront,
ten westen van de doorstroomingsopening;
de
linkerkant 0,52 M. rechts
van den rechterkant van
het derde hoekblok onder
de dekzerk, de rechterkant 0,74 M. -links van
het westelijk einde des
vleugels, de bovenkant
0,43 M. onder den bovenkant en vijflagen metselwerk onder den onderkant der dekzerk.

PEILMERKSTEEN
met een horizontale groef
en ingehakt hoogtecijfer van 1,168 M. boven
N.A.P.

0,000 1+ 0,167

1,168

!

78
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.
in M.
tot
nu
geaangeI vonden. nomen. I
I

25

WERKENDAM.
Steenen uitwateringssluisje in het
Diepgat,
onder
den Nieuwen Merwededijk met het
opschrift:: "Diepgat 1872".

27

Westelijke vleugel van
PEILMERKSTEEN
het noordelijk buitenfront, met een horizontale groef
in den dag der sluis; de en ingehakt hoogtecijfer
linkerkant ligt 1,29 M. van 0,399 M. boven N.A .P.
rechts van den rechterkant der noordelijkste
schotbalksponning,
de
rechterkant 1,05 M.linb
van den linkerkant van
het op gelijke hoogte ge- ,
legen hoekblok, de bavenkant 0,468 M. onder den
bovenkant en vijf lagen
metselwerk onder den
onderkant der dekzerk.

0,399

WERKENDAM.
H uis in den polder "den HardenI
hoek", aan het
"Gat van den
Hardenhoek", bewoond door Isak
Baelde,
toebehoorende aan W.
O. T. van Oudheusden, gemerkt
nO. 365.

Noordelijke voorgevel;
de linkerkant 0,14 M.
rechts van de aansluiting
met de steenen schuur, de
rechterkant 0,62 M. links
van den steenen dag van
het raam, de onderkant
ongeveer 0,65 M. boven
beganen grond.

3,983

28

WERKENDAM.
Huis buitendijks
in den Spieringpolder, genaamd
,,8pieringhoeve",
onbewoond en gemerkt 367.

Zuidoostelijke voorgevel,
tusschen de deur en het
zuidelijke raam; 0,91 M.
rechts van den steenen
dag van het raam, 0,76 M.
links van den steenen dag
der deur, 1,747 M. onder
den onderkant van den
knoop van het bovengelegen lange anker, ongeveer 1,59 M. boven beganen grond.

RONDE IJZEREN BOUT.

4,932

29

WERKENDAl\1.
Schutsluis in den
Nieuwen
Merwededijk,genaamd
,,8pieringsluis".

Buitenfront van het
naar de Merwede gekeerde
of buitensluishoofd, oostelijk deel, in de voeg strookende met de voeg tusschen het tweede en derde
hardsteenen
hoekblok ;
0,12 M. links van den
linkerkant van het derde
hoekblok, 0,49 M. onder
den bovenkant en vijf
lagen metselwerk onder
den onderkant der rollaag.

RONDE IJZEREN BOUT.

2,578

PEILMERKSTEEN

met een horizontale groef
en ingehakt hoogtecijfer
van 3,983 M. bovenN.A.P.

4,09

+0,107

79
Merken
der
Volg- nauwkeurignum- heidsmer. waterpasI sin!!:en.

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
geaangeIvonden. nomen.
I

WERKENDAM.
Schutsluis in den
Nieuwen
Merwededijk, genaamd
"Spieringsluis".

Buitenfront van het
VIERKANTE IJZEREN
naar de Merwede gekeerde
KRUISBOUT
of buitensluishoofd, ooste- 18 m.M. hoog en 18 m.M.
lijk deel; 1,49 M. links breed.
van den linkerkant van
BOVENKANT.
het ter zelfde hoogte geplaatste hardsteenen hoekblok, 2,01 M. onder den
bovenkant der rollaag.

1,076

31

WERKENDAM.
Schutsluis in den
Nieuwen Merwededijk , genaamd
"Spieringsluis" .

Westelijke rechtstandsmuur van het binnen- of
naar de killen gekeerde
sluishoofd; 0,44 M. rechts
van den rechterkant der
schotbalksponning , 0,20
M. links van den linkerkant der hardsteenen peilschaal, 0,48 M. onder den
bovenkant en vijf lagen
metselwerk onder den
onderkant der dekzerk.

2,593

32

WERKENDAM.
Schutsluis in den
Nieuwen Merwededijk , genaamd
"Spieringsluis".

Buitenfront van het
NULPUNT DER
naar de Merwede gekeerde HARDSTEENEN PEILSCHAAL,
of buitensluishoofd, oos- afgeleid uit de hoogten
telijk deel; peilschaal in der deelstrepen 2,20 M.
de hoekblokken uitge- en 2,25 M. + A.P.
hakt; verdeeld in halve
decimeters, met het opschrift: "R~jks Peilschaal
boven A.P", tellende tot
2,80 M. -+- AP.

0,066

0,000 - 0,066

33

WERKENDAM.
Schutsluis in den
Nieuwen Merwededijk , genaamd
"Spieringsluis".

\ï estelijke rechtstandsNULPUNT DER
muur van het binnen of HARDSTEENEN PEILSCHAAL,
naar de killen gekeerde afgeleid uit de hoogten
sluishoofd, tusschen de der deelstrepen 2,65 M.
schotbalksponning en de en 2,70 M. -+ A.P.
puntdeur
ingemetseld;
peilschaal verdeeld In
hal ve decimeters, met het
opschrift: "Rijks Peilschaal boven A.P." tellende tot 2,80 M. + A.P.

0,065

0,000 - 0,065

36

WERKENDAM.
Huis in de Hoogstraat, bewoond
door en toebehoorende aan F.
J. Groeneveld, gemerkt nO. 31.

Westelijke zijgevel, de
linkerkant 0,22 M. rechts
van den noordwestelijken
hoek, de rechterkant 1,32
M. links van de aansluiting in den hoek aan het
aangrenzende huis, de
bovenkant 0,23 M. onder
den bovenkant van de
rollaag, de onderkant
ongeveer 0,21 M. boven
beganen grond.

4,335

4,43

30

I

RONDE IJZEREN BOUT.

PEILSTEEN
VAN DEN HOOGEN WATERSTAND VAN
19 FEBRUARI 1841,
met een dubbelen pijl
en het opschrift:
,,19 Februari 1841".
De steen is 0,20 M.
hoog en 0,34 M. breed.
Register IV van Peilschalen enz., 1ste ged.,
nO. 38.

-+0,095

80
Merken I
der
Volg- nauwkeurig- .
num- heids- i
mer. water- I
pas- I
singen..

I

37

38

Hoogte in M.
Gemeente
en plaats van

Nadere

Omschrijving
b oven
N.A.P.
gevonden.

van het merk.

plaatsbeschrij ving.

het merk.

I

!

WERKENDAM.
Raadhuis In de
Hoogstraat.

Voor- of straatgevel, in
den westelijksten pilaster
van de hardsteenen onderpui; de linkerkant 0,22 M.
rechts van den linkerkant,
de rechterkant 0,22 M.
links van den rechterkant
I des pilasters, de bovenkant 0,51 M. onder den.
onderkant van het dekstuk, de onderkant 0,85
M. boven het plint en
1,22 M. boven de stoep.

WERKENDAM.
Toren der Hervormde kerk.

Westelijke pilaster van
de noordzijde; 0,56 M.
rechts van den linktrkant, 0,67 M. links van
den rechterkant van den
pilaster, 0,12 M. of twee
lagen metselwerk boven
het plint.

PEILMERKSTEEN

5,431

3,278

(waarvan de kop is
afgebroken).
I

39

WERKENDAM.
Toren der Hervormde kerk.

Westelijke pilaster van
de noordzijde; 0,70 M.
rechts van den linkerkant, 0,53 M. links van
den rechterkant van den
pilaster, 0,61 M.oftwaalf
lagen metselwerk boven
het plint.

RONDE BRONZEN KRUISBOUT.

3,763

40

WERKF~NDAM.

Tegen een houten paal
bevestigd 13,75 M. ten
Oosten van de oostelijke
kruin van den oprit.
Peilschaal verdeeld in
e.M. met het opschrift
"Rijks Peilschaal N.A.P."
tellende van 1.80 M. tot
3,70 M. + NAP.

NULPUNT DER
GEËMAILI.EERD IJZEREN
PEILSCHAAL,

0,000 I

Buitenteen van
den Nieuwen Merwededijk, aan het
"Gat van het steenen huisje".

1

WERKEN.
Logement
genaamd "Buitenlust", aan den
Sleeuwijkschen
dijk,
bewoond
door A. van der
Wiel, toebehoorende aan de
weduwe P. Mensert, gemerkt n O• 68.

Westelijke
zijgevel,
noordelijk einde; 0,37 M.
rechts van den noordelijken dijkgevel, 1,59 M.
links van den steenen
dag van het rechts gelegen raam, ongeveer 0,58
M. boven beganen grond.

afgeleid uit de hoogten
der deelstreep 2,49 M. +
N.A.P.
Proces-verbaal nO. 1534,
van waterpassingen door
den Alg. Dienst van den
Rij ks-Waterstaat.

VIERKANTE IJzEREN
KRUISBOUT

met een horizontale en
een verticale groef, 16
m.M. hoog en 16 m.M.
breed.

4,634

in M.

aangeI nomen. I

met een horizontale groef
en ingehakt hoogtecijfer
van 5,431 M. boven
N.A.P.

RONDE IJZEREN BOUT.

Verschil

boven
AP
tot n~

5,52

+0,089

81

Merken
der
Volg- nauwkeurignum- heidsIner. waterpasI singen.
I

I

Gemeente
en plaats van

2

Nadere

Omschrijving

plaatsbeschrijving.

van het merk.

het merk.

I

I
I

I
I .WERKEN.
geLogement
naamd "Buitenlust", aan den
Sleeuwijkschen
dijk,
bewoond I
door A. van der
Wiel, toebehoo- i
rende aan de !
weduwe P. Men- I
sert, gemerkt n°. 68'1

Hoogte in M.

Westelijke
zijgevel,
noordelijk einde; de linkerkant 0,22 M. rechts
van den noordelijken dijkgevel, de rechterkant 1,27
M. links van den verticaal
van den steenen dag van
het benedenraam, de onderkant ongeveer 1,85 M.
boven beganen grond.

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

PEILMERKSTEEN
met eene horizontale groef
en ingehakt hoogtecijfer
van 6,028 l\1 + N.A.P.

6,028

6,14

+0,112

I
!

I
I

I

i

I

I

I

4

WERKEN.

RONDE IJZEREN BOUT.
IHet gebouw toont
neiging tot verzakken.)

I

Noordoostelijke zijgevel,
Huis buitendijks, oostelijk einde; 0,33 l\1.
bewoond door en i rechts van den zuidoostetoebehoorende aanl lijken dijkgevel, 0,33 M.
H. Vink, gemerkt I links van den steenen dag
nO. 31.
der deur, 2,31 M. onder
den onclerkant der muurplaat, ongeveer 0,81 M.
boven beganen grond.

5,751

i

I

i

I

5

Westelijke zijgevel, zuidelijk einde; 1,39 M. rechts
van den steenen dag van
het groote raam, 0,27 M.
links van den zuidelijken
dijkgevel, 2,34 M. onder
den onderkant van den
bovengelegen ankerknoop'l

WERKEN.

Huis buitendijks,
bij de hoepelfabriek, toebehoorende aan de Wed.
P. H. van Dusseldorp en gebruikt
als kantoor, gemerkt nO. 3.

WERKEN.

Huis buitendijks,
bij de hoepelfabriek. toebehoorende aan de Wed.
P. H. van Dusseldorp en gebruikt
als kantoor, gemerkt nO. 3.

5,110

5,22

+0,110

PEILMERKSTEEN
rnet een horizontale groef
en ingehakt hoogtecijfer
van 6,077 M. + N.A.P.

6,077

6,19

+0,113

I

I

6

VIERKANTE IJZEREN
KRUISBOUT
met één horizontale en
twee verticale groeven, 16
m.M. hoog en 16 m.M.
breed.
Register IV van Peilschalen enz, 1ste ged.,
nO. 37.

Zuidelijke dijkgevel ,
westelijk einde; de linkerkant 0,23 M. rechts van
den westelijken zijgevel,
de bovenkant 0,41 M.
onder den onderkant van
den bovengelegen anker.
knoop, de Dnderkant 0,88
M. boven den bovenkant
van het muurwerk voor
den gevel.

11

82
Merken I
der
Volg- nauwkeurignum- heidsmer. waterpasI singen. I

7 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.

I WERKEN.
Huis aan den
Sleeuwijkschen
dijk,
bewoond
door P. Bakker,
toebehoorende aan
I
B. Wisboom, gemerkt nO. 59.

Noordelijke dijkgevel ,
onder het penant tusschen
de westelijkste ramen; de
linkerkant 0,07 M. rechts
van den rechterkant des
onderdorpels van het links
gelegen raam, de rechterkant O,Og M. links van
den linkerkant des onderdorpels van het rechtsgelegen raam, de bovenkant 0,02 M. onder de
voeg strookende met de
onderkanten del' raamdorpels, de onderkant
O,O~ M. boven het hardsteenen plint.

8

WERKEN.
Huis der bofstede
aan den Merwededijk , bewoond
door en toebehoorende aan de
Wed. H. van Arkel,
gemerkt n". 103.

.N oordelij ke dijkgevel,
oostelijk einde; 0,61 M.
rechts van den oostelijken
zijgevel, 0,53 M. onder den
onderkant van den schuin
bovengelegen ankerknoop,
0,12 M. of twee lagen
metselwerk boven het
plint, ongeveer 0,50 M.
boven de goot in de bestrating.

RONDE IJZEREN BOUT.

6,079

9

WERKEN.
Huis der hofstede
aan den Merwededijk , bewoond
door en toebehoorende aan de
WedH. van Arkel,
gemerkt n°. 103.

Noordelijke dijkgevel,
oostelijk einde; 0,83 M.
rechts van den oostelijken
zijgevel, 0,33 M. rechts van
bet links gelegen anker,
1,25 M. links van het
rechtsgèlegen anker, 0,96
M. of achttien lagen metselwerk boven het plint.

RONDE BRONZEN KRUISBOUT.

6,916

10

WERKEN.
Veerhuis aan den
Sleeuwijkschen
bewoond
dijk,
door en toebehoorende aan P.
Kooij, gemerkt
nO. 141

Zuidoostelijke zijgevel,
oostelijk einde; 0,53 M.
rechts van den verticaal
van den steenen dag van
het oostelijkste raam,
O,oSl M. links van den
noordoostelijken dijkgevel,
2,375 M. onder den onderkant van den knoop van
het loodrecht bovengelegen anker.

VIERKANTE IJzEREN
KRUISBOUT

5,571

PEILMERKSTEEN

6,164

met een horizontale groef
en ingehakt hoogtecijfer
van 6,164 M. -+- N.A P.

met één horizontale en
twee verticale groeven, 16
m.M. hoog en 17 m.M.
breed.
Register IV van Peilschalen enz., 1ste ged.,
nO. 27.

5,76

1+ 0,189
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Hoogte in M.
Gemeente

Nadere

Omschrijving

plaatsbeschrijving.

van het merk.

en plaats van
het merk.
.I

WERKEN.
Veerhuis aan den
Sleeuwijkschen
dijk,
bewoond
door en toebehoorende aan P.
Kooij, gemerkt
nO. 141.

Noordoostelijke voorgevel, oostelijk einde; de
linkerkant 0,30 M. rechts
van den zuid-oostelijken
zijgevel, de rechterkant
0,26 M. links van den
steenen dag der deur, de
bovenkant 1,36 M. onder
den onderkant van den
knoop van het bovengelegen anker, de onderkant
0,45 ~L boven den bovenkant van het plint en
ongeveer 0,97 M. boven
beganen grond.

PEILMERKSTEEN

.

6,418

met eene horizontale
groef en ingehakt hoogteI cijfer van 6,418 M.
I +N.A.P.
I
.

I

WERKEN.
Merwededijk beneden het veerhuis.

Buitenglooiing , ingelaten in eene baksteenen
vlechting loopende van
de dijkskruin tot aan den
teen; peilschaal verdeeld
in centimeters door vakjes lang 0,028 M., breed
0,050 M., met het opschrift: "Rijks Peilschaal
boven A.P.", tellende tot
5,61 M. -+- A.P.

13

WImKEN.
Huis aan den
Merwededijk, on- I
geveer 100 M. ten
oosten van den
grooten rijksweg
naar Keizersveer,
bewoond door en
toebehoorende aan
A. W. van der
Nat, gemerkt nO.
190.

Oostelijke zijgevel, noordelijk einde; 0,27 M. links
van den dijkgevel, 0,80 M.
boven den bovenkant van
den grondkeerenden muur
aan den dijk, 0,88 M.
boven den bovenkant van I
den ongeveer loodrecht
ondergelegen ankerknoop,
ongeveer 2,42 M. boven
beganen grond van den
tuin.
I

14

WERKEN.
Huis aan den
Merwededijk, ongeveer 100 M. ten
oosten van den
grooten rijksweg
naar Keizersveer,
bewoond door en
toebehoorende aan
A. W. van der
Nat, gemerkt nO.
190.

Oostelijke zijgevel, noordelijk einde; 0,20 M. links
van den voorgevel, 1,34 M.
boven den bovenkant van
den grondkeerenden muur
aan den dij k.

12

boven Verschil
boven
AP
I
in M.
N.A.P. I tot n~
geaan e- I
vonden. I nomen.
g
I

NULPUNT DER
HELLENDE HARDSTEENEN
PEILSCHAAL,

0,000 + 0,209

-0,209

afgeleid uit de hoogte
van deelstreep 5,61 M.
+A.P.

I

RONDE IJZEREN BOUT.

6,905

RONDE BRONZEN KRUISBOUT.

7,446

I

I

84

Merken
der
Volg- nauwkeurignum- heidsmer. waterpassingen.
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_
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Hoogte in M.
Gemeente
en plaats van

Nadere

Omschrijving

plaatsbeschrij ving.

van het merk.

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

het merk.

WIJK EN AALBURG.
Herberg genaamd
de "Eerste en laatste aanleg", aan
den hoogen ~laas
dijk,
bewoond
door en toebehoorende aan J.
van Rijswijk.

Zuidoostelijke voorgevel, in het cementen plint;
0,53 M. rechts van den
steenen dag der deur,
0,2-5 M. links van den
ste:nen da~ van ~e~ r.echts
geLgen raam, 2,:213 ~I.
onder den onderkant van
den knoop van het loodrecht bovengelegen anker,
ongeveer 0,48 M. boven
beganen grond.

WIJK EN AALBURG.
Herberg genaamd
de "Eerste en laatste aanleg", aan
den hoogen Maasdijk, bewoond
door en toebehoorende aan J.
van Rijswijk.

Zuidoostelijke voorgevel, in het cementen plint
onder het oostelijkste
raam, de linkerkant 0,;:>7
M. rechts van den verticaal van den rechter
steenen dag van dat raam,
de rechterkant 1,50 M.
links van den noordoostelijken zijgevel, de bovenkant ongeveer gelijk met
den onderkant van den
houten onderdorpel van
het raam, de onderkant
ongeveer 0,39 M. boven
beganen grond.

WIJK EN AALBURG.
Veerhuis op Neder-Hemert, buiten den hoogen
Maasdijk, aan de
Doode Maas, bewoond door D.
van Wijk, toebehoorende aan L.
J. M. de Graaf,
gemerkt C nO. 16.

Oostelijke achtergevel;
rechts van den
zuidelijken zijgevel, 0,66
M. links van den steenen
dag van het kelderraam,
1,50 M. onder de voeg,
strookende met den onderkant van den houten
onderdorpel van het groote
raam, ongeveer 0,36 M.
boven beganen grond.
De gevel is gescheurd.

WIJK EN AALBURG.
Veerhuis op Neder-Hemert, bui·
ten den hoogen
Maasdijk, aan de
Doode Maas, bewoond door D.
van Wijk, toebehoorende aan L.
J. M. de Graaf,
gemerkt C, nO. 16.

Oostelijke achtergevel;
de linkerkant 1,81 M.
rechts van den zuidelijken
zijgevel, de rechterkant
0,36 M. links van den
steenen dag van het kelderraam, de bovenkant
0,45 M. onder den onderkant van den houten
onde dorpel
van
het
groote raam, het midden
van den onderkant onge, veer 1,16 M. boven be-

.:..-

IJzEREN
KRUISBOUT

I
I'

1

1

7,221

PEIL)IERKSTEEN

7,35

+

7,39

+ 0,169

7,00

+

0,171

I

met een horizontale en
twee verticale groeven,
16 mMo hoog en 18 m.M.
breed.
Register X van Peilschalen enz., 2de ged.,
nO. 24.

met een horizontale groef
en ingehakt hoogtecijfer
van 7,221 M. boven N.A.P.

V IERKANTE

5,843

IJzEREN
BOUT

1,öi) M

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

6,761

PEILMERKSTEEN

0,239

met een horizontale groef
en ingehakt hoogtecijfer
van 6,761 M. boven
N.A.P.

De gevel is gescheurd. .:.._g_an_en_gr_On_d_.

.:..!

7, 179

V IERKANTE

.....:.

..:..

~

,•l,.·.•
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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
geaangeI vonden. nomen.
I

5

WIJK EN AALBURG.
Toren der Hervormde kerk te
. Aalburg.

Westelijke gevel; 0,97
M. rechts van den steenen
dag der poortopening ,
0,61 M. links van den
zuidelijken zijgevel, 1,07
M. boven het stoepje.

RONDE IJzEREN BOUT.

4,849

6

WIJK EN AALBURG.
Toren der Hervormde kerk te
Aalburg.

Westelijke gevel; 0,90
M. rechts van den steenen
dag der poortopening,
0,68 M. links van den
zuidelijken zijgevel, 1,.')3
M. boven het stoepj e.

RONDE BRONZEN KRUISBOUT.

5,313

7

WIJK EN AALBURG.
Herberg genaamd
,,'s Bosch Veerhuis", bewoond
door en toebehoorende aan J.
Bouman, gemerkt
A nO. 15.

Oostelijke voorgevel,
in het penant bezuiden
de deur; 1,10 M. rechts
van den steenen dag van
het links gelegen raam,
0,45 1\1. links van den
steenen dag der deur,
2,2ö5 M. onder den knoop
van het loodrecht bovengelegen anker, ongeveer
0,21 M. boven beganen
grond.

VIERKANTE IJzEREN
KRUISBOUT

6,311

9

WIJK EN AALBURG.
Toren der Hervormde kerk te
Wijk.

Hoektorentje tegen den
noordelijken zijgevel van
den toren, in het ronde
basement; 2,20 M. rechts
van de aansluiting met
het muurvlak van den
toren, volgens het ronde
oppervlak van het torentje
gemeten, 1,61 M. onder
den onderkant der tufsteenen lijst boven dat
ronde vlak, 0,25 M. of
drie lagen metselwerk
boven den bovenkant van
het plint.

RONDE IJZEREN BOUT.

4,465

10.

WIJK EN AALBURG.
Toren der Hervormde kerk te
Wijk.

Hoektorentj e tegen den
noordelijken zijgevel van
den toren, in het ronde
basement, 2,30 M. rechts
van de aansluiting mêt
het muurvlak van den
toren, volgens het ronde
oppervlak van het torentje
gemeten; ongeveer 1,12
M. onder den onderkant
der tufsteenen lijst boven
dat ronde vlak, 0,75 M.
of tien lagen metselwerk
boven den boven kant van
het plint.

RONDE BRONZEN KRUISBOUT.

4,956

met één horizontale en
twee verticale groeven, 16
m M. breed en 16 m.M.
hoog.
Register X van Peilschalen enz., 2e ged.,
nO. 25.

6,47

1+0,159
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Merken
der
Voig- nauwkeurignum- heidsmer. waterpasI singen.
12

Hoogte in M.
Gemeente
en plaats van

1

WIJK EN AALBURG.
Huis aan den
hoogen Maasdijk,
bewoond door en
toebehoorende
aan H. v. d. Pol.
gemerkt A 33.

I

14

15

Omschrijving

pIaatsbeschrij ving.

van het merk.

het merk.

1,

13

Nadere

1\ oordwestelijke zij ge· I
V IERKANTE IJZEREN
vel, noordelijk einde; I
BOUT
0,17 M. rechts van den I zonder groeven, 20 m.M.
dijkgevel, 1,51 M. links hoog en 20 m.M breed.
van den verticaal van
BOVENKAN'r.
den dag van het Hoorde- I
lijkste kelderraam, ongeveer 1.22 M. boven beganen grond.

WIJK EN AAL·
BURG.
Huis aan den
hoogen Maasdijk,
bewoond door en
toebehoorende aan
J. F. Sodderland,
gemerkt A nO. 76.

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

6,590

I'

WIJK EN AALWestelijke Z\lgevel; de
BURG.
linkerkant 1,24 M. rechts !
Huis
aan de van den verticaal van den I
scheepstimmersteenen dag van het
werf aan den I groote raam, de rechterhoogen Maasdijk, I kant 1,73 M. links van
bewoond door en den dijkgevel, het midtoebehoorende
den van den onderkant
aan G. D. Sod- ongeveer 1,22 M. boven!
derland, gemerkt beganen grond
I
n° 53.
WIJK EN AALBURG.
Huis aan den
hoogen Maasdijk,
bewoond door en
toebehoorende aan
J. F. Sodderland,
gemerkt A nO. 76.

boven
N.A.P.
geI vonden.

Noordwestelij ke gevel;
1,;36 M. rechts van den
.steenen dag der deur,
0,11 M. links van den
linkerkant van den hierna
vermelden peilmerksteen,
ongeveer 0,59 M. boven
beganen grond.

PEILMER.KSTEEN

6,814

6,97

+0,156

5,179

5,39

\+0,211

5,166

5,37

i-+- 0,204

1,550

1,697

+ 0,147

met een horizontale groef
en ingehakt hoogtecijfer
van 6,814 M. boven
N.A.P.

VIERKANTE IJZEREN
KHUISBOUT

met een horizontale en
twee verticalè groeven,
16 m.M. hoog en 16 m.M.
breed.
.
Register X, van Peilschalen enz., 2de ged.,
nO. 27.

Noordwestelijke gevel,
onder het raam; de linkerkant 0,20 M. links van
den verticaal van den
steenen dag van dat raam,
de bovenkant acht lagen
metselwerk onder den
onderkant der rollaag onder het raam, de onderkant ongeveer 0,59 M. I
boven beganen grond.
I

PEILMERKSTEEN

met eene horizontale
groef en ingehakt hoogtecijfer van 5,166 M. boven
N.A.P.

I
1

WILLEMSTAD.
Toren van het
fort "de Hel".

Noordzijde; 1,09 M.
rechts van den steenen
dag van het rechter venster van de kelderverdieping, 2,38 M. links van
den westelijken zijgevel,
2,15 M. onder den onderkant van de lichtopening
der boven verdieping, ongeveer 0,67 M. boven
beganen grond.

VIERKANTE IJZEREN
BOUT

zonder groeven, 14 m.M.
hoog en 18 m.M. breed.
BOVENKANT.

Op het muurvlak
boven den bout staat
aangegeven bovenkant
bout 1,697 M. + A.P.
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Merken
der
Volg- nauwkeurignum- heidsmer. waterpasI singen.

2

4

I

Hoogte in M.
Gemeente
en plaats van

Nadere

Omschrijving

plaatsbeschrijving.

van het merk.

boven
boven
N.A.P.
ge0 nu
vonden. aangeI nomeD.

t\P'

het merk.

!

Verschil

WILLEMSTAD.
Duiker onder den
weg van Willemstad naar het fort
"de Hel ", ten
zuidoosten van de
legerplaats.

Noordwestelijk front;
zes lagen metselwerk
onder de rollaag, 0,54 M.
onder den bovenkant van
de rollaag.

WILLEMSTAD.
2de brug buiten
de landpoort, in
den weg van Willemstad naar het
fort "de Hel", te
Willemstad.

Oostelijke vleugel van
het zuidelij k landhoofd;
1,29 M. rechts van het
einde van den vleu~el,
0,;)9 M. links van het
front, 0,22 M. onder den
bovenkant of twee lagen
metselwerk onder den
onderkant van de dekzerk.

RONDE IJZEREN BOUT.

Noordelijke of voorgevel,
den sokkel; 0,28 M.
rechts van den rechterkant
van het onderste hoekblok, 0,66 M. rechts van
de buitenlijn der deurprofileering, 0,15 M. boven het
plint, ongeveer 0,55 M.
boven beganen grond.

RONDE IJZEREN BOUT.

2,142

Noordelijke of voorgevel,
in den sokkel; 0,64 M.
rechts van de buitenlijn
der deurprofileering, 1,06
M. links van het rechter
contrefort, 0,49 :M. boven
het plint, ongeveer 0,88
M. boven beganen gronn.

RONDE BRONZEN KUUISBOUT.

2,473

RONDE IJZEREN BOUT.

2,385

IJZEREN BOUT

3,224

RONDE IJZEREN BOUT.

0,401

in M.

I

I

I

I

WILLEMSTAD.
Hervormde kerk
te Willemstad.

0, 795

1

I
I

lil

5

WILLEMSTAD.
Hervormde kerk
te Willemstad.

6 I

WILLEMSTAD.
Brug nabij de
Waterpoort
te
Willemstad.

Zuidwestzijde van het
noordelijk
landhoofd;
0,39 1\1. rechts van het begin der afronding, 0,81 M.
links van den aanslag van
de toldeur, 0,45 M. onder
den bovenkant der rollaag.

7

WILLEMSTAD.
Gebouwtje voor
de re~istreerende
peilschaal te Willemstad.

Zuidwestelijke of voorgevel, in het derde blok
metsel werk boven beganen ~rond; 0,77 M. rechts
van den noordwestelijken
zijgevel, 0,26 M. links
van den linkerkant van
de verdiepte voeg tusschen de blokken, 0,04 M.
onder den onderkant van
de schuine afdekking,
ongeveer 1,] 5 M. boven
beganen grond.

I

. ,-_-:.-_-~----_-..:.._I

met ronden kop van
25 m.M. middellijn.
BOVENKANT.

I

----"I

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

8

WILLEMSTAD.
Gebouwtje voor
de registreerende
peilschaal te Willemstad.

Zuidwestelijke of voorgevel, in het derde blok
metselwerk boven beganen grond; 0,78 M. rechts
van den noordwestelijken
zijgevel, 0,26 M. links van
den linkerkant van de
verdiepte voeg tusschen
de blokken, 0,11 M. onder
den onderkant van de
schuine afdekking, ongeveer 1,38 M. boven beganen grond.

11

WILLEMSTAD.
'Voning van den
fortificatie-opzichter bij de
'Vaterpoort , ge·
merkt wijk A nO. 2.

Zuidwestelijke gevel;
GEDENKSTEEN
de linkerkant 0,83 M. VAN DEN HOOGEN W ATERrechts van den steenen
STAND VAN
dag van het raam, de
22 D~celllber 1894,
rechterkant 0,81 M. links met eene horizontale
van den oostelijken gevel, naald.
de onderkant ongeveer
De steen is 0,30 M.
1,04 M. boven beganen
hoog en 0,37 M. breed.
grond.
BOVENKANT VAN DE NAALD.

12

WILLEMSTAD.
Woning van den
fortificatie-opzichter bij de
Waterpoort, gemerkt wijk A nU. 2.

Zuidwestelijke gevel;
GEDENKSTEEN
de linkerkant 0,83 M. VAN HOOGE WATERSTANDEN,
rechts van den steenen met eene horizontale
dag van het raam, de naald en het opschrift:
rechterkant 0,81 M. links
,,15 Januari 1808",
van den oostelijken gevel, en eene tweede horide onderkant ongeveer zontale naald en het
0,60 M. boven beganen opschrift :
grond.
,,14 Nov8111ber 1775".
De steen is 0,35 M·
boog en 0,37 M. breed.
BOVENKANTEN DER
NAALDEN.
Register VII van PeilschaleI~ enz., bijlage I A,

I·
I
I

I
_ _I

1

boven
NAP
. ..

I

I._n_o-._18_a_e_n_b_·

,

WüENSDRECHT.
Baanwachterswoning nO. 14, aan
den spoorweg van
Bergen op Zoom
naar Middelburg,
bij kilometerpaal
15.

RONDE BRONZEN KRUISBOUT.

Voorgevel, rechts van
het rechter raam.

V IERKANT~, KRUISBOUT
met een horizontale en
een verticale groef, 16
m.M. hoog en 15 m.M.
breed.

In

M.

boven

Verschil

A.P.

in M.

tot nu
aangenomen'l

3,451

3,650

3,432

3,58

+0,148

3,210

3,36

+0,150

.
I

.
I

4,722

,
I
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Omschrijving

plaatsbeschrijving.

van het merk.

boven
N .AP
"
gevonden.

het merk.

I

I

PEILMERKSTEEN
met een horizontale groef
en ingehakt hoogtecijfer
van 4,801 M. boven
N.A.P.

Cl 222

WOEN8DRECHT.
Toren op het kerkhof.

Zuidzijde; 1,23 M. rechts
HooFDMERK
van het linker contrefort, en twee pijpbouten, een
1,05 M. van het rechter I 517 millimeters er boven,
contrefort, 1,22 M. boven een 403 millimeters er
de voeg ter hoogte van onder.
het basement van het
linker contrefort.

13,557

4

Cl 280

WOEN8DRECHT.
Raadhuis.

Oostelijke of voorgevel,
links van den ingang;
0,48 M. rechts van het
raamkozijn, 0,48 M. van
het deurkozijn, 1,26 M.
boven het plint, ongeveer
1,86 M. boven beganen
grond.

GROOTE KRUISBOUT
en twee pijpbouten, een
411 millimeters er boven,
een 422 millimeters er
onder.

22,506 I

WOUDRICHEM.
Huis
genaamd
"In het bierhuis",
aan den Ouden
dijk,
bewoond
door en toebehoorende aan H.
Vink, gemerkt
nO. 125.

Zuidelijke gevel. westelijk einde; de linkerkant
0,23 M. rechts van den
westelijken gevel, de rechterkant 0,74 M.links van
den steenen dag van het
rechtsgelegen raam, de
bovenkant 1,20 M. onder
de voeg sirookende met
den onderkant der rollaag
boven dat raam, de onderkant ongeveer 0,99 M.
boven beganen grond.
De gevel is gescheurd.

PEILMERKSTEEN

6,974

WOUDRICHEM.
Koepoort in den
walmuur ten zuiden van de stad
Woudrichem.

Oostelijke rechtstandsmuur j de linkerkant 7,56
M. rechts van de aansluiting in den hoek aan den
noordelijken frontmuur,
de rechterkant 2,90 M.
links van den linkerkant
der noordelijkste schotbalksponning, de bovenkant 1,8ï M. onder den
onderkant der rollaag, de
onderkant ongeveer 1,27
M. boven beganen grond.

2

I met een horizontale groef

in M .

I

4,801

3

1

Verschil

I

I
Westelijke zijgevel, linWOEN8DRECHT.
Schuur der boe- kerzijde.
renhoeve "Hildernisse", in 1880
bewoond door A.
Meison;
meest
noordwestelijke
der drie gebouwen.

2

boven
A.P.
tot nu
aangenomen.

en ingehakt hoogtecijfer
van 6,974 M. + N.A.P.

PEILMERKSTEEN
met een horizontale groef
en ingehakt hoogtecijfer
van 3 el 43,0 dm. boven
N.A.P.

3,430

12

90

I

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

I

Gemeente
en plaats van

Omschrijving

plaatsbeschrij vin g.

van het merk.

Oostelijke gevel van
het noordelijk transept
in het basement tusschen
de cont.reforten; 3,84 M.
rechts van den rechterkant van het links gelegen,
1,90 M. links van den
linkerkant van het. rechtsgelegen contrefort, 0,74 M.
of veertien lagen metselwerk onder den onderkant der gecemente lijst,
ongeveer 1,16 M. boven
beganen grond.

RONDE BRONZEN KRUISBOUT.

5,146

Oostelijke gevel van
het noordelijk transept,
in het basement tusschen
de contreforten ; 3,71 M.
rechts van den rechterkant van het linksgelegen, 2,03 M. links van
den linkerkant van het
rechtsgelegen contrefort,
1,50 M. of acht en twintig
lagen metselwerk onder
den onderkant der cemente lijst, ongeveer
0,40 M. boven beganen
grond.

RONDE IJZEREN BOUT.

4,387

I
WOUDRICHEM.
Hervormde kerk.

I

4

Nadere

het merk.

!

3

Hoogte in M.

WOUDRICHEM.
Hervormde kerk.

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

I

5

6

WOUDRICHEM.
Waterpoort ten
noorden der stad
Woudrichem, aan
de Merwede.

Noordwestelijke rechtstandsmuur ; de linkerkant 0,47 M. rechts van
den rechterkant van het
westelijk contrefort, de
rechterkant 0,58 M. links
van den linkerkant der
westelijkste
schotbalksponning , het midden
van den onderkant ongeveer 1,03 M. boven beganen grond.

PEILMERKSTEEN
met een horizontale groef
en ingehakt hoogtecijfer
van 4,756 M. + N.A.P.

4,756

WOUDRICHEM.
Loevesteinsche
poort in den walmuur ten oosten
der stad W oudrichem.

Oostelijk buitenfront ,
rechts van den doorgang;
de linkerkant 0,20 M.
rechts van de dagz\ide
van den doorgang, de
rechterkant 0,24 M. links
van het noordelijk einde
van het front, de bovenkant 2,09 M. onder den
onderkant der dekzerk,
de onderkant ongeveer
0,80 M. boven beganen
grond.

. PEILMERKSTEEN
met een horizontale groef
en ingehakt hoogtecijfer
van 5 el 36,1 dm. boven
N.A.P.

5,361

I

I

Verschil
in M.

I

91

Merken
der
nauwkeurignum- heidsIner. water·
pasI singen.

Hoogte in M.
Gemeente
en plaats van

Nadere
plaatsbeschrijving.

. van het merk.

het merk.

boven Verschil
boven I A.P.
N.A.P.
in M.
tot nu
geaangeIvonden. nomen.
4,018 + 0,144

PEILSTEEN
met een horizontale groef
en ingehakt hoogtecijfer
van 3.874 M. -+ N.A.P.
De steen is 0,35 M.
hoog en 0,60 M. breed.
MIDDEN DER GROEF.
Hydr. Waarn. van I
Kraijenhoff, IVe afd."
nO. 28 en Register IV
van Peilschalen enz.,
1ste ged, nO. 1.

3,874

Buiten- of rivierzijde ;
de linkerkant 7,28 M.
rechts van de aansluiting
in den hoek aan het
oostelijk bastion, de bovenkant 3,54 M. onder
den bovenkant der rollaag, de onderkant ongeveer 1,56 lVI. boven beganen grond.

PEILMERKSTEEN
met eene horizontale
groef en ingehakt hoogiecijfer van 4,233 M. boven
N.A.P.

4,233

WOUDRICHEM.
Walmuur aan de
Merwede, tusschen
het oostelijk bastion en de Waterpoort.

Buiten- of rivierzijde ,
de linkerkant 3,96 M.
rechts van de aansluiting III den hoek aan
het oostelij k bastion, de
onderkant ongeveer 2,K5
M. boven beganen grond.

NOODPEILSTEEN
met eene horizontale
groef, waarboven "N.P".
is ingehakt.
De steen is 0,24 M.
hoog en 0,35 M. breed.
MIDDEN DER GROEF.
Register IV van Peilschalen enz., lste ged.,
nO. 2.

5,708

5,82

+0,112

WOUDRICHEM.
Inundatiesluis in
den hoogen Maasdijk.

Zuidelijke buitenvleugelmuur ; de rechterkant
0,13 M. links van den
linkerkant der hardsïeenen peilschaal, de bovenkant 1,58 M. of twee en
dertig lagen metselwerk
onder den onderkant der
vlechting.

PEIJ,MERKSTEEN
met eene horizontale
groef en ingehakt hoogtecijfer van 3,72.,) M. boven
N.A.P.

3,725

3,88

+0,155

0,000

+0,125

7

Bekleedingsmuur der
WOUDRICHEM.
Oostelijk bastion face, rivierzijde ; het midder vesting, aan den van den linkerkant
,0,77 M. rechts van het
de Merwede.
oostelijk einde, de bovenkant 2,89 M onder den
onderkant der rollaag. de
onderkant ongeveer 1,42
M. boven beganen grond.

8

WOUDRICHEl\I.
Walmuur aan de
Merwede, tusschen
het oostelijk bastion en de Waterpoort.

9

11

12

Omschrijving

WOUDRICHEM.
Inundatiesluis in
den hoogen Maasdijk.

I

1- 0,125

NULPUN'.r DER
Zuidelijke buitenvleugelmuur ; de rechterkant HARDSTEENEN PEILSCHAAL, I
der schaal ligt 0,69 M. afgeleid uit de hoogten
links van den linkerkant der deelstrepen 4,30 M.,
der oostelijkste schotbalk- 4,35 M., 4,36 M. en4,40M.
sponning , verdeeld III +- A.P.
Regi~ter IV van Peilhalve decimeters, met het
opschrift: "Rijks Peil- schalen enz., 1ste ged,
schaal -+ A.P.", tellende n (). 5a en Register X,
n°. 63a.
tot 5,80 M. -+ A.P.
(De peilschaal is met
zink overdekt).
I

92

I

Merken I
der
Volg- nauw- I
keuri~-

num- heidsmer. waterpassingen.
I

13

I

Hoogte in M.
Gemeente

Nadere

Omschrijving

plaatsbeschrij ving.

van het merk.

en plaats van
het merk

WOUDRICHEM.
Inundatiesluis in
den hoogen Maas·
dijk.

'I

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

Zuidelijke rechtstandsNULPUNT DER
-0,087
muur, westelijk einde;
GEËMAILLEERD IJZEREN
peilschaal verdeeld in cenPEILSCHAAL,
I
ti~~ters, ~et hetopschrif,t: afgeleid uit de hoogten
"RIJks Peilschaal + A.P , der deelstrepen 4,50 M.
tellende tot 5,00 + A P.
en 4,51 M. + A.P.
II
II

1

2

C. 219

AD. 66

Rechts van den ing~ng,
1,35 M. links van het
rechter contrefort, 1,75 M.
boven het plint.

GROOTE KRUISBOUT
en twee pijpbouten, een
300 millimeters er boven,
een 392 millimeters er
onder.

WOUW.
Duiker over de
Smalle beek onder den straatweg
van Wouw naar
6teenbergen.

Zuidwestelijk
front,
1,26 M. rechts van den
rechterkant van den hardsteenen sluitsteen van het
gewelf, 0,52 M. links van
het rechter fronteinde,
0,17 M. of drie lagen
metselwerk onder den
onderkant van de hardsteenen dekzerk.

RONDE IJZEREN BOUT.

WOUW.
Toren der Katholieke kerk.

9,415

I

I

I
I
I
2,871 I
I
I

I

3

AD. 67

WOUW.
Herberg, genaamd
"Huis ten halve
Veehandelaar",
bewoond door en
toebehoorende
aan P.vande Kar,
gelegen aan de
noordzijde
van
den straatweg van
Wou w nanr Steenbergen, gemerkt
D 220.

Zuidwestelijke of voorgevel, 0,90 M. rechts van
den steenen dag van het
rechts van de deur gelegen stalraampje, 2,47 M.
links van den zuidoostelijken zijgevel, 1,70 M.
boven de bestrating.

PIJPHOUT.

7,202

4

AD. 68

WOUW.
Herberg, genaamd
"Huis ten halve
Veehandelaar",
bewoond door en
toebehoorende
aan P.vande Kar,
gelegen aan de
noordzijde
van
den straatweg van I
Wouw naar Steenbergen, gemerkt
D 220.

Zuidwestelijke of voor·
gevel, 3,46 M. rechts van
den steenen dag van de
deur, 3,78 M. links van
den zuidoostelijken zijgevel, 1,00 M. onder den
bovenkant van de rollaag
onder het stalraampje ,
0,56 M. boven de be-

RONDE IJZEREN BOUT.

6,068

stratin~.

I

I

I

0,000

Verschil
in M.

I

+0,087

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

1

Cl 210

2

3

C, 181

I

Hoogte in M.
Gemeente

Nadere

Omschrijving

plaatsbeschrijving.

van het merk.

boven
NAP
. "

en plaats van
het merk.
I

boven
A.P.
tot nu
gevonden., aangenomen.

ZEVENBERGEN.
Stoomzuivelfabriek.

tusschen
Voorgevel ,
het eerste en tweede
raam rechts van de linker
deur, 1,18 M. links van
den steenen dag van het
tweede raam, ongeveer
2,10 M. boven beganen
grond.

GROOTE KRUISBOUT
en twee pijpbouten, een
323 millimeters er boven,
een 358· millimeters er
onder.

3,601

ZEVENBERGEN.
Coupure bij de
halte Zevenbergsche Hoek.

Westelijke vleugel van
het noordelijk landhoofd;
bovenkant merkvlak 0,58
M. onder bovenkant rollaag, bovenkant steen
4 lagen metselwerk onder
onderkant rollaag.

PEILMERKSTEEN
met uitstekende nok of
tafeltj e
en ingehakt
hoogtec~ifer van 2,309 M.
boven N.A.P.
BOVENVLAK VAN DE NOK.

2,309

ZEVENBERGEN.
Huis, bewoond
door de wed. P.
J. Kock.

Noordelijke zijgevel,
onder het penant rechts
van het rechter raam.

PEILMJ<èRKSTEEN
met ingehakt merkvlak
en ingehakt hoogtecijfer
van 3,25 M. + A.P.
In de inhakking bevinden zich de letters:
"P.V."

3,202

3,25

Verschil
in M.

+0,048

---1----1---------1-----------------1---------------1---~I---I

1

Cl 206

ZWALUWE.
Zuidelijke gevel van
Spoorwegbrug bij i het westelijk huisje aan
Moerdijk, over het de zuidzijde der brug,
Hollandsch Diep. 1,51 M. van den rechterhoek des gevels, 1,07 M.
boven de omlijsting ter
hoogte van het brnggedek.

GROOTE KRUISBOUT

7,654

2

ZWALUWE.
Steenen duiker op
den lirikeroever
van den Moerdijk
te Lage Zwaluwe.

Zuidelijk front; 0,63 M.
onder den bovenkant der
dekzerk, 2,56 M. rechts
van den linkerhoek en
2,54 M. links van den
rechterhoek van het front.

VIERKANTE IJZ~:REN
KRUISBOUT
met een horizontale en
twee verticale groeven.
BOVENKANT.

1,070

4

ZWALUWE.
Steenen duiker op
den linkeroever
van den Moerdijk
te Lage Zwaluwe.

Zuidelijk front; 1,23 M. I VIERKANTE IJZEREN BOUT,
rechts van den linkerM. BOUT.
hoek, 1,12 M. links van
BO\'ENKANT.
den rechterhoek van het
front, en de bovenkant
0,22 M. onder den bovenkant der dekzerk.

0,849

94
Merken
der
Volg- nauwkeurignum- heidsmer. waterpasI singen.
5

Hoogte in M.

I

Gemeente
en plaats van

Nadere

Omschrijving

plaatsbeschrij ving.

van het merk.

het merk.

I
'

i
ZWALUWE.
Noordelijk front; de I
Steenen duiker op linkerkant 1,14 M. rechts!
den linkeroever van den linkerhoek, de
van den Moerdijk, rechterkant] ,20 M.links
te Lage-Zwalu we. van den rechterhoek van
het front, de bovenkant
0,75 M. onder den bovenkant van de rollaag.

PEILMERKSTEEN

boven
boven
A.P.
N.A.P.
tot nu
geaangeI vonden.
nomen.
0,553

met eene horizontale
groef en ingehakt hoogtecijfer van 0,553 M. boven
N.A.P.

0,62

Verschil
in M.

+0,067

I

6

7

8a

9a

12

ZWALUWE.
Steenen duiker op
den linkeroever
van den Moerdijk,
te Lage-Zwaluwe.

Noordelijk front; 1,38
M. rechts van den linkerhoek, 1,g2 M. links
van den rechterhoek van
het front, de bovenkant
0,74 M. onder den bovenkant der rollaag.

VIERKANTE IJZEREN
KRUISBOUT.

met één horizontale en
twee verticale groeven.
BOVENKANT.

ZWALUWE.
Zuidelijke gevel van het
Spoorwegbrug bij oostelijke huisje aan de
Moerdijk, over het zuidzijde der brug, 1,50 M.
Hollandsch Diep. van den linkerhoek des
gevels, 1,04 M. boven de
oml\jsting ter hoogte van
het bruggedek.
Zuidoostelijke zijgevel;
Cl 208a ZWALUWE.
Woning van den 1,40 M. boven het plint,
opzichter van den 0,76 M. links van het
waterstaat
te houten schuurtje.
Moerdijk, gemerkt
E 120.

ZWALUWE.
Haven te Moerdijk.

In den noordelijken
kaaimuur der haven,
nabij de geëmailleerd
ijzeren peilschaal; 4,52 M.
uit het beginpunt van
den ronden hoek, 0,56 M.
onder bovenkant dekzerk.

ZWALUWE.
Spoorwegbrug in
de lijn HoogeZwaluwe-Zevenbergsche Hoek,
eerste brug westwaaris van den
overweg III den
kunstweg Zwaluwe-Wagenberg.

Noordoostelijk front;
de linkerkant 2,94 M.
rechts van den rechterkant van het linker
hoekblok , de rechterkant 0,18 M. links van
den linkerkant van het
rechter hoekblok. het
merkvlak 0,45 M.· onder
den bovenkant der dekzerk.

0,692

I

PIJPBOUT.

7,632

PIJPBOUT

4,477

en twee kleine ronde
kruisbouten , een 300
millimeters er onder,
een 277 millimeters er
boven.
(Proces-Verbaal van
Waterpassing door den
Alg. Dienst nO. 1546.)
RONDE IJZEREN BOUT.

1,921

PEILMERKSTEEN

0,688

met uitstekende nok of
tafeltje
en ingehakt
hoogtecijfer van 0,688
M. boven N.A.P.
BOVENVLAK VAN DE NOK.

I-"------:..--------:._----"--------'--~-

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

Hoogte in M.
Gemeente
en plaats van

Nadere

Omschrijving

plaatsbeschrij ving.

van het merk.

het merk.

boven
boven
A.P.
N.A.P.
totnu
geaangevonden. nomen.
2,195

ZWALUWE.
VIToning te HoogeZwaluwe, bewoond
door J. Anemaat
en toebehoorende
aan A. Damen te
Made, gemerkt
B 28.

Oostelijke of voorgevel;
0,29 M. rechts van den
zuidelijken zijgevel, 1,66
M. links van den steenen
dag van het venster en
ongeveer 0,22 M. boven
beganen grond.

VIERKANTE IJZEREN BOUT

14

ZWALUWE.
Woning te HoogeZwaluwe, bewoond
door en toebehoorende aan A.
den Dunne, gemerkt B 65.

Westelijke of zijgevel;
de linkerkant van den
ankerknoop ong-eveerO,26
M. rechts van den steenen
dag van het venster, de
rechterkant 0,15 M.links
van den zuidelijken of
voorgevel, de onderkant
ongeveer 2,43 M. boven
beganen grond.

ANKERKNOOP.
ONDERKANT.

4,153

16

I Midden in het noordeZWALUWE.
Steenen duiker lijk front, de onderkant
aan de haven te U,26 M. boven den onderkant van het gewelf.
Hooge-Zwaluwe.

PEILMERKSTEEN

3,026

18

ZWALUWE.
Steenen duiker in .
den dijk tusschen
Drimmelen
en
Hooge-Zwaluwe.

Noordwestelijke vleugel van het noordelijk
front; de linkerkant 0,30
M. rechts van de sponning, de rechterkant 1,28
M. links van het anker,
de bovenkant 0,47 M.
onder den onderkant van
de bovengelegen vlechting.

22

ZWALUWE.
Directiekeet op de
Deeneplaat aan
den Nieuwen Merwededijk te Lage
Zwaluwe

Noordwestelijkeof
voorgevel, linkerkant der
peilmerksteen rechts van
den steenen dag van het
zuidwestelijkste raam 0,65
M., rechterkant links van
den zuidwestelijke ûjgevel 0,65 M., boven beganen grond 0,80 M.

13

zonder groeven, 24 m.M.
hoog en 24 m.M. breed.
BOVENKANT.

met een horizontale groef
en ingehakt hoogtecijfer
van 3 el 02,6 dm. boven
N.A.P.

PEILMERKSTEEN

1,410

met een horizontale groef
en ingehakt hoogtecijfer
van 1 el 41,0 dm. boven
N.A.P.

PEILMERKSTEEN

met een horizontale groef
en ingehakt hoogtecijfer
van 5,627 M. boven
N.A.P.
(Proces-verbaal van
Waterp. door den Alg.
Dienst nO. 1533.)

5,627

Verschil

I
I

in M.

96
Merken
der
Volg- nauwkeurignum- heidsmer. waterpassingen.
23

Hoogte in M.
Gemeente
en plaats van

Nadere
plaatsbeschrij ving.

van het merk.

Tegen de zuidwestzijde
van een paal staande in
een omkaden put boven
de Directiekeet; peilschaal
verdeeld In centimeters,
met het opschrift: "Rijks
Peilschaal", tellende van
1,60 M. -+- tot 2,10 M. +

NULPUNT DER
GEËMAILLEERD IJZEREN
PEILSCHAAL,

het merk.

ZWALUWE.
Bij de directieke~t
op de Deeneplaat
aan den Nieuwen
Merwededijk te
Lage Zwaluwe.

N.A.P.

24

ZWALUWE.
Linkerbandij k der
Nieuwe Merwede,
nabij de directiekeet op de Deeneplaat te LageZwaluwe

Omschrijving

Buitenbeloop van den
dijk tegen de oostzijde
van een paal staande aan
den voet van het buitenverloop van den dijk; peilschaal verdeeld in centimeters, met het opschrift :
"Rijks Peilschaal", tellende van 1,~0 M. + tot
3,40 M. + N A.P.

boven
N.A.P.
gevonden.

0,000

afgeleid uit de hoogte
van deelstreep 2,10 M.
+ N.A.P.
(Proces-Verbaal van
Waterpassing door den
Alg Dienst nO. 1537.)

NULPUNT DER
GEËMAILLEERD IJzEREN
PEILSCHAAL,

afgeleid uit de hoogte
van deelstreep 3,35 M.
+NA.P.
(Proces-Verbaal van
Waterpassing door den
Alg. Dienst nO. 1536.)

0,000

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

GEMEENTEN, waarm verkenmerken voorkomen.

DER

Bladz.

Bladz.

A.
1-7

Alem. .

Ginneken en Bavel

29, 30

Grave

30, 31

.

. . . .

B.
Bergen op Zoom

.

H.

.

Berkel, Enschot en Heukelum
Best.

. .

Bokhoven .
Boxmeer
Boxtel
Breda
Budel

7, 8
8, 9
9
9-11
12
13
13
14

Halsteren . .

31-35
35-37
37
38
38
38, 39
39
40, 41
41, 43

Hedikhuizen .
Heeseh.
Heeze
Helvoirt
Herpen .
Herpt en Bern
's Herlogenbosch

D.

Heusden

14-16
16-21

Dieden
Dinteloord.

Hoeven en St. Martenspolder

43

K.

E.
Klundert

21
21-24
25
25

Eindhoven.
Empel . .
Engelen.

.

Etten en Leur

..

L.
Leende.

44

Lith .

F.
Fijnaart

. . . . . 25-27

Geertruidenberg.
Geldrop.

44-48
48, 49

Lithoijen

G.
. .

Gilze en Rijen .

M.
Maarheeze.

28, 29

43, 44

. . . .

Made en Drimmelen

29

Megen, Haren en Macharen

29

Moergestel.

.

49
49-52
52-54
54

98

Bladz.

Bladz.

N.

T.
54

Nuland

55-57
lj7
58

Oirschot
Oosterhout

58-60
60, 61
61, 62
62
62, 63

Raamsdonk
Ravestein.
Reek.
Rosendaal en Nispen .

•

70, 71
71, 72
72, 73
W.

Werkendam

R.

Rosmalen

Veen.

58
58

Putten

'jO

V.

Velp.
Vught

P.
Prinsenhage

69,

Tilburg.

O.
Oijen en Teeffelen.

69

Terheijden.

73-80
80-83
84-86
86-88
88, 89
89-92
92

Werken.
Wijk en Aalburg
Willemstad
Woensdrecht .
Woudrichem
Wouw

S.
Z.
Sambeek
Schaijk .
Steenbergen en Kruisland .

63
63
63-69

Zevenbergen
Zwaluwe

93
93~96

HOOGTE YAN YERKENMERKEN
volgens N.A.P.
GEVONDEN BIJ DE

NAUWKEURIG HEI DSvVATERP ASSINGEN
EN DE

waterpassingen van den Algemeenen Dienst
van den Waterstaat.

VII.

PRO VINel ELI MB URG.

'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 vergel~jkingsvlak, 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 R~jkscommissie 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~jk 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' U2 , ADI
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.

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 ~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 ei.

I

Il.
(bovenkant)

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 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 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 groevent volgens de lengteas flauw conisch. uitgeboord. De bout is van hakkels voorzien.
d. De I{leine 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 aanwijzing 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 krnisbouten 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 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.

•

VOORBERICHT
-VOOR

DE

T"ViïTEEDE

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 (Cj 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 UITGAVE_

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 Nederland8che Staat8courant.
Maart 1906.

1
Merken I
der
Volg- nauwkeurignum- heidsmer. water- I
.pas- I
SIngen. I

I
I

Gemeente
en plaats van

Hoogte in M.

Nadere

Omschrijving

plaatsbeschrijving.

van het merk.

het merk.

I

I

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

I

ARCEN EN VELDEN.
Toren der Katholieke
kerk te
Velden.

Westzijde, links van
den ingang; 0,56 M. rechts
van het contrefort, 0,58 M.
links van den gemetselden
steenen dag der deur,
0,63 M. boven de lijst,
1,79 M. boven het bovenvlak van de bovenste
trede.

GROOTE KRUISBOUT
en twee pijpbouten, een
301 millimeters er boven,
een 30S millimeters er
onder.

25,225

2

ARCEN EN VEL·
DEN.
Ruïne van een
ouden toren op
den rechteroever
van de Maas te
Arcen.

Terugspringen d gedeelte
van den noordwestelijken
muur; 0,73 M. rechts van
den linkerhoek, 0,20 M.
boven het onderliggende
metsel werk.

RONDE IJZEREN BOUT.

16,668

6

ARCEN EN VELDEN.
Brug tegenover
het kasteel te
Arcen.

Westelij ke vleugel van
het zuidoostelijk landhoofd; de rechterkant 0,90
M. links van den hoeksteen, de bovenkant 0,49
M. onder den bovenkant
van den deksteen.

PEILMERKSTEEN
15,990
met een horizontale groef
en ingehakt hoogtecijfer
van 15,990 M. + N.A.P. I

ARCEN EN VELDEN.
Watermolen, zuidwestelijk van het
kasteel te Arcen,
bewoond door H.
Braem en toebehoorende aan
Graaf Metternich,
gemerkt 108.

Westelij ke gevel; de
linkerkant 0,65 M. rechts
van den noordelijken
gevel, en de rechterkant
0,61 M. links van het
blinde raam.

PEILMERKSTEEN
met een horizontale groef
en ingehakt hoogtecijfer
van 15,223 M. + N.A.P.

L5,223

BAEXEM.
Katholieke kerk.

Noordelijke
zijgevel,
onder het tweede raam
van het koor gerekend;
2,47 M. links van den
rechter- en 1,11 M. rechts
van den linker steenen
beer, 0,61 M of negen
lagen metselwerk onder
den onderkant van den
hardsteenen raamonderdorpel, ongeveer 1,53 M.
boven beganen grond.

GROOTE KRUISBOUT
en twee ronde bronzen
kruisbouten, een 302 millimeters en een 572 millimeters er onder.

32,175

1

Ct 128

7

7

I

Ct 1S0a

I

I

16,27

+0,280

15,52

+0,297

I

1

I

I

I
t

I
I
i

I

I

1

I

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

,,

Hoogte in M.
Gemeente
en plaats van

Cl 180b

plaatsbeschrijving.

van het merk.

Zuidelijke of voorgevel; 0,.55 M. rechts van
den rechterzij kant van het
vooruitspringend middengedeelte van dien gevel,
0,35 M. links van den
steenen dag van het meest
linksche van de beide
rechts van de deur gelegen
ramen, 2,35 M. of vijf en
dertig lagen metF:elwerk
boven het cementen plint.

PIJPHOU'f.

I

BAEXEl\I.
Huis nabij de Katholieke kerk, bewoond door J.
I
Ruggle.
I

I
I
I
I
I

I

Omschrijving

het merk

I

2

Nadere

I

boven Verschil
boven
A.P.
N.A.P.
in M.
tot
nu
geI vonden. aangeI nomen. I
31,990

I

I
I
I

-~

I

la Cl 142al BEEK.
I Muur tegenover
den hoofdingang
II
der
Katholieke
kerk.

Steenen pilaar aan de
VIERKANTE IJzEREN
het I
rechterzijde
van
BOUT
poortje in nevengenoemHOOGSTE PUNT.
den muur; 0,20 M. uit
De bout is scheef inde dagzijde, 0,30 M. boven geslagen.
den beganen grond, in de
Verticaal boven den
3de voeg boven het plint bout ligt in den zelfden
van het daarnaast staande muur een ronde ijzeren
pin met den bovenkant
gedenkteeken.
op

78,887

I

80,476

2

BEEK.
Huis
bewoond
door S. Renkens
en toebehoorende
aan Hennekens,
gemerkt 51.

Voorgevel;
0,50 M.
rechts van den hardsteenen onderdorpel van het
lillkervenster , 0.62 M.
links van den hardsteenen
onderdorpel van het rechtervenster, ongeveer 0,80
M. boven beganen grond.

RONDE IJZEREN BOUT.

83,249

3

BEEK.
bewoond
Huis
door S. Renkens
en toebehoorende
aan Hennekens.
gemerkt 51.

0,61 M.
Voorgevel;
rechts van den steenen
dag van het linker venster,
0,78 M;. links van den
steenendag .van hetrechtervenster, 12 lagen metselwerk boven den ronden
bout, ongeveer 1,66 M.
boven beganen grond.

RONDE BRONZEN KRUIsBOUT.

84, 106

BEEK.
Café nabij den
overweg over den
bespoorweg,
woond door A.
Scheepers en toebehoorende aan
de wed. Lemmen"
gemerkt C 1.

Voorgevel; 0,79 M.
rechts van den steenen
dag der deur, 1.59 M.
links van den steenen
dag van het venster, 0,08 M.
boven het plint, ongeveer
0,75 M. boven beganen
grond.

RONDE IJZEREN BOUT.

74,766

-

4

1

3
Merken
der
Volg- nauwkeurignum- heidsmer. waterpassingen.

I

!

Gemeente
en plaats van

1
i

Nadere

Omschrijving

plaatsbeschrij ving.

van het merk.

het merk.

I

I

Cl 135

BEESEL.
Logement te Reuver, in 1877 bewoond door van
der Velden, In
1887 eigendom
van en bewoond
door den notaris
F. W. Vogels,
sectie E nO. 1186.

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

I 74,312
PEILMERKSTEEN
met een horizontale groef
en ingehakt hoogtecijfer
van 74,31 M. -+ N.A.P.

Noordelijk front; de
BEEK.
Yeelading van het linkerkant ongeveer 2,08
Beek- M. rechts van den linkerstation
hoeksteen, de rechterElsloo.
kant ongeveer 2,06 M.
links van den rechterhoeksteen, de bovenkant
0,43 M. onder den bovenkant van het bovenliggend stuk hardsteen.

5

Hoogte in M.

Noordel~ike gevel, links
van den ingang; 0,64 M.
van de deuropening, 1,69
M boven het gemetselde
plint.

PIJPBOUT

26,714

I

2

BEESEL.
Kerk te Reuver.

Noordelijk gedeelte van I RONDE BRONZEN KRUISden oostelijken gevel;
BOUT.
0,96 M. rechts van het
vooruitspringend metselwerk, 1,61 M. links van
het contrefort, 0,55 M.
boven den bovenkant van
het plint, ongeveer 1,27 M.
boven beganen grond.

3

BEESEL.
Kerk te Reuver.

Noordelijk gedeelte van
den oostelijken gevel;
0,70 M. rechts van het
vooruitspringend plint,
1,78 M. linkA van het
plint van het contrefort,
ongeveer 0,52 M. boven
beganen grond.

RONDE IJZEREN BOUT.

25,472

4

BEESEL.
Woning te Reuver, bewoond door
en toebehoorende
aan H. van der
Velden, gemerkt
300.

Noordwestelijke of voorgevel; 1,00 M. links van
den steenen dag der deur,
0,46 M. rechts van den
steenen dag van het venster, 0,88 M. boven den
bovenkant van het plint,
ongeveer 1,28 M. boven
beganen grond.

RONDE BRONZEN KRUISBOUT.

25,983

26,208

i

I

I

I

I

I

4
Merken
der
Volg- nauwkeurignum- heidsmer. waterpassingen. I

Hoogte in M.
Gemeente
en plaats van

Omschrijving

plaatsbeschrUving.

van het merk.

RONDE IJZEREN BOUT.

25,241

PEILMERKSTEEN

19,305

het merk.

5

BEESEL.
Kapel, noordwestelijk van Reuver.

Zuidwestelijke zijgevel;
0,69 M. rechts van den
achtergevel; 3,50 M. links
van den voorgevel, 1,52 M.
onder den onderkant der
kroonlijst.

6

BEESEL.
Veerhuis, tegenover Kessel, bewoond door en
toebehoorende
/tan G. Moebers,
gemerkt 197.

Noordoostelijke zijgevel;
de linkerkant 0,98 M.
rechts van den steenen
dag van het linkerraam,
de rechterkant ] ,83 M.
links van den steenen dag
van het rechterraam, het
midden der groef 0,92 M.
boven den beganen grond.

9

BEESEL.
Schuur van het
veerhuis, tegenover Kessel, bewoond dOf'r en
toebehoorende
aan G. Moebers,
gemerkt 197.

Noordwestelijke gevel;
0,73 M. rechts van den
steenen dag van de lin kerdeur, 0,91 M. links van
den steenen dag van de
rechterdeur ,
ongeveer
0,17 M. boven beganen
grond.

1

Noordoostelijke gevel,
BELFELD.
Huis aan de Mer- tusschen twee ramen;
gelstraat, aan den 4,88 M. rechts van den
kiezelweg
van linkerhoek des gevels,
Venlo naar Bel- ongeveer 0,66 M. boven
feld, tusschen de beganen grond.
kilometerpalen 65
en 66, bewoond
door de wed. W.
Tosserams en toebehoorende aan
B. Jansen, burgemeester van Belfeld.

2

BELFELD.
Katholieke kerk.

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

Nadere

In het koor, rechter
zijkant; de linkerkant
2,]4 M. rechts van de
aansluiting met het middelste gedeelte, het midden der groef ongeveer
0,62 M. boven beganen
grond.

19,71

+0,405

met een horizontale groef
en ingehakt hoogtecijfer
van 19,305 M. + N.A.P.

RONDE IJZEREN BOUT.

18,325

PEILMERKSTEEN

23,095

23,41

+0,315

19,263

19,58

+0,317

met een horizontale groef
en ingehakt hoogtecijfer
van 23,095 M. + N.A.P.

PEILMERKSTEEN

met een horizontale groef
en ingehakt hoogtecijfer
van 19,263 M. + N.A.P.

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

3

I

Hoogte in M.
Gemeente
en plaats van

Nadere

Omschrijving

plaatsbeschrij ving.

van het merk.

het merk.

BELFELD.
Toren der Katholieke kerk.

Zuidzijde, links van den I
GROOTE KRUISBOUT
ingang; 0,62 M. rechts van en twee pijpbouten, een
den linkerhoek van den 331 millimeters er boven,
muur, 0,52 M. links van een 323 millimeters er
de deuromlijsting, 0,65 M. onder.
boven het plint.
I

20,218

16,368

1

Cl 124a

BERGEN.
Koor der Katholieke kerk te
Heijen.

Noordoostzijde; 1,U3 M.
rechts van het linker en
1,01 M. links van het
rechtercontrefort, 1,06 M.
onder den onderkant van
de omgaallde lijst, 0,86 M.
boven den bovenkant van
het plint, ongeveer 1,68
1\1. boven de klinkerbestrating.

2

Cl 124b I BERGEN.
Koor der Katholieke kerk te
Heijen.

Noordzijde; de linkerkant 0,70 M. rechts van
het linker- en de rechterkant 0,97 M. links van het
rechtercontrefort, de bovenkant 0,29 M. onder den
onderkant van den omgaanden cementen band,
ongeveer 0,40 M. boven
de klinkerbestrating.

3

BERGEN.
Toren der Katholieke kerk te
Afferden.

Westzijde, links van den
ingang; 1,07 M. rechts
van den hoek van den
muur, ongeveer 1,95 M.
boven beganen grond.

4

BERGEN.
Huis te Afferden,
bewoond door P.
Reijniers en toebehoorende aan
graaf von Hoensbroeck, gemerkt
Wijk B nO. 9\:!.

Zuidelijke gevel; 0,94 M.
links van den voorgevel,
ongeveer 0,58 M. boven
beganen grond.

5

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

Zuidelijke of voorgevel;
BERGEN.
Veerhuis te Affer- 0,64 M. rechts van den
den, gemerkt Wijk zuidelijken zijgevel, 1,07
M. links van den steenen
B nO. 97.
dag van het venster, on·
geveer 1,12 M. boven
beganen grond.

GROO'IE KRUIsBouT

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

PEILMERKSTEEN

14,959 I 15,13

+0,171

met een horizontale groef
en ingehakt hoogtecijfer
van 14,959 M. + N',A.P.

HOOFDMERK

17,642

en twee pijpbouten, een
378 millimeters er boven,
een 352 millimeters er
onder.
VIERKANTE IJZEREN
BOUT

14,602

met één horizontale en
twee verticale !1;roeven,
17 m.M. hoog en 17 m.M.
breed.
Register IX, nO. 123.

VIERKAN'fE IJZERI<::N
KRUISBOUT

met een horizontale en
een verticale groef, 20
m.M. hoog en 20 m.M.
breed.
I (Bout zit los).

13)77

14,81

+0,208

6
Merken I
der
Volg- nanwkeurignum- heidsmer. waterpassingen. I

Hoogte in M.
Uemeente
en plaats van

Nadere

Omschrijving

plaatsbeschrijving.

van het merk.

het merk.

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

I

I

I

12

13

14

Ci 55

BERGEN.
Posthuis
"den
Doolhof', aan den
kiezelweg
van
Gennep naar Venlo, bij kilometerpaal 101, in 1877
bewoond door H.
Schilbergen.

Noordelijke gevel, het
midden 0,60 M. links
van den rechterhoek des
gevels, ongeveer 0,70 M.
boven beganen grond.

PEILMERKSTEEN
I 15,387 I 15,61
met een horizontale groef
en ingehakt hoogtecijfer
van 15,387 M. + N.A.P.

BERGEN.
Kasteel te WeIl.

Zuidoostelijke
gevel,
rechts van den ingang;
0,49 M. rechts van den
deurstijl, 0,63 M. links
van den hoek van den
muur, 1,32 M. boven het
bovenvlak der borstwering, ongeveer 2,09 M.
boven het bruggedek.

GROOTE KRUJSBOUT
en twee pijpbonten , een
288 millimeters er boven,
een 369 millimeters er
onder.

+0,223

1

BERGEN.
Westelijke gevel, onder
PEILMERKSTEEN
Kapelanie te WeIl, het penant tusschen het met een horizontale groef
gemerkt W E 3e en 4e raam van links en ingehakt hoogtecijfer
nO. 108.
gerekend; de linkerkant van 14,591 M. + N.A.P.
ongeveer 0,92 M. rechts
van den steenen dag van
het linkerraam, de rech·
terkant ongeveer 0,25 M.
links van het rechterraam,
onmiddellijk boven het
gecemente plint.

16,766
I
I

14,591

14,84

+0,249

I

I
I

I

15

Met den bovenkant
I BERGEN.
Kapelanie te Well, 0,758 M. boven den bogemerkt W E venkant van den peilnO. 108.
merksteen.

HOOGTEMERK,
met het opschrift:
,,1880", scheef bevestigd.
BOVENKANT.

15,466

16

BERGEN.
Ongeveer 0,15 M. links
Kapelanie te WeIl, van den linkerzij kant
gemerkt W E van den peilmerksteen ,
nO. 108.
0,59 M. boven het gecemente plint.

VIERKANTE IJZEREN
BOUT
met eene horizontale en
twee verticale groeven,
16 m.M. hoog en 16 m.M.
breed.

1.5,051

17

BERGEN.
Huis te WeIl,
bewoond door G.
Clabbers, en toebehoorende aan
de Kerk, gemerkt
E nU. 99.

N oordwestelijke of voorPEILMÈRKSTEEN
ge"el, links van den in- met een horizontale groef
gang; de rechterkant en ingehakt hoogtecijfer
0,54 M. links van den van 15,735 M. + N.A.P.
steenen dag van het
raam, het midden der
groef 0,22 M. boven het
plint en ongeveer 0,82 M.
boven beganen grond.

15,735

I - - . l . . ._ _" -

---:.

---.:..

~_

I
_

_---!._ _

!...I

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

Hoogte in M.
Gemeente
en plaats van

Nadere

Omschrijving

plaatsbeschrijving.

van het merk.

het merk.

Verschil
boven
boven
A.P. I
NAP
. .. tot nu I in M.
gevonden. aangenomen.
I'

I

!

19

Noordelijke of voorgevel; 0,04 M. rechts van
den oostelijken zijgevel,
0,34 M.links van den steenen dag van het venster,
ongeveer 0,61 M. boven
beganen grond.

BERGEN.
Huis aan den
rijksweg van Venlo
naar Nijmegen,
nabij kilometerpaal 93, bewoond
door en toebehoorende aan G. H.
Baltissen , gemerkt
WE nO. 62.

i Zuidelij k front; 0,32 M.
PEILMERKSTEEN
i rechts van den linkerhoek, met een horizontale groef

16,121

26

BERGEN.
Duiker voor het
Geldernsche kanaaI, in den kiezelweg van Ber·
gen naar Venlo,
tusschen de kilometerpalen
87
en 88.

!

0,89 M onder den boven, kant van de dekzerk.
'

1

1

i

en ingehakt hoogtecijfer
van 16,121 M. + N.A.P.

+0,269

I

I
I

-------------1-----1----1-----1
I

I

BORN.
Huis te Bom, bewoond door en
toebehoorende aan
H. Schepers, gemerkt nO. 106.

Noord westel~ike gevel;
0,63 M. links van den
voorgevel, 0,46 M. rechts
van den verticaal van
den steenen dag van het
rechtervenster, 0,43 M.
onder den onderkant van
den hardsteenen dorpel
van dat venster, ongeveer
0,50 Mboven beganen
grond.

RONDE IJZEREN BOUT.

BORN.
Watermolen
te
Bom, bewoond
door P. Pernot en
toehehoorendeaan
mevr. Du Puis de I
Watremont, ge-

In den bovenwaterjoop,
bevestigd tegen een houten paal; peilschaal, verdeeld in centimeters, met
het opschrift "Prov Peilschaal 0 = Molenpeil",
tellende tot 0,25 M. +

NULPUN'r DER
GEËMAILLEERD IJZEREN
PEILSCHAAL.

1,-_'..:..'_--,-_mer_k_tn_._8_6.--:.1

16,39

I
I

---I-----I------~-~---I-----~-----~---

0

I

BOUT
14 m.M. hoog en 19 m.M.
breed, zonder groeven.
BOVENKANT.

15,583

BERGEN.
I Oostelijke zijgevel; 0,31
Huis aan den M. links van den voorrijksweg van Venlol gevel, ongeveer 0,65 M.
naar Nijmegen, [' boven beganen grond.
nabij kilometerpaal 93, bewoond
door en toebehoo- I
rende aan G. H.
Baltissen, gemerkt I'
W E. nO. 62.

3

15,600

VIERKANTE IJZEREN
KRUISBOUT
met eene horizontale en
eene verticale groef, 12
m.M. hoog en 12 mMo
breed.

21

1

VIERKAN'rE IJzEREN

.:..-----:....

35,

966

]

1

I

36,315

....:..-_....:..-_.:.-_1

8
Merken
der
Volg- nauwkeurignum- heids·
water·
passingen.
4

Hoogte in M.
Gemeente

BüRN.

BüRN.

BÜRN.
Onderw~izerswo

ning naast de
school te Born,
gemerkt nO. 4.

1

1

plaatsbeschrijving.

van het merk.

boven
NAP
. ..
gevonden.

I

Steenen
brug,
noordelijk van het
kasteel te Born.

7

Omschrijving

het merk.

Watermolen
te
Born , bewoond
door P. Pemot en
toebehoorende aan
mevr. Du Puis de
Watremont, gemerkt nO. 86.

6

Nadere

en plaats van

Westelijke gevel; 0,35 M.
rechts van den rechterzijkant van den bardsteenen deurstijl, 0,10 M.links
van den rechterboek, de
bovenkant 1,39 M. boven
de onderliggende gecementeerde afdekking.

V IFHKANTE

IJZEREN
BOUT

met eene
groef.

37,817

borizontale

Meest noordoostelijke
ankerknoop in den noordwestelijken muur; 0,82M.
onder den bovenkant en
0,tî8 M. onder den onderkant der dek zerk, 8,50 M.
links van het zuidwestelijk uiteinde.

ANKERKNOOP.
BOVENKANT.

35,484

Voorgevel, rechts van
den ingang; 0,51 M. rechts
van het vooruitspringend
gedeelte van den voorgevel, 0,56 M. links van
den steenen dag van het
raam, 0,7.5 M. boven den
schuintn kant van het
plint, ongeveer 1,43 M.
hoven beganen grond.

RONDE BRONZEN KRUISBOUT.

39,782

HOOFDMERK

32,720

ECHT.
Katholieke kerk
te Pey.

N oordelij ke
zijbeuk,
noordelijke gevel, onder
het tweede raam van den
rechterkant, 2,02 M. van
bet linkercontrefort, 2,00
M. van het recbtercontrefort, 1,04 M. boven het
plint, ongeveer 1,84 M.
boven beganen grond.

EL8LOO.
Huis, rechts van
den weg van Beek
naar 8tein, bewoond door en
toebehoorende
aan W. Gelissen,
gemerkt A nO. 6.

Zuidwestelijke of voorgevel; 6,95 M. rechts van
den noordwestelijken zijgevel; 1,14 M. links van
den steenen dag van het
raam, ongeveer 0,52 M.
boven beganen grond.

en twee pijpbouten, een
273 millimeters er boven,
een 297 millimeters er
onder.

RONDE IJZEREN BOUT.

66,350

I

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

9
Merken
der
Volg- nauwkeurignum- heidsmer. water.passmp;en.

Hoogte in M.
Gemeente
en plaats van

Nadere

Omschrijving

plaatsbeschrijving.

van het merk.

het merk.

I

1

C 274
j

EIJSDEN.
Gebouw van inen uitgaande
rechten te Withuis.

,
I deVoorgevel
deur en

tusschen
het raam
links van den ingang,
0,97 M. rechts van den
dag van het raamkozijn,
1,03 M. links van den
dag van het deurkozijn,
ongeveer 1,81 M. boven
beganen grond.

GROOTE KRUISBOUT

Zuidwestelijk landhoofd,
GENNEP.
Brug over de Niers. noordwestelijk of rechtergedeelte, 2,85 M. onder
den bovenkant van de
dekzerk.

met een horizontale groef
en ingehakt hoogtecijfer
van 10,850 M. + N.A.P.

2

GENNEP.
Toren der Katholieke kerk.

Zuidwestzijde, links van
den ingang, 0,40 M. rechts
van het contrefort, 0,39
M. van de deuromlijsting,
1,10 M. boven het plint,
ongeveer 1,90 M. boven
beganen grond.

en twee pijpbouten, een
405 millimeters er boven,
een 474 millimeters er
onder.

3

GENNEP.
Toren der Katholieke kerk.

Westzijde, links van den
ingang; 0,39 M. rechts
van het contrefort, 0,41 M.
links van de deuromlijsting 0,18 M. boven het
plint, ongeveer 0,85 M.
boven beganen grond.

GENNEP.
Steenen
pijler
links van den weg
van Gennep naar
de Maas.

Oostelijk vlak van den
pijler; 0,16 M. rechts
van het zuidelijk zijvlak,
0,10 M. links van den
linkerzij kant der peilschaal, ongeveer op de
hoogte van deelstreep
12,00 M.

6

GENNEP.
Huis rechts van
den weg van
Gennep naar de
Maas, nabij die
rivier, bewoond
door en toebehoorende aan de wed.
Th. van Bergen,
gemerkt A nO. 213.

Zuidoostelijke gevel;
de linkerkant 1,16 M.
rechts van den steenen
dag der deur, het midden
der groef ongeveer 0,64 M.
boven beganen grond.

Verschil
in M.

64,302

en twee pijpbouten, een
461 millimeters er boven,
een 351 millimeters er
onder.

1

5

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

PEILMERKSTEEN

HOOFDMERK

VIERKANTE IJZEREN
KRUISBOUT

10,850

11,01

+0,160

12,51

+0,197

14,316

13,320

22 m.M. hoog en 22 m.M.
breed, diagonaal gekruist.
BOVENKANT.

RONDE IJZEREN BOUT.

11,841

PEILMERKSTEEN

12,313

met een horizontale groef
en ingehakt hoogtecijfer
van 12,313 M. + N.A.P.

2

10
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.
N.A.P.
in M.
tot nu
geaangeI vonden. nomen'l

GENNEP.
Huis rechts van
den weg van
Gennep naar de
Maas, nabij die
rivier, bewoond
door en toebehoorende aan de wed.
Th. van Bergen, ,
gemerktAno.213.!

Zuidoostelijke gevel;
0,86 M. rechts van den
steenen dag der deur,
0,26 M. links van den
linkerzijkant van den peil-\
merksteen, ongeveer 0,32
M. boven beganen grond.

8

GENNEP.
Rechteroever van
de Maas even
boven het Oeffeltsche veer.

In den rechterzijkant
van de hellende hardsteenen peilschaal, in de
stootvoeg tusschen de
eerste laag metselwerk
onder het cementen blok,
boven de tweede trede.

RONDE IJZEREN BOUT.

11,019

1

GREVENBICHT.
Woning aan den
weg van Grevenbicht naar Born,
bewoond door en
toebehoorende
aan Th. Brouwers,
gemerkt A 134.

Voorgevel; rechts van
den ingang; 2,40 M.
rechts van den steenen
dag van het venster,
0,21 M. links van den
noordelijken
zijgevel,
4,50 M. rechts van den
steenen dag der deur,
grootendeels liggende in
het cementen plint.

RONDE IJZEREN BOUT.

33,430

2

GREVENBICHT.
Watermolen
te
Grevenbicht.

Zuidelijke gevel; 0,71 M.
rechts van den inspringenden hoek, 2,21 M.
links van den steenen
dag van het venster, ongeveer 0,85 M. boven beganen grond.
Het midden der groef
ligt 1,834 M. boven den
bovenkant van den slagdorpel.

VIERKANTE IJZEREN
KRUISBOUT

33,274

GREVENBICHT.
Watermolen te
Grevenbicht.

Westelijke bekleedingsmuur van den watergang,
nabij het molenhuis.

7

3

VIERKANTE IJZEREN
KRUISBOUT

12,022

met één horizontale en
twee verticale groeven,
17 m.M. hoog en 17 m.M.
breed.
Register IX, n O• 126.

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

VIERKANTE IJZEREN
BOUT
BOVENKANT.

32,247

12,22

+

0,198

11
Merken
der
Volg- nauwkeurignum- heidsmer. waterpassingen.
4

Hoogte in M.
Gemeente
en plaats van

Nadere

Omschrijving

plaatsbeschrijving.

van het merk.

Noordwestelijke muur,
bevestigd op een plank;
peilschaal, verdeeld in
centimeters, met opschrift: "Prov. Peilsch.
molenpeil ", tellende van 0,20:\-1. -;- tot
0,25 M. -t-.

NULPUNT DER
GEËMAJJ.LEERD IJzEREN
PEILSCHAAL,
afgeleid uit den bovenkant van de peilschaal,
liggende 0,122 M. boven
de aanwijzing 0,25 M. +

32,233

het merk.

GREVENBICHT.
Gebouw
tegenover den watermolen te Grevenbicht aan den
waterloop.

°-

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

5

GREVENBICHT.
Muur links van
de woning op den
Maasdijk, boven
den watermolen,
bewoond door en
toebehoorende aan
de wed. J. Kitzen,
gemerkt A 25.

Onf!eveer 0,70 M. rechts
van den linkerhoek, 0,46
M. onder het lijstj eder
afdekking van den muur,
2,26 M. links van den
steenen dag der opening,
ongeveer 0,77 M. boven
beganen grond.

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

33,969

6

GREVENBICHT.
Muur links van
de woning op den
Maasdijk , boven
den watermolen,
bewoond door en
toebehoorende aan
de wed. J. Kitzen,
gemerkt A 25.

De linkerkant 1,16 M.
rechts van den steen en
dag der opening, de rechterkant 1,62 M. links van
de aansluiting met de
woning, de bovenkant
0,09 M. onder het lijstje
van de afdekking en ongeveer 1.17 M. boven beganen grond.

PEILMERKSTEEN
met eene horizontale
groef en ingehakt hoogtecijfer van 34,24 M. -+N.A.P.

34,239

7

GREVENBICHT.
Voorgevel, rechts van
Woning
achter den ingang; de linkerden Maasdijk, be- kant 0,47 M. rechts van
neden den water- ,den steenen dag van den
molen, bewoond ingang, de rechterkant
door en toebe- 0,67 M. links van den
hoorende aan R. verticaal van den steenen
Boers, gemerkt dag van het rechterraam,
C 188.
het midden der groef ongeveer 0.74 M. boven beganen grond.

PEILMERKSTEEN
met eene horizontale
groef en ingehakt hoogtecijfer van 32,09 M. +
N.A.P.

32,090

32,23

+0,140

GREVENBICHT.
Rechteroever van
de Maas beneden
den watermolen
te Grevenbicht.

NULPUNT DER
-0,286 I 0,000
HOUTEN PEILSCHAAL,
afgeleid uit den bovenkant der peilschaal, overeenkomende met de aanwijzing 29,700 M.

+0,286

8

Tegen een paal; peilschaal, verdeeld in centimeters, zonder opschrift,
tellende tot 29,70 M.

I
I

I

12
I

Merken
der
Volg- nauwkeurignum- heidsmer. waterpassingen.

Hoogte in M.
Gemeente
en plaats van

Nadere

Omschrijving

plaatsbeschrijving.

van het merk.

het merk.

_I

I

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

11

GREVENBICHT.
Rechteroever van
de Maas beneden
den watermolen
te Grevenbicht.

Verdeeling in centimeters aangebracht op
een paal, zonder opschrift.
tellende van 31,75 M. tot
32,70 M.

NULPUN'.r DER
-0,324
HOUTEN PEILSCHAAL,
afgeleid uit den bovenkant der peilschaal, overeenkomende met de aanwijzing 32,727 M.

0,000

+0,324

12

GREVENBICHT.
Rechteroever van
de Maas beneden
den watermolen
te Grevenbicht.

Verdeeling In centimeters aangebracht op
een paal, zonder opschrift,
tellende van 32,90 M. tot
33,75 M.

NULPUNT DER
-0,308
HOUTEN PEILSCHAAL,
afgeleid uit den bovenkant der peilschaal, overeenkomende met de aanwijzing 33,751 M.

0,000

+0,308

GRONSVELD.
Toren der Katholieke kerk.

Oostzijde; 5,39 M. van
den rechterhoek van den
muur, 0,53 M. van den
linkerhoek van den muur,
ongeveer 1,71 M. boven
beganen grond

HOOFDMERK
en twee pijpbouten, een
398 millimeters er boven,
een 396 millimeters er
onder.

62,470

1

KESSEL.
Steenen uitbouw
van den tuinmuur
op den linkeroever van de
Maas, tegenover
het veerhuis op
den rechteroever.

Tegen de zuidoostelijke NULPUNT DER PEILSCHAAL,
zijde; peilschaal, verdeeld afgeleid uit de hoogten
in centimeters, zonder op~_ der deelstrepen 6,05 M.
schrift, tellende van 5,3f ) en 6,10 M.
M. tot 8,5fj M.
(Bedekt door een geëmailleerd ijzeren peil~
schaal.)

10,488

2

KESSEL.
Zuidoostelijke zijde, in
Steenen uitbouw het midden van den uitvan den tuinmuur bouw, ongeveer 3,25 M.
op den linker- boven beganen grond.
oever van de
Maas, tegenover
het veerhuis op
den rechteroever.

19,50

+0,314

3

KESSEL.
Steenen uitbouw
van den tuinmuur
op den linkeroever
van de
Maas, tegenover
het veerhuis op
den rechteroever.

1

Ct 273

I

Zuidoostelijke
zijde,
0,54 M. rechts van het
linker vooruitspringend
gedeelte, 0,97 M. links
van het rechter vooruitspringend gedeelte, ongeveer 0,40 M. boven beganen grond.

I

PEILMERKSTEEN
met een horizontale groef
en ingehakt hoogtecijfer
van 19,186 M. + N.A.P.

19,186

RONDE IJZEREN BOUT.

16,173

13
Merken
der
Volg- nauwkeurignum- heidsmer. waterpassingen.
I

I
Gemeente
en plaats van

Hoogte in M.

Nadere

Omschrijving

plaatsbeschrijving.

van het merk.

VIERKANTE IJZEREN
KRUISBOUT
18 m.M. hoog en 20 m.M.
breed, met eene horizontale en eene verticale
groef.

het merk.

4

KESSEL.
Steenen uitbouw
van den tuinmuur
op den linkeroever van de
Maas, tegenover
het veerhuis op
den rechteroever.

Noordoostelijke zijde,
0,48 M. rechts" van den
zuidoostelijken zijkant des
uitbouwA, 0,62 M. links
van den rechterkant van
het vooruitspringend metselwerk, ongeveer 0,89 M.
boven beganen grond.

5

KESSEL.
Café nabij het
pontveer, bewoond
door en toebehoorende aan de wed.
G. Timmermans,
gemerkt 91.

Oostelijke zijgevel, 0,87
RONDE IJZEREN BOUT.
M. rechts van den voorgevel, 0,47 M. links van
den steenen dag van het
raam, ongeveer 0,16 M.
boven beganen grond,
0,40 M. beneden boven- i
kant cementen plint.

boven Verschil
boven
A.P.
in M.
N.A.P. tot
nu
geaangeI vonden. nomen.
17,382

18,842

I

i
I

I

1

LIMBRICHT.
Café te Limbricht,
bewoond door en
toebehoorende aan
G. Janssen v. d.
Bongard, gemerkt
nO. 66 A.

Noordelijke zijgevel;
1,45 M. rechts van den
steenen dag van het meest
rechtsche keldervenster,
0,33 M. links van den
voorgevel, 0,87 M. boven
het steenen kaaimuurtje
van de voorliggende sloot.

RONDE IJZEREN BOUT.

40,785

2

LIMBRICHT.
Watermolen tegenover het café
bewoond door J.
H. Hermans en
toebehoorende
aan Michiels van
Kessenich, gemerkt nO. 65 A.

Oostelijke gevel van de
schuur, behoorende bij
den watermolen; 2,47 M.
rechts van den houten dag
van het venster, 0,48 M.
links van den verticaal
van den rechterhoek, 1,11
M. onder den onderkant
van den onderdorpel van
het venster.

RONDE IJZEREN BOUT.

40,375

1

Noordwestelijke gevel;
LINNE.
Tolgaarderswoning 0,49 M. rechts van den
bij Rijkstol nO. 9, noordoostelijken gevel,
gemerkt nO. 206. 1,50 M. links van den
steenen dag van het raam,
ongeveer 0,42 M. boven
beganen grond.

RONDE IJZEREN BOUT.

25,677

1

I
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Merken
der
Volg- nauwkeurignum- beidsmer. waterpassingen.

3

4

8

9

10

Hoogte in M.
Uemeente

Nadere

Omschrijving

en plaats van
plaatsbescbrij ving.
bet merk.

van het merk.

LINNE.
Noordoostelijke gevel;
Huis te Linne, de linkerkant, van het
nabij de Maas, merk 4,85 M. uit den
onbewoond, toe- linkerhoek van den gevel,
behoorende aan het midden der groef onF. Straatman , te geveer 0,95 M. boven beLinne, gemerkt 71. ganen grond.

met eene horizontale
groef en ingèhakt hoogtecijfer van 23,508 M. +
N.A.P.

LINNE.
Huis te Linne,
nabij de kerk,
bewoond door en
toebehoorende aan
J. W alraven, gemerkt 146.

Noordoostelijke gevel:
de linkerkant 3,14 M.
rechts van den zuidoostelijken gevel, de rechterkant 4,22 M. links van
den noordwestelijken gevel, het midden der groef
ongeveer 0,71 M. boven
beganen grond.

met eene horizontale
groef en ingehakt hoogtecijfer van 25,230 M. +
N.AP.

LINNE.
Huis te Linne,
nabij de kerk,
bewoond door en
toebehoorende aan
J. \Valraven, gemerkt 146.

Noordoostelijke gevel;
0,27 M. rechts van den
rechterzijkant van den
peilmerksteen , 3,95 M.
links van den noordwestelijken gevel, ongeveer
0,57 M. boven beganen
grond.

LINNE.
Westelijke gevel; de
Schuur van dewo- linkerkant 5,69 M. van
ning nabij Ravens- het linkeruiteinde van
burg, bewoond den muur, het midden
door de wed. J. der groef ongeveer 0,72
Salemans en toe- M. boven beganen grond.
behoorende aan
de wed. C. Janssens, gemerkt 174.
LINNE.
Westelijke gevel; 0,98
Schuur van de wo- M. links van den linkerningnabij Ravens- zijkant van den peilmerkburg, bewoond steen, ongeveer 0,55 M.
door de wed. .1. boven beganen grond.
Sa] emans en toebehoorende aan
de wed. C. Janssens, gemerkt 174.
LINNE.
Zuidoostelijke gevel;
Huis, westelijk 0,43 M. rechts van den
van Ravensburg , linkerhoek des muurs,
bewoond door F. 0,99 M. links van den
Sampers, gemerkt steenen dag van het raam,
nO. 176.
ongeveer 0,51 M. boven
beganen grond.

PEILMERK8TEEN

PEILMERKSTEEN

VIERKANTE IJZEREN
KRUISBOUT

boven
N.A.P.
gevonden.

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

23,508

23,81

+0,302

25,230

25,52

+0,290

25,105

25,39

+0,285

22,112

22,41

+0,298

met één horizontale en
twee verticale groeven,
16 m M. hoog en 16 m.M.
breed.
Register IX, nO. 69.

PEILMERKSTEEN

met eene horizontale
groef en ingehakt hoogtecijfer van 22,112 M. +
N.A.P.

VIERKANTE IJZEREN
KRUISBOUT

21,917

met één horizontale en
twee verticale groeven.
BOVENKANT.

Register IX, nO. 68.

RONDE IJZEREN BOUT.

22,561
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Merken I
der
Volg- nauwkeurignum- heidsmer. waterpassingen.

Hoogte in M.
Gemeente

Nadere

Omschrijving

plaatsbeschrij ving.

van het merk.

Oostelijke gevel, 1,24 M.
links van het contrefort,
ongeveer 0,59 M. boven
beganen grond.

RONDE IJZEREN BOUT.

26,124

PEILMERKSTEEN

26,060

26,35

+0,290

2/),889

26,18

+0,2IH

25,76

+0,303

en plaats van
het merk.

1

MAASBRACHT.
Schuur bij de
woning te Maasbracht, bewoond
door G. de Cooij
en toebehoorende
aan J. Th~issen,
gemerkt nO. 34.

2

Noordwestelijke of voorMAASBRACHT.
Huis te Maas- gevel; de linkerkant 1,03
bracht, bewoond M. rechts van den steenen
door en toebe- dag der deur, de rechterhoorende aan H. kant 2,41 M. links van
Wachers, gemerkt den westelijken zijgevel,
de bovenkant 1,63 M.
nO. 1.
onder den onderkant van
den bovengelegen ankerknoop en ongeveer 0,74 M.
boven beganen grond.

3

MAASBRACHT.
Huis te Maasbracht, bewoond
door en toebehoorende aan H.
Wachers,gemerkt
nO. 1.

Noordwestelijke of voor·
gevel; 2,36 M. links van
den steenen dag der deur,
2,16 M. rechts van de
aansluiting met het vooruitspringend metselwerk,
ongeveer U,51 M. boven
beganen grond.

MAASBRACHT.
Peilput te Maasbracht.

0,25 M. rechts van de
peilschaal, 0,20 M. links
van den rechterhoek, de
bovenkant 0,49 M. onder
den bovenkant der dekzerk.

5

7

MAASBRACHT.
Huis te Kruchten,
bewoond door en
I.
toebehoorende aan
de wed. M. J anssen, geb. Wevers,
gemerkt nO. 16.

Westelijke gevel; de
linkerkant 2,58 M. rechts
van den noordelijken
gevel, de rechterkant 3,22
M. links van den steenen
dag van het raam; het
midden der groef ongeveer 1,35 M. boven beganen grond.

1

MAASTRICHT.
Toren der Katholieke St. Martenskerk te Wijk.

Oostzijde van het noordelijke of rechter contrefort, 0,75 M. van den
rechterhoek, 0,75 M. van
den linkerhoek van het
contrefort, 1,08 M. b'wen
het plint, ongeveer 1,88 M.
boven beganen grond.

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

met een horizontale groef
en ingehakt hoogtecijfer
van 26,060 M. -+- N.A.P.

VIERKANTE IJZEREN
KRUISBOUT

met één horizontale en
twee verticale groeven,
16 m.M. hoog en 16 m.M.
breed.
Register IX, n O. 60.

VIERKANTE IJZEREN
BOUT,

23,443

20 m.M. hoog en 23 m.M.
breed, zonder groeven.
BOVENKANT.

PEILMERKSTEEN

25,457

met een horizontale groef
en ingehakt hoogtecijfer
van 25,457 M. -+- N.A.P.

GROOTE KRUISBOUT

en twee pijpbouten, een
325 millimeters er boven,
een 275 millimeters er
onder.

49,649

16
Merken
der
Volg- nauwkeurignum- heidswater·
passingen.
2

Hoogte in M.
Gemeente
en plaats van

Omschrijving

plaatsbeschrijving.

van het merk.

het merk.

MAASTRICHT.

Raadhuis.

5

Nadere

MAASTRICHT.

Vrouwenpoort te
Maastricht.

Westelijke- of voorgevel, tusschen de twee
linkerramen der onderverdieping, 0,96 M.rechts
van de linker raamopening, 0,92 M. van de
rechter raamopening, 1,94
M. boven den sokkel.

Rechterzijde van het
oostelijk vlak van den
noordelijken pilaster.

HOOFDMERK

Verschil
boven boven
A.P.
N.A.P. tot
in M.
nu
gevonden. aangenomen'l
51,260

en twee pijpbouten, een
519 millimeters er boven,
een 477 millimeters er
onder.

HOOGWATERMERKEN.

Groef van:
a. 4 Febr. 1850.
b. 22 Dec. 1880.
c. 1658.
Register IX, nO. 260.
d. 21 Dec. 1740.
Register IX, nO. 26d.
e. 28 Jan. 1799.
Register IX, nO. 26b.

f.

1643.

47,390
47,481
47,588

47,740

47,630

47,730 + 0,100

47,644

47,750 +0,106

47,780

47,890 +0,110

+

0,152

Register IX, n O. 26a.
6

9

MAASTRICHT.

Duiker van de
Jeker, onder het
kanaal te Maastricht.

MAASTRICHT.

Woning bij de
tweede draaibrug
ten zuiden van
Maastricht, over
het kanaal LuikMaastricht.

10

MAASTRICHT.

Zuidelijke kaaimuur bij
de
tweede draaibrug
ten zuiden van
Maastricht, over
het kanaal LuikMaastricht.

Zuidelijk muurvlak;
0,66 M. rechts van den
steenen beer, 4,11 M. links
van den hoek, 0,56 M.
onder den bovenkant en
0,36 M. onder den onderkant der dekzerk.

Voorgevel; 0,31 M.
rechts van den oostelijken
zijgevel, 0,29 M. links
van het vooruitspringend
metselwerk, 0,38M. boven
het plint, ongeveer 0,65
M. boven beganen grond.

Westelijk einde; de
bovenkant ligt 0,52 M.
onder den bovenkant.

V IERKANTE

IJZEREN
KRUISBOUT

47,278

met één horizontale en
twee verticale groeven.
BOVENKANT.

Register IX, nO. 23b.

RONDE IJZEREN BOUT.

48,568

PEILMERKSTEEN

46,754

met een horizontale groef
en ingehakt hoogtecijfer
van 46,75 M. + N.A.P.

46,92

+0,166

17

Merken
der
Volg- nauwkeurignum- heidsmer. waterpas- I
I singen. ,

Hoogte in M.
Gemeente
en plaats van

Nadere

Omschrijving

plaatsbeschrijving.

van het merk.

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

het merk.

11

Cl 146

MAASTRICHT.
Toren der Protestantsche St. Jan's
kerk.

GROOTE KRUISBOUT
Westzijde ; rechts van I
I 56,738
den ingang, 0,31 M. links en twee pijpbouten, een
van het contrefort, 0,93 349 millimeters er boven,
M. boven het plint, on- een 356 millimeters er
geveer 2,15 M. boven onder.
I
beganen grond.

12

Cl 147

MAASTRICHT.
Brug over de Maas
voor gewoon verkeer.

Eerste pijler van de
westzijde, in den ronden
voorsprong aan de noordzijde; 3,15 M. van den
frontmuur aan de rechterz~ide, 3,18 M. van den
frontmuur aan de linkerzijde, beide langs de ronding gemeten, 1,59 M.
boven het plint, 2,49 M.
onder den deksteen.

13

Oostelij k landhoofd,
MAASTRICHT.
Brug over de Maas noordelijke borstwering.
voor gewoon verkeer.
'

14

MAASTRICHT.
Brug over de Maas
voor gewoon verkeer.

Oude hardsteenen peilschaal, in den eersten
pijler van den westkant,
noordzij de; de oude peilschaal ligt 0,35 M. links
van de nieuwe. Door
vergelijking bleken de
deelstrepen op de nieuwe
peilschaal ongeveer 2 millimeters lager te liggen
dan de overeenkomstige
strepen op de oude peilschaal.

15

MAASTRICHT.
Brug over de Maas
voor gewoon verkeer.

Westelijk landhoofd,
zuidelijke borstwering.

17

MAAS'l'RICHT.
Hoofdsluis in de
Zuid-Willemsvaart.

Rijkspeilschaal in het
oostelijke
buitensluishoofd, noordelijke muur,
tusschen de buitendeurkas en de schotbalksponning, onder het merk der
rijkswaterpassing, Ie afd.
nO. 14~.

GROOTE KRUISBOUT

I

Verschil
in M.

45,144

en een kleine vierkante
kruisbout, 473 millimeters er onder.

PEILMERKSTEEN

50,586

50,74

+0,154

42,019

42,205

+ 0,186

51,282

51,44

-t

0,205

0,000

+ 0,205

met een horizontale groef
en ingehakt hoogtecijfer
van 50,59 M. + A.P.
NULPUNT DER
HARDSTEENEN PEILSCHAAL,

zijnde Maastrichts peil,
afgeleid uit de hoogte
der deelstreep van 2,55
M. -+- Maastrichts peil.
Waterstaatsregister IX,
Bovenmaas N°. 28.

PEILMERKSTEEN

0,158

met een horizontale groef
en ingehakt hoogtecijfer
van 51,28 M. + N.A.P.
NULPUN'r DER RIJKS
PEILSCHAAL,

afgeleid uit de hoogte
der deelstreep van 47,00
M. + A.P.
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I

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

,

I
Oostelijk buitensluisMAASTRICHT.
Hoofdsluis
der hoofd, noordelijke muur,
Zuid- WillemsI tusschen de buitendeurvaart.
kas en de schotbalksponning ; 0,97 M. van
I laatstgenoemde, boven de
I rijkspeilschaal , 0,74 M.
onder den bovenkant der
dekzerk.

18

GROOTE KRUISBOUT.

47,256

PEILMERKSTEEN
met een horizontale groef
en ingehakt hoogtecijfer
van 46,2R M. + N.A.P.

46,234

'I

MAASTRICHT.
Voormalige artillerie-affuitloods ,
nabij de hoofdsluis in de ZuidWillemsvaart.

19

46,40

+0,166

Oostelijke hoek van den
NULPUNT DER
- 0,1651 0,000
noordelijken muur, peil- HARDSTEENEN PEILSCHAAL,
I
schaal verdeeld in centi- afgeleid uit de hoogte
I
meters met het opschrift: van deelstreep 45,25 M.
'
"Rijks Peilschaal boven
I
AP.", tellende tot 45,80
M + A.P.

+0,165

Zuidelijke gevel; 0,38 M.
uit den zuidwestelijken
hoek, ongeveer 0,80 M.
boven beganen grond.

II
20

MAASTRICHT.
Sluis in het voedingskanaai , bij
de samenkomst
van dit kanaal
met de Maas,
noordel\ik
van
Maastricht.

I
'

I'"

-l---l----I------'-------I-~----,---,--,,-Ii--Ii-

--1--1

1

1

2

MEERSSEN.
Huis bij de Weertsche brug over de
Geul, in 1877 en
1887
bewoond
door L. Severeijns
Lemmens, sectie
B nO. 2767.

I Cl

122

KLEINE
Zuidelijke gevel, 0,85 1\1.
49,199
VIERKANTE KRUISBOU'.r
links van de deuropening,
ongeveer 1,25 M. boven en twee kleine ronde I'
beganen grond.
kruisbouten, een 357
millimeters er boven,
een 340 millimeters er
I onder.

MüüK EN MIDDElinks
Zuidwestzijde ;
LAAR.
van den ingang, 0,97 M.
Toren der Katho- van den linkerhoek des
lieke kerk te Mook. torens, 0,90 M. boven
het plint.

HOOFDMERK
en twee pijpbouten, een
368 millimeters er boven,
een 349 millimeters er
onder.

14,969

MüüK EN MIDDEZuidwestzijde, links van
LAAR.
den ingang; 1,08 M. links
Toren der Katho- van den steenen dag der
lieke kerk te Mook. deur, ongeveer 0,92 M.
boven beganen grond.

VIERKAN'l'E IJzEREN
KRUISBOUT
20 m.M. hoog en 20
m.M. breed, diagonaal
gekruist.
De bout zit scheef.
HOOGSTE PUNT.

14,096

19
Merken
der
Volg- nauwkeurignum- heidsmer. waterpassingen.

i

Hoogte in M.
Gemeente

Nadere

Omschrijving

en plaats van
plaatsbeschrijving.

boven
N.A.P·

van het merk.

het merk.

I

Verschil

boven
A.P.

in M.

tot nu

vo~~~n. aange-

l nomen.

I

3

MOOK EN I\HDDELAAR.
Acbtergedeelte der
Katbolieke kerk
te Mook.

Zuidzijde; de linkerPEILMERKSTEEN
kant 1,67 M. rechts van met een horizontale groef
het linkercon trefort , de en ingehakt boogtecijfer.
rechterkant 2,35 M. links
van het rechtercontrefort,
het midden der groef
ongeveer 0,89 M. boven!
i
beganen grond.

14,125

I

4

MOOK EN MIDDE.
LAAR.
Huis op den rechteroever van de
Maas te Mook,
bewoond door J.
H. Hendriks en
toebehoorende Qan
de Wed. F. Leijgraaf, gemerkt A
43.

Westelijke gevel; de
linkerkant 0,58 M. rechts
van den noordelijken
zijgevel, de rechterkant
0,43 M. links van den
steenen dag van het veRster, het midden der groef
ongeveer 0,59 M. boven
beganen grond.

12,035

12,150 +0,115

9

C2 51

10

1

I
I

PEILMERKSTEEN
met een horizontale groef
en ingehakt hoogtecijfer.

I

MOOK EN MIDDEZuidwestelijke vleugel
LAAR.
van het noordwestelijk
Duiker in de Veld- front; 1,29 M. links van
graafbeek.
het rechtereinde des vleugels, 0,20 M. rechts van
den rechterkant der peilschaal, onmiddellijk on·
der een vlechting.

RONDE IJZEREN BOUT.

9,276

MOOK EN MLDDEVoorgevel ; links van
LAAR.
den ingang, 0,32 M. links
Huis, bewoond van den deurstijl, ongedoor
Everhard veer 0,75 M. boven beMulders, aan den ganen grond.
kiezelweg
van !
Mook naar Gennep, tusschen de
kilometerpalen
119 en 120.

PEILMERKSTEEN
met een horizontale groef
en ingehakt hoogtecijfer.

16,611

NIEUW8TAD.
Café en bierbrouwerij genaamd:
"In den Beukenboon1", aan den
weg van Lim- I
bricht naar Bom,
bewoond door en
toebehoorende aan
P. N. Lumens,
gemerkt nO. 1ê4.

RONDE BRONZEN KRUISBOUT.
(vroeger vermeld als n O• 5
Limbricht).

39,395

Zuidwestelijke zijgevel,
tusschen de twee meest
rechtsche benedenramen ;
O,~j) M. rechts van den
hardsteenen dag van het
linkervenster , 1,28 M.
links van den hardsteenen
dag van het rechtervenster, 0,35 M. boven den
onderkant van den hardsteenen dorpel van het
linkervenster , 1,66 M.
boven beganen grond.

1

16,75

+0,139

i

I
I

I

I

20

,
Merken
der

Volg-

Hoogte in M.
Gemeente

nauw~

keurignum- heidsmer. waterpassingen.

en plaats van

I
I

plaatsbeschrijving.

van het merk.

Voorgevel; 0,49 M.
rechts van den oostelijken
zijgevel, 0,66 M. links van
den steenen dag van het
venster, 0,68 M. boven
beganen grond.

RONDE IJZEREN BOUT.

I
OBBICHT EN PAPENHOVEN.
Woning ten zuiden van den windmolen, aan den
weg van Grevenbicht naar Bom,
bewoond door en
toebehoorende aan
J. Veneken, gemerkt D 127.

I

Omschrijving

het merk.
I

1

Nadere

33,967

I

I
I

I

1

Zuidelijke gevel; rechts
van de deur, 0,41 M.
rechts van den deurstijl,
ongeveer 0,62 M. boven
beganen grond.

PEILMERKSTEEN

I met een horizontale groef

13,665

en ingehakt hoogtecijfer.

+0,145

48,82

+0,161

51,45

+0,192

II
I
I

I

PIETER. (ST.)
Draaibrug n". 5,
over het kanaal
Luik-Maastricht.

Noordelijke vleugel van
het oostelijk landhoofd;
de bovenkant 0,39 M.
onder den bovenkant en
0,19 M. onder den onderkant der hardsteenen
dekzerk.

PEILMERKSTEEN
met een horizontale groef
en ingehakt hoogtecijfer
van 48,66 M. + N.A.P.

48,659

4

PIETER. (ST.)
Woning, gemerkt
nO. 78, bij de
groote draaibrug
over het kanaal
Luik-Maastricht.

Voorgevel; 0,56 M.
rechts van den linkerhoek
van het vooruitspringend
middengedeelte van den
gevel, 0,19 M. links van
den steenen dag dor deur,
0,49 M. boven het plint,
ongeveer 0,65 M. boven
den kanaaldijk.

RONDE BRONZEN KRUISBOUT.

48,585

Voorgevel; de linkerkant 2,11 M. rechts van
den zuidelijken zijgevel,
de rechterkant 2,23 M.
links van den steenen
dag der deur, het midden
der groef 0,61 M. onder
den onderkant van den
steenen dag van het raam
en ongeveer 0,80 M. boven
het schuine pad.

PEILMERKSTEEN
met een horizontale groef
en ingehakt hoogtecijfer
van 51,26 M. + N.A.P.

51,258

(ST.)
Woning, genaamd
"In den Engel",
aan het kanaal
Luik-Maastricht,
bewoond door J.
Montalet en toebehoorende aan J.
van der Molen
te Maastricht, gemerkt nO. 63.

13,81

I

3

I PIETER.

I
II
I

I

5

I

I

I

OTTER8UM.
Huis nabij kilometerpnal 116,
aan den kiezelweg
van Mook naar
Gennep, bewoond
door en toebehoorende aan Th.
Laewers.

I

I

I

O2 53

II

I

-I
2

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

2]
Merken
der
Volg- nauw·
keurignum- heidsmer. waterpassingen.

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
geaangevonden. nomen.

6

PIETER. (ST.)
Herberg de "Roode
Haan", aan het
kanaal
LuikMaastricht, bewoond door W.
Jongen en toebehoorende aan E.
Crets Straatmans
te Maastricht, gemerkt nO. 62.

Voorgevel ; de linkerkant 0,51 M. rechts van
den dag der deur, de
rechterkant 1,07 M. links
van den linkerkant van
den onderdorpel van het
rechtsche raam, het mid·
den der groef ongeveer
0,82 M. boven beganen
grond.

PEILMERKSTEEN
50,386
met een horizontale groef
en ingehakt hoogtecijfer
van 50,39 M. -+- N.A.P. I

50,57

+0,184

8

PIETER. (ST.)
Draaibrug bij de
Belgische grens,
gemerkt nO. 1.

Noordelijke vleugel van
het oostelijk landhoofd;
0,395 M. onder den bovenkant en 0,191) M. onder
den onderkant van de
dekzerk.

PEILMERKSTEEN
met een horizontale groef
en ingehakt hoogtecijfer
van 49,12 M. + N.A.P.

49,122

49,33

+0,208

9

PIETER. (ST.)
Brugwachterswoning bij draaibrug
nO. 1, gemerkt
nO. 56.

Voorgevel ; 0,2-1 M.
rechts van den zuidelijken zijgevel, 1,25 M.
links van den verticaal
van den steenen dag van
het linker raam, ongeveer
1,21 M. boven beganen
grond.

RONDE BRONZEN KRUISBOUT.

51,124

10

PIETER. (ST.)
Brugwachterswoning bij draaibrug
nO. 1, gemerkt
nO. .56

RONDE IJZEREN BOUT.
Voorgevel; 0,32 M.
rechts van den zuidelijken gevel, 1,17 M. links
van den verticaal van
den steenen dag van het
linker raam, 0,21 M.
onder den onderkant van
den hardsteenen onderdorpel van dat raam,
ongeveer 0,66 M. boven
I
beganen grond.

11

PIETER. (ST.)
Buitentalud van
den Maasdijk tegenoverde "Roode
Hen".

Verdeeld in centimeters,
met het opschrift "Rijks
Peilschaal" boven A.P.
tellende tot 49,13 M. +
A.P.

0,000
NULPUNT DER
-0,216
HELLENDE HARDSTEENE~
PEILSCHAAL,
afgeleid uit de hoogte
I
van deelstreep 49,00 M.
+AP.

+0,216

12

PIETER. (ST.)
Huis, genaamd
"Café du Pare",
bewoond door V.
Hellwig, toebehoorende aan de
wed. P. Krischer,
gemerkt nO. 1.

Achtergevel; de rech- I
terkant 1,40 M. links van!
den steenen dag van het
keukenraam; de bovenkant 0,61 M. boven het
plint en ongeveer 1,17 M.
boven beganen grond.

PEILJ\IERKSTEEN
met een horizontale groef
en ingehakt hoogtecijfer
van 48,34 M. + N.A.P.
(Vroeger vermeld als
nO. 8 Maastricht.)

50,581

48,339

1

I

-1--I----I----!---I-I-

I
,-1

I

22
Merken
der
Volg- nauwkeurignum- heidsmer. waterpassingen.

I

Hoogte in M.
Gemeente

Nadere

Omschrijving

en plaats van
plaatsbeschrijving.

van het merk.

het merk.

boven
N.A.P.
geI vonden.

I

,

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

I

I

2

Cl 138

ROERMOND.
Toren der Kathedraal.

Noordwestzijde; midden
onder het blinde raam,
5,19 M. van den linkerhoek, 5,33 M. van den
rechterhoek van
den
muur, 0,97 M. boven het
plint, ongeveer 2,09 M.
boven beganen grond.

GROOTE KRUISBOUT
en twee pijpbouten, een
295 millimeters er boven,
een 307 millimeters er
onder.

28,668

3

Cl 137

ROERMOND.
Raadhuis.

Voorgevel, in den pilaster tusschen het derde
en vierde raam, links
van den hoofdingang,
0,42 M. van elk der zijkanten van den pilaster,
1,78 M. boven het plint,
0,88 M. boven den wendelband, ongeveer 2,00 M.
boven beganen grond.

HOOFDMERK
en twee pijpbouten, een
391 millimeters er boven,
een 731 millimeters er
onder.

27,011

I

4

ROERMOND.
Noordelijke
vleugelSteenen brug over muur van het westelijk
de Roer in de stad landhoofd; de linkerkant
Roermond.
0,72 M. rechts van de
aansluiting met de brug,
de rechterkant 2,96 M.
links van den rechterkant van het verhoogde
gedeelte des vleugels en
de bovenkant 0,48 M.
onder den bovenkant der
dekzerk.

PEILMERKSTEEN
21,223
met een horizontale groef I
en ingehakt hoogtecijfer I
van 21,223 M. + N.A.P.

5

ROERMOND.
Middengedeelte van de
Steenen brug over noordelijke zijde der brug
de Roer in de stad
Roermond.

HOOGWATERMERKEN.
Groef van:
a. 24 Dec. 1880.
b. 5 Febr. 1850.
c. 30 Jan. 1846.

6

I

!

ROERMOND.
Café te Roermond,
op den hoek van
den Roersingel en
de Molenstraat ,
bewoond door J.
Geraedts en toebehoorende aan
Em. van Aubel,
gemerkt nO. 18.

Zuidwestelijke gevel;
RONDE IJZEREN BOUT.
0,36 M. rechts van den
linkerkant des muurs,
0,37 M. links van den
steenen dag van het venster, 0,44 M. boven het I
plint, ongeveer 1,23 M. I
i
boven beganen grond.
I

21,50

-+ 0,277

20,972
20,607
19,896

21,775

I
I

I

23
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
A.P.
N.A.P.
in M.
tot nu
geaange- I
I vonden. nomen. I

ROERMOND.
Korenwatermolen,
toebp,hoorende aan
E. Burkhoff, gemerkt nO. 50.

Zuidoostelijke gevel;
het midden van het merk
ligt 0,65 M. links van
het rechtereinde van den
muur, 0,89 M. rechts van
den steenen dag van het
venster, 0,34 M. onder
den bovenkant van den
raamdorpel, ongeveer 1,27
M. boven beganen grond.

9

ROERMOND.
Brug over de Roer
in den Rijksweg.

Westzijde van den front·
muur van het noordelijk
landhoofd; 0,35 M. rechts
van den linkerhoek en
0,80 M. onder het bovenliggend hardsteenen hoek·
blok.

RONDE IJZEREN BOUT.

20,305

10

ROERMOND.
Brug over de Roer
in den Rijksweg.

Westzijde van den frontmuur van het noordelij k.
landhoofd; 0,30 M. rechts
van den linkerhoek, 0,47
M. onder het bovenliggend
hardsteenen hoekblok.

VIERKANTE IJZEREN
KRUISBOUT

20,642

7

HOOGWATERMERK

20,977

met het opschrift:
"Waterhoogte,
24 December 1880".
GROEF.

met één horizontale en
eene verticale groef.
BOVENKANT.

Register IX, nO. 73.
21,996

12

ROERMOND.
Spoorweg doorlaatbrug.

Westelijke vleugel van
het zuidelijk landhoofd,
de rechterkant 1,72 M.
links van den rechterkant
van het vooruitspringend
gedeelte des muurs, de
bovenkant 0,88 M. onder
den onderkant van de
hardsteenen deklijst.

13

ROERMOND.
Poort ten zuiden
van de spoorweg
doorlaatbrug.

PEILMERKSTEEN
Westelijke vleugel van
het zuidelijk landhoofd; met eene horizontale
de linkerkant 1,21 M. groef, zonder ingehakt
rechts van den vooruit- hoogtecijfer.
springenden frontmuur, I
de bovenkant 0,28 M.
onder den onderkant van I
de bovenliggende vlechting, de onderkant 1,61 M.
boven beganen grond.

21,837

14

ROERMOND.
Doorlaatbrug in
den Rijksweg.

Oostelijke vleul!el van
het noordelijk landhoofd;
de linkerkant 1,47 M.
rechts van de aansluiting
met den frontmuur, de
bovenkant 0,37 M. onder
den bovenkant der dekzerk.

21,213

PEILMERKSTEEN

met eene horizontale
groef, zonder ingehakt I
hoogtecijfer.

PEILMERKs'rEEN

met eene horizontale
groef en ingehakt hoogtecijfer van 21,213 M. +
N.A.P.

21,52

1

+ 0,307

24
Merken
der
Volg- nauwkeurignum- heidsIner. water·
pasI singen.

Hoogte in M.
Gemeente
en plaats van

Omschrijving

plaatsbeschrijving.

van het merk.

Westelijke vleugel van
het zuidelijk landhoofd;
de bovenkant 2,13 M.
onder den onderkant van
de deklijst.

PEILMERKSTEEN
met eene horizontale
groef, zonder ingehakt
hoogtecijfer.

het merk.

ROERlUOND.
Spoorwegbrug
over de Roer.

15

Nadere

--.1----1---------1----------1---------

1

2

Cl 141

SITTARD.
Raadhuis.

Noordwestel~jkeof voor·
gevel; 0,34 M. links van
den rechterhoek des gevels, 1,11 M. boven het
plint, ongeveer 1,70 M.
boven beganen grond.

SITTARD.
Toren der groote
Katholieke kerk.

Noordwestzijde , links
van den ingang; 1,26 M.
rechts van het contrefort,
1,60 M. boven het plint,
ongeveer 2,27 M. boven
beganen grond.

I',

I

GROOTE KRUISBOUT
en twee pijpbouten, een
403 millimeters er boven,
een 402 millimeters er
onder.

boven Verschil
boven
A.P.
N.A.P.
in M.
tot nu
geaangeI vonden. nomen.
21,372

1----

1- - - -1- - - - I

1

45,919

HooFDMERK
en twee pijpbouten, een
578 millimeters er boven,
een 412 millimeters er
onder.

47,485

4

SITTARD.
Granenmagazijn
van Gebr. Hertz,
noordelijk van het
station Sittard,
gemerktB nO. 150.

Westelijke zijgevel; 1,72
M. links van den voorgevel, 0,33 M. rechts van
het tweede anker, ongeveer 0,60 M. boven den
beganen grond.

RONDE IJzEREN BOUT.

49,708

5

SITTARD.
Spoorwegviaduct,
in den spoorweg
van
Roermond
naar Maastricht,
op den straatweg
van Susteren naar
Sittard, tusschen
de kilometerpalen
24 en 25.

Noordelijk landhoofd,
westzijde; 3,86 M. onder
den bovenkant van de
dekzerk. Door latere werken IS de steen onder
den grond geraakt, doch
nog aanwezig.

PEILMERKSTEEN
met eene horizontale
groef, zonder ingehakt
hoogtecijfer.

39,136

1

STEIN.
Huis aan den weg
van Beek naar
Stein, bewoond
door en toebehoorende aan de
Wed. J. Smeets,
gemerkt nO. 46.

Voorgevel, rechts van
het linkerraam, 1,71 M.
rechts van den steenen
dag van het raam, 0,25
M. links van den noordelijken gevel, ongeveer
0,90 M. boven beganen
grond.

RONDE BRONZEN KRUISBOUT.

64,715

3

STEIN.
Bijgebouw van
het kasteel te
Stein.

Noordoostelijke gevel;
1,88 M. rechts van den
steenen dag der deur,
1,83 M. links van den
rechterhoek, 1,41 M. boven
het plint.

RONDE BRONZEN KRUISBOUT.

47,395

, 25

Merken
der
Volg- nauwkeurignum- heidsmer. waterpas-

Hoogte in M.
Gemeente
en plaats van

Nadere

Omschrijving

plaatsbeschrijving.

van het merk.

het merk.

I sin~en.

4

Noordoostelijke gevel;
STEIN.
Bijgebouw van het 1,75 M. links van den
rechterhoek,
],94 M.
kasteel te Stein.
rechts van den steenen
dag der deur, 0,21 M.
boven het plint.

RONDE IJZEREN BOUT.

46,19]

5

Rechts van het bijgeSTEIN.
Tuinmuur van het bouw; 0,38 M. onder den
bovenkant der rollaag of
kasteel.
tusschen de tweede en
derde laag metselwerk
onder de rollaag op den
muur.

RONDE IJZEREN BOUT.

43,804

6

STEIN.
Schuur te Maasband, bij het huis
bewoond door en
toebehoorende aan
Th. van Didden,
gemerkt nO. 5.

Voorgevel ; 0,24 M.
rechts van den linkerhoek, 0,27 M. links van
den steenen dag der poort,
ongeveer 0,49 M. boven
beganen grond.

RONDE IJZEREN BOUT.

37,508

7

STEIN.
Woning te Maasband, bewoond
door en toebehoorende aan J.
Salden, gemerkt
nO. 23.

PEILMERKSTEEN
Noordwestelijke zijgevel;
de rechterkant 1,83 M. met een horizontale groef
links van den zuidweste- en ingehakt hoogtecijfer
lijken gevel, de linker- van 37,73 M. + N.A.P.
kant 2,85 M. rechts van
den noordoostelijken gevel, 11 1 2 laag metselwerk
onder den onderkant van
den onderdorpel van het
onderste raam.

37,733

8

STEIN.
Woning te Maasband, bewoond
door en toebehoorende aA.n J.
Salden, gemerkt
nO. 23.

Noordwestelijke zijgevel;
het hoogste punt 2,47 M.
rechts van den noordoostelijken gevel, 2,56 M.
links van den zuidwestelijken gevel, ö lagen
metselwerk. onder den
onderkant van den onderdorpel van het onderste
raam.

38,341

9

I

boven
boven
A.P.
N.A.P.
tot nu
geaangevonden. nomen.

STErN.
Schuur te Maasband, bij het huis
bewoond door en
toebehoorende aan
M. Janssen, gemerkt nO. ] 3.

Noordwestelijke zijgevel;
0,21 M. rechts van den
steenen dag der poort,
0,28 M. links van den
rechterhoek,
ongeveer
] ,86 M. boven beganen
grond. Poort gedeeltelijk
dichtgemetseld.

VIERKANTE IJZEREN
BOUT

37,88

Verschil
in M.

+0,147

zonder groeven, met een
rond gaatje in het mid"
den, 16 m.M. hoog en
15 m.M. breed.
De bout zit scheef.
HOOGSTE PUNT.

Register IX, n O. 42,
geeft voor middenbout
38,475 M. + A.P.
RONDE IJZEREN BOUT.

39,001

-:..----'-------~-_---:..-.!......--.....---..!.

4

Merken
der
Volg- nauwkeurignum- heidsmer. waterpassingen.

Hoogte in ;M.
Gemeente

Nadere

Omschrijving

plaatsbeschrij ving.

van het merk.

STEIN.
Schuur te Maasband, bij het huis
bewoond door en
toebehoorende aan
S. van Didden,
ongemerkt.

Noordwestelijke
zijgevel; 2,44 M. rechts van
den linkerhoek, 1,06 M.
links van den rechts aan·
sluitenden muur, ongeveer
1,47 M. boven beganen
grond.

RONDE IJZEREN BOUT.

11

STEIN.
Schuur te Maasband, bij het huis
bewoond door en
toebehoorende aan
S. van Didden,
ongemerkt.

zijNoordwestelijke
gevel; 2,39 M. rechts van
den linkerhoek, 1,12 M.
links van den rechts aansluitenden muur, ongeveer 2,06 M. boven den
beganen grond, 8 lagen
metselwerk boven den
ronden bout.

RONDE BRONZEN KRUISBOUT.

12

STEIN.
Buitentalud var.
den Maasdijk te
Maasband.

Verdeeld in centimeters, zonder opschrift,
tellende van ongeveer
37,00 M. tot 38,1.5 M.

STEIN.
Buitentalud van
den Maasdijk te
Maasband.

Verdeeld in centimeters, zonder opschrift,
tellende van ongeveer
36,00 M. tot 37,15 M.

STEIN.
Buitentalud van
den Maasdijk te
Maasband.

Verdeeld in centimeters, zonder opschrift,
tellende van ongeveer
35,10 M. tot 36,12 M.

STEIN.
Buitentalud vltn
den Maasdijk te
Maasband.

Verdeeld in centimeters, zonder opschrift,
tellende van ongeveer
34,10 M. tot 35,175 M.

10

13

14

15

en plaats van
het merk.

Verschil
boven boven
A.P.
N.A.P.
in M.
tot nu
geaangevonden. nomen.
39,2691
I

39,868

0,037

0,000

+ 0,037

-

0,126

0,000

+ 0,126

-

0,150

0,000

+ 0,150

-

0,132

0,000 + 0,132

NULPUNT DER
HOUTEN PEILSCHAAL, .

afgeleid uit den bovenkant der peilschaal,
overeenkomende met de
aanwijzing 38,15 M.

NULPUNT DER
HOUTEN PEILSCHAAL,

afgeleid uit den bovenkant der peilschaal,
overeenkomende met de
aanwijzing 37,15 M.

NULPUNT DER
HOUTEN PEILSCHAAL,

afgeleid uit den bovenkant der peilschaal,
overeenkomende met de
aanwijzing 36,12 M.

NULPUNT DER
HOUTEN PEILSCHAAL,

afgeleid uit den bovenkant der peilschaal,
overeenkomende met de
aanwijzing 35,1,75 M.

- - - I - - - - I - - - - - - - - - I I - - - - - - - - - - .. ---~--------I-----·------------1----·1----1----

27
Merken
der
Volg- nauwkeurignum- heidsmer. waterpassingen.

I

Hoogte in M.
Gemeente
en plaats van

Nadere

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

plaatsbeschrij ving.

van het merk.

het merk.

1

SWALMEN.
Toren der Katholieke' kerk.

Westzijde, links van de
nis, 0,44 M. van de omlijsting der nis, 1,05 M.
boven het plint.

1

TEGELEN.
Toren der Katholieke kerk.

Westzij de, links van den
ingang; 1,60 M. rechts
van den hoek van den
muur, 0,51 M. boven het
plint of de sokkellijst,
ongeveer lll9 M. boven
beganen grond.

1

VENLO.
Toren der Katholieke St. Martinikerk.

Westzijde, in den draagmuur aan de linkerzijde,
op de trap naar de gaanderij, 1,40 M. rechts van
de aantrede van de bovenste hardsteenen trede, 0,94
M. bovel1 de derde trede.

2

VENLO.
Spoorwegstation.

Zijde van het perron,
zuidwestelijke gevel, in
het penant links van de
zevende deur gerekend
van den westelijken hoek,
0,58 M. links van die
deur, 1,93 M. boven het
perron.

VENLO.
Spoorwegstation.

Zijde van het perron,
zuidwestelijke gevel, in
het midden van het tweede
onderpaneel , gerekend
van den zuidelijken hoek,
0,58 M. boven het perron.

3

Omschrijving

GROOTE KRUISBOUT

24,520

en twee pijpbouten, een
322 millimeters er boven,
een 326 millimeters er
onder.

GROOTE KRUISBOUT

21,518

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

HOOFDMERK

en twee pijpbouten, een
342 millimeters er boven,
een 367 millimeters er
onder.
(Door vooruitbouwing
van den toren is het
merk geheel binnen het
gebouw geraakt. De pijpbouten zijn goed waarneembaar, doch het
hoofdmerk is bijna geheelondergepleisterd.)
PIJPBOUT

21.1781

23,243

(bedekt door een
annoncebord).

Hoogtemerk nO. 383
van het Kön. Preuss.
Geod. Institut, bestaande
uit een geel koperen
bout, met een daarvoor
gestelde
rechthoekige
gietijzeren plaat, beschreven in "Das Präcisions-Nivellement, ausgeführt von dem Geodätischen Institute. Erster
Band. Berlin. 1876. Pag.
87".

21,882

28
Merken
der
Volg- nauw, keurignum- heidsmer. waterpasI singen.

Hoogte

Gemeente
en plaats van
het merk.

VENLO.
Herberg op de
paradeplaats te
Venlo, bewoond
door P. Alberts
en toebehoorende
aan G. Seelen te
Venlo, gemerkt 24.

5

10

12

Nadere
plaatsbeschr~jving.

V oOl'gevel,

rechts van

den ingang, de rechterkant van den steen ligt
0,55 M. rechts van den
steenen dag der deur, de
bovenkant van den steen
komt overeen met den
onderkant van den raamdorpel.

Omschrijving
van het merk.

PEILMERKSTEEN

met een horizontale groef
en ingehakt hoogtecijfer
van 18,273 M. + N.A.P.

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

18,273

VENLO.
Herberg op de
paradeplaats te
Venlo, bewoond
door P. Alberts
en toebehoorende
aan G. Seelen te
Venlo, gemerkt 24.

Voorgevel ; de linkerkant 0,26 M. rechts van
den steenen dag der deur,
de rechterkant 0,26 M.
links van den steenen dag
van het venster, de onderkant 0,730 M. boven den
bovenkant van den er
onder geplaatsten peilmerksteen.

VENLO.
Voormalige Maaspoort te Venlo.

Oostzijde; 0,.15 M. rechts
van den linkerhoek, 0,68
M. links van het vooruitspringend metselwerk,
ongeveer 0,11; M. boven
beganen grond.

VENLO.
Voormalige Maaspoort te Venlo.

Westzijde; 1,40M. rechts
VIERKANTE IJZEREN
van den steenen dag van
BOUT,
de vensteropening , 0,45 13 m.M. hoog en 13 m.M.
M. boven beganen grond. breed, met eene verticale
groef.

17

VENLO.
Bastion bij de
Maas te Venlo.

VENLO.
Café te Venlo
nabij de Maas,
bewoond door en
toebehoorende
aan P. Meeuws,
gemerkt 36.

In den westelijken muur
nabij den zuidwestelijken
hoek, ongeveer op de
hoogte van de aanwijzing
1,00 M. der hardsteenen
peilschaal.

Noordwestelijke afgeschuinde hoek; de linkerkant 0,17 M rechts
van den linkerhoek, de
rechterkant 0,18 M. links
van den rechterhoek, de
onderkant 0,55 M. hoven
het plint.

1

18,60

+ 0,327

I

HOOGEVLOEDSTEEN ,

19,170

0,175 M. hoog en 0,235
M. breed, met het opschrift: ,,1643 Stont. D.
MAS. HI-BL"
GROEF.

Register IX, na. 93.

RONDE IJZEREN BOUT.

(Vermoedelijk
het trottoir).

16,633

onder

16,304

BOVENKANT.

16

in M.

VIERKANTE IJZEREN
KRUISBOUT

10,340

22 m.M. hoog en 22 m.M
breed.
BOVENKANT.

GEDENKSTEEN

0,125 M. hoog en 0,28 M.
breed, met het opschrift:
"P.M. 4 Juli 1878."
BOVENKANT.

18,162

19,50 +0,330
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Merken
der
Volg- nauwkeurignum- heidsmer. waterpasI singen.

Hoogte in M.
Gemeente
en plaats van

Nadere

Omschrijving

plaatsbeschrijving.

van het merk.

het merk.

boven
N.A.P.
gevonden.

18

VENLO.
Café te Venlo
nabij de Maas,
bewoond door en
toebehoorende
aan P. Meeuws,
gemerkt 36.

Noordwestelijke afgeschuinde hoek; 0,26 M.
rechts van den linkerhoek, 0,36 M. links van
den rechterhoek, 0,48 M.
boven het plint.

VIERKANTE IJZEREN
BOUT
13 m.M. hoog en 14
m.M. breed, met één
verticale groef.
BOVENKANT.

17,962

19

VENLO.
Pakhuis van P. J.
Berger te Venlo
nabij de Maas,
gemerkt 6.

Noordelijke hoek van
den westelijken gevel;
de linkerkant 1,03 M.
rechts van den linkerhoek, de rechterkant
6,60 M. links van den
steenen dag der deur,
het midden der groef
0,60 M. boven beganen
grond.

PEILMERKSTEEN
met een horizontale groef
en ingehakt hoogtecijfer
van )7,379 1\:1. -+ N.A.P.

17,379

20

VENLO.
VVoning,genaamd
"De Staai", op
den linkeroever
van de Maas tegenover Venlo,
bewoond door en
toebehoorende aan
G. van den Pasch,
gemerkt 8.

Zuidelij k deel van den
oostelij ken
gevel; de
linkerkant 0,76 M. rechts
van den zuidelijken gevel,
de rechterkant 1,03 M.
links van den steenen
dag van het keldervenster,
het midden der groef
0,14 M. boven het plint.

PEILMERKSTEEN
met een horizontale groef
en ingehakt hoogtecijfer
van 17,088 M. + N.A.P.
(Vroeger vermeld als
nO. 1 Maasbree.)

17,088

21

VENLO.
VVoning,genaamd
"De Staai", op
den linkeroever
van de Maas tegenover Venlo,
bewoond door en
toebehoorende aan
G. van den Pasch,
gemerkt 8.

Zuidelijk deel van den
oostelijken gevel; 0,45
M. rechts van den zuidelijken gevel, 0,31 M.
links van den linkerzijkant van den peilmerksteen, 0,10 M. boven het
plint.

VlERKANTE IJZEREN
KRUISBOUT
met één horizontale en
twee verticale groeven,
17 m.M. hoog en 18 m.M.
breed.
(Vroeger vermeld als
nO. 2 Maasbree.)

17,049

WEERT.
Toren der Katholieke kerk.

VVestzijde , links van
den ingang; 0,48 M.
rechts van het contrefort, 0,68 M. van de
deuromlijsting, 0,77 M.
boven het sokkellijstje.

HooFDMERK
en twee pijpbouten, een
465 millimeters er boven,
een 479 millimeters er
onder.

36,778

1

Cl 179

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

-1--1----1-.----1-----1--1--1-1
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LIJST

DER

GEMEENTEN, waarin verkenmerken voorkomen.

A.

Bladz.

1

Arcen en Velden

Bladz.

18

Meersen.

1, 2
2, 3
3, 4
4, 5
5-7
7, 8

Baexem.
Beek.
Beesel
Belfeld
Bergen
Bom-,

N.

O.
Obbicht en Papenhoven .
Ottersum

Echt.
Elsloo
Eijsden.

20, 21

Pieter (St.).

R.
22--24

Roermond.

G.
9, 10
10-12
12

Gennep.
Grevenbicht
Gronsveld ,
K.

S.
24
24-26

Sittard
Stein,

27

Swalmen

.

12, 13

L.
13
13, 14

Linne

20
20

P.
8
8
9

Limbricht.

19

Nieuwstad .

E.

Kessel

18, 19

Mook en Middelaar

B.

T.
27

Tegelen.

v.
27-29

Venlo

M.
Maasbracht

15

Maastricht.

15, 18

W.
Weert

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

N AU W KEURIGHEI {)S WA.T ERP .\SSI~ GEN
EN DE

waterpassingen van den Algemeenen Dienst
van den Waterstaat.

. VIII.

PROVINCIE UTRECHT.

-~.

......

--.~-_

'S-GRA VENHAGE.
1906.
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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 Waterstaat, werden door dien
dienst in het tijdvak 1887-1891 verschillende gewonè 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
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 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 of in de tweede afdeeling van de hier:voor 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 tussehen de nieuw gevonden hoogte en de tot llU 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 beschrèven 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.

Vergelijkings-vlak.
Het vergelijkingsvlak is het A.P. dat in het Verslag van de ~ederlandsche Rijkscommissie voor
graadmeting en waterpassing is aangewezen als gelegen H 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 Hoogthf' 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 nauwkeurigheidswaterpaE'singen"
vermeld onder e).

J.

Bronzen knopbouten.

g.

IJzeren knopbouten.

n.
(bovenkantÎ

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 rh.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:lO 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.
el. 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 dl, de Algemeene Dienst van den Waterstaat voor de nauwkeurigheidswaterpassingen de merken
c en el (enkele malen b, d, f en g), voor de gewone waterpassingen de merken e en el (de eerste gewoonlijk
als verklikkers; enkele malen de andere merken).

De opgegeven hoogtecijfers van de geplaatste merken gelden, wanneer niet uitdl'llkkelijk een
andere aanwijziug wordt gegeven:
bij de hoofllmerken a. voor het midden van de horizontale groef in de plaat;
bU de groote bronzen kruisbouten b. de kleine vierkante bronzen kruisbouten d en de kleine
ronde bronzen ln'nisbollten e voor het snijpunt van de assen del' groeven;
bij de bronzen pijpbollten c. voor het midden van het cirkelvormige gat in den kOl);
bij de ronde ijzeren bouten el. 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;
bU de peilmerksteenen, voor het midden van de horizontale groef of voor het bovenvlak van
het mel'kvlak;
bij de vierkante bouten (ijzeren), voor het midden van de horizontale groef in den kop, of, waar
die ontbreeld, het midden van den kop; en
bij de peilschalen, voor het nulpunt afgeleid uit de waargenomen deelstreep.

•

VOORBERIOHT
VOOR

DE T"VVEEDE

LrITGA.-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 hoogtecijfel' 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!) 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, llIet 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 NedeJrlandsche Staatscourant.
Maart 1906
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Merken I
der
Volg- nauwkeurignum- heidsrnel'. waterpasI singen. !

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

Voorgevel, 2,13 M.links
van
de deuropening,
1,26 M. van de deuromlijsting, 1,50 M. boven het
plint.

ABCOUDE-BAAMBRUGGE.
Protestantsche
kerk te Baambrugge.

GROOTE KRUISBOUT
en twee pijpbouten, een
363 millimeters er boven,
een 381 millimeters er
onder.

1,938 I

•I

i

ABCOUDE-BAAMBRUGGE.
Watermolen aan
het Gein van den
Oostzijdschen polder.

3

I

Oostelijk muurvlak van
den achterkant van den
watermolen, zijnde het
muurvlak tusschen het
raam en den ingang, 2,92
M. rechts van het zuid·
oostelijk zijvlak, 1,20 M.
links van het noordoostelijk zijvlak, 0,38 M. boven
den beganen grond, 1,83 M.
onder de houten dekplank.

RONDE IJZEREN BOUT.

0,828

I
I

4

ABCOUDE-BAAMBRUGGE.
Uitspanning, genaamd "Velderslaan", aan het
Gein, tegenover
de Velderslaan ,
gemerkt B 77, bewoond door en
toebehoorende
aan C. Vink.

Zuidoostelijke of voorgevel, 7,09 M. rechts van
den westelijken inrit, 0,24
M. links van den oostelijken inrit, 0,09 M. onder
den bovenkant der gemetselde voeting, 0,27 M.
boven beganen grond.

VIERKANTE IJZEREN
BOUT
zonder groevf'n, 21 m.M.
hoog en 21 m.M. breed.
BOVENKANT.

0,307

5

ABCOUDE-BAAMBRUGGE.
Uitspanning, genaamd "Velderslaan", aan het
Gein, tegenover
de Velderslaan ,
gemerkt B 77, bewoond door en
toebehoorende
aan C. Vink.

Zuidoostelijke of voorgevel, 2,08 M rechts van
de aangebouwde stalling,
2,39 M. links van den
steenen dag van het raam,'
1,53 5 M. onder den onderkant van den bovengelegen ankerknoop, 0,60 M.
boven beganen grond.

RONDE IJZEREN BOUT.

0,669

1

I
I

I
1

1

1

---1-----1----------1------------'---1-

1

I---~'----I

I

1

ABCOUDE·
PROOSTDIJ.
Toren van de
Protestantsche
kerk te Abcoude.

L-,!.-'--~I-

Westzijde, 1,05 M.links
van den pilaster, ter linkerzijde van de deur,
1,14 M. boven het plint.

HooFDMERK
en twee pijpbouten, een
279 millimeters er boven,
een 313 millimeters er
onder.
(De bovenste pijpbout
door portland cement·
bepleistering bedekt.)

2,594

I!

11

I

I
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2
Merken
der
Volg- nauwkeurignu::n- heidsmer. waterpasI singen.
1

2

3

4

5

Hoogte in M.
Gemeente
en plaats van

Nadere

Omschrijving

plaatsbeschrij ving.

van het merk.

het merk.

II Westelijk of benedenAMERONGEN.
Duiker in den weg front, 0,56 M rechts van
van "de Roode het einde van den frontLeeuw" naar het I muur, 0,07 M. links van
.den zijkant van het
veer.
I linksche anker, 0,515 M.
I onder den bovenkant der
rollaag, 0,035 M. onder
den bovenkant van den
ankerknoop.
AMERONGEN.
Logement,
genaamd "de Roode
Leeuw", gemerkt
B', bewoond door
G. J. van der Pol,
toebehoorende aan
graaf Bentinck,
v66r den weg
naar het veer.

Zuidelijke of voorgevel,
tusschen de beide ramen
ten oosten van de deur,
0,27 M rechts van den
steenen dag van het kozijn
naast de deur, 0,50 M.
links van den steenen dag
van het andere kozijn,
3,214 M. onder den onderkant van den bovengelegen ankerknoop, 0,30 M.
boven het straatje

AMERONGEN.
Logement,
genaamd "de Roode
Leeuw", gemerkt
BI, bewoond door
G. J. van der Pol,
toebehoorende aan
graaf Bentinck,
v66r den weg
naar het veer.

Zuidelijke of voorgevel;
de rechterkant 0,18 M.
links van den zijgevel,
de linkerkant 0,90 M.
rechts van den steenen
dag van het meest oostelijke raam, de onderkant
1,06 M. boven het straatje
en 10 lagen metselwerk
boven den bovenkant der
rollaag onder het raam.

I
AMERONGEN.
Gemetselde peilschaalkoker op
155 M. afstand
beneden "de Roode
Leeuw".

In de binnen- of noordelijkt> zijde van den zuidelijken achtermuur, 0,12
M. uit den westelijken
muur, 1,20 M. beneden
het bovenvlak van de
hardsteenen dekzerk op
den zuidelijken achtermuur.

AMERONGEN.
Gemetselde peilschaalkoker op
155 M. afstand beneden "de Roode
Leeuw".

Hardsteenen peilschaal
den koker, verdeeld
in centimeters; de linkerzijde 0,25 M. rechts van
den oostelijken zijmuur,
de deelstreep 10.35 M.
+ A.P. ligt 0,U75 M.
beneden het bovenvlak
van de hardsteenen dekzerk op den zuidelijken
achtermuur.
In

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

i
RONDE IJZEREN BOUT.

V IERKANTE

IJZEREN
KRUISBOUT

6,607

9,809

met een horizontale en
een verticale groef, 17
m.M. hoog en 17 m.M.
breed.
BOVENKAN'.r.

Register V, nO. 97
geeft voor midden bout
9,852+ A.P.

PEILMERKSTEEN

met eene horizontale
groef en ingehakt hoogtecijfer van 10,751 M. +
N.A.P.

VIERKANTE IJZEREN
Bou'.r.
BOVENKANT.

10,751

10,81

+0,059

0,000

+0,118

9,085

Waarschijnlijk is deze
bout die, waarvan register V, nO. 99 voor
midden opgeeft 9,lü M.
+ AP.

NULPUNT DER
HARDSTEENEN PEILSCHAAL,

afgeleid uit de hoogte
van deelstreep 10,35 M.
+ A.P.

0,118

3
I

Merken
der
Volg- nauwkeurignum- heidsmer. waterpassingen.

Gemeente

Hoogte in M.

Nadere

Omschrijving

plaatsbeschrij ving.

van het merk.

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

en plaats van
het merk.
I

AMERONGEN.
Toren der Hervormde kerk.

6

!

I

Noordelijke zijgevel in
het basement, 4,00 M.
rechts van het basement
van het hoektorentje ,
1,33 M. links van het
basement van den voorgevel, 0,25 M. onder den
onderkant der bak,:teenen
profiellijst, 0,42 M. boven
beganen grond.

RONDE IJZEREN BOUT.

14,641

I
I

ii
I

I

I

I

I

I

AMERONGEN.
Toren der Hervormde kerk.

7

Noordelijke zijgevel, RONDE BRONZEN KRUIS1,61 M. rechts van de
BOUT
buitenzij de der profieleering om de nis, 1,09
M. links van het voorfront, 0,32 M. boven den
bovenkant van de bak- I
steenen profiellijst.

15,353 I
I

I

I
I

I

!

--------~-I-~-1

Cl 21 _ AMERSFOORT.
Groote toren.

HOOFDMERK
Westz\ide, 6.02 M. van
het rechter contrefort, en twee kleine ronde
5,19 M. van het linker kruisbouten , een 426
contrefort, In het base- millimeters er boven,
ment, ongeveer 1,10 M. I een 487 millimeters er
onder.
boven beganen grond.

4,099

2

C) 22

AMERSFOORT.
Koppelpoort.

Toren, noordzijde, 0,81
M. van den linkerkant,
0,58 M. van den rechterkant van het muurvlak,
ongeveer 2,06 M. boven
beganen grond.

PIJPBOUT
en twee kleine ronde
kruisbouten , een 358
millimeters er boven,
een 277 millimeters er
onder.

4,650

3

C) 400

AMERSFOORT.
Tolgaarderswoning bij tol n°. 3,
aan den straatweg van Utrecht
naar Amersfoort,
tusschen Soesterberg en den Galgenberg, tusschen
de kilometerpalen
87 en 88.

Voorgevel, links van
de linker deur, 0,61 M.
van de deuropening, 0,63
M. rechts van de raamopening, ongeveer 1,81 M.
boven beganen grond.

GRüüTE KRUISBOUT
en twee pijpbouten, een
329 millimeters er boven,
een 243 millimeters er
onder.

36,227

I

I

I
I

4
I

I

Merken
der
Volg- nauwkeurignum- heidsmer. water- II
pas- I
singen. I
I

Gemeente
en plaats van

Hoogte in M.

Nadere

I

Omschrijving

plaatsbeschrUving.

II

van het merk.

het merk.

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

I

I

i

I

4

Cl 401

AMERSFOORT.
Tolgaarderswoning bij tol nO. 4,
aan den straatweg van Utrecht
naar Amersfoort
bij Amersfoort.

Voorgevel, links van
de deur, 0,61 M. van
de deuropening, 0,61 M.
rechts van de raamopening, ongeveer 1,82 M.
boven beganen grond.

PIJPBOU'f
en twee kleine ronde
kruisbouten, een 270
millimeters er boven,
een 281 millimeters er
onder.
I

I

Cl 398

II
Zuidelijke gevel, mid- I
den onder het derde raam I
van den linkerkant :2,64
M. links van het in 1895
aangebouwde
vooruit- !
springende gedeelte, 6,33
M. rechts van het uitgebouwde portaal, 1,18 M.
onder den bovenkant van
den steenen onderdorpel
van het raam, ongeveer II
1,88 M. boven beg-anen I
I
I
grond.

BILDT. (DE)
Protestantsche
kerk.

1

I

I

I

I
1

7,807

I
I

II

I
GROOTE KRUISBOUT
en twee pijpbouten, een
28'2 millimeters er boven,
een 232 millimeters er
onder.

5,010

I
I

I

I

I

I

I--~--1

2

1

Cl 153

C2 77

BREUKELENNIJRODE.
Toren van de Protestantsche kerk
te Breukelen.
BREUKELENNIJRODE.
Basculebrug over
de sluis, in den
van
straatweg
Amsterdam naar
Utrecht,
dicht
bij het logement,
tusschen de kilometerpalen 26 en
27.

Zuidelijke sluismuur,
rechter vleugel, 0,51 M.
onder den bovenkant van
de dekzerk ; de rechterkant 0,96 M. uit linkerkant deurkas.

BREUKELENST. PIETERS.
Herberg "de Oliphant" aan den
straatweg
van
Amsterdam naar
Utrecht, bij kilometerpaal 29.

Oostelij ke of voorgevel,
links van de deur, 0,80
M. rechts van den linkerhoek des gevels, 1,44 M.
boven beganen grond,
0,99 lVI. onder den raamdorpel.

'-_..!.-_ _J.-

.........

I

Zuidzijde, In den sok- i
GROOTE KRUISBOUT
kei, 0,78 M. van den I en twee pijpbouten, een
linkerhoek, 1,60 M. boven I 273 millimeters er onder,
het plint.
een 504 millimeters er
onder.

2,922
I

I

PEILMERKSTEEN
met een horizontale groef
en ingehakt hoogtecijfer
van 0,758 M. + N.A.P.

0,758

0,781

+0,023

VIERKANTE BOUT
zonder groeven.
BOVENKANT.
Waterpassing
1864
Utrecht-e--Hinderdam,
staat II, n°. 8.

2,012

2,047

+0,035

I

I
I

.........

,

...:...._ _-.:..._ _...:...._ _--J,

5

I

Merken
der
Vojg- nauwkeurignum- heidsmer. waterpassingen.

I

Gemeente

I

1

Hoogte In M.

Nadere

Omschr~jving

plaatsbeschrijving.

van het merk.

,

I

Verschil

boven
boven
A.P.
N.A.P.
in M.
totnu I
geaangeI vonden. nomen.
I

C. 402

HOOGLAND.
Tolgaarderswoning bij den tol,
aan den straatweg
van Amersfoort
naar Hoevelaken,
nabij Hoevelaken.

Voorgevel, links van
de deur, midden tusschen het raam en de
deur, 0,49 M. rechts van
het raam, ongeveer 1,84
I M. boven beganen grond.

PIJPBOUT
I
en twee kleine ronde
kruisbouten , één 284
millimeters er boven, I
één 297 millimeters er
onder.
I

I

6,032

I

I

I

I

1

C. 157a

HOUTEN.
Raadhuis.

I

I

en plaats van
het merk.

I

I

Westelijke
zijgevel,
1,1)2 M. van den noordelijken of voorgevel, 1,10
M. uit den pilaster, 1,44
M. boven het plint.

PIJPBOU'.r
en twee kleine ronde I
bronzen
kruisbouten ;
een 357 millimeters er I
boven, een 368 milli·
meters er onder.
I

Noordoostelijk
landhoofd,
zuidoostzijde ,
0,45 M. van het voorvlak van het landhoofd,
0,52 M. onder den bovenkant van de dekzerk.

VIERKAN'.rE KRUISBOUT
met eene horizontale en
eene verticale groef, 16
m.M. hoog.
vVaterpassing voor den
aanleg d~r Staatsspoorwegen; In manuscript
aanwezig in het bureel
van den Algemeenen
Dienst van den \Vaterstaat.

6,144

II
I
I

I

2

C2 90

HOUTEN.
Leebrug over de
Houtensche wetering, in den grindweg van Utrecht
naar Culenborg,
tusschen de kilometerpalen 9 en
10.

I

I
I
I
II

I

I

I
II

I

I

!

I

I

I

----I

3

JAAR8VELD.
Watermolen van
den Batuwepolder
nabij den Engen
IJssel.

Westelijk einde van
het zuidwestelijk of binnenfront, 0,88 M. rechts
van het noordwestelijk
einde des frontmuurs ,
vier lagen met,selwerk
onder den onderkant of
0,38 M. onder den bovenkant van de middenste
vlechting.

JAAR8VELD.
Woning In den
Graafpolder, aan
den rivierdijk, bewoond door C.
Lommert, en toebehoorende aan
G. Lommert, onder Jaarsveld, gemerkt A, n°. 337.

Oostelijke zijgevel, 2,46
M. rechts van den voorof dijkgevel, 2,58 M.
links van den achtergevel,
achttien lagen metselwerk
of 1,05 M. onden den
onderkant van den knoop
van het nagenoeg loodrecht bovengelegen anker,
ongeveer 1,80 M. boven
beganen grond.
I

VIERKANTE IJZEREN
I
BOUT
over de diagonalen ge- I
kruist, 18 m.M. hoog en
18 m.M. breed.
BOVENKANT.

I

i

I
I

I
I
I

I

0,755

I

RONDE IJZEREN BOUT.

+0,100

I
I

I

1

2,04

1,940

I

I

I

I
I

2,923

I

6
Merken
der
Volg- nauwkeurignum- heidsmer. waterpasI singen.

Hoogte in M.
Gemeente
en plaats van

Nadere

Omschrijving

plaatsbeschrij ving.

van het merk.

RONDE BRONZEN KRUISBOUT.

het merk.

boven
N.A.P.
gevonden.

4

JAAR8VELD.
Raadhuis
van
Jaarsveld , aan
den rivierdijk,
bewoond door en
toebehoorende
aan P. Kentie.

Noordwestelij ke ofdij kgevel van het gedeelte
tot woonhuis ingericht,
0,33 M. rechts van den
voorsprong van den gevel,
0,94 M. links van den
steenen dag van het raam,
1,20 M. boven den bovenkant van den gedenksteen
van eerste-steenlegging,
ongeveer 1,93 M. boven
de bestrating.

6

JAAR8VELD.
Peilput m het
talud van den
rivierdijk, v66r
het Dijkhuis te
Jaarsveld.

Noo,dw08'elijk
NULPUNT D"N
vlak van den zuidooste- HARDSTEENEN PEILSCHAAL,
lijken achterwand, rechts
OF DIJKSPEIL,
van de na te melden afgeleid uit de hoogte
hardsteenen tlchaal; peil· van het dijkspeil overschaal aan de linkerzijde eenkomende met 0,035
verdeeld in centimeters, M. boven de deelstreep
met het opschrift: Dijks- 5,90 M. + A.P. op de
peil: D - P ", tellende naastgelegen schaal.
Register VI van Peilvan ~ 0- of dijkspeil
afwaarts tot 2,60 M. +. schalen enz. nO. 20.
(Bedekt door een geëmailleerd ijzeren peilschaal gesteld volgens
N.A.P.)

7

JAAR8VELD.
Peilput in het
talud van den
rivierdijk, v66r
het Dijkhuis te
Jaarsveld.

Noordwestelijk muurNULPUNT DER
-0,163
vlak van den zuidooste- HARDSTEENEN PEILSCHAAL,
lijken achterwand, links voor hooge waterstanvan de voormelde hard- den, afgeleid uit de
steenen schaal; de linker- hoogte van den bovenkant der peilschaal 0,04 kant van het rechterM. rechts uit den zuid- zijvlak der schaal gewestelijken zijwand; de legen 0,271 M. boven
deelstreep 5 M. + A.P. de deelstreep 5,85 M.
ligt 1,49 M. onder den + A.P.
onderkant van den ezelsrug tot afdekking van
het muurwerk van den
peilput. De peilschaal is
verdeeld in centimeters,
met het opschrift: "Rijkspeilschaal boven A.P.",
tellende van 3.30 M. tot
5,90 M. + A.P.

muu,_1

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

7,508

5,772

5,94

+0,168

0,000 +0,163

7

I

Merken
der
Volg- nauwkeurignum- heidsmer. waterpassingen.

Gemeente

Hoogte in M.
Omschrijving

plaatsbeschrij ving.

van het merk.

Westzijde
van het
noordwestelijke muurvlak
van den zuidoostelijken
achterwand; de linkerzijkant van den steen ligt
0,10 M. rechts van den
rechterzijkant van de
dijkspeilschaal , de rechterzijkant 0,10 M. links
van den westelijken zijwand van den put, de
bovenkant 0,82 M. onder
den onderkant van den
ezelsrug.

GEDENKS'l'EEN
VAN HOOGEN.WATERS'l'AND
VAN 1845,
met eene horizontale
groef en opschrift:
"Waterhoogte 4 April
1845".
De steen is 0,077 M.
hoog en 0,165 M. breed.
Register VI van Peilschalen enz., n°. 21.

5,458

JAAR8VELD.
Peilput in het
talud van den
rivierdijk, vóór
het Dijkhuis te
Jaarsveld.

GEDENKSTEEN
Noordoostelij k muurvlak van den zuidweste- VAN HOOGEN WATERS'l'AND
VAN 1883,
lijken zijwand; de linkerzijkant van den steen ligt met eene horizontale
0,53 M. rechts van den groef en opschrift:
achterwand, de bovenkant
"Waterhoogte
5 Januari 1883".
0,57 M. onder den onderDe steen is 0,138 M.
kant van den ezelsrug.
hoog en 0,302 M. breed.

5,671

JAAR8VELD.
Peilput In het
talud van den
rivierdijk, voor
het Dijkhuis te
Jaarsveld.

GEDENKSTEEN
Zuidwestelijk muurvlak
van den noordoostelijken VAN HOOGl<JN WATERSTAND
VAN 1876,
zijwand; de rechterzijkant van den steen ligt met eene horizontale
0.32 M. links van den groef en opschrift:
voorkant der hardsteenen
"Waterhoogte
16 Maart 1876".
peilschaal voor hooge
De steen is 0,11 M.
waterstanden, de bovenkant 0,7.5 M. onder den hoog en 0,22 M. breed.
onderkant van den ezelsrug.

5,523

JAAR8VELD.
Peilput In het
talud van den
voor
rivierd~jk ,
het Dijkhuis , te
Jaarsveld.

PEILMERKSTEEN
Zuidwestelijk muurvlak
van den noordoostelijken met een pijltje in het
aanwijzen.de
zijwand; de rechterzij kant midden,
van den steen ligt 0,02 M. den bovenkant en lnlinks van den voorkant gehakt hoogtecijfer van
der hardsteenen peilschaal 5,00 M. + A.P.
voor hooge waterstanden, I De steen il:! 0,15 M.
de bovenkant 1,33 M. hDog en 0,33 M. breed.
onder den onderkant van
den ezelsrug.

4,980

het merk.

I

I

.TAAR8VELD.
Peilput in het
talud van den
rivierdijk, voor
het Dijkhuis te
Jaarsveld.

8

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

Nadere

en plaa\s van

/

/

5,62

+0,162

5,00

+0,020

I
9

10

//

I

11

/

I

/

I

I

-

I

I
I

I

I
I

I

I

I

I

I

I

8

I

Merken
der
Volg- nauw.keurignum- heidsmer. water·
pasI
I singen.

Gemeente
en plaats van
het merk.

14

,

19

I

Omschrijving

plaatsbeschrijving.

van het merk.

I
I

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

Zuidoostelijke voor- of
dijkgevel , tusschen de
deur en het links daarvan
gelegen raam, 0,92 M.
rechts van den verticaal
van den steenen dag van
dit raam, 0,82 M. links
van den steenen dag der
deur, in de voeg tusschen
de vijfde en zesde laag
metselwerk onder de rollaag onder het raam,
~,715 M. onder den onderkant van den knoop van
het loodrecht bovengelegen anker, ongeveer 0,35
M. boven beganen grond.

VIERKANTE IJZEREN
KRUISBOUT
met één horizontale en
twee verticale groeven,
16 m.M. hoog en 16 mMo
breed.
Register VI van Peilschalen enz., nO. 25.

2,652

JAAR8VELD.
Woning aan den
rivierdijk, genaamd
August'shoeve, gemerkt nO. 308, bewoond door C.
Goes en toebe- I
hoorende aan de
Wed. J. C. van
Eeten geb. Begram
te Utrecht.

Zuidoostelijke voor- of
dijkgevel, boven bovengemelden bout, 0,91 M.
rechts van den steenen
dag van het raam, 0,83 M.
links van den steenen
dag der deur, 1,952 M.
onder den onderkant van
den knoop van het loodrecht bovengelegen anker.

VIERKANTE IJZEREN
BouT
over de diagonalen gekruist, 18 m.M. hoog en
18 m.M. breed.
BOVENKANT.

3,415

JAAR8VELD.
Woning nabij het
stoomgemaal van
de polders Wiel,
Vogelenzang c. a.
bij de Rolofsluis,
bewoond door en
toebehoorende aan
C. Fink, onder
Jaarsveld.

Zuidelijke of dijkgevel,
boven een aangebouwd
houten portaal vóór den
ingang, 0,18 M. links van
den oostelijken gevel.

ANKERKNOOP.
ONDERKANT.

4,820

VIERKANTE IJZEREN
KRUISBOUT
met één horizontale en
twee verticale groeven,
16 m.M. hoog en 16 m.M.
breed.
Register VI van Peilschalen enz., nO. 32.

0,744

JAAR8VELD.
Woning aan den
rivierdijk,
genaamd "August'shoeve", gemerkt
n O. 308, bewoond
door C. Goes en
toebehoorende aan
de Wed. J. C. van
I
Eeten geb. Begram
te Utrecht.

15

18

Nadere

I

,

Hoogte in M.

JAAR8VELD.
Woning In den
Vijf Hoevenpolder, aan den rivierdijk, bewoond
I
door en toebehoorende aan G.
en A. Schep,
onder Jaarsveld,
gemerkt nO. 290.

2,79

+0,138

I

I

Noordwestel~jkeachtergevel, onder het raam
tusschen de twee meest
westelijke
staldeuren,
2,00 M. rechts van den
steenen dag der oostelijke
staldeur, 1,60 M. links
van den steenen dag der
westelijke staldeur, 3,07
M. links van den zijgevel,
0,48 M. onder den boven·
kant van de rollaag onder
het raam, :2,730 M. onder
den onderkant van den
knoop van het loodrecht
bovengelegen anker.

0,910

+0,166

I

I

9
1

Merken I
der
Volg- nauwkeurig-I
num- heids- I
watermer.
pas- I
singen. I

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
geaangeI vonden. nomen'l

het merk.

I

20

JAAR8VELD.
Woning der hofstede "Goyland",
aan den rivierdijk,
bewoond
door C. de Groot,
en toebehoorende
aan N. W. Gerlings te Oudenbosch, gemerkt
nO. 281.

Zuidoostelijke dijk- of
voorgevel, boven den gedenksteen van herbouwing, 0,51 M. rechts van
den westelijken zijgevel,
0,56 M. links van den
steenen dag van het meest
zuidelijke raam, negen
lagen metselwerk of 0,51
M. boven den bovenkant
van den gedenksteen,
1,12 M. boven de voeg
overeenkomende met den
onderkant van den onderdorpel van het raam.

RONDE BRONZEN KRUISBOUT.

1

LEER8UM.
Tolhuis, gemerkt
ANI, aan den
weg Amerongen.
Leersum.

Oost-noordoostelijke of
voorgevel, 0,37 M. rechts
van den zijgevel, 2,43
M. links van het voor·
gebouwde portaal, 0,34
M. boven het straatje,
2,60 M. onder den onder·
kant van de houten
kroonlijst.

RONDE IJZEREN BOUT.

2

LEER8UM.
Tuinmuur
Zuilenstein.

Zuidoostelijke zijde van
den noordoostelijken tuinmuur, 2,D2M~rechtsvan
het einde des llluurs,
1,00 M. boven de versnijding, 1,60 M. onder
den onderkant van den
ezelsrug.

VIERKANTE IJZEREN
BOUT

van

LEER8UM.
Toren van de
Hervormde kerk.

4

Zuidelijk zijvlak, 0,91
M. rechts van den voorgevel, 2,81 M. links van
den kerkgevel, 0,45 M.
boven het baksteenen
plint, 1,35 M. boven beganen grond.

Westelijke gevel, rechts
LEU8DEN.
Protestantsche
I van het raam aan de
kerk te Leusbroek. rechterzijde
den
van
ingang, 0,53 M. van de
raamopening, 0,39 M.
I van den hoekpilaster ,
1,44 M. boven het plint,
ongeveer 1,80 M. boven

1

1'----.:...__~
'

~b_eg_an_e_n_g_rO_nd_._ _~

1,946

12,815

7,703

zonder groeven, 17 m.M.
hoog en 16 m.M. breed.
BOVENKANT.

RONDE BRONZEN KRUISBOUT.

9,640

(Bedekt door een
houten aanplakbord).

4,503

GROOTE KRUISBOUT

en twee pijpbouten, een
548 millimeters er boven,
een 567 millimeters er
onder.

~I__

...:..-_j

...:..I_ _

2

10

I

Merken I
der
Volg- nauwkeurignum- heidsmer. waterpas- ,
I singen.!
I
2

C, 41 I

I'

Hoogte in M.
Gemeente
en plaats van

Nadere

Omschrijving

plaatsbeschrijving.

van het merk.

het merk.

Westelijke gevel, onder I
LEUSDEN.
GEDENKSTEEN
Protestantsche
het merk Cl 100, op het met een horizontale groef.
kerk te Leusbroek. plint tegen den zuidelij- I De groef is het hoogteken hoekpilaster, 0,62 M. , merk, dat aangeeft het
onder den onderkant van peil van het Rijnwater
II bij den doorbraak van
den raamdorpel.
" den Grebbedijk op 14
I Maart 1855.

boven Verschil
boven
A.P.
N.A.P. tot
in M.
nu
geaangeI vonden. nomen'l
3,173

!

---I----I---------I----------.--I------------I.----i-----I-----l

1

I
I Cl 152 i LOENEN.
Toren van de Proi testantsche kerk.
1
,

Noordzijde, 1,16 M. van
den rechterhoek, 1,05 M.
boven den sokkel.

1

,

I

II
3

HOOFDMERK

3,494

en twee pijpbouten, een
508 millimeters er boven,
een 515 millimeters er
onder.

I

C2

751
I
I

Westelijk landhoofd, in
LOENEN.
Brug over de den hoek, 0,61 M. onder
schutsluis, in den den bovenkant van de
straatweg
van dekzerk , 0,62 M. rechts
Amsterdam naar van den linkerkant van
Utrecht, tusschen het bovenste hoekhlok.
de kilometerpalen
23 en 24.

VIERKANTE BOUT

0,465

zonder groeven.
BOVENKANT.

1-

1
:

1
-

1

LOOSDRECHT.
Huis, bewoond
door D. de Haan,
noordelijke hoek
van
de straat
van den Vechtdijk
naar de Vechtbrug en den weg
naar Vreeland ;
rechter
Vechtoever.

Oostelijke zijgevel, 0,45
M. van den linkerhoek
des gevels, 1,43 M. beneden den onderkant van
den ankerknoop, ongeveer
1,55 M. boven beganen
grond.

- - - [ - - - - - 1 - - - - - - - - - - 1 · - - - - - - - - - --

]

LOPIK.
Brug over den
Engen IJssel bij
de Breede steeg
onder Zevenhoven.

VIERKANTE KRUISBOUT

2,559

met eene horizontale en
eene verticale groef, 18
m.M. hoog en 20 m.M.
breed.
Hydr.
Kraijenhoff,
Waarn., XIe afd., nO. 11.
Waterpassing 1864 ,
Utrecht-Hinderdam,
staat I, nO. 24.

2,281

- 0,278

(volgens
Krayenhalf).

2,610

+ 0,051

(volgens
Wat.
UtrechtHinderdam.)

--1------------1----1·----1-----1,

Noordelijke vleugel van
het noordwestelijk landhoofd; 0,67 M. rechts van
de aansluiting van den
vleugel aan het front, 0,55
M. onder den bovenkant
der hoogste vlechting.

VIERKANTE IJZEREN
BOUT

over de diagonalen gekruist, 20 m.M. hoog en
20 m.M. breed.
BOVENKANT.

1,918

11

Merken I
der
Volg- nauwkeurignum- heidsmer. waterpassingen.

Hoogte in M.
Gemeente
en plaats van

Nadere

Omschrijving

plaatsbeschrij ving.

van het merk.

het merk.

LOPIK.
Brug over den
Engen IJ 8sel bij
de Breede steeg
onder Zevenhoven.

Noordelijke vleugel van
het noordwestelijke landhoofd; de linkerkant 0,49
M. rechts van de aansluiting van den vleugel aan
het front, de rechterkant
2,92 M. links van het
einde des vleugels, het
midden van den bovenkant 1,46 M. onder den
bovenkant der hoogste
vlechting.

LOPIK.
Brug over den
Engen IJssel bij
de Breede steeg
onder Zevenhoven.

Zuidelijke vleugel van
het zuidoostelijke landhoofd; de linkerkant 0,76
M. rechts van de aansluiting van den vleugel met
den frontmuur, het midden van den bovenkant
0,86 M. onder den bovenkant der hoogste vlechting.

4

LOPIK.
Woning van het
Hoofd der openbare school te
Lopikerkapel, gemerkt A, nO. 19.

Zuid westelijke zijgevel,
nabij den zuidelijken hoek,
1,03 M. rechts van den
verticaal van den steenen
dag van het meest zuidelijke der beide ramen.
0,47 M. links van den
voorgevel, vijf lagen metselwerk of 0,29 M. boven
het plint, ongeveer 0,52 M.
boven beganen grond.

5

LOPIK.
I Zuidwestelijke zijgevel,
den zuidelijken
Woning van het. nabij
Hoofd der open- hoek, 1,19 M. rechts van
bare school te den steenen dag van het
Lopikerkapel, ge- meest zuidelijke der beide
merkt A, nO. 19. ramen, 0,31 M. links van
den voorgevel, elf lagen
metselwerk boven den
ijzeren bout, 0,91 M.
boven het plint.

6

LOPIK.
Brug over den
Engen IJssel te
Lopikerkapel,
tegenover de woning, gemerkt A,
nO. 29.

2

3

Noordelijke vleugel van
het noordwestelijk landhoofd, 1,03 M. rechts van
de aansluitir"g van den
vleugel aan het front,
acht lagen metselwerk
onder den onderkant of
0,68 M. onder den bovenkant van de middenste
der drie vlechtingen.

PEILMERKSTEEN

boven
NAP
. ..
gevonden'l

boven
A.P.
tot nu
aangenomen.

1,004

1,000

met een pijltje in het
midden, aanwijzende den
bovenkant, en ingehakt
hoogtecijfer van 1,00 M.
+ A.P.
De steen is 0,15 M.
hoog en 0,33 M. breed.

PEILMERKSTEEN

1,370

met een horizontale groef
met ingehakt hoogtecijfer
van 1,37 M. + N.A.P.
De steen is hoog ongeveer 0,22 M. en breed
0,33 M.

RONDE IJZEREN BOUT.

2,480

RONDE BRONZEN KRUISBOUT.

3,101

RONDE IJZEREN BOUT.

1,556

Verschil
in M.
I

-0,004

12
Merken I
der
Volg- nauwkeurignum- heidsmer. waterpassingen.

I

Hoogte in M.
Gemeente
en plaats van

Omschrijving

plaatsbeschr\jving.

van het merk.

het merk.

LOPIK.
Brug over de
schutsluis in de
Lopiksche Voorwetering, aan den
Uitweg.

7

Nadere

Noordoostelijke vleuPEILMERKSTEEN
gel, in de deurkas van met een pijltje in het
de bovensluisdeur, de midden, aanwijzende den
rechterkant 0,20 M. links boven kant, en ingehakt
van het einde der ueur- hoogtecijfer van 1,0n M.
kas, het midden van den +- A.P.
bovenkant ] ,01 M. onder
De steen is 0,15 M.
den bovenkant van uen I hoog en 0,33 M. hreed.
vleugel.
I

·------I--------!-·----··-·-·-

MAARSSEN.
Huisgenaamd"de I
Tuck", bij de·
SChoutenbrug,aanl
den rechterVechtoever, bewoond I
door de Wed.
Verkroost.

1

2

3

5

C. 154

MAARSSEN.
Toren van de Protestantsche kerk.

1,014

1,000

-0,014

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

I
VIERKANTE KRUISBOUT
Zuidelijke zijgevel, 0,66
M. rechts van den linker- I met een horizontale en
hoek van den gevel; de een verticale groef, 18
loodlijn door het merk I m.M. hoog.
ligt 0,50 M. links van de I
Hydr.
Kraijenhoff.
raamopening; het merk Waam., XIe afd., n".8.
ligt 0,05 M. beneden de
Waterpassing 1864,
horizontale lijn door den Utrecht-Hinderdam,
onderkant van den hou- staat I, nO. 9.
ten raamdorpel, ongeveer
De bout heeft een
0,6ll M. boven beganeli schuinen stand.
grond.
'
1

1,597

Westzijde, rechts van
den ingang, 0,67 M. van
de deuromlijsting, 0,62
M. links van den pilaster,
ongeveer 1,80 M. boven
beganen grond.

Noordelijk front van
het benedensluishoofd ,
linkervleugel; de boven·
kant 0,455 M. onder den
bovenkant der dekzerk ,
de rechterzij kant 1,435
M. links van den linkerkant van het bovenste
hardste~nen hoek blok.

HOOFDMERK
1

1,623

3,703

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

PEILMERKSTEEN

0,893

met een horizontale groef
en ingehakt hoogtecijfer
van 0,893 M. + N.A .P.

PEILMERKSTEEN

met een horizontale groef
en ingehakt hoogtecijfer
van 0,689 M. +- N.A.P.

0,689

+- 0,020

1,617
(volgens
Krayen·
holf)
(volgens
Wat.
Utrecht·
Hinder·
dam.)

[I

Zuidelijk front van het
MAARSSEN.
Vechtsluis in de I zuidelijk landhoofd, linverbinding van kervleugel; de bovenkant
het kanaal Am- 0,45 M. onder den bovensterdam-Merwede kant der dekzerk, de
rechterzij kant 1,175 M.
met de Vecht.
links van den linkerkant
van het bovenste hardl:lteenen hoekblok.
MAARSSEN.
Sluis in de omgelegde Proostwetering,
nabij
het kanaal Amsterdam·Merwede.

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

I

+- 0,026

13
Merken
der

Volg- nauw~
keurignum- heidsmer. waterpasI singen.

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
geaangeI vonden. nomen.

6

MAARSSEN.
Brug over de omgelegde Proostwetering , nabij
het kanaal Amsterdam-Merwede.

Westelijke frontmuur
van het oostelijk landhoofd; de
bovenkant
0,31 M. onder den bovenkant des muurs, de linkerzijkant 0,84 M. rechts
van het linker hardsteenen dekstuk, de rechterkant 0,84 M.links van het
rechter hardsteenen hoekblok.

PEILMERKSTEEN
met een horizontale groef
en ingehakt hoogtecijfer
van 1,306 M. + N.A.P.

1,306

7

MAARSSEN.
Draaibrug in het
kanaal Amsterdam-Merwede ,
nabij de Proostwetering.

Noordwestelijke vleugel van het noordoostelijk
landhoofd, ongeveer'1,85
M. links van den rechterhoek, ongeveer 0,50 M.
boven het talud, tusschen
de Ie en 2e laag metselwerk onder de dekzerk.

RONDE IJZEREN BOUT.

1,136

I

i

---I---.I-------I---------I--------I---I---I~--1,905

1

NICHTEVECHT.
Sluisgebouw te
Nichtevecht, gemerkt 27.

Zuidelijke zijgevel, 3,99
RONDE IJZEREN BOUT.
M. rechts van den steenen
dag der deur, 0,47 M.
links van den oostelijken
gevel, 0,25 M. boven den
bovenkant van het hardsteenen plint, 0,59 M.
boven beganen grond.
I

2

NICHTHVECHT.
Sluisgebouw te
Nichtevecht, gemerkt 27.

Zuidelijke zijgevel, 4,05
M rechts van den steenen
dag der deur, 0,41 M.
links van den oostelijken
gevel, 0,533 M. boven den
bovenkant van het hardsteenen plint, Fj lagen
metselwerk boven den
ronden bout.

RONDE BRONZEN KRUISBOUT.

2,185

3

NICHTEVECHT.
Kleine schutsluis
te Nichtevecht.

W estelij ke dag van het
bovensluishoofd, 0,'27 M.
rechts van den zuidelij ken
hoek der deurkaE', 3,40 M.
links van den baksteenkant van den slagstijl,
0,20 M. onder den bovenkant der dekzerk,0,168 M.
boven den bovenkant
eener peilschaal.

VIERKANTE IJZEREN
BOUT
zonder groeven, 20 m.M.
hoog en 20 m.M. breed.
HOOGSTE PUNT.

1,154
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Merken
der
Volg- nauwkeurignum- heidsmer. waterpassingen.
I
4

I

I
Uemeente

Nadere

en plaats van

Hoogte in M.
Omschrijving

plaatsbeschrijving.

van het merk.

het merk.

I

~.e

NICHTEVECHT.
Kleine schutsluis
te Nichtevecht.

I

NULPUNT DER
Zuidelij.ke hoek van
I
deurkas 111 den weste1JJ- . GEËMAILLEERD IJZEREN
ken rechtstand van het
PEILflCHAAL,
boven hoofd.
afgeleid uit de hoogte
De peilschaal is ver- van deelstreep 1,00 M.
deeld in centimeters, met + A.P.
het opschrift: "Peilschaal
+ A.P.", en telt tot 1,00
M. + A.P. Deelstreep
1 M. is 0,36 M. onder i
bovenkant dekzerk ; linkerkant peilschaal 0,20M.
van linkerhoek deurkas.

i

I
I

5

NICHTEVECHT.
Kleine schutsluis
te Nichtevecht.

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

boven
N.A.P.
gevonden.

-0,014

0,000

+0,014

Noordelijk front van
den oostelijken rechtstand
van het henedenhoofd.
De peilschaal is verdeeld in centimeters, met
het opschrift: "Peilschaal
+ A.P.". en telt tot 1,00
M. + AP. Deelstreep
1 M. is 0,36 M. onder
bovenkant dekzerk ; rechterkant peilschaal 1,H05
I M. van rechterkant bovenste hoekblok

NULPUNT DER
GEËMAILLEERD IJZEREN
PEILSCHAAL,
afgeleid uit de hoogte
der deelstreep 1,00 M.
+ A.P.

+0,014

0,000

-0,014

NICHTEVECHT.
Kleine schutsluis
te Nichtevecht.

Zuidelijke hoek van de
deurkas in den westelijken rechtstand van het
benedenhoofd.
De peilschaal IS verdeeld in centimeters, met
het opschrift: "Peilschaal
-+ A.P.", en telt tot 1,00
M. + A.P. Deelstreep
1 M. is 0,36 M. onder bovenkant dekzerk ; linkerkant peilschaal 0,18 M.
van linkerhoek deurkas.

NULPUNT DER
IJZEREN
PEILSCHAAL,
afgeleid uit de hoogte
van deelstreep 1,00 M. +
A.P.

-0,004

0,000

+0,004

NICHTEVECHT.
Groote schutsluis
te Nichtevecht.

Westelijke rechtstand
van het noordelijk front,
3,32 M. rechts van het
hoogste hoekblok, 0,95 M.
links van het einde des
vleugels, dat is tot den
basaltmuur,0,36 M. onder
den onderkant der dekzerk, 0,56 M. onder den
bovenkant der dekzerk.

RONDE IJZEREN BOUT.

0,303

I

I

6

7

I
I

I

GEËMAILLl~ERD

I

15

I

Merken I
der
Volg- nauwkeurignum- heidsmer. waterpassingen.
8

Hoogt.> in M.
Gemeente
en plaats van

NICHTEVECHT.

NICHTEVECHT.

Groote schutsluis
te Nichtevecht.

10

NICHTEVECHT.

Groote schutsluis
te Nichtevecht.

12

Omschrijving

plaatsbeschrij ving.

van het merk.

Noordel\ik front van
den westelijken rechtstand van het benedenhoofd.
De peilschaal is verdeeld in centimeters, met
het opschrift: "Peilschaal
-i- A.P.", en telt tot 1,00
M. + A.P. Deelstreep
1 M. is 0,375 M. onder
bovenkant dekzerk ; linkerkant peilschaal 3,15 M.
uit rechterkant bovenste
hoekblok.

N ULPUN'f DER
GEËMAILI.EERD IJZEREN
PEILSCHAAL,

het merk.

Groote schutsluis
te Nichtevecht.

9

Nadere

NICHTEVECHT.

Huis Vechtzicht,
gemerkt nO. 139,
bewoond door en
toebehoorende aan
Thijs Dros.

Zuidelijke hoek van de
deurkas in den oostelijken rechtstand van het
benedenhoofd.
De peilschaal is verdeeld in centimeters, met
het opschrift: "Peilschaal
+ A.P.", en telt tot 1,00
M. + A.P. Deelstreep
1 M. is 0,375 M .. onder
bovenkant dekzerk ; rechterkant peilschaal 0,10 M.
van rechterhoek deurkas.

Noordelijk front van
den westelijken rechtstand van het bovensluishoofd.
De peilschaal IS verdeeld in centimeters, met
het opschrift: "Peilschaal
+ A.P.", en telt tot 1,00
M. + A.P. Deelstreep
1 M. is 0,365 M. onder
bovenkant dekzerk ; linkerkant peilschaal 2,92 M.
van rechterkant bovenste
hoekblok.

Zuidwestelij ke zijgevel,
de rechterkant 0,60 M:
links van den voorgevel,
de linkerkant 0,07 M.
rechts van den verticaal
van het keldervenster,
de onderkant 1,14 M.
boven beganen grond.

b
boven
oven
A.P.
NAP
. ..
t t
ge0 nu
l vonden. I aangeI
nomen.
- 0,005

I

I
i Verschil
. M
I

I
I
I

In

.

0,000 1 + 0,005

afgeleid uit de hoogte
van deelstreep 1,00 M.
-t- A.P.

NULPUNT DER
GEËMAILLEERD IJZEREN
PEILSCHAAL,

-

0,008

0,000

0,000

0,000

1,976

2,000

+

0,008

afgeleid uit de hoogte
van deelstreep 1,00 M.
+ A.P.

NULPUNT DER
GEj,~MAILLEERD IJZEREN
PEILSCHAAL,

0,000

afgeleid uit de hoogte
van deelstreep 1,00 M.
+ A.P.

PEILMERKS'fEEN

zonder groef, met ingehakt hoogtecijfer van
1,976 M. + N.A.P.
BOVENKANT.

+

0,024
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Merken
der
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singen.
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Hoogte in M.

Nadere

Omschrijving

plaatsbeschrijving.

van het merk.

het merk.

I

!

13

.

I

Zuidwestelijke zijgevel,
NICHTEVECHT.
Huis Vechtzicht, I 0,41 M. links van den
gemerkt nO. 139, voorgevel, 0,50 M. rechts
bewoond door en van het raamkozijn, gelijk
toebehoorende aan met den bovenkant van
de rollaag onder het
Thijs Dros.
venster, 1,75 M. boven
beganen grond.

VIERKANTE IJzEREN
BOUT
zonder zichtbare groeven,
115 m.M. hoog en 18 m.M.
breed.
ONDERKANT.

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

boven Verschil
boven
A.P.
N.A.P.
in M.
tot
nu
geaangeI vonden. nomen.
2,436

~._~._--

RENSWOUDE.
Protestantsche
kerk.

Midden onder het raam,
rechts van den hoofdingang, 1,50 M. rechts van
den uitbouw,1,49M.links
van het contrefort, 0,65
M. boven de plintlijst.

HOOl<'DMERK
en twee pijpbouten, een
492 millimeters er boven,
een 515 millimeters er
onder.

10,580

1

RHENEN.
Huis, gemerkt Cu,
bewoond door R.
van Noort, toebehoorende aan
H. J. de Ridder,
gehucht EIst.

Zuidelijke zijgevel 1,85
M. bewesten den voorgevel, O,ÖO M. bewesten
den steenen dag van het
lage venster, in de voeg
van den onderkant van
de rollaag onder het raam,
de bovenkant 2,711 M.
onder den onderkant van
den bovengelegen ankerknoop , 0,66 M. boven
beganen grond.

VIERKANTE IJZEREN
KRUIS BOUT
met een horizontale en
twee verticale groeven,
20 mMo hoog en 20 m.M.
breed.

9,661

2

RHENEN.
Zuidelijke zijgevel, de
Huis, gemerkt C23 , linkerkant 2,12 M. rechts
bewoond door R. van het eerste westelijke
van Noort, en toe- anker, de rechterkant 2,45
behoorende aan M. uit den steenen dag
H. J. de Ridder, van het groote raam, de
gehucht EIst.
bovenkant één laag met·
selwerk onder een klein
raampje, de onderkant
1,00 M. boven beganen
grond.

PEILMERKSTEEN
met een horizontale groef,
en ingehakt hoogtecijfer
van 10,259 M. + NA.P.

10,259

10,35

+0,091

4

RHENEN.
Tolhuis, gemerkt
B 281, nabij de
peil schalen.

Oostelijke zijgevel, de
PEILMERKSTEEN
linkerkant 0,11 M. rechts met een horizontale groef
van den voorgevel, de en ingehakt hoogtecijfer
rechterkant 0,11 1\1. links van 12,276 M. + N.A.P.
van den steenen dag van
het raam, de bovenkant
1,26 M. onder den onderkant van den ankerknoop,
de onderkant 1,35
g
:.-._b_o_v_e_n_d_e_b_e_st_r_a_ti_n__._ _

12,276

12,31

+0,034

1

Cl 103

I.._--::.-.__-.:.

I

M'I
..:-------------:--~...:...I_ _.........:.....__--JI
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7

8

9

10

Hoogte in M.

Geme~nte

Nadere

Omschrijving

plaatsbeschrijving.

van het merk.

RHENEN.
Huis, gemerkt
B 280, bewoond
door en toebehoorende aan R. Bor.

Zuidwestel\jke zijgevel,
0,60 M. rechts van den'
westelijken gevel, 1,69 M.
links van den steenen dag
van het raam, 2,033 M.
onder den onderkant van
den bovengelegen ankerknoop , 0,82 M. boven
beganen grond.

VIERKANTE IJZEREN
KRUISBOUT

I RHENEN.
Huisje, bewoond I
door en toebehoorende aan P. de
Jong,
gemerkt
A 416, aan den
straatweg tusschen
Remmerden en de
stad Rhenen.

Noordwestelijke of zijgevel, 0,36 M. rechts van
den voorgevel, 2,26 M.
onder den onderkant van
den bovengelegen ankerknoop, 4,43 M. links van
de aansluiting met de
schuur, 0,43 M. boven
beganen grond.

en plaats van
het merk.

Noordelijke of voorRHENEN.
Stalhouderij en gevel, 4,48 M. rechts
uitspanning, toe- van den steenen dag der
behoorende aan deur, 0,04 M. links van
de Wed. A. van den aansluitenden tuinAltena, gemerkt . muur of zijgevel, 0,20 M.
352, tegenover het boven het plint, 0,87 M.
logement "de Ko- boven beganen grond.
ning van Denemarken".
RHENEN.
Stalhouderij en
uitspanning, toebehoorende aan
de Wed. A. van
Altena, gemerkt
352, tegenover het
logement "de Koning van Dene- I
marken".

Noordelijke of voorgevel, 4,38 M. rechts van
den steenen dag der deur,
0,14 M. links van den
aansluitenden tuinmuur
of zijgevel, 0,46 M. boven
het plint, 1,13 M. boven
beganen grond.

Oostelijke zijgevel; de
RHENEN.
Veerhuis van de linkerkant van den steen
stad· Rhenen, be- · 0,64 M. rechts van het
woond door A. I aangebouwde voorhuis,
Udo, gemerkt A i de rechterkant 0,72 M.
links van den steenen
392.
dag van het raam, de
bovenkant 2,394 M. onder
den onderkant van den
ankerknoop, de onder, kant vijf lagen metselwerk boven den bovenI kant van den houten
onderdorpel
van het
raam, 1,00 M. boven beganen grond.

boven
boven
A.P.
N.A.P.
tot nu
geaangeI vonden. nomen.
12,733

Verschil
in M.

12,76

+0,027

11,37

-+- 0,089

met een horizontale en
een verticale groef, 16
m.M. hoog en 16 m.M.
breed.
Register Y, nO. 84.

RONDE IJZEREN BOUT.

13,979

V IERKANTE IJzEREN
BOUT

16,500

zonder groeven, 20 m.M.
hoog en 20 m.M. breed.
BOVENKANT.

RONDE BRONZEN KRUISBOUT.

16,759

PEILMERKSTEEN

11,281

met een horizontale groef
en ingehakt hoogtecijfer
van 11,281 M. -+- N.A.P.

JL . . . . - - ~ _ - : . . . - - _ - - - - : - - - - ~ - . . : . . - ~
3

18
Merken I
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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'l

12

RHENEN.
Koffiehuis, bewoond door en
toebehoorende aan
R. van Dam en
J. J. van Vam,
gemerkt A 338,
buiten de voorma·
lige Rijnbarrière.

Oostelijke of voorgevel, I VIERKANTK IJZEREN
0,63 M. rechts van het
BOUT
raam, 0,16 M. links van zonder groeven, 17 m.M.
den zijgevel, 0,28 M. hoog en 17 m.M. breed,
boven het plint, 0,50 M zeer scheef geslagen.
boven den steenen stoepBOVENKANT.
rand.

10,045

13

RHENEN.
Toren der Hervormde kerk.

Noordelijke of voorgevel,
in de zandsteenen bekleeding der portiek, 0,76
M. rechts van den schuinen kant der omlijsting
der deuropening, 0,58 M.
links van den sokkel van
de geprofileerde nisomlijsting, 0,93 M. onder
den onderkant van het
horizontale lijstwerk en
1,39 M. boven den bovenkant van het plint.

RONDE IJZEREN BOUT.

14,838

14

RHENEN.
Toren der Hervormde kerk.

Noordelijke of voorgevel,
m de zandsteenen bekleeding der portiek, 0,85
M. rechts van den schuinen kant der omlijsting
van de deuropening, 0,46
M. links van den sokkel
der geprofileerde nisomlijsting, 1,17 M. onder
den onderkant van het
horizontale lijstwerk en
1,14 M. boven het plint.

RONDE BRONZEN KRUISBOUT.

14,593

15

RHENEN.
Tol, gemerkt A
569, nabij Rhenen.

Oostelijke zijgevel, 0,41
M. rechts van den voorgevel, 0,27 M. links van
den steenen dag van het
raam, de bovenkant 2,48
M. onder den ankerknoop
en 0,54 M. boven het bestrate stoepje.

V IERKANTE IJzEREN
KRUISBOUT

29)73

16

RHENEN.
Spoorwegviaduct
nabij Rhenen.

Zuidelijke zijde van de
steenen brugleuning, in
het middenste steunpunt
der boogjes, één laag
metselwerk onder de geboorte der gewelfjes, 0,10
M. rechts van den linkerzijkant en 0,11 M. links
van den rechterzij kant van
het steunpunt, 1,554 M.
onder den onderkant van
de hardsteenen deklijst,
0,94 M. boven het talud.

met twee groeven, volgens
de diagonalen, 16 m.M.
hoog en 17 m.M. breed.
BOVENKANT.

RONDE IJZEREN BOUT.

28,362

19
Merken I
der
Volg- nauwkeurignum- heidsmer. waterpasI singen.
17

18

19

20

21

Hoogte in M.
Gemeente

Nadere

Omschrijving

plaatsbeschrijving.

van het merk.

Zuidelijke zijde van het
noordelijk
landhoofd,
10,60 M. links van den
rechterkant, 10,60 M.
rechts van den linkerkant
van het hoofd, onmiddellijk boven het plint.

V IERKANTE IJZEREN
BOUT

en plaats van
het merk.

RHENEN.
Spoorwegbrug te
Rhenen.

RHENEN.
Spoorwegbrug te
Rhenen.

Zuidelijke zijde ~an bet
noordelijk
landhoofd,
10,50 M. rechts van den
linkerkant, 10,70 M.links
van den rechterkant van
het hoofd, 0,50 M. boven
den bovenkant van het
plint, 1,215 M. boven beganen grond.

RHENEN.
Logement,
gemerkt B 14, bewoond door A.
van Esterik, toebehoorende aan J.
A. Leccius de
Ridder.

Zuidoostelijke zijgevel,
0,52 M. rechts van den
steenen dag van het keldervenster, 0,29 M. links
van het steunmuurtje ,
4,09 M. onder den onderkant van den bovengelegen ankerknoop, 0,20 M.
boven den grond.

RHENEN.
Logement,
gemerkt B 14, bewoond door A.
van Esterik, toebehoorende aan J.
A. Leccius de
Hidder.

Zuidoostelijke zijgevel;
de linkerkant 0,54 M.
rechts van den steenen
dag van het groote raam,
de rechterkant 0,25 M.
links van den voorgevel,
de bovenkant 3,05 M.
onder den bovengelegelf
ankerknoop , de onderkant 1,03 M. boven beganen grond.

boven Verschil
boven
A.P.
N.A.P. tot
in M.
nu
gevonden. aangenomen'l
11,779

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

RONDE BRONZEN KRUISBOUT.

12,277

(De groeven zijn verdwenen).

VIERKANTE IJzEREN
KRUISROUT

12,198

12,245 +0,047

13,129

13,18

met een horizontale en
een verticale groef, 18
m.M. hoog en 16 m.M.
breed.
Register V, nO. 76.

PEILMERKSTEEN

+0,051

met een horizontale groef
en ingehakt hoogtecijfer
van 13,129 M. + N.A.P.

I

RHENEN.
Benedenzijde van het .
. Militaire inunda- middenpenant , buitentiesluis in de Grift, zijde, onder de brug van
gehucht de Grebbe. den
Oosterstoorntram ,
0,19 M. rechts van den
ztjkant der peilschaal, 0,24
M. onder den onderkant
der dekzerk, 0,55 M. i
onder den bovenkant dier i
zerk.
I

RONDE IJZEREN BOUT.

11,510

tl-l....----"---_---"--_---'--i_ _..!.....-----.-----:..-_l

20
Merken I
der
Volg- nauw-'
keurignum- heidswatermer.
pas- I
I singen.

22

Hoogte in M.
Gemeente
en plaats van

Nadere

Omschrijving

plaatsbeschrijving.

van het merk.

boven
NAP
. ..
gevonden.

het merk.

I
Benedenzij de van het
RHENEN.
buitenMilitaire inunda- middenpenant ,
tiesluis in de Grift, zijde, onder de brug
gehucht de Grebbe. van den Oosterstoomtram.
De linkerzijde 0,30 M.
rechts van de buitenste
schotbalksponning ,
de
deelstreep 11 ,55 M. +
A.P. ligt 4 lagen metsel"
werk onder onderkant
dekzerk.
De peilschaal IS verdeeld in centimeters door
ingehakte groeven, zonder opschrift, en telt tot
11,76 M. + A.P.

I

NULPUNT DER
! - 0,058
HARDSTEENEN PEILSCHAAL,

I 0,000

+0,058

0,000

+0,025

afgeleid uit de hoogten
der deelstrepen 11,59 M'.
en 11,69 l\L + A.P.

23 I

NULPUN'.r DER
! - 0,025
Bovenzijde van het
RHENEN.
Militaire inunda- middenpenant aan het HARDSTEENEN PEILSCHAAL,
tiesluis in de Grift, lage of binnenfront der afgeleid uit de hoogte
gehucht de Grebbe. sluis, gehakt in de hoek- van deelstreep 8,15 M.
blokken van de schot· +AP.
Register V, nO. 75.
balksponning. De linkerzijde der peilschaal is
tevells schotbalksponning ;
de deelstreep 8,20 M. +
A.P. ligt gelijk met bovenvlak dekzerk.
De peilschaal is verdeeld in centimeters door
ingehakte groeven, zonder opschrift, en telt tot I
8,20 M. + A.P.

24

RHENEN.
Duiker, nabij den
grenspaal der provincie Utrecht,
in den straatweg
naar Wageningen.

Zuidelijk front, 0,30 M.
onder den onderkant en
0,46 M. onder den bovenkant der dekzerk, 0,39 M.
rechts van het westelijk
en 2,88 M. links van het
oostelijk einde van den
frontmuur.

25

RHENEN.
Huis,
gemerkt
C 19 , toebehoorende aan en bewoond door H. J.
de Ridder, aan
den weg naar den
Opslag te EIst.
(Vroeger vermeld
als n". 8 Ame-

Westelijke zijgevel; de
linkerkant 0,79 M. rechts
van den steenen dag van
het meest zuidelijke raam,
de rechterkant 0,33 M.
links van den zuidelijken
hoek van den gevel, de
bovenkant 0.97 M. boven
het plint en i,27 M. boven
het bestrate stoepje.

rongen).

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

RONDE IJZEREN BOUT.

PEILMERKSTEEN

met een horizontale groef
en ingehakt hoogtecijfer
van 10,482 M. + N.A.P.

7,780

10,482

10,57

+0,088

21
Merken
der
Volg- nauwkeurignum- heidsmer. waterpasI singen.

I

Hoogte in M.
Gemeente
en plaats van

Nadere

Omschrijving

plaatsbeschrijving.

van het merk.

en twee pijpbouten, een
313 millimeters er boven,
een 370 millimeters er
onder.

het merk.

boven Verschil
boven
A.P.
in M.
N.A.P.
tot nu
geaange- !
Ivonden. nomen.
[

1

SCHALKWIJK.
Toren van de Protestantsche kerk.

Westzijde, rechts van
den ingang, 0,22 M. van
de deuromlijsting, 0,21 M.
links van het contrefort,
ongeveer 1,75 M. boven
beganen grond.

2

SCHALKWIJK.
Dorpsbrug nabij
de kerk te Schalkwijk.

Noordelijke vleugel van
het noordwestelijk front,
1,12 M. links van de aansluiting met den frontmuur, 3,36 M. rechts van
het einde des vleugels,
0,207 M. boven den bovenkant van den ondergelegen ankerknoop, 0,59 M.
onder den bovenkant der
hoogste vlechting.

3

SCHALKWIJK.
Spoorwe!!:brug
nabij Schalkwijk.

Westelijk front van het
noordelijk landhoofd; de
linkerkant 1,10 M. rechts
van het einde van het
landhoofd, de rechterkant
1,10 M. links van den
baksteenkant van het
hardsteenen kussenblok
der liggers, de onderkant strookende met de
voeg van den onderkant
van dat blok, de bovenkant 0,56 M. onder den
bovenkant der rollaag.

4

SCHALKWIJK.
Brug over de
Schalkwijksche
wetering in den
weg naar Tull.

Oostelijke vleugel van
het zuidwestelijk landhoofd, 0,85 M. rechts
van het einde des vleugels, 1,12 M. links van
de frontmuuraansluiting,
0,75 M. onder den bovenkant van den gepleisterden vleugel.

ANKERKNOOP.
BOVENKANT.

1,458

5·

SCHALKWIJK.
Huis bij den molen, gemerkt A,
nO. 32, bewoond
door en toebehoorende aan M. J.
de Bouter.

Noordwestelijke zijgevel, laagste van beide
meest noordelijke ankerknoopen, 0,25 M. rechts
van den voorgevel, 2,25 M.
links van den vol!!:enden
ankerknoop, .0,53 M. onder den bovengelegen
ankerknoop, 3,03 M. boven
beganen grond.

ANKJ"~RKNOOP.
ONDERKANT.

4,411

GROOTE KRUISBOUT

VIERKANTE IJZEREN
KRUISBOUT

4,555

i

1,888 I

met één horizontale en
twee verticale groeven, 17
m.M. hoog en 17 m.M.
breed.

PEILMERKSTEEN

2,063

met een horizontale groef
met ingehakt hoogtecijfer van 2,063 M.
+ N.A.P.

22
Merken
der
Volg- nauwkeurignum- heidsmer. waterpassingen.
I

I

Hoogte in M.
Gemeente

Nadere·

en plaats van

plaatsbeschrijving.

Omschrijving
van het merk.

het merk.

boven
N.A.P.
geI vonden.

I

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

I
6

C2 91

SCHALKWIJK.
Gemetselde kas in
den noorder Lekdijk bij den afrit
naar Schalkwijk.

I
1
!

Noordwestelijke dagzijde van den zuidoostelijken- of achterwand,
de linkerkant der peilschaal is gelegen 0,325 M.
rechts uit den zuid westelijken zijwand. De deelstreep aangevende 900 M.
+- A.P. ligt 0.03 M. boven
den bovenkant van de
gemetsel de rollaag van
den peilput. De peilschaal
is verdeeld in centimeters
tellende van 4,45 M. +
A.P. tot 9,00 M. + A.P.

NULPUNT DER
HARDSTEENEN PEILSCHAAL,

0,146

0,000

-+-- 0,146

afgeleid uit de hoogten
der deelstrepen 8,64 M.
en 8,65 M. + A.P.

- - - - - - - 1 - ; - - - - - - - - - 1 - ----- ..- - - - - - - - - - - - - ..- - - - - -.... - ..- - - - - 1 - - - - - 1 - - - - 1

1

TULL EN 'T W AAL.
Oostelijke gevel, 0,53 M.
Wachterswoning
rechts van den gecemenbij de batterij te I teerden zijgevel, 0,87 M.
~onswijk.
links van den verticaal
van den steenen dag van
het raam, 0,47 M. boven
den beganen grond, 3
lagen metselwerk onder
de voeg strookende met
den onderkant van den
hardsteenen raamdorpel.

RONDE IJZEREN BOUT.

2,653

2

TULL EN 'T WAAL.
Westelijk front van het
Ingang tot het fort poortgebouw, zuidelijke
Hons wij k.
pilaster, 0,49 M. rechts
van den linkerkant van
den pilaster, 0,71 M.
links van den rechterkant
'van den pilaster, 0,13 M.
boven den bovenkant van
den hardsteenen sokkel.

RONDE IJZEREN BOUT.

8,378

3

TULL EN 'T WAAL.
Westelijk front van het
Ingang tot het fort poortgebouw, zuidelijke
Honswijk.
pilaster, 0,59 M. rechts
van den linkerkant van
den pilaster, 0,61 M.links
van den rechterkant van
den pilaster, 6 lagen
metselwerk boven den
ronden bout, 0,48 M.
boven den bovenkant van
den sokkel.

RONDE BRONZEN KRUISBOUT.

8,725

1

23

Merken
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
P
N.A.P. I tAt' , I in M.
I
0 nu
ge- I aange- I
vonden.
I
nomen. I

6

TULL EN 'T WAAL.
Poort van den
bomvrijen toren
van het fort Honswijk.

Rechts v~,n den ingang,
0,50 M. rechts van den
steenen dag der poort,
0,32 5 M. links van het
vooruitspringend muurwerk, 12 lagen metselwerk onder de geboorte I
van den gewelfboog,
1,10 M. boven beganen
grond.

VIERKANTE IJZEREN
KRUISBOUT
met één horizontale en
een verticale groef, 16
m.M. hoog en 16 m.M.
breed.

5,882

7

TULL EN 'T WAAL.
Poort van den
bomvrijen toren
van het fort Honswijk.

Rechts van den ingang,
0,60 M. rechts van den
steenen dag der poort,
0,225 M. links van het
vooruitspringend muurwerk, in de voeg van de
geboorte van den gewelfboog, 1,77 M. boven de
bestrating.

RONDE BRONZEN KRUISBOUT.

6,560

8

Oostelijke dag van den
TULL EN 'T WAAL.
Groote inundatie- westelijken koker van het
sluis te Honswijk. benedeneinde der inundatiesluis, rechts van de
hoekdekzerk der tweede
schotbalkkeering van binnen gerekend, schuin
boven een geëmailleerd
ijzeren peilschaal, tellende
tot 3 M. + A.P., 0,15 M.
onder den bovenkant der
dekzerk, 0,30 M. rechts
van den baksteenkant der
dekzerk.

RONDE IJZEREN BOUT.

4,586

,

I

I

9

I

GEDENKSTEEN
Oostelijke dag van den
TULL EN 'T WAAL.
met het opschrift:
Groote inundatie- oostelijken uitwateringssluis te Honswijk. koker der inundatiesluis,
"W. Il. 1843."
De steen is 0,52 M.
rechts van de puntdeuren;
de linkerkantO,95 M. rechts hoog en 0,65 M. breed.
van den baksteenkant van
BOVENKANT.
den slagstijl, de rechterkant 1,00 M. links van
den verticaal der hoekdekzerk , de bovenkant
gelijk met den onderkant
en 0,35 5 M. onder den
bovenkant van de rollaag.

7,131

I

I

I
1

I
I

I

24
Merken
der
Volg- nauwkeurignum- heidsmer. water·
pasi
I singen.

I

I
I

Gemeente
en plaats van

Nadere

Omschrijving

plaatsbeschrijving.

van het merk.

het merk.

I

I

I

Hoogte in M.

N UI~PUNT DER
-0,073
TULL EN 'T W AAL. \ In de hoekblokken aan
Groote inundatie- I de zuidwestzijde van het HARDSTEENEN PEILSCHAAL,
sluis te Honswijk.! middenpenant in het afgeleid uit de hoogte van
buitenfront; de linkerkant deelstreep 7,55 M. + A.P.
der peilschaal 0,47 M.
I
rechts van de noordwesI telijke
dagzijde van de
I buitenste schotbalksponning ; de deelstreep 7,90
M. + A.P. ligt 0,435 M.
onder den bovenkant van
de hardsteenen afdekking
van het middenpenant. .
i
I De peilschaal IS verdeeld in centimeters, met
het opschrift: "Rijks Peilschaal boven A.P.", en
telt tot 8,00 M. + A.P."

10

i

Verschil

boven
boven I
A.P.
N.A.P.
tot nu
geaangeIvonden. nomen.

in M.

0,000

+0,073

.

1

I
I

C2 93

TULL EN 'T WAAL.
Herberg "Landlust", aan den veerdam naar het Cu- I
I
lenborgsche veer.

Oostelijke of voorgevel,
tusschen het eerste en
tweede raam van den
rechterhoek,
0,47 M.
links van de rechter
raamopening, gelijk met
de onderkanten van de
houten onderdorpels der
raamkozijnen.

VIERKANTE KRUISHOUT
met een horizontale en
een verticale groef, 16
m.M. hoog.
Waterstaatsregister V,
Nederrijn en Lek,no.129.

7,492

2

C2 83

UTRECHT.
Duiker op den
hoek van den
Catherijnen- en
Weerdsingel.

Oostelijke frontmuur,
zuidelij k hoekblok.

IJZEREN KNOPBOUT.
HOOGSTE PUNT.

2,380

3

C2 84

UTRECHT.
Weerdsluis.

Oostzijde van het zuidelijke middelpenant, aan
de stads- of bovenzijde.

PEJLMERKSTEEN
met een horizontale groef,
gemerkt
36 D. R. L.
boven A.P.
Kraijenhoff.
Hydr.
Waarn., He afd., nO. 20,
aanm.
Waterpassing
1864,
Utrecht-Hinderdam,
staat I, nO. 1.

0,920

UTRECHT.
Willemsbrug.

Westelijk landhoofd,
dekzerk van den noordelijken vleugelmuur.

BRONZ,EN KNOPBOUT.
HOOGSTE PUNT.

4,015

11

II

4

I

C2 85
I

I

7,60

+0,108

0,942

+0,022

I

25
Merken
der
Volg- nauwkeurignum- heidsmer. waterpassin/l;en.

I

i
Gemeente

Nadere

OmschriJ~ing

plaatsbeschrijving.

van het merk.

Zuidelijke vleugel van
het westelijk landhoofd,
links van den tweeden
pilaster; de rechterkan t
0,225 M. links van het
hardsteenen plint, de
bovenkant 0,25 M. onder
den onderkant van de
hardsteenen deklijst, de
onderkant 1,90 Mboven
het talud
van den
kanaaldijk.

PEILMERKSTEEN
met een horizontale groef
en ingehakt hoogtecijfer
van 3,587 M. + N.A.P.

3,587

3,619

+0,032

UTRECHT.
Catharijnebrug.

Noordelijke vleugel van
het westelijk landhoofd,
tusschen de twee hardsteenen leuningpalen ; de
linkerkant 3,4ö M. rechts
van den zijkant van het
basement van den linkerleuningpaal , de bovenkant 0,565 M. onder den
onderkant der hardsteenen deklijst, de onderkant 0,60 M. boven den
grond.

P JULMERKSTEEN
met een horizontale groef
en ingehakt hoogtecijfer .
van 3,175 M. + N.A.P.

3,175

3,255

+0,080

UTRECHT.
Weerdsluis.

Noordelijk front van
het waaiersluishoofd, nabij den zuidoostelijken
hoek der schutkolk, 0,95
M. rechts van den schutkolkmuur, 1,34 M. links
van de baksteenzijde van
het hoogste hoekblok,
0,58 M. onder den bovenkant der dekzerk, 0,36 M.
onder den onderkant dier
zerk.

RONDE IJZEREN BOUT.

1,401

0,000

1+ 0,039

en plaats van
het merk.
I

UTRECHT.
Willemsbrug.

5

I
I

,

6

I
!

7

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

Verschil
in M.

,

8

I

UTRECHT.
Weerdsluis.

Peilschaal tegen het
noordelijk front van het
I waaiersluishoofd , nabij
den zuidoostelijken hoek
, der schutkolk, de linkerI zijde 0,52 M. rechts van de
i aansluiting tegen den
I kaaimuur;
de deelstreep
i 1 M. + A.P. ligt 16
I lagen metselwerk onder
onderkant dekzerk ; verI deeld in centimeters, zoni der opschrift, tellende tot
11,00 M.

-0,039
NULPUNT DER
GEËMAILLEERD IJZEREN
PEILSCHAAL,
afgeleid uit de hoogten
der deelstrepen 0,90 M.
en 1,00 M. + A.P.
I

4

26
Merken
der
Volg- nauwkeurignum- heidsmer. waterpasI singen.

Hoogte in M.
Gemeente
en plaats van

Nadere

Omschrijving

plaatsbeschrij ving.

van het merk.

RONDE IJZEREN BOUT.

0,771

PEILl\fERKSTEEN

2,180

het merk.

10

UTRECHT.
Ophaalbrug, de
"Dambrug" over
den
Leidschen
Rijn.

Westelijk front van den
zuidelijken rechtstand van
het landhoofd, 2,82 M.
rechts van het vijfde
hardsteenen hoekblok ,
van boven af gerekend,
0,.57 M. links van de
houten schoeiing, 1,62 M.
onder den onderkant der
dekzerk.

11

UTRECHT.
Damsluis, in den
Leidschen Rijn,
nabij het Merwedekanaal.

Westelijk ofbovenfront
van den zuidelijken rechtstand:
de linkerkant
0,99 M. rechts van de
baksteenzijde van het
hoogste hoekblok , de
rechterkant 3,18 M. links
van het einde van den
frontmuur, de bovenkant
0,07 M. onder den onderkant der dekzerk en
0,27 M. onder den bovenkant dier zerk, de onderkant 0,92 M. boven den
grond achter den kaaimuur.

UTRECHT.
Suikerfabriek aan
den
Leidschen
weg.

Voorgevel, parallel aan
den Leidschen weg, 4,73
M. rechts van den steenen
dag der deur, 0,70 M.
. links van den zijgevel,
achttien lagen metselwerk
den onderkant
onder
van den raamdorpel, 0,76
M. boven beganen grond.

14

15

UTRECHT.
Nieuwe schutsluis
in den Leidschen
Rijn, bewesten
Utrecht.

Oostelijk front van den
zuidelijken rechtstand van
het bovensluishoofd; de
linkerkant 2,15 M. rechts
van het einde van den
frontmuur, de rechterkant
0,98 M. links van de
baksteenzijde van het
tweede hoekblok van boven, de bovenkant 0,48 M.
onder den onderkant en
0,68 M. onder den bovenkant van de dekzerk,
de onderkant 0,85 M.
boven een ondergelegen
dekzerk.

boven Verschil
boven
A.P.
N.A.P.
in M.
tot nu
geaangeI vonden. nomen1

met een horizontale groef
en ingehakt hoogtecijfer
van 2,180 M. + N.A.P.

VIERKANTE IJzEREN
BOUT

2,637

zonder groeven, 21 m.M.
hoog en 21 m.M. breed.
BOVENKANT.

PEILl\fERKSTEEN

met een horizontale groef
en ingehakt hoogtecijfer
van 2,181 M. + N.A.P.

2,181
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Merken
der
Volg- nauwkeurignum- heidsmer. waterpassingen.

Hoogte in M.
Gemeente

Nadere

Omschrijving

plaatsbeschrij ving.

van het merk.

en plaats van
het merk.

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

19

UTRECHT.
Nieuwe schutsluis
bew.esten Utrecht,
tusschen
den
Leidschen Rijn
en de Vleutensche
wetering.

Westelijke rechtstand
van het zuidelijk front
van het bovensluishoofd ;
de linkerkant 2,88 M.
rechts van het einde van
den frontmuur, de rechterkant 0,67 M.links van
de baksteenzijde van het
hoogste hoekblok , de
bovenkant 0,27 M. onder
den onderkant en 0,47 M.
onder den bovenkant der
dekzerk.

PEILMERKSTEEN
met een horizontale groef
en ingehakt hoogtecijfer
van 0,752 M. + N.A.P.

0,752

25

UTRECHT.
Nieuwe schutsluis
bewesten Utrecht,
in het Merwedekanaal.

Zuidelijk front van den
oostelijken rechtstand van
het bovensluishoofd ; de
linkerkant 1,80 M. rechts
van de baksteenzijde van
het hoogste hoekblok,
de rechterkant 7,70 M.
links van het einde van
den frontmuur, de bovenkant 0,26 M. onder den
onderkant en 0,46 M.
onder den bovenkant der
dekzerk.

PEILMERKSTEEN
met een horizontale groef
en ingehakt hoogtecijfer
van 1,762 M. + N.A.P.

1,762

26

UTRECHT.
Nieuwe schutsluis
bewesten Utrecht,
in het Merwedekanaal.

Noordelijk front van
den wef\telijken rechtstand
van het binnensluishoofd ;
de linkerkant 1,69 M.
rechts van de baksteenzijde van het hoogste
hoekblok, de rechterkant
9,80 M. links van het
einde van den frontmuur,
de bovenkant 0,26 M.
onder den onderkant en
0,46 M. onder den bovenkant der dekzerk.

PEILMERKSTEEN
met een horizontale groef
en ingehakt hoogtecijfer
van 1,749 M. + N.A.P.

1,749

Noordelijk front van den
oostelijken rechtstand van
het
benedensluishoofd,
0,43 M. links van de baksteenzijde van het hoogste
boekblok, 0,55 M. onder
den onderkant en 0,75 M.
onder den bovenkant der
dekzerk.

RONDE IJZEREN BOUT.

,

i

27

UTRECHT.
Nieuwe. schutsluis
bewesten Utrecht,
in het Merwedekanaal.

:
"

1,576

,

;
"

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

Hoogte in M.
Gemeente
en plaats van

Nadere

Omschrijving

plaatsbeschrijving.

van het merk.

het merk.

UTRECHT.
Domtoren.

Oostzijde, in den pilaster aan den linkerkant
van het blinde raam aan
de linkerzijde van den
doorgang, 0,47 M. van den
linkerkant, 0,45 M. van
den rechterkant des pilasters, ongeveer 1,96 M. boven beganen grond.

UTRECHT.
Domtoren.

In den doorgang, binnenzijde, zuidelijk muurvlak; de onderkant 0,32
M. boven de tweede voeg
van de hardsteenen blokken, van onderen af gerekend, of 1,01 M. boven
beganen grond; de linkerzijde 9,095 M. rechts
van den linker- of oostelijken hoek van den doorgang.

UTRECHT.
Raadhuis.

Voorgevel, vooruitspringend gedeelte, rechter- of
zuidoostzijde, in het plint,
0,78 M. van den linkerhoek, 0,77 M. van den
rechterhoek, 0,24 M. boven
de bovenste traptrede

33

UTRECHT.
Raadhuis.

Zuidoostelijke hoek van
den voorgevel; de onderkant 0,91 M. boven bovenkant hardsteenen plint;
de rechterzijde 0,24 M.
links van den rechterhoek van het gebouw.

35

UTRECHT.
Brug over den
Vaartschen Rijn,
in den voormaligen Rijnspoorweg.

Oostelijk
landhoofd,
zuidelijke vleugelmuur,
3,36 M. rechts van den
linkerhoek, 0,71 M. links
van den rechterhoek van
den vleugelmuur , 0,37
M. onder den bovenkant
van de dekzerk, lil de
tweede voeg uaarOJilder.

30

Cl 155

31

32

Cl 156

HOOFDMERK

boven Verschil
boven
A.P.
N.A.P.
in M.
tot
nu
geaangeI vonden. nomen. I
7,613

en twee pijpbouten, een
395 millimeters erboven,
een 395 millimeters er
onder.

PEILMERKSTEEN

6,549

6,557

+0,008

met een horizontale groef
en ingehakt hoogtecijfer
van 6,549 M. + N.A.P.

GROOTE KRUISBOUT.

6,441

PEILMERKSTEEN

6,598

6,606

+0,008

2,789

2,792

+0,003

met een horizontale groef
en ingehakt hoogtecijfer
van 6,598 M. + N.A.P.

VIERKANTJ<~ KRUISBOUT

met een horizontale en
een verticale groef, 16
m.M. hoog.
Waterpassing van Amsterdam naar de hoofdrivieren lil 1871 ; lil
manuscript aanwezig in
het bureau van den Algemeenen Dienst van
den Waterstaat.
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Merken
der
Volg- nauwkeurignum- heidsmer. waterpassingen.
I
1

I

Gemeente
en plaats van

Hoogte in M.

Nadere

Omschrijving

plaatsbeschrijving.

van het merk.

Westelijke of voorgevel,
links van den ing-ang,
0,37 M. rechts van den
rechterzij kant van den
noordelijken hoekpilaster,
0,44 M. links van den
steenen dag der deur,
1,60 M. onder den onderkant der bekroningslijst,
0,54 M. boven het plint.

RONDE IJZEREN BOUT.

7,568

RONDE BRONZEN KRUISBOUT.

8,188

het merk.
I
I
I VREESWIJK.
der
Gebouwtje
I
registreerende
!
peilschaal op de
buitenglooiing van
den rivierdijk, onmiddellijk boven
de rijkshulpschutsluis te Vreeswijk.

I
i

boven
boven
A.P.
N.A.P.
tot nu
geaangeIvonden. nomen.

Verschil
in M.

2

VREESWIJK.
Gebouwtje
der
registreerende
peilschaal op de
buitenglooiing van
den rivierdijk, onmiddellijk boven
de rijkshulpschutsluis te Vreeswijk.

Westelijke ofvoorgevel,
links van den ingang, 0,44
M. rechts van den rechterzijkant van den noordelijken hoekpilaster, 0,37
M. links van den steenen
dag der deur, 0,98 M.
onder den onderkant der
bekroningslijst, 1,16 M.
boven het plint.

3

VREESWIJK.
Rijkshulpschutsluis, tusschen de
Lek en den Vaartschen Rijn te
Vreeswijk.

NULPUNT DER
-0,135
Steenen dag van den
oostelijken rechtstand van HARDSTEENEN PEILSCHAAL,
bet buitensluishoofd, in afgeleid uit de hoogten
de hoekblokken rechts der deelstrepen 7,41 M.
van de buitenschotbalk- en 7,51 M. -+- A.P.
sponning; peilschaal verdeeld in centimeters, met
het opschrift: "Rijks
Peilschaal boven A.P.",
dienende ter controle van
de registreerende peilschaal, tellende tot 7,65
M. + A.P.

0,000

-+- 0,135

4

VREESWIJK.
Rijkshulpschutsluis, tusschen de
Lek en den Vaartschen Rijn, te
Vreeswijk.

NULPUNT DER
-0,111
Zuidoostelijke vleugel
van den oostelijken recht- HARDSTEENEN PEILSCHAAL,
stand der vierde water- afgeleid uit de hoogten
keering, op den hoek met der deelstrepen 2,35 M.
den frontmuur; peilschaal en 2,38 M. -t- A.P.
verdeeld in centimeters,
met het opschrift: "Rijks
Peilschaal boven A.P.",
tellende tot 2,50 M.+ A.P.

0,000

-+- 0,111
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Merken
der
Volg- nauwkeurignum- heidsmer. waterpassingen.
5

Hoogte in M.
Gemeente

Nadere

en plaats van

Omschrijving

plaatsbeschrijving.

van het merk.

Noordelijk front van
den westelijken rechtstand van het binnensluishoofd der achtersluis of derde waterkeering, 1,46 M. rechts
van den dag der sluis,
0,47 M. links van de
aansluiting met den vleugelmuur, 1,19 M. onder
den bovenkant der dekzerk.

VIERKA:'\TE IJZEREN
KRUISBOUT

het merk.

VREESWIJK.
Schutsluis
tusschen de Lek en
den Vaartschen
Rijn, teVreeswijk.

1,754

met één horizontale en
twee verticale groeven,
16 m.M. hoog en 16 mMo
breed.

HARDSTEENEN PEILST:EEN,

7

VREESWIJK.
Schutsluis
tusschen de Lek en
de
Vaartschen
Rijn.

Zuidelijk front van den
westelijken
rechtstand
van het middensluishoofd, 1,86 M. rechts van
de aansluiting met den
vleugelmuur,0,78M.links
van den dag der sluis,
boven een geëmailleerd
ijzeren peilschaal, acht
lagen metselwerk onder
den onderkant·of 0,63 M.
onder den bovenkant der
dekzerk.

RONDE IJZEREN BOUT.

5,543

8

VREESWIJK.
Schutsluis
tusschen de Lek en
den Vaartschen
Rijn.
.

Zuidelijk front van den
westelijken
rechtstand
van het buitensluishoofd,
0,73 M. rechts van de
aansluiting
met
den
buitenvleugelmuur, 1,99
M. links van den dag
der sluis, 1,998 M. onder
den onderkant van den
gedenksteen
voor. de
stichting der sluis op
den 22sten November
1821, 4,45 M. onder den

VIERKANTE IJZEREN
KRUISBOUT

3,300

.....

+0,028

0,942

+0,106

13,400

+0,100

I

Westelijke dag van den
oostelijken binnenvleugelmuur van de achtersluis of derde waterkeering, de groef yan den
steen ligt 1,88 M. of de
bovenkant ongeveer 1,69
M. onder den bovenkant
der rollaag.

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

1,782

I

VREESWIJK.
Schutsluis
tusschen de Lek en
den Vaartschen
Rijn, teVreeswijk.

6

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

boven
N.A.P.
gevonden.

0,836

met een horizontale groef
en opschrift:
.. 3ö D. MR.boven A.P."
De steen is 0,33 M.
hoog en 0,80 M. breed.
Kraijenhoff.
Hydr.
Waarn., He afd. nO. 20,
aanm.
Register V van Peilschalen enz., nO. 150.

met een horizontale en
eene verticale groef, 14
m M. breed en 16 m.M.
hoog.
(De bout is eenigszins
scheef geslagen).
Register V van Peilschalen enz., nO. 152.

---'-_b_o_v_e_n_k_a_n_t_d_e_r_d_e_k_z_er_k_._:......

-:.

...:..

.:...-~
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der
Volg- nauwkeurignum- heidsmer. waterpasI singen.
9

10

Hoogte in M.
Gemeente

Nadere

Omschrijving

plaatsbeschrijving.

van het merk.

VREESWIJK.
Schutsluis
tusschen de Lek en
den Vaartschen
Rijn.

Oostelijke dag van den
westelijken buitenvleugelmuur, boven den gedenksteen
voornoemd,
0,95 M. onder den bovenkant der rollaag.

VIERKANTE IJZEREN
KRUISBOUT

VREESWIJK.
Schutsluis
tusschen de Lek en
den Vaartschen
Rijn.

Oostelijke dag van den
westelijken
buitenvleugelmuur, met den bovenkant 0,675 M onder het
midden van den bovengelegen ijzeren bout en
2,33 M. boven het midden
van den ondergelegen
bout.

en plaats van
het merk.

boven Verschil
boven
A.P.
N.A.P.
in M.
tot nu
geaangeI vonden. nomen.
5,445

5,570

-+- 0,125

4,770

4,890

+0,120

2,560

-+- 0,120

met een horizontale en
eene verticale groef, 18
m.M. hoog en 18 m.M.
breed.
Register V, n O. 155 en
VI, nO. 1 van Peilschalen enz.
HARDSTEENEN GEDENKSTEEN VAN
HOOGEN WATERVLOED

met het opschrift:
• Den 4 Martie waarachtig, stond het water
boven
dezen
steen
clachtich. 1595".
De steen 18 0,33 M.
hoog en 0,69 M. breed.
BOVENKANT.

Register V van Peilschalen enz., nO. 153.
11

VREESWIJK.
Schutsluis tusschen de Lek en
den Vaartschen
Rijn.

Oostelijke dag van den
VIERKANTE IJZEREN
westelijken
buitenvleu- i
KRUISBOUT
gelmuur, met het midden met een horizontale en
2,330 M.
onder den een verticale groef, 18
bovenkant van den ge- m.M. hoog en 18 m.M.
dènksteen
voornoemd, breed.
3,96 M. onder den bovenRegister V van Peilkant der rollaag.
schalen enz., n°. 154.

2,440

12

VREESWIJK.
Huis, bewoond
door A. van Loon
en toebehoorende
aan H. van Beest,
aan den Vaartschen Rijn te
Vreeswijk ,
gemerkt A, nO. 70.

Oostelijke of voorgevel,
tusschen de beide ramen,
2,17 M. rechts van den
steenen dag van de deur,
0,39 M. rechts van den
verticaal van den steenen
dag van het linker raam,
0,29 M. links van den verticaal van den steenen
dag van het rechter raam,
ongeveer 0,20 M. boven de
bestrate stoep.

1,953

VREESWIJK.
Hervormde kerk
te Vreeswijk.

Oostelijke
voorgevel
van het vooruitspringend
gedeelte der kerk, 0,38
M. rechts van den tuinmuur, 0,71 M. links van
den linkerzij kant der
deuromlijsting, 0,07 M.
boven de rollaag op het
plint, ongeveer 1,22 M.
boven beganen grond.

13

VIERKANTE IJZEREN
KRUISBOUT

met één horizontale en
twee verticale groeven,
18 m.M. hoog en 18 m.M.
breed.

RONDE IJZEREN BOUT.

6,624
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Merken
der
Volg- nauwkeurignum- heidsmer. water·
pasI singen.

Hoogte in M.
Gemeente
en plaats van

Omschrijving

plaatsbeschrijving.

van het merk.

Oostelijke
voorgevel
van het vooruitspringend
gedeelte der kerk, 0,47 M.
rechts van den tuinmuur,
0,62 M. links van den
linkerzij kant der deuromlijsting, drie lagen metselwerk of 0,16 M. boven
de rollaag op het plint.

RONDE BRONZEN KRUISBOUT.

6,716

VIERKANTE IJZEREN
KRUISBOUT

6,927

het merk.

14

VREESWIJK.
Hervormde kerk
te Vreeswijk.

15

Zuidelijk front van den
VREESWIJK.
rechtstand
Schutsluis
tus- oostelijken
schen het kanaal van het buitensluishoofd,
ter verbinding van 1,20 M. rechts van den
Amsterdam met baksteenkant van het
de Merwede en hoogste hoekblok, zeven
de voorhaven aan lagen metselwerk onder
de Lek, bewesten den onderkant of 0,70 M.
onder den bovenkant der
Vreeswijk.
dekzerk.

16

17

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

Nadere

VREESWIJK..
Schutsluis, tusschen het kanaal
ter verbinding van
Amsterdam met
de Merwede en
de voorhaven aan
de Lek, bewesten
Vreeswijk.

Zuidelijk front van den
oostelijken
rechtstand
van het binnensluishoofd,
de linkerkant 1,32 M.
rechts van den baksteenkant van het tweede
hoekblok van boven, de
bovenkant 1,69 M. onder
den bovenkant der dekzerk.

VREESWIJK.
Schutsluis tusschen het kanaal
ter verbinding van
Amsterdam met
de Merwede en
de voorhaven aan
de Lek, bewesten
Vreeswijk.

Westelijke dag van
den oostelijken rechtstand van het buitensluishoofd, in de hoekblokken
tusschen
de
buitenschotbalksponning
en
het
buitenfront ;
peilschaal verdeeld In
centimeters
met
het
opschrift: "Rijks Peilschaal boven N.A.P.",
tellende tot 7,05 M. +
N.A.P.

I - " - - - - - - : . . . . - - _.._ _

met een horizontale en
een verticale groef, 18
m.M. hoog en 1~ m.M.
breed.
BOVENKANT.

PEILMERKSTEEN

5,820

met een horizontale groef
en ingehakt 'hoogtecijfer
van 5,82 M. -+- N.A.P.

NULPUNT DER
HARDSTEENEN PEILSCHAAL,

0,000

(verhakt na de waterpassing tot N.A.P.).

--:...-.-_-.:.....--..~_I
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Hoogte in M.
Gemeente
en plaats van

Nadere

Omschrijving

plaatsbeschrijving.

van het merk.

het merk.
I

18

VREESWIJK.
Schutsluis tusschen het kanaal
ter verbinding van
Amsterdam met
de Merwede en
de voorhaven aan
de Lek, bewesten
Vreeswijk.

Noordelijk front van
den oostelijken rechtstand van het middensluishoofd ; de linkerkant 0,07 M. rechts
van de aansluiting met
den schutkolkmuur ; de
rechterkant 0,06 M. links
van den baksteenkant
van het hoogste hoekblok,
de bovenkant zes lagen
metselwerk 'onder den
onderkant of 0,65 M.
onder den bovenkant der
dekzerk.

19

VREESWIJK.
Schutsluis tusschen het kanaal
ter verbinding van
Amsterdam met
de Merwede en
de voorhaven aan
de Lek, bewesten
Vreeswijk.

Noordelijk front van
den oostelijken rechtstand van het binnensluishoofd ; de linkerkant 0,74 M. rechts van
den baksteenkant van
het linker hoogste hoekblok, de rechterkant
0,75 M. links van den
baksteenkant van het
rechter hoogste hoekblok, de onderkant tien
lagen metselwerk onder
den onderkant en de
bovenkant 0,63 M. onder
den bovenkant der dekzerk.

20

VREESWIJK.
Schutsluis tusschen het kanaal
ter verbinding van
Amsterdam met
de Merwede en de
voorhaven aan de
Lek,
bewesten
Vreeswijk.

Westelijke dag van
den oostelijken rechtstand van - het binnensluishoofd, tusschen de
hoekblokken van het
binnenfront en den haalsteen onder de ophaalbrug; peilschaal verdeeld
in centimeters, met het
I opschrift: "Rijks Peilschaal boven N.A.P.",
tellende tot 1,90 M. +
N.A.P.

WIJK BIJ DUURSTEDE.
Keermuur over
het veerhuis.

Zuidelijk uiteinde van
de westelijke zijde van
den muur, 0,69 M. rechts
van de steenen trap, 0,24
M. onder den onderkant
en 0,45 M. onder den
bovenkant der rollaag,
0,23 M. boven den dijk.

1

PEILMERKSTEEN

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

Verschil
in M.

4,768

met een horizontale groef
en ingehakt hoogtecijfer
van 4,768 M. + N.A.P.

PEILMERKSTEEN

2,634

met een horizontale groefen ingehakt hoogtecijfer
van 2,634 M. + N.A.P.

NULPUNT DER
HARDSTEENEN PEILSCHAAL,

0,000

(verhakt na de waterpassing tot N.A.P.)

RONDE IJZEREN BOUT.

9,248

(de bout bevindt zich
beneden den beganen
grond.)

I

L--.:..--~_.:.....--_~--"--~--1
5
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Merken
der
Volg- nauwkeurignum- heidsmer. waterpasI singen.
2

3

4

5

7

I

I

Hoogte in M.
Gemeente

Nadere

Omschrijving

plaatsbeschrijving.

van het merk.

en plaats van
het merk

WIJK BIJ DUURSTEDE.
Koker op de duikersluis van den
Krommen Rijn.

WIJK BIJ DUURSTEDE.
Huis,
gemerkt
NA 457, bewoond
door S. Hol en
toehehoorende
aan de gemeente.

Oostelijke buitenvleugel , 0,9S M. rechts van
het einde des vleugels,
0,93 M. links van den
frontmuur, 0,20 M. onder
den onderkant der laagste
vlechting, 0,37 M. boven
beganen grond.

IJZERI~N
I 8,249
KRUIsBoUT
met
twee
groeven,
volgens de diagonalen,
16 m.M. hoog en 16
m.M. breed.
VIERKANTE

BOVENKANT.

Zuidoostelijke of voorgevel, 2,51 M. rechts van
den steenen dag der deur,
0,24 M. links van een
steenen beertje, 0,41 M.
onder de voeg van den
onderkant van den raamdorpel, 0,20 M. boven
de schuine voeting.

met één horizontale en
twee verticale groeven,
15 m.M. hoog en 15 m.M.
breed.

Binnenfront : de rechWIJK BIJ DUURterkant 3,15 M. links van
STEDE.
Duikersluis op den het einde des vleugels,
Krommen Rijn.
de bovenkant 0,39 M.
onder den onderkant en
0,49 M. onder den bovenkant der rollaag.

met eene horizontale
groef en ingehakt hoogtecijfer van 6,006 M. +
N.A.P.

WIJK BIJ DUURSTEDE.
Huis,
gemerkt
A 16, bewoond
door en toebehoorende aan M. van
den Boogaard.

Zuidoostelijke of voorgevel, 0,12 M. rechts van
den verticaal van den
steenen dag van het raam,
0,49 M. links van den
noordoostelijken gevel,
0,05 M. onder den onderkant van de rollaag onder
het raam, 0,35 M. boven
de stoep.

WIJK BIJ DUURSTEDE.
Peilschaalput van
den walmuur, binnen en beoosten
de Waterpoort.

Noordwestelijk
vlak
van den zuidoostelijken
achterwand; de linkerzijde
ter hoogte van bovenkant
rollaag op den peilschaalput, 0,06 M. rechts van den
noordoostelijken zijmuur;
de deelstreep \:),75 M. +
A.P. ligt 0,03 M. onder
bovenkant rollaag.
De peilschaal is verdeeld
in centimeters, met het
opFichrift :
"Peilschaal
boven A.P.", en telt tot
9,7.5 M. + A.P.

boven Verschil
boven
A.P.
. M
NAP
I
. ..
tot nu
111
•
aetod
aangeIvan en. I nomen. I

VIERKANTE IJzEREN
KRUISBOUT

PEILMERKSTEEN

VIERKANTE IJ ZEREN
KRUISBOUT

8,354

6,006

6,09

+0,084

0,000

+0,145

7,298

met één horizontale en
twee verticale groeven,
15 m.M. hoog en 16 m.M.
breed.

NULPUNT DER
HARDSTEENEN PEILSCHAAL,

afgeleid uit de hoogte
van deelstreep 9,75 M.
+ A.P.

-0,145

35
Merken
der
Volg- nauwkeurignum- heidsmer. waterpasI singen.

Hoogte in M.
Gemeente

Nadere

Omschrij ving

plaatsbeschrijving.

van het merk.

en plaats van
het merk.

8

WIJK BIJ DUURSTEDE.
Walmuur binnen
en beoosten de
Waterpoort.

Noordwestelijk muurGEDENKSTEEN
vlak; de rechterkant 0,09 VAN DEN WATERSTAND VAN
4 APRIL 1845,
M. links van de inkassing \
van den pilaster, de bo- met eene horizontale
venkant één laag metsel- groef.
werk onder den onderkant
van den ezelsrug en ongeveer 1,00 M. boven beganen grond.

9

WIJK BIJ DUURSTEDE.
Molenpoort.

Noordelijke dag van
den oostelijken pilaster
der poort 0,74 M. rechts
van het oostelijk front
der poort, 0,82 M. links
van de inkassing in den
muur, 0,23 M. boven de
bestrating.

met één horizontale en
twee verticale groeven,
16 m.M. hoog en 16
mMo breed.

WIJK BIJ DUURSTEDE.
Militaire inundatiesluis.

Oostelijke buitenvleugelmuur, 0,60 M. rechts
van den frontmuur, 0,52
M. onder den bovenkant
en drie lagen metselwerk
onder den onderkant van
de hoogste vlechting.

(bedekt door een geëmailleerd ijzeren Rijkspeilscha:tl
volgens
N.A.P.).

13

WIJK BIJ DUURSTEDE.
Militaire inundatiesluis.

Buitenfront , 4,18 M.
rechts van de aansluiting
met den linkervleugel,
4,45 M. links van de aansluiting met den rechtervleugel, 0,63 M. onder
den bovenkant der rollaag.

14

WIJK BIJ DUURSTEDE.
Schutsluis in den
Krommen
Rijn
nabij Wijk bij
Duurstede.

Zuidoostelijke bovenvleugel , In de rollaag;
de linkerkant 1,04 M.
rechts van den dag der
sluis, de rechterkant 3,60
M. links van het einde
des vleugels, de bovenkant 0,33 M. onder den
bovenkant der rollaag.

WIJK BIJ DUURSTEDE.
Schutsluis in den
Krommen
Rijn
nabij Wijk bij
Duurstede.

Zuidwestelijke bovenvleugel der schotbalksluis;
0,90 M. links van de aansluiting aan den frontmuur; 0,55 M. links van
den baksteenkant van het
hardsteen en
hoek blok ,
0,35 M. onder bovenkant
vleugelmuur.

10

>

I

15

VIERKA~TE IJZEREN
KRUISBOUT

RONDE IJZEREN BOUT,

boven Verschil
boven
A.P.
N.A.P.
in M.
tot nu
geaangeI vonden. nomen'l
8,679

7,938

8,247

RONDE BRONZEN KRUISBOUT.

9,141

PEILMERKSTEEN

3,524

zonder groef, met ingehakt hoogtecijfer van
3,50 M. + A.P.
~
BOVENKANT.

VIERKANTE

IJZEREN
KRUISBOUT

zonder zichtbare groeven, 20 m.M. hoog en
20 m.M. breed.
BOVENKANT.

3,558

3,50

-0,024

36
Merken I
der
Volg- nauwkeurignumheids- I
mer. waterpassingen·1

I

I

Hoogte in M.

I

Gemeente

Nadere

en plaats van

plaatsbeschrij ving.

het merk.

I
I

Omschrijving
van het merk.

I

I

I

I

16

I

17

18

I

I

NULPUNT DER
Zuidelijke hc'ek van de
zuidwestelijke bovendeur- I GEËMAILLEERD IJZEREN
PEILSCHAAL,
kas; de deelstreep 3,60 I
M. + A.P: ligt 0,43 M. \ afgeleid uit de hoogte
onder bovenkant dekzerk. I van deelstreep 3,60 M.
De peilschaal is verdeeld I +- A.P.
In centimeters, met het
opschrift: " Provinciaal
Peilschaal + A.P.", en
telt tot 3,60 M. + A.P.

0,014

WIJK BIJ DUURSTEDE.
Schutsluis in den
Krommen Rijn
nabij Wijk bij
Duurstede.

Noordoostelijke binnenvleugel; de linkerkant
1,74 M. rechts van het
einde des vleugels, de
rechterkant 2,86 M. links
van den dag der sluis,
de bovenkant 0,60 M.
onder den bovenkant der
rollaag.

PEILMERKSTEEN
zonder groef, met ingehakt hoogtecijfer van
3,00 M. +- A.P.
BOVENKANT.

3,017

WIJK BIJ DUURSTEDE.
Schutsluis in den
Krommen
Rijn
nabij Wijk bij
Duurstede.

Noordoostelijke binnenvleugel, 0,54 M. rechts
van het einde des vleugels,
0,53 M. onder den bovenkant van den vleugel.

VlERKAN'fE IJZEREN
KRUISBOUT
met
twee
groeven,
volgens de diagonalen,
20 m.M. hoog en 20 m.M.
breed.
BOVENKANT.
(Bedekt door eene beschoeiing).

2,912

WIJK BIJ DUUR·
STEDE.
Schu tsluis iIf den
Krommen
R~in
nabij Wijk bij
Duurstede.

Noordoostelijke binnenvleugel, de linkerzij de
0,66l5 M. rechts van het
einde des vleugels; de
deelstreep 2,8~ M. + A.P.
komt overeen met den
onderkant van het hardsteenen hoekblok.
De peilschaal IS verdeeld in centimeters, met
het opschrift: "Provinciaal Peilschaal + A.P.",
en telt tot 2,90 M. + A.P.

NULPUNT DER
GEË>IAU,LEERD IJZEREN
PEILSCHAAL,
afgeleid uit de hoogte
van deelstreep 2,90 M.
+ A.P.

0,007

0,000

-0,014

0,000

-0,007

I

!
I

I

I

I

I

WIJK BIJ DUURSTEDE.
Schutsluis in den
Krommen Rijn
nabij Wijk bij
Duurstede.

II

[9

I

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

I
I

I
!

I

I
I

I

1
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I

Merken
der
volg- nauwkeurignum- heidsT

mer.

waterpassingen.

I

Hoogte in M.
Gemeente
en plaats van

Nadere

Omschrijving

plaatsbeschrijving.

van het merk.

het merk.

I

-_-~---I

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

:2

WILLIGE LANGERAK.
Huis in den Willige
Langerakpolder, bewoond
door en toebehoorende aan Aart
Vermeulen, onder
Willige Langerak,
gemerkt nO. 24.

Zuidelijke of voorgevel,
tussehen den ingang en
hei oostelijke raam 2,00 M.
rechts van· den steenen
dag der deur, 2,i)1 M.
links van den steenen dag
van het raam, dertien
lagen metselwerk boven
den onderkant der rollaag
onder het raam, 1,42 M.
boven den bovenkant van
het cementen plint, ongeveer 1,95 M. boven beganen gron d.

RONDE IJZEREN BOUT.

3,448

3

WILLIGE LANGERAK.
Schuur der hofstede in den Willige
Langerakpolder, bewoond
door en toebehoorende
aan
Adrianus
Vermeulen,
onder
Willige
Langerak, gemerkt 11°.
48.

Zuidelijke of dijkgevel, nabij den oostelijken
hoek, 0,.56 M. links van
den oosteltjken zijgevel,
1,22 M. onder den onderkant der laagste vlechting, 1,09 M. onder den
onderkant van den knoop
van het schuin bovengelegen anker, 0,90 M.
boven den bovenkant
der fundeeringslagen.

RONDE IJZEREN BOUT.

0,348

4

WILLIGE LANGERAK.
Schuur der hofstede in den Willige
Langerakpolder, bewoond
door en toebehoorende
aan
Adrianus
Vermeulen ,
onder
Willige
Langerak , gemerkt nO.
48.

Zuidelijke of dijkgevel,
nabij
den oostelijken
hoek, 2,35 M. rechts van
den steenen dag van het
oostelijke der beide stalraampjes, 0,39 M. links
van den oostelijken gevel,
0,39 1\1. onder den onderkant der laagste vlechting, vijftien lagen metselwerk boven den ijzeren
bout, 1,73 M. boven
den bovenkant der fundeeringslagen.

RONDE BRONZEN KRUISBOUT.

1,183

5

WILLIGE LANGERAK.
Dij ksmagazij nn o•
4 van den Lekdijk
benedendams onder Willige Langerak, gemerkt nO. 54.

Zuidelijke voor-of dijkgevel, 1,61 M. rechts van
den steenen dag der deur,
1,~0 M. links van den
oostelijken zijgevel, der·
tien lagen metselwerk
boven den ijzeren bout.

RONDE BRONZEN KRUISBOUT.

6,657

38
Merken
der
Volg- nauwkeurignum- heidsmer. waterpasI singen.

I

Hoogte in M.
Gemeente

Nadere

Omschrijving

en plaats van
plaatsbeschrij ving.
het merk.

van het merk.

boven
N.A.P.
geI
I vonden.

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

6

WILLIGE LANGERAK.
Dijksmagazijn nO.
4 van den Lekdijk
benedendams onder Willige Langerak, ge·
merkt nO. 61.

Zuidelijke voor· of dijk- I VIERKANTE IJzEREN
gevel, 1,45 M. rechts van
BOUT
den steenen dag der deur, over de diagonalen ge1,36 M. links van den kruist, 15 m.M. hoog en
oostelijken zijgevel, 2,15 17 m.M. breed.
M. onder den onderkant
BOVENKANT.
van den knoop van het
bovengelegen anker, 0,39
M. boven den bovenkant
van den knoop van het
schuin
ondergelegen
anker.

5,907

7

WILLIGE LANGERAK.
Woning 111 den
Willige Langerakpolder,
bewoonddooren toebehoorende aan
de wed. J. Straver,
onder
Willige
Langerak,
gemerkt nO. 57.

Westelijke zijgevel, 1,35
M. rechts van den verticaal van den steenen
dag van het raam, 0,84 M.
links van den zuidelijken
voor- of dijkgevel, vier
en dertig lagen metselwerk onder de muurplaat,
1,805 M. onder den onderkant van den knoop van
het loodrecht bovengelegen anker, ongeveer 0,28
M. boven beganen grond.

0,021

0,220

+0,199

I WILLIGE LANGERAK.
Peilput in het
buitentalud van
den
rivierdijk
vóór het voormalige
" Regthuis" te Willige
Langerak.

Noordelijk muurvlak
van
den
zuidelijken
achterwand, links van de
hardsteenen
dijkspeilschaal ; de linkerkant der
peilschaal 0,155 M. rechts
van den oostelijken zijwand; deelstreep 4,00 M.
+ A.P. ligt 1,67 M. onder
bovenkant
gemetselde
rollaag· van den peilput.
De peilschaal is verdeeld
in centimeters, met het
opschrift:
"Peilschaal
boven A.P.", tellende van
2,00 M. tot 5,67 M. + A.P.

0,196

0,000

+0,196

8

VIERKANTE IJZEREN
KRUISBOUT

met één horizontale en
twee verticale groeven, 16
m.M. hoog en 17 m.M.
breed.
Register VI van Peilschalen enz., nO. 42.

NULPUN'r DER
HOUTEN PEILSCHAAL

afgeleid uit de hoogte
van deelstreep 5,67 M.
+ A.P.

-

39
Merken I
der
Volg- nauwkeurignum- heidswatermer. I passingen.
I
9

1

2

3

Hoogte in M.
Gemeente

Nadere

Omschrijving

plaatsbeschrij ving.

van het merk.

WILLIGE LANGERAK.
Peilpunt lil het
buitentalud van
den
rivierdijk
vóór het voormalige
" Regthuis" te Willige
Langerak.

Noordelijk muurvlak
van
den
zuidelijken
achterwand, rechts van
de houten peilschaal
voormeld; de rechterkant
der peilschaal 0,42 M.
links van den westelijken
zijwand; deelstreep 20
d.M --;- dijkspeilligt 2,00
M. onder bovenkant gemetselde rollaag van den
peilput. De peilschaal is
verdeeld in centimeters,
met het opschrift: ,.D~jks
peil, D~-PN", tellende
van -0- of Dij kspeil
afwaarts tot 3,00 M. ....;-.

NULPUNT DER
HARDSTEENE~PEILSCHAAL,
OF DIJKSPEIL,

WOUDENBERG.
Sluisje in de Lunterensche beek,
nabij kilometerpaal 54, aan den
straatweg
van
Amersfoort naar
Woudenberg.

Zuidoostelij ke vleugelmuur; 0.66 M. links van
den oostelijken hoek;
0,30 M. onder bovenkant
rollaag.

WOUDENBERG.
Toren van de Protestantsche kerk.

Westzijde , links van
den ingang, 1,40 M. van
den linkerhoek van den
toren, ongeveer 1,75 M.
boven beganen grond.

en twee pijpbouten, een
532 millimeters er boven,
een 474 millimeters er
onder.

WOUDENBERG.
Potbrug over de
Lunterensche beek,
bij de Grebbelinie,
tusschen de kilometerpalen 58 en
59, in den straatweg van W oudenberg naar Scherpenzeel.

Zuidelijk landhoofd,
2,90 M. rechts van den
oostelijken hoek, 1,03 M.
onder den bovenkant van
de rollaag.

met eene horizontale
groef, zonder ingehakt

en plaats van

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

het merk.

5,470

afgeleid uit de hoogte
van het merk "dijkspeil" _ aflezing 5,666
M. + A.P. op de naast
geplaatste schaal.

2,210

PEILMERKSTEEN

met een horizontale groef,
zonder ingehakt hoogtecijfer.
Later ingehakt op
2,210 M. -+ N.A.P.

5,400

GROO'IE KRUISBOUT

4,746

PEILMERKS'IEEN

hoogtec~jfer.

Later
4,746 M.

+

ingehakt
N.A.P.

op

- - - 1 - - - - - 1 - - - - - - - - - - 1 . - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - 1- - - - - - 1 - - - - · 1 - - - - 1
1

1

IJSSELSTEIN.
Noordelijk muurvlak
RONDE IJZEREN BOUT.
Peilput lil het van den zuidelijken ach(Bedekt door een gebuitentalud van terwand, links van de ëmailleerd ijzeren Rijksden
rivierdijk , rijkspeilschaal , 0,13 M. peilschaal volgens N.A.P.)
nabij hetKlaphek, rechts van den oostelijken
onder IJsselstein. zijwand, 0,11 M. links
van den linkerzijkant der
peilschaalsponning, achttien lagen metselwerk
onder den onderkant of
1,23 M. onder den bovenkant der dekzerk.

6,325

L.....--:....--~_~_---l....--_--:...--..:..--.:..-

I
__

10
Hoogte in M.
Gemeente
en plaats van

Nadere
plaatsbeschrijving.

Omschrijving
boven
N.A.P.
geI vonden.

van het merk.

het merk.

IJSSELSTEIN.
Peilput In het
buitentalud van
den
rivierdijk,
nabij hetKlaphek,
onder lJsselstein.

3

4

IJSSELSTEIN.
Peilput In het·
buitentalud van
den
rivierdijk,
nabij hetKlaphek,
onder IJsselstein.

I IJSSELSTEIN.
Peilput in het
buitentalud van
den
rivierdijk,
nabij hetKlaphek,
onder IJsselstein.

VIERKANTE IJZEREN
Westelijke dag van den
BOUT
oostelijken zijwand, 2,57
M. links van den achter- met eene horizontale
wand, 1,70 M. onder den groef, 11 m.M. hoog en
bovenkant der rollaag, 12 m.M. breed.
BOVENKANT.
0,37 M. boven den bovenkant van de elfde aantrede van de trap van
boven gerekend.
I

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

5,864

.1

In de sponning in het
NULPUNT DER
-0,141
noordelijk muurvlak van HARDSTEENEN PEILSCHAAL,
den zuidelijken achter- afgeleid uit de hoogte
wand; de linkerkant der van den bovenkant van
peilschaal onmiddellijk het rechterzijvlakje der
tegen den westelijken dag schaal 6,679 M.+ A.P.,
der sponning; de deel· gelegen 0,820 M. boven
streep 6,00 M. + A.P. de deelstreep 6,00 M.
ligt 1,695 M. onder boven- + A.P.
kant hardsteenen afdekking van den peilput.
De peilschaal is verdeeld
in centimeters, met het
opschrift: "Rijks peil.
schaal boven A.P.", tellende van 3,95 M. tot
6,60 M. + A.P.

0,000

+0,141

NULPUNT DER
In de sponning in het
noordelijk muurvlak van HARDSTEENEN PEILSCHAAL,
den zuidelijken achterOF DIJKSPEIL,
wand, rechts van de afgeleid uit de hoogte
bovengemelde hardstee- van het dijkspeil
nen schaal; de rechter- deelstreep 6,53 M. op
kant der peilschaal is de naastgelegen schaal.
geplaatst
onmiddellijk
Register VI van Peiltegen den oostelijken dag schalen enz., nO. 4.
der sponning. Het nulpunt der peilschaal ligt
1,165 M. onder bovenkant hardsteenen afdekking van den peilput.
De peilschaal is verdeeld
in centimeters, met het
opschrift:
"Dij kspeil
DN-PN", tellende van
-0- of dijkspeil at~
waarts tot 2,58 M.--:-.

6,530

+0,141

=

=

6,389

41

Merken I
der
Volg- nauw-.
keurig-I
num- heids- :
water- I
mer.
pas- I
I singen. i

Hoogte in M.
Gemeente
en plaats van

Nadere
plaatsbeschrij ving.

Omschrijving
van het merk.

het merk.

boven
A.P.
tot nu
~eaangeI vonden. nomeI:'.

Verschil

hoven
N.A.P.

in M.
I
i

5

IJSSELSTEIN.
Woning aan het
Klaphek, binnendijks,
bewoond
door C. Straver,
toebehoorende
aan het R. C.
Kerkbestuur te
Vreeswijk ,
gemerkt WA, n °.106.

Zuidelijke of voorgevel,
tusschen het meest westelijke raam en de aangebouwde woning', 1,09 M.
rechts van den steenen
dag der deur dier woning,
0,,/)8 M. links van den
steenen dag van het raam,
1,264 M. onder den onderkant van den knoop van
het loodrecht bovengelegen anker, ongeveer
1,67 M. boven de bestrating.

RONDE BRONZEN KRUISBOUT.

4,344

6

IJSSELSTEIN.
Woning aan het
Klaphek, binnendijks,
bewoond
door C. Straver,
toebehoorende
aan het R. C.
Kerkbestuur te
Vreeswijk ,
gemerkt WA, nO. 106.

Zuidelijke of voorgevel,
tusschen het meest westelijke raam en de aangebouwde woning, 1,10 M.
rechts van den steenen
dag der deur dier woning,
0,57 M. links van den
verticaal van den steenen
dag van het raam, 2,522
M. onder den onderkant
van den knoop "an het
loodrecht bovengelegen
anker, een en twintig
lagen metselwerk onder
den bronzen kruisbout,
ongeveer 0,41 Mboven
de bestrating.

VIERKANTE IJZEREN
KRUISBOUl'

3,085

3,200

+0,115

5,358

5,540

+0,182

7

Zuidoostelijke of buiIJSSELSTEIN.
Duikersluis onder tenfrontmuur , 0,20 M.
den rivierdijk, in links van de aansluiting
den IJ 8seldam , van den frontmuur met
tot inlating van den oostelijken vleugel,
water
op den negen en twintig lagen
Krommen IJssel, metselwerk onder den
nabij het Klaphek. onderkant of 1,926 M.
onder den bovenkant der
overstekende dekzerk.

met eene horizontale en
twee verticale groeven,
16 m.M. hoog en 16 m.M.
breed.
Register VI van Peilscha:en enz., nO. 3.

VIERKANTE IJZEREN
KRUISHOUT

met eene horizontale en
eene verticale groef, 16
m.M. hoog en 16 m.M.
breed.
Register VI van Peilschalen enz, nO. 5a.

6

42
Merken I
der
Volg- nauwkeurignum- heidswater- i
mer.
pas- I
I singen. I

Hoogte in M.
Gemeente
en plaats van

Omschrijving

plaatsbeschrijving.

van het merk.

boven
N.A.!'.

het merk.
I

IJSSELSTEIN.
Duikersluis onder
den rivierdijk, in
den IJssel dam ,
tot inlating van
water op den
Krommen IJssel,
nabij het Klaphek.

8

Nadere

Zuidoostel~jke

boven

t~t;~

Verschil
in M.

vOl~d~n. ~~~~~. I

I

I

5,054 I 5,25
of bUi-]
tenfrontmuur; de linker- met een horizontale groef 1
kant 0,60 M. rechts van en ingehakt hoogtecijfer
i
I
de aansluiting van den van .5,054 M. + N.A.P.
I
frontmuur
met
den
westelij ken vleugel, de
I
rechterkant 0,23 M. links
van de aansluiting van
den frontmuur met den
I
oostelijken vleugel, de
bovenkant twee en dertig
la!!en metselwerk onder
I
den onderkant of 2,11 M.
I
onder den bovenkant der
dekzerk.
PEILMEBKSTEEN

+0,196

I

I

I

I

,

I

I

IJSSELSTEIN.
Dijksmagazijn nO.
1 van den Lekdijk
benedendams,aan
den afweg naar
IJsselstein.

9

IJSSELSTEIN.
Dijksmagazijn nO.
1 van den Lekrlijk
benedendams,aan
den afweg naar
IJsselstein.

10

I
I
I

I

Zuidoostelijke voor- of
dijkgevel, 1,.55 M. rechts
van den steenen dag der
deur, 1,25 M. links van
den oostelijken zijgevel,
negentien lagen metselwerk boven den na te
melden ijzeren bout.

Zuidoostelijke voor- of
dijkgevel, 1,48 M. rechts
van den steenen dag der
deur, 1,32 M. links van
den oostelij ken zijgevel,
2,20 M. onder den onderkant van den knoop van
het tweede anker links
van dien zijgevel, 0,295 M.
boven den bovenkant van
den knoop van het loodrecht ondergelegen anker.

RONDE BRONZEN KRUISBOUT.

8,301 I

I

V IERKANTE

IJZEREN
BOUT

7,229

over de diagonalen ge- I
kruist, 18 m.M. hoo?; en
16 m.M. breed.
BOVENKANT.

I
I

-~I----I----~-~-I----------I~---------I---I----I---I
I
!

i

1

C,399

I

I
I

!
I

i
i

ZEIST.
Protestantsrhe
kerk te Soesterberg.

Zuidwestelijke
gevel,
links van den ingang,
0,66 M. links van de deuromlijsting, 1,38 M. boven
het plint.

HooFDMERK
en twee pijpbouten , een
298 millimeters er boven,
een 368 millimeters er
onder.

12,538
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LIJST

DER

GEMEENTEN, waarin verkenmerken voorkomen.

A.

1
1

Abcoude-Baambrugge

,

Abcoude-Proostdij .

N.

Bladz.

.

2, 3
3, 4

Amerongen
Amersfoort

13-16

Nichtevecht

R.
16
16-20

Renswoude
Rhenen.

B.

s.
4
4
4

Bildt (de) .
Breukelen-Nijrode .
Breukelen-St. Pieters .

.

Schalkwijk

5
5

Hoogland.
Houten.

21, 22

T.
22--24

TuIl en 't Waal

H.

u.

.

Utrecht.

24-28·

v.

J.

5-9

Jaarsveld

Vreeswijk .

.. ..

.

29-33

w.

L.
Leersum

9

Leusden

9, 10

Loenen.

10

10
10-12

Loosdrecht.
Lopik

Wijk bij Duurstede

33-36
37-39
39

Willige Langerak
Woudenberg .

IJ.

.

IJsselstein.

39-42

z.

H.

Maarssen

Bladz.

.

12, 13

Zeist.

.
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HOOGTE VAN VERKENMERKEN
volgens •. A.P.

GEVONDEN BIJ DE

NA UWKEURIGHEIDSWA.TE.RP ASSINGEN
EN DE

waterpassingen van den Algemeenen Dienst
van den Waterstaat.

IX.

PROVINCIE NOORD-HOLLAND.

'S-GRAVENHAGE.
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 bE;lpalen.
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 Waterstaat 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 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 laat'ste 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 vau 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 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 Hoogthp 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 IIlerken.
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).

J.

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 piaat 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, 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 aanwijzing wordt gegeven:
bij de hoofdmerken a. voor het midden van de horizontale groef in de plaat;
bU 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;
bU de bronzen pijpbouten c, voor het middeu van het cirkelvormige gat in den kop;
bij de ronde ijzeren bouten er. de bronzen knopbouten f en de ,jzeren knopbouten .q. voor het
hoogste punt.
Van de vroeger bestaande verkenmerken gelden de gegeven ~hoogtecijfers, indien geen nadere
aanwijzing is gedaan:
bij de ijzeren knopbonten, voor het hoogste punt;
bij de peilmerksteenen, voor het midden van de horizontale groef of voor het bovenvlak van
het mel"kvlak;
b,j 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"\JiTEEDE

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 (Ct 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.

L.---------
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•
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- nauwkeurig- .
num- heids- .
mer. waterpassingen. '
I
I

1

2

3

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
geaangeI vonden. nomen.

het merk.

I

ALKMAAR.
Protestantsche
Groote kerk.

Zuidoostelijke
gevel,
midden onder het raam,
3,35 M. rechts van het
linker contrefort, 0,71
M. boven den sokkel.

ALKMAAR.
Stadswaag.

Zuidwestelijke zijgevel,
0,68 M. links van den zuidelijken voorsprong van
den gevel, ongeveer 1,83
M. boven beganen grond.

en
twee pijpbouten ,
een 218 millimeters er
boven, een 342 millimeters er onder.

ALKMAAR.
Brugwachterswoning bij de Friesche brug.

Voorgevel, tusschen de I
deur en het linker raam ..
0,40 M. links van den I
deurpilaster, 1,37 M. boven
het plint, ongeveer 1,7.5
M. boven beganen grond.

en twee kleine ronde
kruisbouten , een 343
millimeters er boven,
een 259 millimeters er
onder.

ALKMAAR.
Friesche
brug
over het NoordHollandsch kanaal
bij
de
Friesche poort.

Zuidwestelijk
land·
hoofd, aan de zijde der
stad, naar het oosten gekeerde vleugelmuur ; de
noordelijke kant van den
steen ligt 2,65 M. ten
zuiden van de noordzijde
des vleugels, de bovenkant
van den steen 1,54 M.
onder den bovenkant van
den muur.

4,337

HOOFDMERK

en twee pijpbouten ,
een :i79 millimeters er
boven, een 226 millimeters er onder.

GROOTE KRUISBOUT

PIJPBOUT

PEILMERKSTEEN

3,444

3,175

0,003

0,000

-0,003

met uitstekende nok
of tafeltj e en ingehakt
opschrift:
.
AMSTERD. PEIL.
BOVENVLAK VAN DE NOK.

(Onbetrouwbaar).

I

---I----I----------------------~I--------------I----I-~--I----I

1

I AMSTERDAM.
I

Nieuwe Brugsluis.

Noordelijke hoek van
den middenpijler.

I

3

"--_...:...__---'I

A1U8TERDAM.
Kntansluis.

Noordelijke hoek van
den zuidoostelijken rechtstandsmuur.

~

MIDDEN

VAN

DE GROEF

2,673

in den marmeren steen
met
het
opschrift:
"Zeedijkshooghte, z~inde
negen voet vijf duynl
boven Stadtspeyl".

MIDDEN

VAN

DE GROEF

2,681

in den marmeren steen
met
het
opschrift:
"Zeectijkshooghte, zijnde
negen voet vijf- duym
_'_b_o_v_en_,_,S_t_ad_t_s_p_ey_1_".

1

"--_ _-:..
1

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

Hoogte in M.
Gemeente
en plaats van

Nadere

Omschrijving

plaatsbeschrijving.

van het merk.

het merk.
I

I MIDDEN

boven Verschil
boven I A P
in M.
N.A.P. I tot n'u
aano"egevonden. I nornen.
'" I
2,674

AMSTERDAM.
West-Indische
sluis.

Noordelijke hoek van
den zuidoostelijken rechtstandsmuur.

AMSTERDAM.
St. Anthonie-waag.

Noordoostelijke toren,
1,14 M. rechts van de deuropening, waarboven het
jaartal 1617 staat, in den
tweeden band van gehouwen steen boven den
grond, ongeveer 2,62 M.
boven den beganen grond.

AMSTERDAM.
Muiderpoort.

Buitenzijde, in de hardsteenen blokken aan de
linkerzijde van den Ingang, 0,21 M. van den
rechterhoek, ongeveer 2,50
M. boven beganen grond.

7

AMSTERDAM.
Speelplaats van
de hulpschool ten
oosten van de
openbare lagere
school, n° 31,
aan den St. Antoniedijk.

Oostelijke zijgevel, één
laag metselwerk of 0,06
M. onder de hardsteenen
afdekking van het plint,
ongeveer 0,5\:) M. boven
den grond. (De bout is
alleen te bereiken door
hetsteenen schoolgebouw.
Hoofd der school: D. van
Pelt, 2e Parkstraat 141).

RONDE IJZEREN BOUT.

3,077

8

AMSTERDAl\I.
Politiepost der 2e
sectie. afdeeling 3,
nabij het Abattoir,
gemerkt nO. 18.

Zuidelijke gevel, 1,19
M. rechts van den steenen dag van het raam,
0,97 M. links van den
voorgevel, 0,625 M. boven
den bovenkant van het
plint, ongeveer 1,97 M.
boven beganen grond.

RONDE BRONZEN KRUISBOUT.

3,350

9

AMSTERDAM.
Woning van den
machinist van het
stoomgemaal te
Zeeburg.

Zuidelijke f!:evel, 0,47
M. links van den steenen
dag van het vierde raam
rechts van den zijgevel,
0,39 M. links van den
steenen dag van den ingang, 1,12 M. boven het
plint.

RONDE IJZEREN BOUT.

3,149

4

5

Cl 5

C\ 6

I
I

VAN DE GROEF

in den marmeren steen
met
het
opschrift:
"Zeedijkshooghte, zijnde
negen voet vijf duym
boven Stadtspeyl". (De
steen heeft vele scheuren).
HOOFDMERK

5,157

en
twee pijpbouten ,
een 386 millimeters er
boven. een 553 millimeters er onder.

HOOFDMERK

4,904

en twee kleine ronde
kruisbouten , een 488
millimeters er boven,
een 468 millimeters er
onder.
(Onbetrouwbaar).

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

I

Hoogte in M.
Gemeente
en plaats van

Nadere

Omschrijving

plaatsbeschrijving.

van het merk.

het merk.

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

10

AMSTERDAM.
Woning van den
machinist van het
stoomgemaal te
Zeeburg.

Zuidelijke gevel, 0,39 M.
rechts van den steenen
dag van het vierde raam
rechts van den zijgevel,
0,49 M. links van den
steenen dag van den ingang, 1,35 M. boven het
plint.

RONDE BRONZEN KRUISBOUT
(onzichtbaar door bepleistering van den
gevel).

3,367

11

AMSTERDAl\I.
Schutsluis vóór
het stoomgemaal
te Zeeburg.

Noordelijk muurwerk
van de schutkolk, ten
westen van de deurkas,
0,22 M. rechts van den
rechterzij kunt van de
hardsteenen hoekblokken,
1,4H M. links van den
linkerzij kant van den
hardsteenen aanslag van
de sluisdeur, 0,30 M. onder den bovenkant der
dekzerk.

RONDE IJZEREN BOUT.

3,160

12

AMSTERDAM.
Gebouwtje van
den sluismeester,
aan het stoomgemaal
aangebouwd, bij de
Oranjesluizen.

Oostelijke gevel, 0,49.5
M. rechts van den rechtel'zijkant van den zuidel~jken hoekpilaster 0,375
M. links van den linkerzijkant van den houten
onderdorpel van het raam,
0,67 M. boven het plint.

RONDE IJZEREN BOUT.

4,677

13

Al\ISTERDAM.
Gebouwtje van
den sluismeester,
aan het stoomaangegemaal
bouwd, bij de
Oranjesl uizen.

Oostelijke gevel, 0,44
M. rechts van den rechterzijkant van den zuidel~iken hOflkpilaster, 0,43
M. links van den steenen
dag van het raam, 0,86
M. boven het plint.

RONDE BRONZEN KRUISBOUT.

4,842

Noordelijke of voorgevel, tusschen het 3e en
4e raam links van den
ingang, 0,44 M. rechts
van het links gelegen en
0,55 M. links van het
rechts gelegen raam.

RONDE IJZEREN BOUT.

2,291

I
14

AMSTERDAM.
Hofstede, gelegen
in den Nieuwendammer Ham,
bewoond door G.
toebeSpe~iers ,
hoorende aan de
gemeente Amsterdam, gemerkt nO.
60.

I

I

4
Merken
der
Volg- nauwkeurignum- heidsmer. waterpasI singen.

Hoogte in M.
Gemeente
en plaats van

Nadere

Omschrijving

plaatsbeschr~iving.

van het merk.

het merk.
I

I

boven Verschil
b oven
AP
N.A.? II t 0 t" nu I in M.
ge- I
I
vonden. I aange- I
, nomen. I
I

15

AllISTERDAM.

Hofstede, gelegen
in den Nieuwendammer
Ham,
bewoond door G.
Speijers,
toebehoorende aan de
gemeente Amsterdam, gemerkt nO.
60.

16

AMSTERDAU.

Gebouwtje voor de
registreerende
peilschaal,
gelegen nabij sluis
Willem lIL

AMSTERDAl\1.

18

AMSTERDAM.

Sluis Willem lIL

AMSTERDAM.

Sluis Willem lIL

20

AMSTERDAM.

Sluis Wiliem lIL

21

RONDE BRONZEN KRUISBOUT.

Noordoostelijke zijgevel, 0,58 M. rechts van
de baksteenen raamomlijsting, 0,99 M. links van
den rechterhoek van het
muurvlak, één laag metselwerk of 0,07 M. boven
den bovenkant van den
cordonband.

RONDE IJZEREN BOUT.

4,078

RONDE BRONZEN KRUISBOU'f.

4,334

RONDE IJZEREN BOUT.

2,491

PEILMERKSTEEN

0,002

0,000

- 0,002

0,014

0,000

- 0,014

0,012

0,000

+ 0,012

Noordoostelijke zijgeGebouwtje voorde vel, 0,68 1\'1. rechts van
de baksteenen raamOffiregistreerende
peilschaal,
ge- lijsting, 0,89 M. links van
legen nabij sluis den rechterhoek van het
muurvlak, zes lagen metWillem lIL
selwerk of 0,33 M. boven
den bovenkant van den
cordonband.

17

19

I

Noordelijke of voorgevel, tusschen het 3e en
4e raam links van den
ingang, 0,49 M. rechts
van het links gelegen en
links van bet rechts gelegen raam.

AMSTERDAM.

Sluis Willem I.

Oostelijke rechtstandsmuur van het buitenfront,
0;36 M. onder den bovenkant der dekzerk.
Oostelijke rechtstandsmuurvan het buitenfront.

Oostelijke rechtstandsmuur van het binnenfront ; de bovenkant 0,95
M. onder den bovenkant
van de dekzerk.
Westelijke rechtstandsmuur van het buitenfront
van de Groote Sluis

2, 527

1

I
I
I

I

met merkvlak en ingehakt opschrift: "Amsterd. Peil".
PEILMERKSTEEN

met
merkvlak
en
ingehakt
opschrift:
"Amsterd. Peil".

PEILMERKSTEEN

met
merkvlak
en
ingehakt
opschrift:
"Amsterd. Peil".

-

,

I

Merken
der
Volg- nauwkeurignum- heidsmer. waterpassingen.
I

Gemeente

Hoogte in M.

Nadere

Omschrijving

plaatsbeschrij ving.

van het merk.

en plaats van
het merk.

I

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

22

AMSTERDAM.
Sluis Willem I.

Westelijke rechtstandsPEILlI1ERKSTEEN
muur van het binnenfront met
merkvlak
en
van de Groote Sluis: ingehakt
opschrift:
de bovenkant 0,96
"Amsterd. Peil".
onder den bovenkant
I
van de dekzer k.

0,009

M:

23

AMSTERDAM.
Sluis Willem I.

Westelijke rechtstandsmuur van het binnenfront der Groote Sluis,
0,42 M. onder den bovenkant der dekzerk.

I
II

0,000 -0,009

I

I

I
I
0,741 i
I

RONDE IJZEREN BOUT.

I

II
I

I

I
I

24

Zuidoostel~jke

AMSTERDAM.
Huis, genaamd
Tolhuis" ,
"het
gelegen aan den
westel~jken oever
van de haven,
tegenover
Amsterdam.

25

of voorgevel, 0,60 M. rechts van
den houten aanbouw,
2,96 M. links van den
noordoostelijken zijgevel,
0,74 M. boven het cernenten plint.

RONDE BRONZEN KRUISBOUT.

Zuidoostelij ke of voorgevel, 0,56 M. rechts van
den houten aanbouw,
2,99 M. links van den
noordoostelijken z~jgevel,
0,51 M. boven het cementen plint.

VIERKANTE IJZEREN
BOUT,
met één horizontale en
twee verticale groeven,
16 m.M. hoog en 16
m.M. breed.

AMSTERDAM.
Huis, genaamd
,.het
Tolhuis",
gelegen aan den
westelij ken oever
van de haven,
Amtegenover
sterdam.

Zuidoostelijke of voorgevel, rechts van den
ingang, 2,97 M.links van
den noordoostelijken zijgevel, vijftien lagen metselwerk onder den onderkant van het oostelijke
lichtraam, 0,20 M. boven
het plint.

ANKERKNOOP.
BOVENKANT.

AMSTERDAM.
Kolksluis.

Noordelij ke hoek van
den zuidoostelijken rechtstandsmuur.

AIUSTERDAlU.
Huis, genaamd
Tolhuis",
"het
gelegen aan den
westelijken oever
van de haven,
tegenover
Amsterdam.

26

1

8,22U

,

I
1

I

I

I

2,992

I

3,000 +0,008

2,684

I
27

I

CI 8

I

MIDDEN VAN DE GROEF -0,040
in een steen, tot opschrift hebbende:
NUL PEIL
) Proces 0 verbaal(
I van den 22 Decembr.
1812.
Nulpeil van Kraijenhoff. (Zie Kraijenhoff.
Hydrogr.
Waarnem.,
bladz. 143).

I

I
I

I
I

I

I

6
Merken I
der
Volg- nauw-I
1

keuri~

num- heidswatermer.
pasI smgen.

Hoogte in M.
Gemeente

I

en plaats van

I
I
I

het ;nerk.

Nadere

Omschrijving

plaatsbeschrij ving.

vtm het merk.
I

AMSTERDAM.
Amstelsluis.

Westelijke rechtstandsmuur van den westelijken
koker der groote Amstelsluis, ongeveer m het
midden der schutkolk.

VAN DE GROEF
een steen, tot opschritt hebbende:
NUL PEIL
l\1:DDEN

lil

)

0

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

1-

0 ,0251

(

Proces verbaal
van den 22 Decembr.

I

1812.

Nulpeil "tm Kraijenhof!. (Zie Kraijenhof!.
Hydrogr.
Waarnem.,
bladz. 143).

29

AMSTERDAM.
St. Anthonie-waag.

Noordoostelijke toren,
1,14 M. rechts van. de
deuropening, waarboven
het jaartal 1617 staat,
in den eersten band van
gehouwen steen boven den
grond, 1,54 M. onder het
merk, vermeld onder
na. 5.

KOPEREN HAKKELBOliT
gesteld door dr. F. J.
Stam kart in 1861.
M JD DEN VAN DE HORI7,ONTALE GROEF.
I Zie
verslagen
en
Meded. der Kon. Akad.
van Wetensch. , 17 de
deel, bladz. 27fi).

3,622

30

AMSTERDAM.
St. Anthonie-waag.

Noordoostelijke toren,
1,14 M. rechts van de
deuropening, waarboven
het jaartal 1617 staat,
2,03 M. onder het merk
vermeld onder na. 5.

KOPEREN HAKKELBOUT
gesteld door dr. F. J.
Stam kart in 1861.
MIDDEN VAN DE HORIZONTALE GROEF.
(Zie
verslagen
en
Meded. der Kon. Akad.
van Wetensch., 17 de
deel, bladz. 276).

3,124

31

AMSTERDAM.
Eilandskerk.

Zuidelijke of voorgevel,
midden onder het raam
rechts van den ingang,
2,03 M. van den rechter
hoekpilaster, 1,96 M. van
den linker- of middenpilaster, 1,78 M. boven
het plint, In de 17 de
voeg onder den raamdorpel, ongeveer 2,52 M.
boven beganen grond.

HOOFDMERK
en twee pijpbouten ,
een 255 millimeters er
boven, een 364 millimeters er onder.

4,655

AMSTERDAM.
Willems- ofHaarlemmerpoort.

Zuidoost· of binnenzijde, links van het linker
raam, 0,99 M. links van
de raamomlijsting, 0,99
M. rechts van den linker
hoekpilaster, 0,87 M. boven de lijst der borstwering, ongeveer 2,28 M.
boven beganen grond.

GROOTE KRUlsBou'r
en twee pijpbouten ,
een ::;09 millimeters er
boven, een 286 millimeters er onder.

4,881

32

Cl 302

7
Merken I
der
Volg- nauwkeurignum- heidsmer. waterpassingen.

!

Gemeente
en plaats van

34

Nadere

Omschrijving

plaatsbeschrij ving.

van het merk.

het merk.

I

33

Hoogte in M.

I

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

I

Cl 302a AMSTERDAM.
Spoorwegviaduct
over de Planciusstraat.

Dagzijde van het oostelijk landhoofd, 4,29 M.
links van den linkerzijkant der hardsteenen
hoekblokken van het
noordelijk front, 4,20 M.
rechts van den rechterzijkant der hardsteenen
hoekblokken van het zuidelijk front, ongeveer 1,65
M. boven beganen grond.

PIJPBOUT
en een ronde bronzen
kruisbout, 221 milli·
meters er boven.

3,096

Cl 302b AMSTERDAM.
Openbare lagere
school der Ie
klasse, nO. 8.

Zuidwestelijke of voorgevel, 0,70 M. rechts van
het eenigszins vooruitspringend gedeelte van
dezen gevel, 0,58 M. links
van den steenen dag van
de deur, 1,23 M. boven
I den bovenkant van het
plint, ongeveer 1,54 M.
boven beganen grond.

PIJPBOUT
en een ronde bronzen
kruishout, 264 millimeters er boven.

3,271

I

I
1

I

I
I
I
!
I
I

II

I

, I

--

1

I
I

I

1

ANNA-PAULüWNA.
Woning, aan den
grindweg van den
Boermansweg
naar de Zij per
Schutsluis,
bewoond door J.
van der Aarde en
toebehoorende
aanJ.van Geijtenbeek te Wageningen, gemerkt D,
nO. 6.

Zuidelijke of voorgevel,
1,32 M. rechts van het
tweede en 1,29 M. links
van het eerste raam, van
den oostelijken zijgevel
gerekend, 0,52 M. boven
het plint, ongeveer 0,75
M. boven beganen grond.

RONDE IJzEREN BOUT.

0,629

2

ANNA-PAULüWNA.
Woning, aan den
Boermansweg, bewoond door en
toebehoorende
aan A. de Graaf,
gemerkt E 23.

Noordoostelijke ofvoorgevel, links van het meest
linksche raam, links van
den ingang, 0,32 M. rechts
van den zuidoostelijken
zijgevel, 0,07 M. boven
den bovenkant van het
plint, ongeveer 0,54 M.
boven beganen grond.

RONDE IJZEREN BOUT.

0,663

I

8
Merken
der
Volg- nauwkeurignum- heidsI
mer. waterpassingen.
I
I

I

3

I

Gemeente
en plaats van

Hoogte in M.

Nadere

Omschrijving

plaatsbeschrijving.

van het merk.

Noordoostelijke of voorgevel, 0,26 M. rechts van
den zuidoostelijken zij.
gevel, 0,78 M. links van
den steenen dag van het
meest linksehe raam,
links van den ingang,
0,45 M. boven het plint,
ongeveer 0,92 M. boven
beganen grond.

RONDE BRONzENKnursBOUT.

het merk.
I

hoven Verschil
boven
A.P.
N.A.P.
in M.
tot nu
ge- . aangeI vonden. nomen. I

I
ANNA-PAULOWNA.
Woning aan den
Boermansweg, bewoond door en
toebehoorende
aan A. de Graaf,
gemerkt E 23.

I

1,041
I

I

I
I
!

I
4

Zuidwestelijke of voorRONDE IJZEREN BOUT.
gevel, 2,61 M. links van
den zuidoostelijken zij- I
gevel, 0,30 M. onder den
onderkant van den onderdorpel van het raam,
ongeveer 0,39 M. boven
beganen grond.

ANNA-PAULOWNA.
I
Woning aan den
Boermansweg,
nabij den spoorbewoond
weg,
door en toebehoorende aan J.
Kuiper, gemerkt
E. 26.

0,027

I

ANNA-PAULOWNA.
Watermolen nO.5
aan den Boermansweg.

5

,

Noordwestzijde , onder
den gedenksteen met het
opschrift: ,,1851 ", 1,.50
M. rechts van het linker
en 1,35 M. links van het
rechter-contrefort,
0,63
M. of elf lagen metselwerk onder den onderkant van bovengenoemden
steen, ongeveer 0,98 M.
boven het houten bruggedek over den binnenwaterloop.

RONDE IJZEREN BOUT.

1,93.5

Noordwestzijde, onder
den gedenksteen met het
opschrift: ,,1851 ", 1,49
M. rechts van het linker
en 1,39 M. links van het
rechter-contrefort, 0,3.'5
M. of zes lagen metselwerk onder den onderkant van bovengenoemden
steen, ongeveer 1,26 M.
boven het houten bruggedek over den binnenwaterloop.

RONDE BRONZEN KRurSBOUT.

2,:U3

I
I

6

ANNA-PAULOWNA.
Watermolen nO. 5
aan den Boermansweg.

9
Merken
der
Volg- nauwkeurignum- heidsmer. wateryassmgen.
I

Gemeente

I

:

Hoogte in M.

Nadere

Omschrijving

plaatsbeschrijving.

van het merk.

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

en plaats van
het merk.
I

I

I

I ANNA-PAULüWNA.
I Woning,nabij den
I hoek van den
Grasweg en den
I
Lagen dijk, bewoond door en
I
toebehoorende
Th. L. FrancI aan
ken, g,emerkt E
I
35.

7

,

I

Zuidwestelijke of voorRONDE IJZEREN BOUT.
gevel, 0,67 M. rechts van I
den steenen dag van het
raam, 0,89 M. links van
den zuidoostelijken zijgevel, ongeveer 0,68 M.
boven beganen grond.

0,519

I
8

ANNA-PAULüWNA.
Logement
te
KleineSluis(Veerbrug), bewoond
door en toebehoorende aan de
wed. J. C. van
Wijk, gemerkt F
157.

Zuidoostelijke of voorgevel, 0,.51 M. rechts van
den steenen dag van den
ingang, 0,34 M. links van
den steenen dag van het
linksche der beide rechts
van den ingang gelegen
ramen, ongeveer 0,80 M.
bO',en beganen grond.

RONDE IJZEREN BOUT.

2,284

9

ANNA-PAULüWNA.
Toren van de
Hervormde ke:k
te Kleine Sluis
(Veerbrug).

Noordzijde , 0,27 M.
rechts van de portiek,
0,:-:0 M. links van de westzijde van den toren, angeveer O,:.l3 M. boven beganen grond.

RONDE IJZEREN BOUT.

1,516 I

10

ANNA-PAULüWNA.
Toren van de
Hervormde kerk
te Kleine Sluis
(Veerbrug).

Noordzijde , 0.22 lVI.
rechts van de portiek,
0,85 1\1. links van de westzijde van den toren, angeveer 0,51 M. boven beganen grond.

12

ANNA-PAULüWNA.
Stoomgemaal te
Kleine ~luis, gemerkt nO. 2.

Zuidoostelijke of voor·
gevel, muurwerk tusschen
de beide ingangen van
het machinegebouw, 1,18
M. rechts van den steenen dag van den linkeren 1,27 M. links van den
steenen dag van den rechteringang, 0,30 M. boven
den bovenkant van het
plint, ongeveer 0,92 M.
boven beganen grond.

!

,

I

RONDE BRONZEN KRUISBOUT.

1,792

RONDE IJZEREN BOUT.

1,915

I

I

2

~

10
Merken
der
Volg- nauwkeurignum- heids·
mer. water·
past singen.

I

Hoogte in M.
Gemeente
en plaats van

Nadere

Omschrijving

plaatsbeschrijving.

van het merk.

het merk.

Verschil
boven I boven
A P
in M.
N.A.P. I tot n'u
O'eb
nan(l"evonden. 1
t:l
1
, nomen. I
I

i

I

I

I ANNA-PAULOWNA.
I
Stoomgemaal te
I. Kleine Sluis, geI
merkt nO. 2.

Zuidoostelijke of voorgevel, tusschen de beide
ingangen van het machinegebouw, 1,07 1\1. rechts
van den steenen dag van
den linker- en 1,38 M.
I links van den steenen dag
van den rechteringang ,
0,65 M boven den bovenkant van het plint, ongeveer 1.27 M. boven beganen grond.

1

I

RONDE BRONZEN KRUISBOUT

i

1,1

i

I
I
I
I

I

I
2,260 i

i
13

I

1

I

I

1

~

I
I
I

!

i

1

1

I

i

1

1
:

I

I
I

14

15

ANNA-PAU·

LOWNA.
W oning,nabij den
hoek van den
Kleiweg en den
weg van Kleine
Sluis naar van
Ew~iksluis,
bewoond door J.
Blauwboer en toebehoorende aan J.
van Geijtenheek
te Wageningen,
gemerkt H 27.
ANNA-PAU-

LOWNA.
Watermolen nO. 6
nabij het stoomgemaal nO. 1 te
vim Ew~iksluis,
gemerkt J, nO. 5.

16

ANNA-PAU-

LOWNA.
Stoomgemaal nO.
1 te van Ewijksluis.

17

ANNA-PAU-

LOWNA.
Schut- en uitwateringssluis, genaamd vanEwijksluis.

Zuidelijke of voorgevel,
0,57 M. rechts van het
vooruitspringend gedeelte
van dien gevel, ongeveer
0,07 M. boven beganen
grond.

I'

RONDE IJZEREN BOUT.

-

0,083

I

I

I

1

I

I
I
I

I

i
I
I

I
1

I

Voorzijde,
0,44 M.
rechts van den rechterzijkant der linker hoeklycene, 0,44 M. links van
den steenen dag van den
ingang, 1,51 M. onder
den onderkant van de
muurplaat, 0,95 M. boven
den bovenkant van het
houten dek over den buitenwaterloop.

RONDE IJZEREN BOUT.

Zuidoostelijke of voorgevel, 1,00 M. rechts van
den houten aanbouw,
1,03 M. links van den
steenen dag van de deur,
0,96 M. boven het plint,
ongeveer 1,60 M. boven
beganen grond.

RONDE BRONZEN KRUISBOUT.

2,281

Zuidelijke binnenvloeddeurkas, 1,10 M. rechts
van den linkerhoek der
kas, 0,40 M. onder den
bovenkant of twee lagen
metselwerk onder den
onderkant der dekzerk.

RONDE IJZEREN BOUT.

1,188

2,070
1
1
1

I
I
1

i
1

11

I

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

Gemeente

Nadere

en plaats van
plaatsbeschrijving.
het merk.

Hoogte in M.
Omschrijving

I

I

van het merk.

I,

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

I

ANNA-PADLOWNA.
Schut- en uit·
wateringssluis, genaamd van Ewijksluis.

Noordelijke vleugel van
het buitenfront, 0,73 M.
links van den westelijken hoek van den vleugel, 0,85 M. onder den
bovenkant of tien lagen
metselwerk onder den
onderkant der dekzerk.

VIERKANTE IJZEREN
BOUT
met
eene
horizontale
I
I groef, 24 m.M. hoog
i en 23 m.M. breed.
I
BOVENKANT.
i

2,881

ASSENDELFT.
Veerschipperswoning aan de
noordelijke z\ide
van het NoordZeekanaal,
gelegen In polder
I
IV, toebehoorende aan het rijk,
gemerkt nO. 582.

Westelijke zijgevel, 0,52
M. links van den voorgevel, 4,49 M. rechts van
den achtergevel, ongeveer
0,75 M. boven beganen
grond.

RONDE IJZEREN BOUT.

1,889

ASSENDELFT.
Veerschipperswoning aan de
noordelijke zijde
van het NoordZeekanaal,
gelpgen in polder
IV, toebehoorende aan het rijk,
gemerkt nO. 582.

Westelijke zijgevel, 0,47
M. links van den voorgevel, 4,54 M. rechts van
den achtergevel, ongeveer
1,22 M. boven beganen
grond.

ASSEl\lDELFT.
Stoomgemaal
,.Landbouw" van
den Assendelftschen Polder.

Rechter hoekpilaster
van den zuidwestelijken
of voorgevel, 0,26 M.
rechts van den linkerzijkant en 0,27 M. links
van den rechterzijkant
van dezen pilaster, vier
lagen metselwerk of 0,25
M. boven het plint, ongeveer 0,64 M. boven
beganen grond.

RONDE IJZEREN BOUT.

1,485

Rechter
hoekpilaster
van den zuidwestelijken
of voorgevel, 0,31 M.
rechts van den linkerzijkant en 0,22 M. links
I van
den rechterzij kant
I van dezen pilaster, 0,47
I M.
boven het plint, onI geveer
O,SG M. boven
I beganen grond.

RONDE BRONZEN KRUISBOUT.

1,709

18

I

I

I

I

,

1

2

4

I
5 I
I

I
I
...

I

I
I
I
I

ASSENDELFT.
Stoomgemaal
i "Landbouw" van
I
den AssendelftI
schen Polder.
I

I

I
I

i
I

- -I

I

I

I

I

I

I

I

RONDE

BRO~ZEN

KRUIS-

I

::!,357

BOUT.

I

I

I

1

I

I

I

I

I
I

I

12
Merken
der
Volg- nauwkeurignumheidsmer. waterpassingen.

I

1

Cl 387

I
Gemeente
I
I

Hoogte in M.
Omschrijving

Nadere

en plaats van

I

van het merk.

plaatsbeschr\jving.

het merk.

I
I

boven
N.A.P.
gelyonden.

'I

I

I

Voorgevel, tusschen den
Pro'estant~che kerk. rechterhoek van den gevel
en het contrefort rechts
van den ingang, 1,31 M.
rechts van dat contrefort, ongeveer 1,16 M.
I
I
boven beganen grond.
AVENHüRN.

I

boven Verschil
A.P.
in M.
tot nu
aange- I
nomen.

GROOTE KRUISBOUT
en twee pijpbonten, een
415 millimeters er hoven,
een 369 millimeters er
onder.
(Hiervan alleen nog
de benedenste pijpbout
aanwezig).

0,880

I

I

I
2

C2 305

AVENHüRN.
Herherg genaamd
,,\Velgelegen" aan
den weg van U rsem naar de sluis
"de\Vesterkogge".

Zuidelijke gevel, linkerzijde; de linkerkant van
den steen ligt 0,85 M.
van den linkerhoek des
gevels, de onderkant is
ongeveer gelij k met den
beganen grond.
(Binnenshuis).

PE;LMERKSTEEN
met een horizontale groef
en ingehakt hoogtecijfer
van 0,250 M. -t-- A.P.

0,22ó

la

Cl 371a BERGEN.
Brugwachterswoning aan de
Koedijker vlotbrug, gemerkt nO.
184, aan de westzijde
van het
N oord-Hollandsch
kanaal.

Voorgevel, 0,21 M. uit
den zuidoostelijken hoek
van het plint, 0,10 M.
onder bovenkant plint.

RONDFl GEGALVANISEERD
IJZERES BOUT.

1,907

1b

Cl 371b BERGEN.
Brug nO. 44 in den
Rijksweg AlkmaarNjeuwediep.

Noordelijk landhoofd,
2de voeg onder de hardsteenen dekzerk of 0,29
M. onder bovenkant dekzerk; 0,17 M. uit den
oostelijken vleugel.

RONDE IJzERENBou'f.

0,ó72

1

Cl 388

BERKHüUT.
Stoomgemaal der
Westerkoggen.

Noordelij ke gevel, tusschen de deur en het
linkerraam, 1,28 M. links
van het deurkozijn, 1,10
M. boven het plint.

GROOTE KRUISHOUT
en twee pijpbouten,een
400 millimeters er boven,
een 462 millimeters er
onder.

1,ó22

0,250

-

+0,025

13
Merken I
der
Volg- nauwkeurignum- heidsmer. water- I
passingen.
I
I
1

Cl 364

Hoogte in M.
Gemeente

Nadere

Omschrijving

plaatsbeschrij ving.

van het merk.

en plaats van
het merk.

I
BEVERWIJK.
Toren van de Protestantsche kerk

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

I

I!

Noordzijde, 2,38 M.
van den rechterhoek, 0,93
M. boven het plint.

HOOFDMERK
en twee p~jpbouten ,
een 445 millimeters er
boven, een 272 millimeters er onder.

5,776 I
I
I

i

iI

I
1

1

Cl 390

Cl 394

I

BLOKKER.
Katholieke kerk
te Westerblokker.

BOVENKAR8PEL.
Toren van de Protestantsche kerk.

Noordelijke gevel, onder het linker raam, 1,77
M. rechts van den linker
hoekpilaster, 1,32 M. boven het plint.

GROOTE KRUISBOUT
en twee pijpbouten ,
een 399 millimeters er
boven, een 227 millimeters er onder.

1,704 I

Westzijde, 0,50 M. links
van den ingang tot den
toren, 1,4U M. boven het
plint.

GROOTE KRUISBOUT
en twee pijpbouten ,
een 228 millimeters er
boven, een 285 millimeters er onder.

1,500 I

--.

I

I

I
I
I
I

I

-_._--

1

BUIK8LOOT.
8luis- en brugwachterswoning
nab\j de keersluis
te Buiksloot.

Noordelijke of voorgevel, 0,25 M. rech ts van
den steenen dag van de
deur, 0,25 M. boven het
plint.

RONDE IJZEREN BOUT.

3,795

2

BUIK8LOOT.
8luis- en brugwachters woning
nabij de keersluis
te Buiksloot.

Noordelijke of voorgevel, 0,19 1\1. rechts van
den steenen dag van de
deur, 0,25 M. links van
den linkerzijkant van den
onderdorpel van het rechts
gelegen raam.

RONDE BRONZEN KRUISBOUT.

4,070

I

3

BUIK8LOOT.
Keersluis.

Westelijke deurkas van
de meest zuidelijke deuren, twee lagen metselwerk onder den onderkant van de hardsteenen
dekzerk of 0,42 M. onder
den bovenkant van deze
dekzerk.

RONDE IJZEREN BOUT.

2,876

4

BUIK8LOOT.
Stoomgemaal van
het hoogheemraadschap "Waterland".

Westelijke gevel, in den
rechterhoekpilaster, 0,32
M. rechts van den linkeren 0,22 M. links van den
rechterhoek van dezen
pilaster, ongeveer 1,74 M.
boven beganen grond.

RONDE IJzEREN BOUT.

2,257

i

14
I

Merken i
der 1
Volg- nauw- I
I
nU::Il- keuri~heids- I
mer. water- iI
'p as - I
smgen. i
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 1\1.
totnu
geaangeI vonden. nomen. I
.

I

I

5

1

I
1

BUIKSLOOT.
Stoomgemaal van
hoogheemhet
raadschap "Waterland".

i

I
I

1

I

Cl 13

I
I
I

!

BfWNZ~~N

KRUIs-

DIEMEN.
Tolgaarderswoning bij de Vinkebrug.

!
i

i

Zuidwestelijke zijgevel,
midden onder het linker
raam 4,43 M. links van
het rechter contrefort,
4,41 M. rechts van het
linker contrefort, 1,54 M. I
boven
plin t.
I (Muurhetgescheurd
nabij I
I
het verkenmerk '.

HOOFDMERK
en
twee pijpbouten ,
een 282 millimeters er
boven, een 409 millimeters er onder.

Zuidwestelij ke gevel,
tusschen de beide ramen,
1,19 M. van het linker
raarn. 1,41 M. van het
rechter raam, 0,62 M. boven den raamdorpel.

2,213

I

I
I
I
II

HOOFDMERK
I 2,500
I en twee kleine ronde
I kruisbouten , een 471 I
millimeters er boven, I
I een 463 millimeters er

I

1

1

I onder.

I

I
I
II

--

I

2,481

BOUT

-----I

!

1

RONDE

I-

Cl 366 Ii CASTRICUM.
Katholieke kerk.
I

I

Westelijke gevel, in
den rechterhoekpilaster ,
0,41 M. rechts van den
linker- en 0,1:) 1\1. links
van den rechterhoek van
dezen pilaster, ongeveer
1,97 M. boven beganen
grond.

I

1

Cl 395

ENKHUIZEN.
Zuidertoren.

Westzijde, 1,77 M.links
van den ingang, 1,64 M.
boven het plint.

HOOFDMERK
en twee pijpbouten ,
een 388 millimeters er
boven, een 283 millimeters er onder.

2

C, 396

ENKHUIZEN.
Raadhuis.

Noordelijke
zijgevel,
vooruitspringend
gedeelte , tusschen het eerste en tweede raam van
den rechterkant, 0,98 M.
rechts van het groote
middelraam, 0,85 M. boven den sokkel.

GROOTE KRUISBOUT
I 4,697
en twee pijpbouten ,
een 377 millimeters er
boven, een 421 millimeters er onder.

3

Cl 397

ENKHUIZEN.
Gebouwtje voor
de rijkspeilschaal
bij
.den Dromedaris.

Noordzijde, 0,48 M.
links van het raam, 0,88
M. boven het plint.

PIJPEOUT.
en twee kleine ronde
kruisbouten , een 337
millimeters er hoven,
een 301 millimeters er
onder.

2,171

4,460
1

I

I

15
Merken I
der
Volg- nauwkeurignum- heidsmer. waterpasI singen.

Hoogte in M.
Gemeente

Omschrij ving

plaatsbeschrij ving.

van het merk.

het merk.

boven Verschil
boven
I AP
in M.
N.A.P. I tot n~
ge- I aan evonden.
g
i nomen. I
I

!

· ENKHUIZEN.
Schutsluis bij den
I
I Dromedaris.

5

Nadere

en plaats van

!

Peilschaal in het zuide- .MERK VAN "VOLZEE" op -0,057
lijke of buitensluishoofd ;
DE PEILSCHAAL
de deelstrepen der schaal met
ingehakt
opzijn uitgehakt in de hard- schrift: V.Z.
steenen hoekblokken aan
het zuidelijke naar het
westen gekeerde gedeelte
van den oostelij ken recht- I
standsmuur. Het merk
van" Volzee" op de schaal
komt overeen met de deelstreep van U,40 M. en ligt
3,32 M. onder den bovenkant der dekzerk. De
schaal is verdeeld in halve
decimeters opwaarts tellende tot 1,00 M.

I
I

1

!

I
I

i

6

ENKHUIZEN.
Schutsluis bij den
Dromedaris.

Peilschaal in het noor- MERK VAN "VOLZEE" OP - 0,026
delijke of binnensluisDE PEILSCHAAL.
hoofd; de deelstrepen der
schaal zijn uitgehakt in
de hardsteenen hoekblokken aan het noordelijke
naar het westen gekeerde
gedeelte van den oostelijken rechtstandsmuur. I
Het merk van " Volzee"
op de schaal komt overeen met de deelstreep van
0,40 M. en ligt 2,02 M.
onder den bovenkant der
dekzerk. De schaal is verdeeld in halve decimeters
opwaarts tellende tot
1,00 M.

l

I

I
I
1

:
!

i
!

.1

1

I

I
I
I

--I----I-------I---------I--------I---.---j---I

1

-

Cl 393

GRÜÜTEBRüEK.
Pro testantsche
kerk.

Noordelijke gevel onder het eerste raam links
van den ingang, 1, 7~ M.
links van het contrefort
naast den ingang, 1,11
M. beneden den onderkant van den hardsteenen
onderdorpel,
ongeveer
1,90 M. boven beganen
grond.

GROOTE KRUISBOUT
en twee pijpbouten ,
een 296 millimeters er
boven, een 245 millimeters er onder.

2,622

I
I

I[

I
i

I

~I-I

]6
Merken I
der
Volg- nauwkeurignum- heidsmer. waterpasI singen. I

Hoo~te

Uemeente
en plaats van

Nadere

Omschrijving

plaatsbeschrijving.

van het merk.

het merk.

boven Verschil
I boven I A.P.
N.A.P. I
in M.
.
O'e- I tot nu
I
aangeI vo~den·1 nomen'l
I

I
I

la

Cl 3ü7ai HAARLEl\L
!
Groote kerk.

I

I

HAARLEM.
Raadhuis.

2

Zuidzijde van het N 001'delijk contrefort van den
I westelijken gevel, 1,30 !VI.
uit den buitenkant, ongeveer 1,87M.boven beganen
gronp,.

HOOFDMEItK

en twee p\jpbouten,
één 300 mMo el' boven
• 30!)
•
,. onder.
Waterpassing verricht
door den Alg. Dienst
van den Waterstaat.
Proces-verbaal 1532.

Noordoostelijke of voorgevel, gedeelte links van
het bordes, links van het
linker raam, 0,58 M. van
den linkerhoek des gevels,
on~eveer 1,1)5 M. boven
beganen grond.

in M.

I

I 8,646)
I

GRoo'rE KRUISBOUT
en
twee pijpbouten ,
een 304 millimeters er
boven. een 413 millimeters er onder.

3,341

I

--I---I------I------··-----·-··~I-----------------I~--I~--I---I
1

2

3

Ij

(\ 250

Noordelijke of voorHAARLEMMERPIJPHOUT
LIEDE EN
gevel, vooruitspringend en twee kleine ronde
SPAARNWOUDE. gedeelte in den linker i kruisbouten , een 280
Huis " Zwanen- middenpilaster , 0,45 M. millimeters er boven,
burg" te Halfweg. van den rechterkant des een 395 millimeters er
pilasters, 0,:17 M. van den onder.
linkerkant des pilasters,
1,44 !VI. boven het plint,
ongeveer 1,7H 1\1:. boven
beganen grond.

2,072

HAARLEMMEROostelijke brug over de
LIEDE EN
gedempte gracht, ten
SPAARNWOUDE. noorden van het huis,
Huis " Zwanen- westzijde van den middelburg" te Halfweg. pijler ; de bovenkant van
den steen ligt ongeveer
0,68 M. onder het rijvlak
der brug, ongeveer 0,50
M. onder beganen grond.

0,099 ')

HAARLEMMERLIEDE EN
SPAARNWOUDE.
Protestantsche
kerk te Halfweg.

Zuidoostelijke of voor·
gevel, links van den ingang, 0,17 M. rechts van
den linker hoekpilaster
van het vooruitspringend
gedeelte, 0,3!) M. links
van het deurkozijn, 1,64
M. boven het plinL on-,
geveer 2,00 !Vl. boven
beganen grond.

MARMEREN PEILMERKSTEEN -

met eene horizontale
groef en ingehakt opschrift: A + P.
(Onzichtbaar).

HOOFDMERK

2,023

en twee pijpbouten, een
399 millimeters er boven,
een 464 millimeters er
onder.

Wellicht kwam deze g-roef overeen met het peilmerk of het nulpunt der peilschaal, vermeld in Kraijenhoff Hydrogr. Waarnem., XIe afd.,
pag. H-I<, nO. 2, of XIIe afd., nO. 2.
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Merken
der
Volg- nauwkeurignum- heidsmer. waterpasI singen.

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
geaangeI vonden.
nomeD. i
I

het merk.

4a

HAARLEMMERLIEDE EN
SPAARNWOUDE.
Woning nabij het
fort
de Liede.
Bewoner J. Vriesekoop. Eigenaar
J. Vriesekoop.
Gemerkt: A 157.

PIJPBOUT
Westelijke- of zijgevel, I
1,10 M. rechts uit den en twee kleine ronde
noordelijken hoek, 0,81 kruisbouten, een 293
M. links van den steenen millimeters er boven,
dag van het meest link- een 316 millimeters er
sche raam, 1,80 M. boven onder.
beganen grond.
Waterpassing verricht
door den Alg. Dienst
van den Waterstaat.
Proces-Verbaal nO. 1551

5

HAARLEMMERLIEDE EN
SPAARNWOUDE.
Uitwateringssluizen van Rijnland
te Halfweg. Middelste der drie
sluizen, genaamd:
"Middelsluis".

Zuidoostelijk penant; MARMEREN PEILMERKSTEEN 1,321
noordwestzijde, de boven- met eene horizontale
kant van den steen ligt groef en ingehakt op0,95 M. onder den onder- I schrift:
kant van de dekzerk.
I'
52 D. B. A. P.
aanwijzende 52 Rijn- I
landsche duim + A.P.
I
(Onbetrouwbaar).

1,275

1,360

+0,039

I:

8

Noordoostelijke zijgeHAARLE1IMERLIEDE EN
vel, 4,31 M. rechts van
SPAARNWOUDE. den achtergevel, 1,16 M.
Riiks Telegraaf- rechts van den steenen
kantoor, gemerkt dag van het raam, 0,72
N°.33?, gelegen in M. links van den voorden Houtrakpol- gevel, ongeveer 0,85 M.
der , nabij de boven beganen grond.
draaibrug
over
zijkanaal C.

RONDE IJZER)<}N BOUT.

1,403

9

HAARLEl\1l\IERLIIWE EN
SPAARNWOUDE. i
Rij ks Telegraaf-j
kantoor, gemerkt
N". 337, gelegen I
In den Houtrak- ,
polder, nabij de
draaibrug
over
Zijkanaal C.

RONDE BRONZEN KRUISBOUT.

1,751

RONDE IJZEREN BOUT.

1,612

J

'I

Noordoostelijke zijgevel, 1,28 M. rechts van
den steenen dag van het
raam, 0,59 M. links van
den voorgevel, ongeveer
1,20 M. boven beganen
O'rond
,..,

.

I

10

HAARLEMMERLIEDE RN
SPAARNWOUDE.
Draaibrug over
z.ijkanaal C, nabij
het
Noordzeekanaal.

:

i Noordelijke vleugel van
I het oostelijke landhoofd,
I 1,75 M. rechts van
het
I oostelijk einde van den
I vleugel, 0,25 M. onder den
bovenkant van de hardI steen en dekze.rk.

I

I

I

'i.

---------I-~---~----I--------I---I---I----I

l~l---:.....__---:..I
;_ _ t

I

....:--_!_,~

.:....--_ _
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18
Merken I
der
Volg- nauwl\:eurignum- heidswaterlner.1 pas!
singen. ,
I
I

2

!

Hoogte in M.
Gemeente
en plaats van
het merk.

Omschrijving

plaatsbeschrijving.

van het merk.

boven Verschil
b oven I AP
N.A.P. I tot
I in M.
gel.t~l'
vondel~.
.. 'ö~ !
nomen. I
•
I

l;U

I

f'f'O_

I

I

I
i

Cl 365a! HEEMSKERK.
Woning aan den
i
rijksstraatweg
I
nab\j den "Tol
londerHeemskerk",
I
!
toebehoorende
1
aan en bewoond
door B. van der
Kolk, /!emerkt 13

Oostelijke gevel, tusschen de beide ramen,
0,95 M. rechts van den
steenen dag van het linkeI' en 1,04 M. links van
den steenen dag van het
rechter raam, 0,74 M.
onder den onderkant van
de platte lijst, 1,61 M. I

!

1__l_l_5_·

PIJPBOUT

lc_b_o_ven

~egan~n gl~n~ __

1

1

I

II

i

I

_

!

----

I,

We""lijko gevel, rechte
HoOl<'D:lIERK
van den rechter ingang, en twee pijpbouten , een
0,50 M. links van het I 301 millimeters er boven,
rechter contrefort, 0,49 een 435 millimeters er
M. rechts van den hoek onder.
van den muur, 1,54 M.
boven het plint, ongeveer
2,09 M. boven beganen
grond.

-1-I-c-.-30-9-1 HEEMSTEDE.
Katholieke kerk.

I'

I.
!

I
I

I

4,079

!

-_.
!

3,851

I

1
I

I
I

I

I

I

I
I.
-----1--------------1-------

I

1

1

1

HE}jR-HUGOWAARD.
Brug in den weg
van Alkmaar naar
Oterleek over de
vaart van Alkmaar
naar Oter]eek, bij
de ringsloot aan
I
de grens der geI
meent. Oude,p.
I

_ _ _ _ _ _ _ 1

1

PEILMERKSTEEN
Noordelijk landhoofd,
I westelijke vleugelmuur; met een horizontale groef
de westelijke kant van den en ingehakt hoogtecijfer
van 0,478 M. + A.P.
I steen ligt 3,25 M. van den
I westelijken
hoek des
I vleugels, de bovenkant
0,79 M. onder den onderkant der eerste tandI vlechting, van boven af.
I
:
1

I
I

HEILO.
Woning aan den
Rijksweg
nabij
K.M. paal 25.
Bewoner P. v.Helderen.
Eigenaar P. v. Hel·
deren.

0,476

0,478

1+

0 ,002

1
I
1

i

1

I
1_ _- - _

I

!

--I

5,765

GROOTE KRUISBOU'.r
Zuidelijke zijgevel, 2,54 I
M. links van den ingang, I en twee pijpbouten, een
ongeveer 1,80 M. boven. 364 millimeters er boven,
I beganen grond.
I een 365 millimeters er
onder.
I

I'

!

I

2

!

I

I

- - - , - - -

I
Ct 3681 HEILO.
Protestantsche
kerk.

I

en twee ronde bronzen ,
kruisbouten , een 227 !
millimeters er boven,
een 283 millimeters er I
onder.

1

1

I

Nadere

1

'

I

I

I

1 en twee kleine ronde
kruisbouten,
i één 265 m.:Yr. er boven
I
.,
282
"
"onder.
I
Waterpassing verricht
~ door den Alg. Dienst
I van den Waterstaat.
I
Proces-verbaal 1549.

Voor- of Oostelijke
! gevel,
links van den
I houten
dag van het 2e
'Ilinksche raam 172 M;
Boven beganen grond
11,53 M.
I
•

t=~--,=__=_-=-_=__=_-=--=--=I,====~~-~\

3,127

PIJPBOUT

-'---~~____'

M.,.ken I
der
Volg- nauwnum- keurig-r
heidsj
mer.j
I singen.

';:::-1

I

Gemeente

2

!
I

en plaats van

j

het merk.

I

Nadere

Omschrijving

plaatsbeschrijving.

van het merk.

i

C) 379a HELDER.
Voormalig Tolhuis na. 2, in 'het
Koegras. Bewoond
door A. Wiering.
Eigenaar A. Wiering.
Gemerkt
A 101.
I

I

Zuidoostel\jke of voorgevel, 0,45 M. rechts van
den noordelijken muur
van het inspringend gedeelte in dien voorgevel,
0,75 M. links van den
steenen dag van het raam,
1,53 M. boven het plint,
ongeveer 1,74 M. boven
beganen grond.

PIJPBOUT.

Zuidoostelijke of voorgevel, 0,49 M. rechts van
den noordelijken muur
van het inspringend gedeelte in dien voorgevel,
0,72 M. links van den
verticaal van den :,;teenen
dag van het raam, U/i6
M. boven het plint, ongeveer 0,77 M. boven beganen grond.

RONDE IJzEREN BOUT.

HELDER.
,V' oning van den
Rijksarbeider van
het N. H. kanaal
nabij het Nieuweongeveer
diep,
200 M. voorbij
kilometerpaal 70.

Voorgevel, tusschen den
uitbouwen het linker
raam, 0,60 M. rechts van
dat linker raam, 1,:-3E>
M. boven het plint, ongeveer l/i5 M. boven
beganen grond.

PIJPBOUT
en twee kleine ronde
kruishouten, een 361
millimeters er boven,
een 381 millimeters er
onder.

HELDER.
Koopvaarders
schutsluis.

Binnensl uishoofd, noordwestelijke deurkas der
hinnen ebdeuren, 4,76
M. rechts van den linkerhoek der deurkas, 0,77
M. onder den bovenkant
der dekzerk.

HOOFDMERK
en een pijpbout, 286
millimeters er boven.

C) 379b HELDER.
Voormalig Tolhuis n". 2, in het
Koegras. Bewoond
I
door A. Wiering.
[
Eigenaar A. WieI
ring.
Gemerkt
A 101.
[

I

I

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

I

I

I

1

Hoogte in M.

I

2,871
I

I

I
I
II
1,906

I
[

I

I

3

4

C) 380

Cl 381

:

3,206
I
I
I

I
i

0,813

I
I

I
I
I

I
I

I

5
,I

C2 299

HELDER.
Koopvaarders
I
schutsluis.

I
I

6

C)382

HELDER.
Protestantsche
Nieuwe kerk.

Binnensluishoofct ; de
deelstrepen der peilschaal
zijn uitgehakt in d~ hardsteenen hoekblokken van
den zuidoostelijken rechtstandsmuur,aan den zuidwestkant der deurkas van
de binnen ebdeur. De
verdeeling gaat opwaarts
tot 1,20 M. + A.P. bij den
onderkant van de dekzerk.

NULPUNT DERPEILSCiIAAL,;
afgeleid uit de hoogte
der deelstreep 1,075 M.
+ A.P.

Noordelij ke of voorgevel, onder het linker
I raam, 2,54 M van den
linkerhoek des geyels,
ongeveer 1,55 M. boven
' beganen grond.

GROOTE KRUISBOUT
en twee pijpbouten, een
274 millimeters er boven,
een 224 millimeters er
onder.

0,053

O,noo

-0,053

I

i

-

I
I

3,267

I

20
Merken I
der
Volg- nauwkeurignum- heidsmer. waterpasI singen. I

Hoogte in M.
Gemeente
en plaats van

Nadere

Omschrijving

plaatsbeschrijving.

van het merk.

het merk.

iboven Verschil
b oven i AP
in M.
N.A.? i tot n~
o"cMd'
aange- I
von cn.
I
I nomen. I
I

1

I

I'

I

Cl 383 i HELDER.
Protestantsche
I
Wester kerk.
I

7

I
I
I

HELDER.
Woning van den
opzichter van den
waterstaat, naast
i
I
het loodskantoor.

8

C2 300 I

I

I

Vooruitspringend gedeelte van den noordelijken of voorgevel, links
van den uitbouw waarin
de deur geplaatst is,
1,25 M. rechts van den
linkerhoek van den voorsprong, ongeveer 1,80 M.
boven beganen grond.

HOOFDMERK

Voorgevel , onder het
penant tusschen de beide
ramen links van den ingang, de bovenkant 0,60
M. onder den bovenkant
der raamdorpels, ongeveer 0,45 M. boven beganen grond.

9

HELDER.
" Observatorium"
of "Landshok".

Noordelijke
toren,
noordoostelijk muurvlak,
1,44 M. links van den
rechterkant,
1,40 M.
rechts van den linkerkant
van dat vlak, ongeveer
0,73 M. boven beganen
grond.

10

HELDER.
Huisje voor de

Bovenkant van de rollaag van den put.

VIERKANTE BOUT

3,930

BOVENKANT.

RONDE KRUISBOUT

5,076

met een horizontale en
een verticale groef en
bijgeplaatst hoogtecijfer
van 5,00 M. + A.P.

RONDE IJZEREN BOUT
VLAKKE BOVENKANT
VAN DEN KOP.

4,298

HOOGKARSPEL.
Protestantsche
kerk.

HOOFDMERK
Zuidoostzijde, midden I
onder het raam, 3,8R M. I en twee pijpbouten, een
rechts van den linkerhoek, 473 millimeters er boven,
3,97 M.links van den re<6h- een 424 millimeters er
terhoek van den muur, onder.
1,50 M. boven het plint.
Het metselwerk is gescbeurd en weer dicht
gemaakt.

1,905

HOOGKARSPEL.
Protestantsche
kerk.

Zuidoostelijke
gevel,
onder het hoofdmerk.
Het metselwerk is gescheurd en weer dicht
gemaakt.

0,655

-!-I---I-

2

!

DB

peilschaal.

I

Cl 392

1

i
:
i

zonder groeven, 30 m.M.
hoog en 30 m.M. breed.

re~istreerende

1

2,622

en twee pijpbouten, een
243 millimeters er boven,
een 263 millimeters er
onder.
(Onbetrouwbaar).

I

VIERKANTE IJZEREN

Bou'I'
met één horizontale en
twee verticale groeven, 20
m.M. hoog en 20 m.M.
breed.
BOVENKANT.

5,00

-0,076
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Merken
der
nauwkeurignum- heidsmer. waterI
pasI singen.

I
I

Hoogte in M.
Gemeente

Nadere

Omschrijving

plaatsbeschrij ving.

van het merk.

en plaats van
het merk.

I

boven I Verschil
boven
I
A.P. I
'
M.
N.A.P.
In
tot
nu
,
geaange- :'
vonden. nomen.
'i
1

I

I

I

i

HOOGKARSPEL. I Voorgevel, 0,11 M.:
Stationskoffiehuis, rechts van den achter- :
bewoond door en gevel, 4,03 M. links van
toebehoorende aan den voorgevel, 0,24 M.
D. Degeling, on- boven beganen grond.
genummerd.
(De muur met cement
bepleisterd) .

V IERKANTE

met één horizontale en
twee verticale groeven,
1.5 m.M. hoog en 15
m.M. breed.
BOVENKANT.

HOOGKARSPEL.
Vaste brug in den
spoorweg over de
Sluissloot nabij
het station te
Hoogkarspel.

Noordelijke yleugel van
het westelijke landhoofd;
de linkerkant 0,11 M.
rechts van de aansluiting
van den vleugel aan he't
landhoofd. de rechterkant
1,24 M. links van den
rechterkant van den hoeksteen, de bovenkant 0,U6
M. onder den bovenkant
van den hoeksteen op de
bovengenoemde aansluiting.

5

HOOGKARSPEL.
Woning aan den
straatweg, nabij
den Tolweg te
Hoogkarspel, bewoon d door en
toebehoorende
aan P. van der
Laan,
gemerkt
I
A, nO. 65.

Zuidelijke of voorgevel,
1,15 M. rechts van den
westelijken zijgevel, 0,36
M. of zes lagen metselwerk
boven den bovenkant van
het plint, ongeveer 0,64
M. boven beganen grond.

RONDE IJZEREN

6

HOOGKARSPEL.
Woning aan den
straatweg, nabij
den Tolweg te
Hoogkarspel, bewoond door en
toebehoorende
aan P. van der
Laan,
gemerkt
A, nO. 65.

Zuidelijke of voorgevel,
1,02 M. rechts van den
westelijken zijgevel, 0,93
M. of zestien lagen met·
selwerk boven den bovenkant van het plint, ongeveer 1,21 M. boven beganen grond.

RONDE BRONZEN
BOUT.

7

HOOGKARSPEL. I Zuidelijke of voorgevel,
Woning aan den 1 midden onder de beide
Schenk~eldijk, m
links van de deur gelegen
de buurt Zwaag- ramen, 0,32 M. rechts
dijk,
bewoond van den verticaal van den
door J. Wagenaer steenen dag van het linker
en toebehoorende en 0,34 M. links van den
aan H. Koopman. verticaal van den steenen
dag van het rechter raam,
0,58 M. onder den onderkant van de onderdorpels
der ramen, ongeveer 0,31
M. boven beganen grond.

4

I

-0,806

IJZEREN
BOUT

-1,029

PEILMERKSTEEN

met eene horizontale
groef zonder ingehakt
hoogtecijfer.
BOVENKANT VAN DEN
PEILMERKSTEEN.

BOUT~

KRUIs-

RONDE IJZEREN BOUT.

I

0,040

0,612

I-o,nu

22
Merken I
der I
Volg- nauwkeurignum- heidsmer. waterpasI sin gen. I

Gemeente
en plaats van

Hoogte in M.

iI

Kadere
plaatsbeschrij ving.

het merk

I
:
i

Omschrijving

i

van het merk.

Verschil
boven I boven
N.A.P.
A.P.
in M.
tot nu
o"evo~den. aangenomen. I

!

I

I
HOORN.
Protestantsche
Oosterkerk.

HOOFDMERK
Voorgevel, lin ks van I
den ingang, 0,19 M. links et: twee pijpbouten, een
van den linker deurpilas- 530 millimeters er boven,
ter • ongeveer 2,30 M. een 460 millimeters er
onder.
boven beganen grond.

2

HOORN.
Keersluis bij den
Hoofdt.oren.

Westel\jk of binnenfront, westz\jde van den
zuidelijken rechtstands·
muur; de zuidzijde van
den steen ligt 1,48 M. van
den zuidelijken kant van
den rechtstandsmuur, de
bovenkant 2,63 M. onder
den bovenkant der dekzerk.

3

HOORN.
Keersluis bij den
Hoofdtoren.

Westelijk of binnenfront, 1,0.5 M. boven de
groef van laatstgenoemden peilmerksteen.

V JERKANTE BOUT
met eene horizontale
Il:roef, 2.5 m.l\!. hoog en
25 m.M. breed.

2,056

HOORN.
"Kleine sluisje",
of "Sluis aan het
kleine Oost".

Peilschaal in den ooste· NULPUNT DER PEILSCHAAL,
lijken rechtstandsmuur met rechtsche verdeevan het zuidelijke of bui- I ling in meters, af~eleid
tenfront, naar het zuiden uit de hoogte der deelgekeerd muurvlak; de streep 1,80 iII. + A.P.
bovenkant van de schaal
ligt 0,70 M. onder den
bovenkant van de dekzerk. De schaal heeft I
twee verdeelingen, de '
rechtsche in meters, de
linksche In rijnlandsche
voeten.

0,055

4,738

PEIL~IEnKsTEEN

I

0,714

0,71

-0,004

0,000

-0,05.5

met eene horizontale
groef
en
ingehakt
hooll;tccijfcr van 0,71 M.
+ A.P.

\1

I'

,I

I

-1-

~C-,-1-9-

I

!
I

-----1----1
I ...

-L-A-R-E-N-.-----'·-NOO,d,;jde, 2,55 M. van I

Toren van de Protestantsche kerk.

den rechterhoek, 2,52 M.
van den links gelegen
kerkmuur, 1,88 M. boven
het plint.

8.312

HOOFDMERK
en twee kleine ronde
kruisbouten , een 492
millimeters er boven,
een 500 millimeters er
onder.

I

'I
I
I

~1-11--- --------l------·--~-------~·I-------------~I-----IiI
I
I
'

I

l\IEDEMBLIK.
Kolksluis nah\j
het stoomgemaal
van "de vier N 001'd" Koggen".

Noordel\jk front, 0,265
RO:i'DE IJZEREN BOUT.
M. onder den bovenkant I
of twee lagen metselwerk :
onder den onderkant van I
de dek,,,k.
I

]

i

'---I

I

i

2,3.56

I
I
I

I
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Merken I
der
Volg- nauwkeurignum- heidsmer. waterpasI sin gen.

Hoogte in M.
Gemeente
en plaats van

Nadere
plaatsbeschrij ving.

Omschrijving
boven
N.A.P.
gevonden.

van het merk.

het merk.
I

2

MEDEMBLIK.
!Stoomgemaal van
"de vier :rol oorder
Koggen".

Oostel\jke inkassing van I
den zuidelijken zijgevel,
1,60 M. links van den I
voorgevel, 0,250 M. onder I
den bovenkant of drie
lagen metselwerk onder
den onderkant der rollaag, ongeveer 0,25 M.
boven beganen grond.

3

MEDEMBLIK.
Stoomgemaal van
"de vier Noorder
Koggen".

5

1

1

1

I

';

RONDE IJZEREN BOUT.

2,167

Oostelijke inkassing van
den zuidelijken zijgevel,
0,98 M. rechts van den
linker en 0,99 M. links
van den rechterz\jkant
van de inkassing, 0,23
M. of vier lagen metselwerk boven den bovenkant der rollaag.

RONDE BRONZEN KRUISBOUT

2,657

l\IEDEMBLIK.
Pakhuis van de
zouterij aan de
oosterhaven
te
Medemblik, toebehoorende aan
S. Braaf, gemerkt
W 2, nO. 36.

Zuidoostelijke of voorgevel, links van den ingang der zouterij, 0,31
M. rechts van den steenen
dag van het raam, 0,29
M. links van de scheidin/2;
van het pakhuis en de
zouterij, ongeveer 1,20
M. boven beganen grond.

RONDE IJZEREN BOUT.

3,488

6

MEDEMBLIK.
Pakhuis van de
zout6rij aan de
oosterhaven
te
Medemblik, toebehoorende aan
S. Braaf, gemerkt
W 2, nO. 36.

Zuidoostelijke of voorgevel, links van den ingang der zouterij, 0,25
M. rechts van den stee·
nen dag van het raam,
0,35 M.links van de schei·
ding van het pakhuis en
de zouterij, ongeveer 1,69
M. boven beganen grond.

RONDE BRONZEN KRUISI
BOUT.

3,983

7

l\IEDEMBLIK.
Rolbrug over de
haven te Medemblik.

Westelijke vleugel van
het zuidelijke landhoofd;
het midden van den bovenkant van den steen
ligt 0,91 M. onder den
bovenkant van de dekzerk.

PEU.MERKSTEEN

1,25G

met eene horizontale I
groef
en
ingehakt I
hoogtecijfer van 1,232
M. + A.P.
De steen lS 0,16 M.
hoog en 0,43 M. breed.

I boven Verschil
I AP
tot n~ in M.
aan e- I
I nomen.
g
I
I

1,232

-0,024
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Merken
der
Volg- nauwkeurignum- heidsmer. waterpasI singen.

I

I
Gemeente

Nadere

en plaats van

Omschrijving

plaatsbeschrijving.

van het merk.

het merk.

Hoogte in M.

I

Verschil
hoven
A.P.
in M.
tot
nu
i <Ye:langeI
'"
i vonden.
nomen.,

i boven
: N.A.P.

I

I

I MEDEMBLIK.
I Westelijke vleugel van I
NULPUKT DER
Rolbrug over de , het zuidelij ke landhoofd; I GEi~MAILj.F,ERD IJZEREN
PEIJ.SCHAAL,
haven te Medem- I de rechterzij kant van de
schaal ligt 0,66 M. links afgeleid uit de hoogte
blik.
I van den linkerzij kant van der deelstreep 1,38 M.
I
den peilmerksteen. De -+- V.Z.
I,
,
peilschaal, breed 13 e.M.,
I
I
tegen eene plank aan het
I
landhoofd bevestigd, heeft
I
het opschrift: "R\iksPeilschaal + V.Z.". De
verdeeling, in centimeters
aangebracht, telt tot 2,40
M. + V.Z.

8

0,251 I V.Z.

1

1

I

1

1

MEDEl\IBLIK.
Logement aan de
Kaasmarkt te Medemblik, toebehoorende en beo
woond door B.
Bol, gemerkt W
2, nO. 2.

10

! !\1EDEMBLIK.

11

,
I

1

4

Logement aan de
Kaasmarkt te Medem blik, toe behoorende aan en
bewoond door B.
Bol, gemerkt W
2, nO. 2.

l\1UIDEN.
Protestantsche
kerk.

i C2

7

I

Voorgevel, 0,47 l\I.lin ks
van den linkerzij kant van
de houten deuromlijsting,
0,36 M. boven de hamsteenen stOE'p.

RONDE IJZEREN BOUT.

2,926

Voorgevel,
0,41 M.
rechts van den rechterzijkant van de raamomlijsting, 0,42 M. links van
den linkerzijkant van de
deuromlijsting, 0.93 ~L
boven de hardsteenen
stoep.

RONDE BRONZEN KRUISBOU'f.

3,491

Linker pilaster, of pijler
tusschen het hoofdportaal
en het schip der kerk,
aan de buitenzijde des
pilasters, 0,86 M. van
den linkerkant, 1,20 M.
boven het basement, 2,26
M. boven den vloer.

HOOFDMERK
en twee kleine ronde
kruisbouten , een 484
millimeters er boven,
een 479 millimeters er
onder. (Het merk is van
buiten zichtbaar als de
deuren openstaan).

3,740

PEILMERKSTEEN
zonder groef.
HET MIDDEN VAN HET
OMLIJS'fE VLAK.

-0,039

RONDE GEGALVANISEERD
IJZEREN BOUT.

0,242

l\IUIDEN.
Caponnière-gebouw.

,i
I
1

5a i Cl 15a

i

l\IUIDEN.
vVatergang van
het stoomgemaal
van den Noordpolder.

I Zuidelijk- of buitenI front, oostelijk penant,
0,30 M. westelijk van den
loostelijken hoek, met den
I bovenkant 0,24 M. onder
I den bovenkant der dek[ zerk.
I
1

I

1

NIEUWENDAM.
Woning aan den
Noorder IJ dijk,
bewoond
door
J. van Waning,
toebehoorende aan
G.
Vonkelberg,
gemerkt nO. 5.

Zuidwestelijke of voorgevel, tusschen de beide
rechts van den ingang
gelegen ramen, 0,25 M.
rechts van den steenen
dag van het linker en
0,26 M. links van den
steenen dag Van het
rechter raam, zeven lagen
metselwerk boven den
onderkant der
raamdorpels, ongeveer 1,36 M.
boven beganen grond.

RONDE BRONZEN KRUISBOUT.

3,693

26
Merken
der
Volg- nauwkeurignum- heidsmer. waterpassingen.

I

Hoogte in M.
Gemeente
en plaats van

I

Nadere

Omschrijving

plaatsbeschrijving.

van het merk.

het merk.

I

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

NIEUWENDAM.
Graanpakhuis, genaamd "Ceres",
toebehoorende
aan de firma wed.
K.
Cleyndert,
ongenummerd.

Noordelijke gevel, 1,37
M. rechts van den rechterzijkant der lycene, 0,26
M. links van den linkerzijkant van den gedenksteen, één laag metselwerk of 0,07 M. boven
den bovenkant van het
plint.

4

NIEUWENDAM.
Graanpakhuis, genaamd "Ceres",
toebehoorende
aan de firma wed.
K.
Cleyndert,
ongenummerd.

Noordelijke gevel, 0,33
M. links van den linkerzijkant van den gedenksteen, In de voeg overeenkomende met den bovenkant van dezen steen,
0,23 M. boven den bovenkant van het plint.

RONDE BRONZEN ~UUIs
BOUT.

3,616

1

OOSTZAAN.
Schut- en uitwateringssluis aan
den
Oostzaanschen Overtoom.

Oostelijke rechtstandsmuur van de schutkolk,
ten noorden van de vaste
brug, een laag metselwerk onder het hardsteenen hoekstuk , 0,91 M.
rechts van den schuinen
kant der vlechting, 0,28
M. links van den rechterhoek en 0,24 M. onder den
bovenkant van genoemd
hoekstuk.

RONDE IJZEREN BOUT.

2,622

2

OOSTZAAN.
Steenen beer ten
noordwesten van
de militaire Post
nO. 1 aan den
Noorder IJ- en
Zeedijk.

NOORDWESTELIJK EINDE
VAN DE AFDEKKING.
BOVENKANT.

3,720

3

RONDE IJzEREN BOUT.

3,455

I

I
I

I

I
4

OOSTZAAN.
Schuur van de
boerderij,
genaamd "de Graanvoorvisch.:boerderij", gelegen in
Polder VIII, toebehoorende aan
het Doopsgezinde
Weeshuis te Haarlem en bewoond
door P. Lagrouw,
gemerkt A, nO. 244.

Noordoostelijke zijgevel,
0,90 M. links van den linkerzijkant en zeven lagen
metselwerk onder den
onderkant van den onderdorpel van de meest
rechtsche lichtopening,
1,63 M. onder den onderkant van de gootlijst,
ongeveer 1,00 M. boven
beganen grond.

RONDE IJZEREN BOUT.

0,013
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Merken
der
Volg- nauwkeurignum- heidsmer. waterpasI singen.

Hoogte in M.
Gemeente

Omschrijving

plaatsbeschrijving.

van het merk.

het merk.

boven Verschil
b oven
A.P.
NAP
in M.
. "
tot nu
gevonden., aangenomen. !
I
f

OOSTZAAN.
Schuur van de
boerderij,
genaamd "de Graanvoorvisch-boerderij", gelegen in
Polder VIII, toebehoorende aan
het Doopsgezinde
Weeshuis te Haarlem en bewoond
door P. Lagrouw,
gemerkt A, nl. 244.

5

Nadere

en plaats van_

Noordwestelijke
zijgevel, 0,83 M.links van den
linkerzij kant en één laa?
metselwerk van den onderkant van den onderdorpel van de meest
rechtsche lichtopening ,
1,27 M. onder den onderkant van de gootlijst,
ongeveer 1,36 M. boven
beganen grond.

RONDE BRONZEN KRUIsBOUT.

0,371

1

-I--I~~I------------------~I
1

Cl 385

OTERLEEK.
Raadhuis.

GROOTE KRUISBOUT
I
Noordoostelijke zijgevel, I
tusschen het eerste en en twee pijpbouten, een I
tweede raam van den 485 millimeters er boven,
rechterkant, 0,37 M. links een 419 millimeters er
van het rechter raam, onder.
I
1,38 M. boven het plint.

- - - 1 - - - - - 1 - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - I- - - - 1 - - - - 1 - - - - - )

la

Ct 149a OUDER-AMSTEL.
R. K. Kerk te

Duivendrecht.

Voorof Oostelijke
PrJPBOUT
I 0,722
gevel, Linker- of Zuide- en twee kleine ronde
lijke toren, 0,33 M. links kruisbouten, een 287
van de Noordzijde van millimeter er boven, een
genoemden toren 1,28.M. 313 millimeter er onder.
Waterpassing van den
boven het hardsteenen
plint.
Alg. Dienst van den
Watt-rstaat.
I
Proces-Verbaal 1547.
1

--_1-----1----------1-----------------------------------1-----1----1

1

PETTEN.
Protestantsche
kerk.

Westzijde,midden onder
het derde raam van den
rechterhoek, 1,31 M. links
van het rechter contrefort, 1,33 M. rechts van
het linker contrefort,
ongeveer 1,60 M. boven
beganen grond.

HOOPDMERK
en twee pijpbouten, een
289 millimeters er boven,
een 326 millimeters er
onder.

2

PETTEN.
Bekleedingsmuur
aan den binnenteen van den zeedijk, tegenover
de bergloods van
den waterstaat.

De noordzijde van den
steen ligt 3,01 M. ten
zuiden van den zuidkant
der trap in den bekleedingsmuur, de bovenkant
0,23 M. onder den bovenkant van den muur.

PEILMERKSTEEN
1,877
met uitstekende nok of
tafeltje
en ingehakt I
hoogtecijfer van 2,00 M. I
+ A.P.
BOVENVLAK VAN DE NOK.

1

4,345

2,00

+0,123
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Merken
der
Volg- nauwkeurignum- heidsmer. waterpassingen.
I

I

Gemeente
en plaats van

Hoogte in M.

Nadere

Omschrijving

plaatsbeschrij ving.

van het merk.

het merk.
I

I

I

1

boven Verschil
boven
A.P.
N.A.P. tot
in M.
nu
gevonden. aangenomen. I

RANSnüRP.
Zuidelijke rechtstandsmuur van
den buitenwaterloop van het
stoomgemaal te
Schellingwoude.

Noordelijk muurvlak,
0,31 M. onder den bovenkant der dekzerk.

RONDE IJzEREN BOUT.

3,185

2

RANSnüRP.
Sluismeesterswoning, , aan het
begin van den
dam te SChelling-I
woude, toebehoorende aan het rijk.

Zuidoostelijke of voor- I RONDE IJzEREN BOUT.
gevel , in den pilaster
links van den ingang, 0,21
M. rechts van den linker
en 0,20 M. link, van den
rechterhoek van dezen
pilaster, 0,65 M. of elf
lagen metselwerk hoven I
het plint, ongeveer 1,27 .
M. boven beganen grond.

4,702

3

RANSnüRP.
Sluismeesterswoning, aan het
begin van den
dam te Schelling.
woude, toebehoorende aan het rijk.

Zuidoostelijke of voor- RONDE BRONZEN KRUISgevel, in den pilaster
BOUT.
links van den ingang, 0,16
I M. rechts van den linker
en 0,25 M. links van den I
rechterhoek van dezen
pilaster, 1,04M. ofachttien I
lagen metselwerk boven
het plint, ongeveer 1,66
M. boven beganen grond.

5,090

1

I

Voorgevel, 0,40 M.
rechts van den steenen
dag van den linker en
1,91 M. links van den
steenen dag van den rechteringang, 0,54 M. onder
den onderkant van den
onderdorpel van het raam,
0,64 M. boven het plint,
ongeveer 1,07 M. boven
beganen grond.

RONDE IJZEREN BOUT.

3,170

Zuidoostelijke of voorgevel, tusschen de beide
rechts van den ingang
gelegen ramen, 0,71 M.
I rechts van den steenen
dag van het linker, en
0,33 M. links van den
steenen dag van het rechterraam, 0,52 M. boven
het plint.

RONDE IJZEREN BOUT.

3,444

RANSnüRP.
Woning aan den
Noorder IJ- en
Zeedijk, bewoond
door K. Visser en
toebehoorende
aan D J. Roest
te Utrecht, gemerkt B, nO. 3a.

4

I

05

I

I

RANSnüRP.
Huis, bewoond
door den predikant, toebehoorende aan de Hervormde gemeente
te Ransdorp, gemerkt B, n". 33.

I

,

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

Gemeente
I

en plaats van
het merk.

I
I

,

I

Hoogte in M.

Nadere

Omschrijving

plaatsbeschrij ving.

van het merk.

I

I

RAN8DORP.
Huis, bewoond
door den prediI
kant, toebehooI
!
rende aan de HerIi
vormde gemeente
te Ransdorp, gemerkt B, nO. 33.

6

I

I

I

I

Zuidoostelijke of voorgevel, tusschen de beide
rechts van den ingang
gelegen ramen, 0,72 M.
rechts van den steenen
dag van het linker en
0,31 M. links van den steenen dag van het rechter
raam, 0,91 M. boven het
plint.
(Door het witten van
I den gevel onduidel~ik
zichtbaar).

II

I RONDE BRONZEN KRUIS-

!

I

3,333

BOUT.

I
I

II
i

i

iI

I

I
I
I

I

I
I

I

I

iI

I

II

I

RAN8DORP.
I Noordzijde, geplaatst III
NULPUNT DER
Steig-er ten westen I tegen een houten peil- I GEËMAILLEERD IJzEREN
van den vuurtoren. schaal;
de peilschaal I
PEILE'CHAAL,
draagt
het opschrift: afgeleid uit de hoogten
"R P.", is verdeeld in een- I der deelstrepen 1,74 M.
timeters en telt tot 2,00 I en 1,78 M. + A.P.
M. + A.P.
!
I

11

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

I
+0,007 II 0,000

·-1

I ---~

I

1

2

Cl 372a SCHOORL.
Steenen duiker
onder den westelijken kanaaldijk,
ten noorden van
de vlotbrug bij
Schoorldam.

008telijk front, 1,00 M.
links van den rechterkant, 0,98 M. rechts van
den linkerkant van dit
front, 0,48 M. onder den
hovenkant van de 1'01laag.

RONDW IJZEREN BOUT.

Ct 372b SCHOORL.
remWestelijk
mingwerk
ten
noorden van de
vlotbrug,
II
vóór
I
bovengenoemden
duiker.

In de noordelijke zijde
van den meest noordelijken paal ter hoogte
van de tweede gording.

RONDE IJZEREN BOUT.

8CHOORL.
Tolgaarderswoning bij den tol
nabij Schoorldam
aan het NoordHollandsch kanaaI tusschen de
kilometerpalen 40
en 41.

Oostelijke of voorgevel,
links van het noordelijke
raam, 0,61 M. links van
de linkerdagzijde van het
metselwerk van dit raam,
0,80 M rechts van den
steenen dag van de deur;
1,43 M. boven het plint.

I

2a

I
3

Cl 373

SCHOORL.
Protestantsche
kerk.

0,037 I
I
I

!
i
i
I

0,048
I

II
I

PIJPBOUT.

2,936

GROOTE KRUISBOUT.
en twee pijpbouten ,
een 391 millimeters er
boven, een 354 millimeters er onder.

9,069

!

I
Westelijke of voorge- II
vel, links van den ingang,
1,35 M. rechts van het I
linker contrefort, 1,1R M.
boven het plint.
I

I

-0,007

----

30

Merken
der
Volg- nauwkeuri~-

nummer.

I

heidswaterpassingen.

I

I

i

Gemeente

Nadere

en plaats van

plaatsbeschrij ving.

het merk

I
SCHOOTEN.
Tolgaarderswoning aan den Slaperdijk, gemerkt
B, nO. 43, bewoond door W.
de Vries en toebehoorende aan
B. ten Heuvel te
Amsterdam.

1

I

Hoogte in M.

I

Omschrijving

I
I

van het merk.

I

I

I
Zuidoostelijke zijgevel, I RONDE IJZEREN BOUT.
4,10 M. rechts van den
achtergevel, 0,66 M.links
van den voorgevel, 0,43 I
M. boven het plint, on- I
geveer 0,61 M. boven beganen grond, tien lagen
metselwerk onder de rollaag onder het raam.

SCHOOTEN.
Tolgaarderswoning aan den Slaperdijk, gemerkt
B, nO. 43, bewoond door W.
de Vries en toebehoorende aan
E. ten Heuvel te
Amsterdam.

Zuidoostelijke zijgevel, i RONDE BRONZEN KRUIS4,16 M. rechts van den
Bou'r.
achtergevel, 0,60 M. links I
van den voorgevel, 0,74 II
M. boven het plint, on- I
geveer 0,92 M. boven be- I
ganen grond, drie lagen I
I metselwerk onder de rolI
laag onder het raam.
I
I
-

I

I

],683

I

I

2

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

-

- ----

~-_.-

1,997

I

I

-

I

I

I

I

1

C1 303

SLOTEN.
R:tadhuis te Sloterdijk.

I

Zuidoostelijke of voor- II
GROOTE KRUISBOUT
~evel, midden onder den
en
twee pijpbouten ,
steen met het gemeente- een 386 millimeters er
wapen tusschen de ramen I boven, een 402 milliIn het vooruitspringend meters er onder.
gedeelte des gevels, 0,41 I
M. van beide raamkozijnen, 1,45 M. boven het
plint, ongeveer 1,81 M.
boven het trottoir.

3,129

I

I
I
I

I

I

1

SPAARNDAM.
Steenen duiker
onder den Slaperdijk, nabij den
Watermolen aan
de Heksloot.

2

SPAARNDAM.
Paal in de kom
van den watermolen.

Zuidwestelijk
front,
RONDE IJzEREN BOUT.
0,44 M. rechts van den I
linker- en 0,46 M. links
van den rechterhoek van
het terugspringend muurvak, 0,12 M. of twee lagen I
metselwerk onder den
onderkant der dekzerk, I
0,49 M. boven den top
van de doorstroomingsopening.
Noordzijde.

-0,374

NULPUNT DER
-0,058
HOUTEN PEILSCHAAL,
afgeleid uit de hoogten
der deelstrepen 0,71 M.
en 0,90 M. + A.P.

0,000

I

+0,058

31
Merken
der
Volg- nauwkeurignum- heidsmer. waterpassingen.
I
4

5

I
Gemeente
en plaats van
het merk.

I

!

Hoogte in M.

Nadere

Omschrijving

plaatsbeschrij ving.

van het merk.

I

I

I

Noordelijk muurvlak I RONDE BRONZEN KRUISvan het koor, 2,40 M. I
BOUT.
rechts van den linker- en
1,26 M. links van den
rechterhoek van genoemd
muurvlak, 0,78 M. boven
het plint, 0,74 M. onder
den onderkant van de
cordonlijst.

8PAARNDAM.
Hervormde kerk
te Spaarndam.

Noordelijk muurvlak
van het koor; 2,32 M.
rechts van den linker en
1,34 M. links van den
rechterhoek van genoemd
muurvlak, 0,55 M. boven
het plint, 0,97 M. onder
den onderkant van de
cordonlijst.

8PAARNDAM.
Hervormde kerk
te Spaarndam.

boven Verschil
boven
A.P.
in M.
N.A.P. tot nu
ge- I aangeI vonden. nomen.!
I
I
3,512

I

RONDE IJzEREN BOUT.

3,283

I

I

I

6

8PAARNDAM.
Machinegebouw
van het stoomgemaal van Rijnland

Noordelij ke of voorgevel, 0,46 M. rechts van
den steenen dag der poort,
0,46 M. links van den
verticaal van den steenen
dag van het raam, 0,12 M.
I of twee lagen metselwerk
boven het plint, Ollgev~er
0,50 M. boven de bestraL
ting.

RONDE BRONZEN KRUISBOUT.

1,545

7

8PAARNDAM.
Sluis voor het
stoomgemaal van
Rijnland,
genaamd de Nieuwe
Sluis.

Westelijke dagzijde van
den oostelijken rechtstand,
ongeveer 0,17 M. rechts
van de aansluiting van
den rechtstand en den
vleugel, 1,88 M.links van
den linkerzij kant der
schotbalksponning
der
deurkas, 0,225 M. of vier
lagen metselwerk onder
den onderkant of 0,425
M. onder den bovenkant
der dekzerk.

RONDE IJZEREN BOUT.

3,108

I

32
Merken
der
Volg- nauwkeurignum- heidsmer. waterpassingen.
I
I

Uemeente
en plaats van

Omschrijving

plaatsbeschrijving.

van het merk.

I

i

I

Hoogte in M.

Nadere

het merk.

URSEM.
Katholieke kerk.

Cl 386

1

I

I
I

. Verschil

boven
N.A.P.
ge. vonden.

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

I

Noordoostelijke gevel, i
HOOFDMERK
-0,188
in het voorvlak van het en
twee pijpbouten ,
tweede contrefort van I een 305 millimeters er
den rechterkant, 0,28 M. boven, een 421 milivan den rechterkant van nreters er onder.
I
het contrefort, ongeveer I
1,65 M. boven beganen
g-rond.
I
I
I
I
I
I

I

1

2

Cl 358

VELZEN.
Protestantsche
kerk te Sandpoort.

!

Cl 359

VELZEN.
Protestantsche
kerk te Velzen.

VELZEN.
Brug in den rijksstraatweg
over
het NoordzeekanaaI te Velzen.

13

I 4,785
Voorgevel, onder het \
HOOl<'DMERK
linker raam, 1,29 M.links en twee pijpbouten , I
van het contrefort ter I een 337 millimeters er
linkerzijde van den ln- boven, een 388 milligang, 1,16 M. boven het I meters er onder.
plint.
I
I
Oostelijke of voorgevel, I
GROOTE KRUISBOUT
5,281 I
onder het linker raam, en twee pijpbouten ,
2,12 M. van den linker- I een 377 millimeters er
hoek des gevels, ongeveer boven, een 247 milli1,80 M. boven beganen I meters er onder.
grond.

Westelijke vleugel van
het zuidelijk landhoofd,
2,96 M. rechts van den
noordel~jken hoek en 3,40
M. links van den westelijken hoek van den vleugel, 0,26f> M. onder den
bovenkant der dekzerk,
ongeveer 0,58 M. boven
het talud van den kanaald~jk.

RONDE IJZEREN BOUT

2,753

I

6

C2 292

VELZEN.
Huis gemerkt C
nO. 8, in de Amstelstraat , hoek
Amstelkade , te
IJmuiden.

Oostelijke gevel, onder I
PEILMERKSTEEN
het penant tusschen de met uitstekende nok of
twee kleine ramen in het tafeltje, met ingehakt
vooruitspringende
ge- hoogtecijfer.
deelte des gevels, 0,97 M. BOVENVLAK VAN DE NOK.
links van den rechter
middenpilaster , 0,99 M.
rechts van den middelpilaster.

7

Cl 361

VELZEN.
Noordzeesluizen
te IJmuiden.

Noordelijke deurkas van
de buitenebdeuren der
noordelijke in 1872 gebouwde groote schutsluis,
5,36 M. van den rechterhoek der deurkas , 0,71
M. onder den bovenkant
der dekzerk.

HOOFDMERK.

I

5,950

2,716

I

33
Merken
der
Volg- nauwkeurignum- heidsmer. waterpasI singen.

Cl 363

11

Omschrijving

plaatsbeschrij ving.

van het merk.

Zuidelijke deurkas van
de buitenebdeuren der
noordelijke in 1872 gebouwde groote schutsluis,
6.89 M. van den linkerhoek der deurkas , 0,76
M. onder den bovenkant
der dekzerk.

P.JPBOUT.

Zuidelijke deurkas van
de buitenebdeuren der
kleine schutsluis, 2,45 M.
van den linkerhoek der
deurkas, 0,83 M. onder
den bovenkant der dekzerk.

PIJPBOUT.

het merk.

VELZEN.
Noordzeesluizen
te IJmuiden.

VELZEN.
Noordzeesluizen
te IJmuiden.

10

Nadere

en plaats van

VELZEN.
Noordzeesluizen
te IJmuiden.

8

9

Hoogte in M.
Gemeente

VELZEN.
Noordzeesluizen
te IJmuiden.

boven Verschil
b oven
NAP
A.P.
in M.
. "
tot nu
gevonden. aangeI
I nomen. I
2, 632

1

I

·1

I

I

I

2,603 .

I

Buitenfront van
de
kleine sluis, zuidelijke
rechtstandsmuur , afgerond gedeelte, west- of
zeezijde. De steen is alleen
bij ebstr:nden zichtbaar.

PEILMERKSTEEN

-0,110 I

met uitstekende nok of
tafeltje, zonder ingehakt
hoogtecijfer.

I

BAVEN VLAK VAN DE NOK.

I

Binnenfront van de
kleine sluis, zuidel~ike
rechtstandsmuur , afgerond gedeelte, oost- of
kanaalzijde.

PEILM ERKSTEEN

met uitstekende nok of
tafeltje, zonder ingehakt
hoogtecijfer.

-0,098

I

1

BOVENVLAK VAN DE NOK.

\De nok is beschadigd.)
12

VELZEN.
Noordzeesluizen
te IJmuiden.

13

14

Cl 360

Bnitenfront,
penant
tusschen de spuisluis en
de in 1872 gebouwde
groote schutsluis, afgerond gedeelte, noordwestzijde.

PEILMERKs'rEEN

-

0,097

met uitstekende nok of
tafeltje, zonder ingehakt
hoogtecijfer,
BOVENVLAK VAN DE NOK.

VELZEN.
Noordzeesluizen
te IJmuiden.

PEILMERKSTEEN
Penant tusschen de
-0,100
spuisluis en de in 1872 met uitstekende nok of
gebouwde groote schut· tafeltje, zonder ingehakt
sluis, noordzijde, ten oos- hoogtecijfer.
ten van de zuidelijke I BOVENVLAK VAN DE NOK.
deurkas der ebdeuren.

VELZEN.
Protestantsche
kerk te IJlnuiden.

Voorgevel, in het vooruitspringende middelgedeelte, 0,52 M. links van
den ingang, 1,30 M.
hoven het plint, ongeveer 1,78 M. boven beganen grond.

PIJPBOUT
I

11,081

en twee kleine ronde
kruisbouten , een 334
millimeters er boven,
een 358 millimeters er
onder

5

34
Merken
der
Volg- nauwkeurignum- heidsmer. waterpasI singen.

Hoogte in M.
Gemeente
en plaats van

Nadere

Omschrijving

plaatsbeschrijving.

van het merk.

het merk.

boven Verschil
A.P.
in M.
tot nu
ge- I aangevonden.
nomen'l
boven
N.A.P.

15

VELZEN.
Gebou wtje van de
rijkstelegraaf aan
de voorhaven te
IJmuiden.

Zuidelijke zijgevel, 0,55
M. links van den oostelijken gevel, 0,37 M. boven het plint, ongeveer
0,63 M. boven beganen
grond.

RONDE IJZEREN BOUT.

13,676

16

VELZEN.
Directiegebouw
van den rijkswaterstaat te IJmuiden, nabij den
zuidelijken havendam, gemerkt C 3.

zijgevel,
Noordel\ike
0,96 M. rechts van den
steenen dag van het meest
rechtsche raam, 0,61 M.
links van den voorgevel,
1,01 M. boven het plint.
ongeveer 1,50 M. boven
heganen grond.

RONDE BRONZEN KRUISBOUT.

15,040

17

VELZEN.
Directiegebou w
van den rijkswaterstaat te IJmuiden, nabij den
zuidelijken havendam, gemerkt C3.

Noordelijke
zijgevel,
0,78 M. links van den
voorgEjvel, 0,17 M. boven
het plint, ongeveer 0,66
M. boven beganen grond.

VIERKANTE IJZEREN
BOUT

14,202

18

VELZEN.
Loods der Noorden Zuid-Hollandsche reddingmaatschappij aan het
strand te IJmuiden.
Bezuiden de haven.

Noordelijke gevel van
den noordelijken uitbouw,
1 J 6 M. rechts van den
rechterzij kant van den
rechter- en 2,41:1 M. links
van den linkerz\ikant van
den linkerhoekpilastt'r,
0,54 M. boven het plint,
ongeveer 0,93 M. boven
beganen grond.

RONDE IJZEREN BOUT.

5,340

19

VELZEN.
Zuiderhavenhoofd
te IJmuiden.

Noordzijde van het
bovenvlak, 749 M. van
den duinvoet.

VIERKANTE IJZEREN
BOUT

3,881

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

zonder groeven.
BOVENKANT.

20

VELZEN.
Gebouwtje voor de
registreerende
peilschaal, op het
zuiderhavenhoofd
te IJ muiden.

Oostelijke of voorgevel,
0,12 M. rechts van den
zuidelijken hoek van dien
gevel, 0,16 M. links van
den steenen dag van de
deur, 0,20 M. boven het
plint, ongeveer 0,76 M.
boven het bovenvlak van
het hoofd.

RONDE IJzEREN BOUT.

4,756

35
Merken
der
, Volg- nauwkeurignum- heidsmer. waterpassingen.
I

I
Gemeente

Hoogte in M.

Nadere

Omschrijving

plaatsbeschrijving.

van het merk.

en plaats van
het merk.
I

I

I

21

VELZEN.
Gebouwtje voor de
registreerende
peilschaal, op het
zuiderhavenhoofd
te I.Jmuiden.

Oostelijke of voorgevel, I RONDE BRONZEN KRUIS0,18 M. rechts van den
BOUT.
zuidelijken hoek van dien
gevel, 0,10 M. links van I
den steenen dag van de I
deur, 0,63 M. boven het
plint, ongeveer 1,19 M. I
boven het bovenvlak van I
I
het hoofd.
I

Verschil

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

5,184 I

I

I

22

VELZEN.
Noordoostelijke zijgeGebouwtj e voor de vel, midden onder het
registreerende
blinde raam.
peilschaal, op het
zuiderhavenhoofd
te I.Jmuiden.

I

1

WERVERSHOOF.
Woning aan den
Schenkeldijk, bewoond door en toebehoorende aan
Hetsen, geJ
merkt A, nO. 153.

Zuidelijke gevel, 0,78
M. rechts van den westelijken gevel, 2,39 M. links
van de deur, ongeveer 1,22
M. boven beganen grond.

2

WERVERSHOOF.
Raadhuis te Wervershoof.

3

WERVERSHOOF.
Raadhuis te Wervershoof.

I

I

PEILMERKSTEEN

I met merkvlak en inge-

4,899

I hakt hoogtecijfer van
4,899 M + N.A.P.
De steen IS 0,18 M.
!
i hoog en 0,28 M. breed.
I
BOVENKANT MERKVLAK.

RONDE I.JZEREN BOUT.

0,218

Zuidelijke of voorgevel,
tusschen de beide links
van de deur gelegen ramen, 0,33 M. rechts van
den steenen dag van het
linker en 0,34 M. links
van den steenen dag van
het rechtp,r raam, 0,75
M. boven het plint, ongeveer 1,23 M. boven
beganen grond.

RONDE IJZEREN BOUT.

1,046

Zuidelijke of voorgevel,
tusschen de beide links
van de deur gelegen ramen, 0,28 M. rechts van
den steenen dag van het
linker en 0,39 M. links
van den steenen dag van
het rechter raam, 1,03
M. boven het plint, ongeveer 1,51 M. boven
beganen grond.

RONDE BRONZEN KRUISBOUT,

1,321

1

I

5,000

+0,101

I

36

I

Merken
der
Volg- nauwkeurignum- heidsluer. water·
pasi singen.

Gemeente
en plaats van

Nadere

Omschrij ving

plaatsbeschrijving.

van het merk.

het merk.

I

I

I

Hoogte in M.

I

i

Oostelijke of voorgevel,
WERVERSHOOF.
Woning aan den 0,65 l\1. rechts van den
Lagen weg, be- rechterzij kant van den
woond door M. linker hoekpilaster, 0,56
Warnaar en C. M. links van den steenen
Huisman en toe- dag van het zuidelijkste
behoorende aan I raam, ongeveer 1..03 M.
J. Reuter, . ge- I boven beganen grond.
merkt C, nO. 33.

5

WERVERSHOOF.

6

RONDE I.JzEREN BOUT.

I

Noordzijde.

VIERKANTE IJZEREN
Bou'.r
met eene verticale groef,
22 m.M. hoog en 22
m.M. breed.
BOVENKANT.
Register V van Peilschalen enz Bijlage IX.
N°. 63.

3,508

Noordzij de.

VIERKANTE IJZEREN
KRUISBOUT
26 mMo hoog en 26
m.M. breed.

4,487

tusschen e zeedijken van"Drechterland" en "de
vier Noorder
Koggen".

WERVERSHOOF.
Scheidingspaal
tusschen de zeedijken van"Drechterland" en "de
vier Noorder
Koggen".

+0,012

I

WERVERSHOOF.
Openbar~ lagere
school In den
polder "de Nes",
gemerkt B.

Westelijke gevel van
het zuidelijk zijgebouwtje,
0,53 M. rechts van den
steenen dag van het
raampje, 0,43 M. links
van den zuidelijken gevel,
0,54 M. boven het plint,
ongeveer 0.96 M. boven
beganen grond.

RONDE IJZEREN BOUT.

0,575

9

WERVERSHOOF.
Openbare lagere
school in den
polder "de Nes",
gemerkt B.

Westelijke gevel van
het zuidelijk zijgebouwtje, 0,64 M. rechts van
den steenen dag van het
raampje, 0,32 M. links
van den zuidelijken gevel,
1,04 M. boven het plint,
ongeveer 1,46 M. boven
beganen grond.

RONDE BRONZEN KRUISBOUT.

1,079

WESTWOUD.
Toren der Katholieke kerk.

Zuidwestzijde ,
links
van den ingang, 0,62 M.
rechts van den linkerhoek
des torens, 1,4~' M. boven
het plint.

GROOTE KRUISBOUT
en twee pijpbouten ,
een 285 millimeters er
boven, een 361 millimeters er onder.

2,086

Cl 391

3,52

I

8

1

I

I
-0,781 i

I

Scheiding~aal

7

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

I
I

=1

37

I

Merken
der
Volg- nauwkeurignum- heidsmer. waterpasI singen.

2

Hoogte in M.
Gemeente

Nadere

Omschrijving

piaatsbeschrij ving.

van het merk.

en plaats van
het merk.

I
WESTZAAN.
Uitwateringsduikersluis
nabij
Nauerna.

Oostelijke buitenvleugel ; 1,94 M. onder den
bovenkant of zeven endertig lagen metselwerk
onder den onderkant der
dekzerk.

VIERKANTE IJZEREN
BOUT

boven
boven
A.P.
N .AP
"
tot nu
ge·
aangevonden. I nomen.

in M.
I.

I

I

-0,0]7

zonder groeven, 28 m.M.
hoog en 28 m.M. breed.
BOVENKANT.

WESTZAAN.
Uitwateringsduikersluis
nabij
Nauerna.

Oostelijke buitenvleugel ; de linkerkant ligt
0,86 M. van het zuidelijk
einde van den vleugel,
de bovenkant 0,95 M.
onder den bovenkant van
de dekzerk.

4

WESTZAAN.
Café "de Verwachting"
aan
den
Westzaanschen Overtoom,
toebehoorende
aan A. Brugman
te Zaandam en bewoond door H.
W. Rouwe, ongemerkt.

Oostelijke of voorgevel,
0,59 M. rechts van den
steenen dag van het meest
noordelijke raam, 0,77 M.
links van den noordelijken gevel, drie lagen
metselwerk boven den
cementen cordonband.

RONDE IJzEREN BOUT.

2,771

5

WESTZAAN.
Café "de Verwachting",
aan
den
W estzaanschen Overtoom,.
toebehoorende
aan A. Brugman
te Zaandam en bewoond door H.
W. Rouwe, ongemerkt.

Oostelij ke of voorgevel,
0,68 M. rechts van den
steenen dag van het meest
noordelijke raam, 0,68
M. links van den noordelijken gevel, zes lagen
metselwerk boven den
cementen cordonband.

RONDE BRONZEN KRUISBOUT.

2,951

6

WESTZAAN.
Westzaansche
Overtoomsluis.

Westelijke rechtstandsmuur, 0,37 M. rechts van
den rechterzijkant van
den hardsteenen aanslag
der westelijke buitenvloeddeur, ten zuiden van
de vaste brug, twee lagen
metselwerk onder den onderkant of 0,24 M. onder
den bovenkant der hardsteenen dekzerk.

RONDE IJZEREN BOUT.

3,155

3

Verschil

PEILMERKSTEEN

0,894

met eene horizontale
groef en ingehakt opschrift:
D. v. O.
0,881 + A.P.
De peilmerksteen IS
0,2]5 M. hoog en 0,335
M. breed.

0,881

-0,013
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Merken I
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I

Gemeente

4

.

I

I

t
Verschil

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

I

Deurkas van de westebuitenvloeddeur,
lijke
0,12 M. rechts van den
rechterzij kant van de
hardsteenen
peilschaal,
0,92 M. rechts van den
linkerhoek van de deurkas,
vier lagen metselwerk
onder den onderkant of
0,31 M. onder den bovenkant der rollaag.

Zuidwestelijke of voorgevel, in het verdiepte
gedeelte van den pilaster
links van den linkeringang ; 0,.55 M. rechts van
den linker- en 0,25 M.
links van den rechterzijkant der indieping, twee
lagen metselwerk of 0,11
M. boven den hardsteenen
I sokkel.
I
Zuidwestelijke of voorZAANDAM.
lIervormde kerk. gevel, In het verdiepte
gedeelte van den pilaster
links van den linkeringang; 0,40 M. rechts van
den linker- en 0,40 M.
links van den rechterzijkant der verdieping, acht
lagen metselwerk of 0,38
M. boven den hardsteenen
sokkel.
I

5

I

I

I

ZAANDAM.
lIervormde kerk.

3

6

!

ZAANDAM.
Schut- en uitwateringssluis , ge·
naamd "de Hanepadsluis", te Zaandam.

2

van het merk.

plaatsbeschrij ving.

het merk.

I

Omschrijving

Nadere

en plaats van

Hoogte in M.

2,743

RONDE IJZEREN BOUT.

I

i

RONDE IJZEREN BOUT.

,

3,523

(De knop is verdwenen).

RONDE BRONZEN KRUISBOUT.

3,793

Westelijke rechtstandsZAANDAM.
Groote schutsluis, muur van de schutkolk,
genaamd
"de 0,76 M. rechts van den
Hondsbosse sluis". voorkant en O,46M. rechts
van den rechterzij kant
der hardsteenen hoekblokken, twee lagen metselwerk onder den onderkant of 0,31 M. onder den
bovenkant der dekzerk.

RONDE IJZEREN BOUT.

3,209

ZAANDAM.
I
Sluis, genaamd
"de Horndesluis",
gelegen bij het
stoomgemaal "de
Soeteboom", van
den polder" Westzaan", te zaan-I
dam.

RONDE IJZEREN BOUT.

2,448

Oostelijke rechtstandsmuur, ten noorden van
de ~as der oostelijke deur;
0,48 M. rechts van den
rechterzij kant der hardsteenen blokken, drie
lagen onder den onderkant of 0,29 M. ondeden
bovenkant der dekzerk.

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

8

Hoogte in M.
Gemeente

ZAANDAM.

ZAANDAM.

Woning in den
polder
"Westzaan", aan den
teen van den N oorder IJdijk. nabij
de Gaauw, toebehoorende aan en
bewoond door C.
Zwikker, gemerkt
nO. L, 30.

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

2

-~

ZIJPE.

ZIJPE.

Brugwachterswoning van de vlot·
brug in den Schagerweg langs het
Noord-Hollandsch
kanaal.
3b

ZIJPE.

Brug nO. 68 in den
Rijksweg
Alkmaar - Nieuwediep over de vaart
langs den Schagerweg nabij de
Stolpervlotbrug.

4

plaatsbeschrij ving.

van het merk.

Noordelijk landhoofd
nabij den oostelijken hoek,
0,45 M. rechts van den
rechterzij kant van het
rechtsche
hardsteenen
blok onder de brugliggers, 0,29 M. onder den
bovenkant der dekzerk.

RONDE IJZEREN BOUT.

2,581

Verhoogd
middengedeelte van den zuidelijken
of voorgevel, 0,49 M.
rechts van den steenen
dag van het zolderraam,
0,52 M. links van den
rechterhoek van het bovengenoemde middengedeelte, zeventien lagen
metselwerk boven de bovenkanten der strekken
van de ramen der on·
derste verdieping.

RONDE IJZEREN BOUT.

3,378

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

- - - ---- - - - - - - - ._-- - 1 - - - - - - - - - - - 1 - - - - - 1

Doopsgezinde kerk
in de Mennistenbuurt.

3a

Omschrijving

het merk.

Brug over de
Nieuwe Haven,
in den straatweg
nabij de halte
Noorder
IJdijk
van den spoorweg
Zaandam-Amsterdam.
9

Nadere

en plaats van

ZIJPE.

Zijper schutsluis
in het NoordHollandsch kanaal.

Voorgevel , links van
den ingang, 1,08 M.
rechts van den linker
hoekpilaster,
1,20 M.
boven bet plint.

GROOTE KRUISBOUT.

2,007

en twee pijpbouten ,
een 289 millimeters er
boven, een 424 millimeters er onder.

Oostelijke of voorgevel,
0,70 M. uit den steenen
dag rechts van de deur,
0,81 M. links uit den
steenen dag van het rechter raamkozijn, 0,13 M.
boven het schuine plint.

RONDE IJZEREN BOUT.

2,313

Noordelij k landhoofd,
in de tweede voeg onder
de rollaag of 0,28 M.
onder den bovenkant van
de rollaag, 0,80 M. uit
den oostelijken hoek van
het noordel~jkelandhoofd.

RONDE IJZEREN BOUT.

1,480

PEILMERKSTEEN

0,021

Binnensluishoofd,
westelijke vleugelmuur
van het zuidelijke front,
de oostz\ide van den steen
ligt 3,43 M. ten westen
van den oostelijken kant
van dien vleugel, de bovenkant 0,41 M. onder
den bovenkant der dekzerk.

1

met uitstekende nok
of tafeltje en ingehakt
opschrift:
AMSTERD PEIL.
BOVENVLAK VAN DE NOK.

0,000

-0,021

_
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Nadere

Omschrijving

plaatsbeschrij ving.

van het merk.

het merk.

I

I

C, 378

ZIJPE.
Zijper schutsluis
in het NoordHollandsch ka·
naaI.

I

I

I
I

5

boven Verschil
boven
A.P.
in M.
N.A.P.
tot nu
geaange- I
Ivonden. nomen.
I
I

Buitensluishoofd , westelijke deurkas der buitenebdeuren,
0,73 M.
links van den slagkant
des slagstijls, 0,81 M.
onder den bovenkant der
dekzerk.

HOODFMERK
en twee pijpbouten, een
258 millimeters er boven,
een 342 millimeters er
onder.

1,914

Zuidelijke rechtstand,
0,30 M. onder den bovenkant en 0,18 M. of vier
lagen metselwerk onder
den onderkant der dekzerk.

VIERKANTE IJZEREN
BOUT
met eene horizontale
groef, 23 m.M. hoog
en 22 m.M. breed.

3,738

i
I

ZIJPE.
Sluis, genaamd
"Oude Sluis", te
Oude Sluis.

6

I

I

I
I

7

ZIJPE.
Hervormde kerk
te Oude Sluis.

Noordwestelijke ofvoorgevel, In den pilaster
links van den ingang,
0,56 M. rechts van den
linker- en 0,34 M. links
van den rechterzij kant
van den pilaster, 1,57 M.
onder den onderkant van
de cordonlijst onder de
ramen, 0,55 M. of negen
lagen metselwerk boven
het plint, ongeveer 1,24
M. boven beganen grond.

RONDE IJZEREN BOUT.

1,766

8

ZIJPE.
Hervormde kerk
te Oude Sluis.

Noordwestelijke of voorgevel, In den pilaster
links van den ingang,
0,67 M. rechts van den
linker en 0,23 M. links
van den rechterzijkant
van den pilaster, 1,34 M.
onder den onderkant van
de cordonlijst onder de
ramen, 0,7~ M. of dertien
lagen metselwerk boven
het plint.

RONDE BRONZEN KRUISBOUT.

1,994

9

ZIJPE.
Draai.brug over
de Groote Sloot,
te Oude Sluis.

N oordwestelijke vleugel van het zuidwestelijk
landhoofd, 1,63 M. links
van den linkerzijkant van
het hardsteen en hoekblok, 0,35 M. onder den
schuinen bovenkant van
den vleugel.

RONDE IJZEREN BOUT.
(De bout zit scheef.)

0,648
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LIJST

DER

GEMEENTEN, waarm verkenmerken voorkomen.

A.
Alkmaar
Amsterdam
Anna-Paulowna.
Assendelft .
Avenhorn .

Bladz.

1
1-7
7-11
11
12

B.
12
12
13
13
13
13, 14

Bergen
Berkhout
Beverwijk
Blokker.
Bovenkarspel .
Buiksloot

Diemen.

N.
Naarden
Nieuwendam.

O.

14, 15

G.

P.
27

R.

H.

28,29
S.

Schoorl .
Schooten
Sloten
Spaarndam

16

Haarlem
Haarlemmerliede en Spaarnwoude.
Heemskerk
Heemstede
Heer-Hugowaard
Heila
Helder
Hoogkarspel
Hoorn

26, 27
27
27

Ransdorp

E.

Grootebroek

25
25,26

Oostzaan
Oterleek
Ouder-Amstel.

14

Enkhuizen

22-24
24, 25

,

14

D.

29
30
30
30, 31

U.
Ursem

16
16, 17
18
18
18
18
19, 20
20, 21
22

L.
Laren

Medemblik
Muiden.

Petten

C.
Castricum.

Bladz.

M.

22

32

V.

.

Velzen

32-35

W.
Wervershoof .
Westwoud .
Westzaan

35,36
36
37

Z.
Zaandam
Zijpe.

38, 39
39,40

HOOGTE VAN VERKENMERKEN
volgens N.A.P.

GEVONDEN BIJ DE

NAUWKEURIGHEIDSWATERPASSINGEN
.EN DE

waterpassingen van den Algemeenen Dienst
van den Waterstaat.

X.

PROVINCIE ZUID-HOLLAND.

.. .....

.

..

'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, voomamelijk 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 Rijhcommissie 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 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 Cl' C2 , AD I
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.

IV

De ~ebezigde instrumenten en de gevolgde wijze van werken worcien 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 twe0 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.)
beneden het gemiddelde van de hoogte van het midden der groeven in de marmeren steenen, met opschrift:
"Zeedijks Hoogthf' 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 eender 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.

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 len~teas 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.,
insgel~jks 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 SO 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 l~ng 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, eo.19). 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 ,.. voor het midden van de horizontale groef in de plaat;
bU de groote bronzen kruisbouten b. de kleine vierkante bronzen kruisbouten d en de kleine
ronde bronzen kruisbouten e voor het snijpunt van de assen del' groeven;
bij de bronzen pijpbouten c. voor het midden van het cirkelvormige gat in den kop;
bij de ronde \jzeren bonten e', de bronzen knopbonten 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 knopbonten, voor het hoogste punt;
bij de peilmerksteenen, voor het midden van de horizontale groef of voor het bovenvlak van
het merkvlak ;
bij de vierkante bonten (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 nnipunt 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 l ) 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.

1------

----1

VOORBERIOHT
VOOR DE

DERDE UITGAVE_

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

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

I
Gemeente
en plaats van

Nadere

Omschrijving

plaatsbeschrijving.

van het merk.

het merk.
I

1

ALBLASSERDAltI.
Noordelijke of dijkWoning der hof- gevel, oostzijde; 0,48 M.
stede, bij de aan- re.:;hts van den oostelijken
sluiting van de zijgevel, 0,98 M. links van
van den den steenen dag van het
kade
polder "het Nieu- links van den ingang geweland" aan den legen raam, vijftien lagen
rivierdijk, onder metselwerk of 0,91 M.
Alblasserdam, be- boven het cementen plint.
woond door en
toebehoorende aan
W. H. van Haaften
gemerkt A nO. 63.

2

ALBLASSERDAM.
Woning der Hofstede, bij de aansluiting van de
van den
kade
polder "het Nieuweland" aan den
ri vierdijk , onder
Alblasserdam, bedoor en
woond
toebehoorende aan
W. H. van Haaften
gemerkt A nO. 63.

3

5

Hoogte in M.

Noordelijke of dijkgevel, oostzijde; 0,40 M.
rechts van den oostelijken
zijgevel, 1,03 M.links van
den linkerzij kant van den
onderdorpel
van
het
raam, vier lagen metselwerk ofO,2.5 M. boven het
cementen plint, ongeveer
0,44 M. boven de bestrating.

ALBLASSERDAM.
Westelijke of dijkgevel,
Woning, bewoond ongeveer 0,29 M. links
door G. Maat Azn. van den zuidelijken gevel.
en toebehoorende
aan G. Maat Ezn.,
te Alblasserdam,
gemerkt A, nO. 91.

ALBLASSERDAM.
Collegehuis
van
rle "Nederwaard",
bewoond door J.
C Stans, nabij
de schutsluis te
Alblasserdam, gemerkt B nO. 1.

Zuidelijke zijgevel, nabij
den westelijken of voorgevel, 0,60 M. rechts van
den voorgevel, 0,5~ M.
links van den linkerzijkant van den hardsteenen
onderdorpel onder het
meest westelijke raam,
2,61 M. onder den onderkant van den knoop van
het bovengelegen anker,
ongeveer 0,59 M. boven
de bestrating.

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

RONDE BROXZEN KRUISBOUT.

5,376

VIERKANTE IJZEREN
KRUISBOUT

-1,706

Verschil
in M.
i

!

met één horizontale en
twee verticale groeven,
18 mMo hoog en 18
m.M. breed.

ANKERKNOOP.
ONDERKANT.

.5,836

6,140

+0,304

Register VII van Peilschalen enz. N°. 12.
Aanmerkingen.
De knoop is door dijksverhooging onder den
grond geraakt.

RONDE IJZEREN BOUT.

4,206

1

2
Merken
der
Volg- nauwkeurignum- heidsmer.
pas!
singen.
I

wa'' -I

en plaats van

ALBLASSERDAM.
Post- en Telegraaftoebekantoor.
hoorendé aan de
gemeente Alblasserdam, aan den
ri vierdijk.

8

\

ALBLASSERDAM.
der
Gebouwtje
registreerende
peilschaal op eene
buitendijks
terp
aan de Noord,
onder Alblasserdam.

9'

I,

Omschrijving

plaatsbeschrijving.

van het merk.

I

ALBLASSERDAM.
Post en telegraaftoebekantoor,
hoorende aan de
gemeente Alblasserdam , aan den
rivierdijk.

7

Nadere

het merk.

ALBLASSERDAM.
Collegehuis van
de Nederwaard.

6

I

Hoogte in M.
Gemeente

I

i

Zuidelijke zijgevel, nabij
den westelijken of voorgevel, 0,46 M. rechts van
den voorgevel, 0,77 M.
links van den steenen dag
van het meest westelijke
raam, zeventien lagen
metselwerk boven den
ijzeren bout, ongeveer
I 1,37 M. boven de bestrating.

Noordoostelijke of dijkgevel, tusschen het eerste
en tweede raam rechts
van den ingang, 0,29 M
rechts van den verticaal
van den steenen dag van
het linker raam. 0,35 M.
links van den verticaal
van het rechter raam, drie
lagen metselwerk of 0,19
M. boven den bovenkant
van het baksteenen plint,
ongeveer 0,58 M. boven
de begrinde stoep.

~

4,998

RONDE BRONZEN KRUISBOUT.

I
I

I
I

4,481

RONDE IJZEREN BOUT.

I

I

Noordoostelijke of dijk- RONDE
gevel, tusschen het eerste
en tweede raam rechts
van den ingang, 0,38 M.
rechts van den steenen
dag van het linker raam, I
0,26 M. links van den I
steenen dag van het
rechter raam, tien lagen
metselwerk boven den
~zeren bout, 0,77 M. boven
en bovenkant van het
baksteenen plint.

Noordelijk muurvlak
van den zuidoostelijken
wand van den peilput,
0,62 M. rechts van den
noorrloostelij ken wand,
0,24 M, onder den onelerkant van het ijzeren bint.

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

BRONZEN KRUIS.BOUT.

RONDE IJZEREN BOUT.

5,056

I

I

3,396

I

3
Merken
der
Volg- nauwkeurignum- heidsmer. waterpas- I
singen.

I
Gemeente
en plaats van

Hoogte in M.

Nadere

Omschrijving

plaatsbeschrijving.

van het merk.

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

het merk.

I

11

12

.

II

ALBLASSERDAM.
beVeerhuis,
woonddoorG. Vos
en toebehoorende
aan
de wed.
Herfst, aan de
Noord, aan het
Nieuwe Veer, gemerkt D, nO. 204.

VIERKANTE IJZEREN
Zuidwestelijke of dijkKRUISBOUT
gevel, tusschen de beide I
zuidelijke ramen, 0,76 M. met één horizontale en
rechts van den steenen twee verticale groeven,
dag van het linkerraam, 16 m.M. hoog en 16
0,56 M. links van den m.M breed.
steenen dag van het rechRegister VlI van Peilter raam, 2,046 M. onder schalen enz. nO. 6.
den: onderkant van den
knoop van het loodrecht
bovengelegen anker, ongeveer 0,28 M. boven de
gC'ot.

3,794

VIERKANTE IJZEREN
KRUISBOUT
met één horizontale en
twee verticale groeven,
19 m.M. hoog en 18
m.M. breed.

4,610

Westelijke of dijkgevel,
ALBLASSERDAM.
Veerhuis,
be- tU8schen de beide ramen
woond door en links van den ingang,
0,38 M. rechts van den
toebehoorende
aan W. Knop, aan verticaal van den steenen
de Noord, aan dag van het linkerraam,
den Kinderdijk , 0,31 M.links van den vergemerkt E, nO. ticaal van den steenen
. dag van het rechter raam,
220.
0,33 M. onder de onderkanten van de raamdorpels der ramen, 0,07 M.
boven het plint, ongeveer 0,40 M. boven de
bestrate stoep.

4,060

+0,266

I

.

--

1

AMEIDE.
Raadhuis te
Ameide.

Noordelijke achter- of
dijkgevel, 1,67 M. links
van den westelijken zijgevel, 0,20 M. links van
den linkerzij kant van den
peilmerksteen . 0,18 M.
onder den onderkant van
dien steen, ongeveer 1,05
M. boven beganen grond.

RONDE IJZEREN BOUT.

5,432

2

AMEIDE.
Raadhuis te
Ameide.

Noordelijke achter- af
dijkgevel, 1,00 M links
van den westelijken zijgevel, 0,62 M. onder den
onderkant van den knoop
van het loodrecht bovengelegen anker, ongeveer
1,35 M. boven beganen
grond.

VIERKANTE IJZEREN
KRUISBOUT
met eene horizontale
en eene verticale groef,
14 m.M. hoog en 14
m.M. breed.
Register VI van Peilschalen enz. N°. 26a.

5,728

.

-+- 0,172

5,900
I

I

4
Merken
der
Volg- nauwkeurignum- heidsmer. water- I
pasI singen·1
3

4

1

Hoogte in M.
Gemeente

Nadere

Omschrijving

plaatsbeschrij ving.

van het merk.

AMEIDE.
Raadhuis te
Ameide.

Noordelijke achter- of
dijkgevel, de rechterkant
1,11 M. links van den
westelijken zijgevel, de
bovenkant twintig lagen
metselwerk onder den
onderkant van den houten
onderdorpel van het meest
westelijke raam, de onderkant ongeveer 1,23 M.
boven beganen grond.

P]<~ILMERKs'rEEN

AMEIDE.
Raadhuis te
Ameide.

Zuidwestelijke zijgevel;
met den linkerkant gelegen in het vlak van
den voorgevel, met den
onderkant ongeveer gelijk
met beganen grond.

en plaats van

boven Verschil
boven
AP
N.A.P. I tot n~
in M.
I vonden.
ge- I aangei nomen. I
I

het merk.

AMMER8TOL.
Waaghuisje . te
Ammerstol, gemerkt nO. 122.

met eene horizontale
groefen ingehakt hoogtecijfer van 5,90 M. + A.P.

I
I
5,730 I 5,900 + 0,170 .

4,547

DIJKSPEILSTEEN

4,700

+0,153

met eene horizontale
merkstreep en het opschrift: "Peyl 1755".
MIDDEN MERKSTREEP.

De steen IS 0,42 M.
hoog en 0,57 M. breed.
Register VI van Peilschalen enz. N°. 26b.

Oostelij ke
geèementeerde gevel, 0,53 M. rechts
van den zuidelijken gevel,
0,94 M. links van den
steenen dag van het
lichtraam, 0,54 M. boven
de bestrating.

RONDE IJZEREN BOUT.

5,561

I

2

AMMER8TOL.
Waaghuisje
te
Ammerstol, gemerkt nO. 122.

Oostelijke
gecementeerde gevel; de linkerkant 0,63 M. rechts van
den zuidelijken gevel, de
rechterkant 0,49 M.links
van den steenen dag van
het lichtraam, de bovenkant 1,32 M. onder den
bovenkant van het muurwerk, 0,88 M. boven de
bestrating.

PEII~MERKSTEEN
met eene horizontale
groef en ingehakt hoogtecijfer van 5,788 M.
+ N.A.P.

3

AMMER8TOL.
Peilput, in het
büitentalud van
den rivierdijk, bij
het waaghuisje te
Ammerstol.

Tegen het noordelijk
muurvlak van den achterwand; peilschaal dubbel
verdeeld in centimeters,
met het opschrift:
"D.P.-O-A.P.", de rechterverdeeling telt 3,20 M.
tot 5,30 M. + A.P., de
linkerverdeeling van of
D.P. tot 3,10 M. - D.P.

NULPUNT DER
HOUTEN PEILSCHAAL,
RECHTERVERDEELING
DrJKsPEIL.
LINKERVERDEELING.

6,040

+ 0,252:

-0,400

0,000

+0,400

4,900

=

°

I

Beide afgeleid uit de
hoogte van den bovenkant der schaal
5,002 M. + A.P., gelegen 0,102 M. boven de
5,30 M.
deelstrepen
+ A.P. en D.P.

5,788

I

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

I

----:.-.-.~___'

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

I

Hoogte in M.
Gemeente

Nadere

Omschrijving

plaatsbeschrij ving.

van het merk.

en plaats van
het merk.

Zuidelijke of voorgevel,
lAMMERSTOL.
Woning, aan den 0,23 M. rechts van den
rivierdijk,
be- westelijken gevel, 0,72 M.
woond door en links van den verticaal
toebehoorende aan van den steenen dag van
J. Stuurman, ge- het meest westelijke raam
merkt
nO. 141 in den gevel, 2,267 M.
(tegenover het
onder den onderkant van
den knoop van het lood! waaghuisje).
recht bovengelegen anker,
0,30 M. boven de stoep.

4

Zuidelijke of voorgevel,
AMMERSTOL.
Woning, aan den de linkerkant in het vlak
rivierdijk ,
be- van den westelijken zijI woond door en gevel, de rechterkant 0.49
toebehoorende aan M. links van den steenen
J. Stuurman, ge- dag van het meest wesmerkt
nO. 141 telijke raam in den gevel,
de bovenkant 1,3.5 M.
(tegenover het
boven de stoep.
waaghuisje).
I

5

I

VIERKAN'fE IJzEREN
KRUISBOUT

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

3,492

3,770

+0,278

4,429

4,700

+

met één horizontale en
twee verticale groeven,
16 m.M. hoog en 16
m M. breed.
VI
van
Register
Peilschalen enz. nO. 57.

PEILMERKSTEEN

met eene horizontale
groef
en
ingehakt
hoogtec~jfer van 4,429
M. + N.A.P.

0,271

I
I

~-I---I---------I-----------I-------_·_~--I----,,~:----I----1----1

2

3

Cl 186

Cs 138

Cs 139

ARKEL.
Protestantsche
kerk.

N oordoostelij k m u urvlak, 0,97 M. links van
het raam, 0,96 M. rechts
van den pilaster, 1,15 M.
boven het sokkellijstje.

ARKEL.
Schutsluis in den
Arkelschen dam.

Buitenhoofd , zuidoostelijk laag gedeelte, ongeveer 1,50 M. ten westen
van de deurkas.

ARKEL.
Schutsluis in den
Arkelschen dam.

NULPUNT VAN DE
Peilschaal in het bui-0,162
PEILSCHAAL,
tensluishoofd, slagstijl in
den zuidoostelijken recht- afgeleid uit de hoogten
standsmuur.
De peil- der deelstrepen 2,47 M.
schaal is geschilderd op en 4,04 M. + A.P.
de slagstijlblokken.
i Waterl3taatsregister.
Bijlage VIII van de
registers I, II en III,
A, Linge, N°. 105b.

GROOTE KRUISBOUT.

8,051

en twee pijpbouten, een
5:!4 millimeters er boven, een 536 millimeters
er onder.

PEILMERKSTEEN

2,525

2,67

+0,145

0,000

+0,162

met eene horizontale
groef en ingehakt hoogtecijfer van 2,67 M. +
A.P.
Waterstaatsregister.
Bijlage VUl van de
registers 1. II en lIl,
A, Linge. N°. 105c.

I

I

6
Merken
der
Volg- nauwkeurignum- heidsmer. waterpassingen.
4

5

Hoogte in M.
Gemeente

Nadere

Omschrijving

plaatsbeschrijving.

van het merk.

ARKEL.
Schutsluis in den
Arkelschen dam.

Peilschaal in het binnensluishoofd, zuidoostelijke rechtstandsmuur ,
noordoostelijk van de
deurkas.

NULPUN'f VAN DE
PEILSCHAAL,

ARKEL.
Huis aan den Arkelschen dijk bij
dijkpaal 364, in
1879
bewoond
door
van der
Voort

Noordelijke zijgevel.

en plaats van

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

het merk.

C2 140

C2 141

-0,131

0,000

+0,131

afgeleid uit de hoogten
der deelstrepen 2,86 M.
en 2.93 M. + A.P.

5,384

PEILMERKSTEEN

1

i met

een vooruitsprin! gend nokje en inge! hakt opschrift:

1

II

ARKEL

=

PEIL.

i

1741.
Bovenkant van
I uitstekend nokje.

het

I,

---!!----·II------------- - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - 1 - - - - 1 - - - - 1 - - - - 1

I
1

2

I C2 130

!I

A8PEREN.
Culemborgsche
Vlietsluis, bij de
aansluiting
van
den noorder Lingedijk aan den
Diefdijk.

Hardsteenen peilschaal
in het van de Linge afgekeerde gedeelte, westelijke rechtstandsmuur,
tusschen de schotbalksponning en de kas der
waaierdeur.

A8PEREN.
Acquoysche inundatie- of hulpsluis,
in den
Noorder
Lingedijk.

Middenpenant van den
noordwestelijken rechtstand, tutlschen de kassen
der punt- en waaierdeuren, rechts van de ondervolgende
hardsteenen
peilschaal, 0,17 M. rechts
van den rechterzij kant
van het hoogste hoekblok, 1,47 M. links van
den linkerzij kant van den
slagstijl der puntdeur,
O,5\:! M. onder den bovenkant en zeven lagen metselwerk onder den onderkant der dekzerk.

NULPUNT VAN DE
PEILSCHAAL,

-0,063

afgeleid uit de hoogten
der deelstrepen 5,74 M.
en 6,50 M. + A.P.

RONDE IJZEREN BOUT.

6,328

0,000

+0,063

7
Merken
der
Voig- nauwGemeente
.
k eungnum- h 'd
en p I aa t s van
el
swater-I
het merk.
mer.
asI P
_+-_s_in_g_e_n_.-:I'-3

Hoogte in M.
Nadere

Omschrijving

h"
.
p Iaat sbesc
rIJvmg.

van het merk.

V
h'l
boven
ersc 1
boven
AP .
NAP
. II In
. M.
. ..
tot.nu
ged
aange- I
I von en.
+-__-l_n_o_m_e_n_·-;I
I
I'

+-

-l

A8PEREN.
Acquoysche inundatie- of hulpin den
sluis,
Noorder Lingedijk.

Buitenvleugel van den
noordwestelijken rechtstand, de rechterkant
0,52 M. van de aansluiting met het buitenfront,
het midden van den bovenkant 0,52 M. onder
den bovenkant, de onderkant negen lagen metselwerk onder den onderkant
der tweede vlechting, gerekend van af het front.

A8PEREN.
Acquoyscheinundatie- of hulpsluis,
in
den
Noorder Lingedijk.

Middenpenant van den
noordwestelijken rechtstand, in de hoekblokken
van het noordelijk einde
der waaierdeurkas ; peilschaal verdeeld in centimeters, met het opschrift:
"Rijkspeilschaal
boven
A.P.", tellende tot 6,50
M. + A.P.

PEILMERKSTEEN

5,491

met eene horiwntale
groef en ingehakt hoogtecijfer van 5,54 M. + A.P.

5,540 I + 0,049
II
I

I
4

NULPUNT DER
HARDSTEENEN PEILSCHAAL,

0,090

afgeleid uit de hoogten
der deelstrepen 6,35 M.
en 6,40 M. + A.P.

0,000 ! +0,090
i
I,
I

I
I

I

I
!

I
I

I
ti

A8PEREN.
Zuidelijke of Oude
Asperensche Lingesluis, tusschen
de Noorder- en
Zuider Lingedijken.

Zuidelijk einde van den
westelijken rechtstandsmuur, tusschen de kas
der puntdeur en de schotbalksponning , in eene
stootvoeg, 0,4\:l M. rechts
van den rechterzij kant
der schotbalksponning ,
0,43 M. links van den
linkerzij kant der deurkas,
0,39 M. onder den bovenkant der dekzerk.

VIERKANTE IJZEREN
KRUISBOUT

6,656

6,730 1+0,074
I

i

met eene horizontale
en eene verticale groef,
0,017 M. hoog en 0,017
M. breed. Zeer onregelmatig.
Registers I , II, III
der Peilschalen enz.
Bijlage VIII. N. 73b.

I
• I

I
i

.

I

7

Westelij ke rechtstandsA8PEREN.
Zuidelijke of Oude muur, tusschen de puntAsperensche Lin· en waaierdeuren, de linkerkant 2,92 M. rechts
gesluis.
van den verticaal van het
zuidelijk einde der dekzerk, de rechterzij kant
5,51 M. links van het zuidelijk einde der kas van
de waaierdeur, de bovenkant 0,39 M. onder den
bovenkant en drie lagen
metselwerk onder den
onderkant der dekzerk.

PEILMERKSTEEN

met eene horizontale
groef en ingehakt hoogtecijfer van 5,03 M. + A.P.

4,972

5,030

1+ 0,058
I
I

I
I

i
I

I
I
I
!

8
Merken
der
Volg- nauwkeurignum- heidsmer. waterpassingen.

I

Hoogte in M.
Gemeente
en plaats van

Nadere

Omschrij ving

plaatsbeschrij ving.

van het merk.

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

het merk.
I

,

i

ASPEREN.
Zuidelijke ofOude
Asperensche Lingesluis.

8

Zuidelijk einde van den
westelijken rechtstandsmuur, tusschen de schotbalksponning en de aansluiting met het zuidelijk
front; peilschaal verdeeld
I lil centimeters, met het
opschrift: "Rijkspeilschaal
boven A.P.", tellende tot
6,50 M. + A.P.

N ULPUNT DER

-

0,090

0,000

+0,090

-

0,061

0,000

+0,061

I HARDSTEENEN PEILSCHAAL,
I afgeleid uit de hoogten
I der deelstrepen 6,32 M.
I en 6,33 M. + A.P.
I
I
'I'

I
I

I

ASPEREN.
Zuidelijke ofOude
Asperensche Lingesluis.

9

10

1

I'

Noordelijk einde van
den westelijken rechtstandsmuur, tusschen de
aansluiting met het noordelijk front en de kas der
waaierdeur;
peilschaal
verdeeld m centimeters,
met het opschrift: "Rijkspeilschaal boven A.P.",
tellende tot 5,20 M. + AP.

i

NULPUNT DER

I HARDSTEENEN PEILSCHAAL,
I afgeleid uit de hoogten
i der
deelstrepen 4,95
I M. en 4,98 M. -+ A.P.
,I
I

I
I

ASPEREN.
Noordelijke
of
Nieuwe Asperensche Lingesluis,
tusschen de N 001'der en Zuider
Lingedijken.

Zuidelijk einde van den
oostelijken rechtstands- I
muur, tusschen de beide
schotbalksponningen ,
0,44 M. rechts van den
rechterzij kant der linksgelegen , 0,55 M. links
van den linkerzij kant der
recbtsgelegen schotbalksponning, 0,49 M. onder
den bovenkant en vijf
lagen metselwerk onder
den onderkant der dekzerk, 0,72 M. of twaalf
lagen metselwerk boven
den bovenkant van den
hoogsten der twee haal- I
steenen.

OOST- EN WF~ST
BARENDRECHT.
Huis ten zuiden
van den Staatsspoorweg,
bewoond door en
toebehoorende
aan A. Ceelen, gemerkt D 97a.

Oostelijke
voorgevel,
0,69 M. rechts van den
steenen dag der links
gelegen deur, 0,62 M.
rechts van den steenen
dag van het rechts gelegen raam, 2,04 M. onder
den onderkant der kroonlijst, 1,03 M. boven het
plint, ongeveer 1,41 M.
boven beganen grond.

1

RONDE IJZEREN BOUT.

6,452

RONDE BRONZEN KRUISBOUT.

3,834

9
Merken I
der
Volg- nauwkeurignum- heids-r
mer. waterpasI singen. I

Hoogte
Uemeente

Nadere

Omschrijving

plaatsbeschrij ving.

van het merk.

NIEUW-BEI.TERLAND.
Veerhuis aan het
Spui, genaamd
"Brakelsche Veer",
bewoond door P
van Hulst en toebehoorende aan
G. Pijl te OudBeijerland, gemerkt B 122.

Zuidelijke of dijkgevel,
0,78 M. rechts van den
verticaal van den steenen
dag van het meest oostelijke raam, 0,26 M.links
van den steenen dag van
de deur, 0,27 M. boven
het plint, ongeveer 0,53
M. boven beganen grond.

VIERKA:"TFJ IJZEREN

3

NIEUW-BEIJERLAND.
Veerhuis aan het
Spui, genaamd
,,13rakelsche Veer",
bewoond door P.
van Hulst en toebehoorende aan
·G. Pijl te OudBeijerland,
gemerkt B 122.

4

NIEUW-BEIJERLAND.
Veerhuis
van
Nieuw-Beijerland
staande aan het
Spui, buitend\iks,
bewoond door en
toebehoorende
aan B. Stok.

2

en plaats van
het merk.

I

In

M.

boven Verschil
boven
A.P.
N.A.P.
in M.
tot
nu
geaangeI vonden. nomen.
I
3,518

3,718

+0,200

Zuidelijke of dijkgevel,
PEILMERKSTEEN
de linkerkant van den met eene horizontale
en
ingehakt
steen ligt 0,50 M. rechts groef
van den steenen dag van hoogtecijfer van 3,975 M.
het meest oostelijke raam, + A.P.
de rechterkant 0,17 M.
De bovenkant van
links van den steenen dag den steen ligt 0,120 M.
van de deur, de onder- boven het midden der
kant 0,41 M. boven het Igroef.
plint en ongeveer 0,67 M.,
De steen is 0,24 M.
boven begllnen grond.
hoog en 0,36 M. breed.
Proces-Verbaal
N°. 933.

3,780

3,975

+0,195

Westelijke of voorgevel,
tusschen de deur en het
raam noordwaarts daarvan gelegen, 0,84 M.
rechts van den steenen
dag van het raam, 0,46 M.
links van den steenen
dag van de deur, ongeveer 1,86 M. boven beganen grond.

4,430

KRUISBOUT

met één horizontale en
twee verticale groeven,
16 m.M. hoog en 16 m.M.
breed.
Register IV van Peilschalen enz., ~de ged.,
nO. 39.

PIJPBOUT.

-------------I------------------~--I---I----I---I
1

OUD-BEIJERLAND.
Uitwateringsduikersluis van den
Ond-Beijerlandschen polder, genaamd "NieuweSluis", onder den
dijk tusschen den
Tol Crooswijk en
Oud-Beijerland.

Noordelijk of buitenfront, ten oosten van
den koker, 0,23 M. rp-chts
van den oostelijken vleugelmuur, 0,496 5 M. of 11
lagen metselwerk onder
den .onderkant van den
genoemden
hieronder
peilmerksteen , 3 lagen
onder de
metselwerk
voeg,
overeenkomende
met den bovenkant van
den sluitsteen van het
gewelf.

I VIERKANTE IJZEREN
KRUISBOUT
I
. met één horizontale en
twee verticale groeven,
17 m.M. hoog en 17 m.M.
breed.
Register IV van Peilschalen enz., 2de ged.,
nO. 31.

1,683

1,84

+0,157

I

II-~_-,--_----:-_------:...--"---"---I
2

10
Merken
der
Volg- nauwkeurignum- heidsmer. water·
!
pasi singen.

Hoogte in M.
Gemeente
en plaats van

Nadere

Omschrijving

plaatsbeschrijving.

van het merk.

het merk.

!

2

OUD-BEIJERLAND.
Uitwateringsduikersluis van den
Oud-Beijerlandschen polder, genaamd "Nieuwe
Sluis", onder den
dijk tusschen den
Tol Crooswijk en
Oud-Beijerland.

I
I Noordelijk of buitenI front, ten oosten van
den koker; de linker.I kant van den steen ligt
I 0,15 M. rechts van den
loostelijken vleugelmuur,
de linkerbovenhoek 0,54
I M. rechts van den buitenkant der schuine rollaag,
de bovenkant is gelijk
met den onderkant van
den
gedenksteen
en
1,54 M. onder den onderkant van de houten
afdekking van den frontmuur, de onderkant 8
lagen metselwerk boven
de voeg, overeenkomende met den bovenkant
van den sluitsteen van
het gewelf.

3

OUD-BEIJERLAND.
Raadhuis te OudBeijerland.

N oord- of voorzijde
van de buitentrap, links
van den benedeningang,
1,81 M. rechts van den
achterkant van de 12de
trede van beneden gerekend, 1,25 M. links van
den steenen dag van de
deur, 1,23 M. onder den
onderkant van de har usteenen dekplaat van het
bordes, 1,24 M. boven het
plint, ongeveer 1,72 M.
boven beganen grond.

4

OUD-BEIJERLAND.
Uitwateringsduikersluis van den
Oud-Beijerlandschen polder, genaamd "GemeentesluiR" , te OudBeijerland.

Westelijke
vleugelmuur van het zuidelijke
of binnenfront , 3,44 M.
links van de aansluiting
met den frontmuur,
0,24 M. links van den
buitenkant van de rollaag van den hardsteenen
gedenksteen,
0,47 M. onder den boven-I
kant of 7 lagen metselwerk onder den onderkant van de dekzerk.

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

PEILMERKSTEEN

!

2,308

2,465

+0,157

1,61

+0,163

met eene horizontale
en
ingehakt
groef
hoogtecijfer van 2,4(jS
M. + A.P.
De bovenkant van
den steen ligt 0,120 M.
boven het midden der
groef.
De steen is 0,24 M.
hoog en 0,36 M. breed.
Proces-Verbaal
N°. 931.

PIJPBOUT.

VIERKANTE

IJzEREN
KRUISBOUT

met één horizontale en
twee verticale groeven,
16 m.M. hoog en 16 m.M.
breed.
Register IV van Peilschalen enz., 2de ged.,
nO. 33.

2,785

1,447

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

Hoogte in M.
Gemeente

Nadere

en plaats van

plaatsbeschrijving.

Omschrijving
boven
N.A.P.
gevonden.

van het merk.

het merk.

I

5

Gemetseld in het midden van den noordelijken binnen wand van
den put, verdeeld in
centimeters, de zuidzijde van de peilschaal
met het opschrift: "Rijks
Peilschaal boven A.P."
en tellende van 1,60 M.
- tot 1,80 M. + A.P.,
de westzijde zonder opschrift en tellende van
1,80 M. + tot 2,15 M.
+ A.P.

OUD-BEIJERLAND.
Gemetselde
put
aan de westzijde
der haven van
Oud-Beijerland,
ongeveer 150 M.
van den westelijken buiten vleugelmuur van de
"Gemeentesluis".

~ULPUNT DER
HARDSTEENEN PEILSCHAAL,

0,163

boven I Verschil
M
A.P.
totnu
In .
aangenomen. !
1

•

1

1

0,000

+0,163

afgeleid uit de hoogten
der deelstrepen 2,12 M.
+ en 2,15 M. + A.P.
(Peilschaal is gebroken).

1

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

1

BERGAMBACHT.
Peilput In het
buitentalud
van
den rivierdijk, aan
de Bergambachtsche Stoep, onder
Bergambacht.

Tegen het noordelijk
muurvlak van den aCh-\
terwand , dubbel verdeeld In centimeters,.
met
het
opschrift:
"D.P.-O.-A.P:", de rechterverdeeling telt van 2,50
M. tot 5,30 M. + A.P.,
de linkerverdeeling van
0- of D.P. tot 2,80 M.
-7- D.P.

Oostelijke of voorgevel,
1,44 M. rechts van den
zuidelijken gevel, 0,53 M.
links van den steenen
dag der poortdeur, zes
lagen metselwerk of 0,31
M. boven het plint,
ongeveer 0,75 M. boven
beganen grond.

2

BERGAMBACHT.
Dijksmagazijn van
de
Krimpenerwaard, aan het
buitentalud van
den rivierdijk, aan
de Bergambachtsche Stoep, onder
Bergambacht.

3

Oostelijke of voorBERGAl\'IBACHT.
Dijksmagazijn van gevel, 1,50 M. rechts van
de
Krimpener- den zuidelijken gevel,
waard , aan het 0.47 M. links van den
buitentalud van steenen dag der poortden rivierdijk, aan deur, zeventien lagen
de Bergambacht- metselwerk boven den
sche Stoep, onder ijzeren bout, 1,12 M
Bergambacht.
boven het plint.

-0,399

NULPUNT DER
HOUTEN PEILSCHAAL,
RECHTERVERDEELING.
DIJKSPElIJ ,
LINKERVERDEBLING.

4,901

Beide afgeleid uit de
der
deelhoogten
strepen 5,25 M. en 5,30
M. + A.P. of 0,05 en
M. -7- D.P.

°

RONDE IJZEREN BOUT.

RONDE

BRONZEN KRUISBOUT.

4,974

5,782

0,000

+0,399

12

Merken

I

~T\ 0 Ig- nauwder I

keurig- I
num-I heidswatermer.
pas- I
singen. I

I

4

Hoogte in M.

Gemeen t e

1

en plaats van

1

het merk.

I~
BERGAMBACHT.
Huis aan den afweg naar Berg-I
ambacht, bewocnd
door en t0ebe-,
hoorende aan M. I
Slingeland ,
ge-I
merkt n° 36 aan
de Bergambacht- I
sche Stoep.
'I

I'

i

Nadere

Omschrijving

Plaatsbeschri.J·ving.

van het merk.

---:.I

Noordoostelijke
of I
voorgevel, in het cemen-I
ten plint, 1,00 M. rechts.
van den verticaal van den
steenen dag van het meest I
rechtsche der beide ramen I
in dien gevel, 0,54 M. links
van den steenen dag der
deur, 2,305 M. onder den
onderkant van den knoop
van het loodrecht bovengelegen anker, 0,51 M.
boven de bestrating.

V IERKANTE IJzEREN

I boven Verschil
b
oven I A P
NAP
. .
in M.
. . . I tot nu
geaangeI vonden. I 0 e
+-__-+-n_m_n_·-+I
I
0,415

0,720

+0,305

1,160

1,470

+0,310

KRUISBOUT
met één horizontale en
twee verticale groeven,
16 m.M. hoog en 16
mMo breed.
Register
VI
van
Peilschalen enz. N° 61.

5

BERGAMBACHT.
Huis aan den afweg naar Bergambacht, bewoond
door en toebehoorende aan M.
Slingeland ,
gemerkt nO. 36, aan
de Bergambachtsche Stoep.

Noordoostelijke
of
voorgevel, boven het cementen plint, de linkerkant 1,17 M. rechts van
den steenen da.g van het
meest rechtsche der beide
ramen in den gevel, de
rechterkant in het vlak
van den linker steenen
dag van de deur, de bovenkant 1,40 M. boven de
bestrating.

6

BERGAMBACHT.
Brug over eene
watering In den
polder
Bergambacht , nabij de
kom der gemeente,
in den grindweg.

Westelijke vleugel van I RONDE IJZEREN BOUT.
het zuidelijk landhoofd,
tusschen de beide middenleuningstijlen , 0,97 M.
rechts van den rechterzijkant van den linkerstijl, 0,24 M. links van
den linkerzij kant van
den rechterstijl, vier lagen
metselwerk onder den
onderkant of 0,33 M.
onder den bovenkant
der vlechting.

7

BERGAMBACHT.
Hervormde kerk
te Bergambacht.

Noordelijk muurvlak
van het contrefort tegen
den noordelijken gevel,
onmiddellijk links van
den ingang, III het
basement, 0,48 M. rechts
van den linkerzij kant van
het basement, 0,05 M.
links van den linkerzijkant van het anker, 0,21
M. onder den bovenkant
van het basement, 0,24
M. boven den bovenkant van den knoop van
het schuin ondergelegen
anker, ongeveer 0,83 M.
boven den grond.

PEILMERKSTEEN
met eene horizontale
groef
en
ingehakt
hoogtec~ifer van 1,160
M. + NA.P.
(Onbetrouwbaar).

RONDE IJZEREN BOUT.

-0,570

3,563

I

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

8

Hoogte in M.
Gemeente

Nadere

Omschrijving

plaatsbeschrij ving.

van het merk.

Noordelijk muurvlak
van het contrefort tegen
den noordelijken gevel,
onmiddellijk links van
den ingang in den pilaster,
0,34 M. rechts van den
linkerzij kant , 0,34 M.
links van den rechterzijkant van den pilaster,
1,13 M. onder den onderkant der wendelijst, 0,14
M. boven den bovenkant
van het basement.

RONDE BRONZEN KRUISBOUT.

3,951

en plaats van
het merk.

BERGAMBACHT.
Hervormde kerk
te Bergambacht.

I
1

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

10

BERGAMBACHT.
Woning In den
polder Bergambacht, bij de Kaik,
aan den grindweg
naar
Stolwijk ,
bewoond door en
toebehoorende aan
A. van der Ham,
gemerkt nO. 542.

Zuidelijke
of voorgevel, bij den oostelijken
hoek, 0,78 M. rechts van
den steenen dag van het
raam, 0,47 M. links van
den zijgevel, zestien lagen
metselwerk of 0,76 M.
boven den bovenkant van
het plint, ongeveer 1,28 M.
boven beganen grond.

RONDE BRONZEN KRUISBOUT.

0,372

12

BERGAMBACHT.
Woning aan het
binnentalud van
den
rivierdijk,
bewoond door en
toebehoorendeaan
P. van den Dool,
onder Bergambacht, gemerkt
nO. 64 tusschen
dijkpaal 47-48.

Zuidelijke of dijkgevel,
tusschen het raam en den
oostelijken gevel, ] ,1.'3
M. rechts van den steenen
dag van het raam, 0,66
M. links van den zijgevel,
0,29 M. onder. den onderkant van den hardsteenen
gedenksteen van stichting,
ongeveer 1,53 M. boven
den grond.

RONDE IJZEREN BOUT.

0,755

13

BERGAMBACHT.
Woning aan het
binnentalud van
den
rivierdijk,
bewoond door en
toebehoorende aan
M. Kuyk, onder
Bergambacht, gemerkt nO. 134,
tusschen dijkpaal

VIERKANTE IJZEREN
Westelijke zijgevel, in
1,070
KRUISBOUT
het cementen plint, 1,46
M. rechts van den noor- met één horizontale en
delijken gevel, 2,859 M. twee verticale groeven,
onder den onderkant van 16 m.M. hoog en 16
den knoop van het lood- I m.M. breed.
recht bovengelegen anker,
Register VI van Peil- I
ongeveer 0,40 M. boven schalen enz. N°. 53.
beganen grond.

•

24-25.

1,450

+0,380

14

Merken I
der
Vo1g- nauwkeurignum- heidsmer. waterpasRingen.
I

I

Hoogte in M.
Gemeente

15

BERGAMBACHT.
Openbare lagere
school nO. 2, aan
den
rivierdijk,
onder Bergambacht, tussehen
dijkpaaI1ö-17.

I

plaatsbeschrij ving.

van het merk.

I

I BERGAMBACHT.
\Voning aan het
I
binnentalud van
rivierdijk,
den
I
Bergamonder
baeht, gemerkt
n O• ] 34, bewoond
door en toebehoorende
aan
M. Kuijk.

I

Omschrijving
,

het merk

14

16

Nadere

en plaats van

Westelijke zijgevel, de
linkerkant 1,53 M. rechts
noordelijken
van den
gevel, de rechterkant
1,95 M. links van den
steenen dag van het
eenige raam in den gevel,
de bovenkant ongeveer
1,33 M boven den grond.

BERGAIUBACHT.
Woning aan het
binnentalud van
den rivierdijk,
bewoond
door
P. den Torn,.
toebehoorende aan!
R. de Hoop, onder I
Bergambacht. gemerkt nO. 142, I
tusschen dijkpaal
11-12.

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

PEILMERKSTEEN
met eene horizontale
groef en ingehakt hoogtecijfer van 1,92
M.
-+- N.A.r.

1,920

Zuidoostelijke of voorRONDE BRONZEN KRUISgevel, tusschen den noordBOUT.
oostelijken hoekpilaster
en het links daarvan gelegen raam, 0,39 M. rechts
van den steenen dag van
het raam, 0,27 M. links
van den linkerzij kant van I
den hoekpilaster, zeven- !
tien lagen metselwerk of
1,04 M. boven den bovenkant van het plint.

4,160

Oostelijke zijgevel, 0,51
RONDE IJZEREN BOUT.
M. rechts van den voor(Onbetrouwbaar weof dijkgevel, 4,99 M. links gens verzakking metselvan den achtergevel, 1,02 werk).
M. onder den onderkant
van den knoop van het I
links schuin bovengelegen i
anker, ongeveer 1,68 M.
boven beganen grond.

I

4

te

BRIELLE.
Raadhuis
Brielle.

te

Noordelijke
zijgevel,
1,14 M. rechts van den
voorgevel, zes lagen metselwerk of 0,29 M. boven
het plint, ongeveer 0,77
M. boven beganen grond.

RONDE IJZEREN BOUT.

Noordelijke
zijgevel, RO;"lDE BRONZEN KRUIStusschen den voorgevel
BOUT.
en het kleine lichtraampje,
0,33 M. rechts van den
voorgevel, 0,11 M. links
van den steenen dag van
het raampje. twee en
twintig lagen metselwerk
of 1,03 M boven het
plint, ongeveer 1,47 M.
boven beganen grond.

I
+0,380

I

2,571
,

.-

BRIELLE.
Raadhuis
Brielle.

in M.

I

I-----------~~------

3

2,300

Verschil

3,627

4,358

15
Merken I
der
Volg- nauwkeurignum- heidsmer. waterpassingen.

I

Gemeente

Nadere

Hoogte in M.
Omschrijving

en plaats van
plaatsbeschrij ving.

van het merk.

het merk.
i

I

I
I

II

boven
boven
A.P.
N.A.P.
tot
nu
geaangevonden.
nomen.

5

BRIELLE.
Uitwateringssluis
van de polders
Oostvoorne, Rugge, enz., buiten de
'Waterpoort
te
Brielle.

Zuidoostelijke of buitenfrontmuur , tusschen
de beide sluisopeningen,
1,14 M. rechts van den
hardsteenen dag der zuidelijke, 3,10 M. links
van den hardsteen en dag
der noordelijke opening,
0,98 M. onder den bo·
venkant der dekzerk

6

BRIELLE.
llitwateringssluis
van de polders
Oostvoorne, Rugge, enz., buiten de
Waterpoort
te
Brielle.

Zuidoostelijke of buitenfrontmuur, tusschen
de beide sluisopeningen,
de linkerkant 0,96 M.
rechts van den hardsteenen dag der zuidelijke,
de rechterkant 2,92 M.
links van den hardsteenen dag der noordelijke
opening, de bovenkant
I O,Ö3 M. onder den bovenkant der dekzerk.

PEILMERKSTEEN
met eene horizontale
groef en ingehakt hoogtecijfer van 2,20 M. + A.P.

2,093

BRIELLE.
Waterpoort aan
de
haven
te
Brielle.

Bekleedingsmuur ten
zuidoosten van de poort,
onmiddellijk boven de
afgeschuinde hardsteenen
rollaag, de rechterkant
0,18 M. links van het
plint.

GEDENKSTEEN
VAN DEN HOOGEN VLOED
VAN 1775,
met een merkstreep
hoog 0,01 M. en opschrift:
1- IIM '"'5"

2,923

I
I

VJEHKANTE IJZEREN
I 1,858
KRUISBOUT
met één horizontale en
twee verticale groeven,
18 m.M. hoog en 18
m.M. breed.
Register IV, 2de ged.,
nO. 70 en Register VI,
nO. 207 van Peilschalen
enz.

I Verschil
I
I

in M.

I
I
I

1,970

+0,112

I

8

I

I

"

-

14 '

1-

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

I
I
I

C, 329

DELFT.
Toren der Protestantsche Nieuwe
kerk.

-+- 0,117

2,891

I

1

3,040

(volgens
Krayenhalf:.

I

----------~-

+0,107

(volgens
Register)

MIDDEN DER STREEP.
De steen IS 0,20 M.
hoog en 0,32 M. breed.
Register IV, 2de ged.,
nO. 71b en Register VI,
nO. 208b van Peilschalen
enz. Krayenhoff, Hydr.
Waarn., IIde afd., nO. 4l.
I

2,200

West- of voorz\jde, in
2,985
HOOFDMERK
het contrefort links van en twee pijpbouten, een
den ingang, 0,87 M. links 252 millimeters er boven,
van den rechterhoek en I een 364 millimeters er
0,84 M. rechts van den I onder.
linkerhoek van het contrefort, 1,51 M. boven
het plint, ongeveer 2,05
!
M. boven beganen grond.

i

I

II

-0,032

16
Merken
der
Voig- nauwkeurignum- heidsmer. waterpassingen.

I

I
Gemeente

Omschrijving

Nadere

en plaats van

Hoogte in M.

van het merk.

plaatsbeschrij ving.

het merk.

I

-

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

boven
N.A.P.
gevonden.

I

I

DELFT.
Kaaimuur voor
het Gemeenlandshuis.

2

/

/

De bovenkant van den I CILINDRISCHE IJZEREN
bout ligt 0,43 M. onder I
BOUT
den bovenkant van den
0,022 M diameter.
muur of zeven lagen I
BOVENKANT.
metselwerk onder de half- II
steens rollaag.

0,688

I

I

I
I
I

DELFT.
Kaaimuur voor
het Gemeenlandshuis.

3

//

De bovenkant van den I
PEILSTEEN
-0,402
steen ligt 1,23 M. onder I met eene horizontale
den bovenkant der half- groef en het opschrift:
steens rollaag, de onder- "Boezempeil van Delfkant der groef 1,090 M. land en Schieland".
onder den bovenkant van I
De steen IS 0,32 M.
den bout. De onderkant I hoog en 0,42 M. breed.
der groef wijst aan.
ONDERKANT GROEF.

II
I

I

I
4

5

1

Cl 330

I
DELFT.
Gemeenlandshuis
van Delfland.

Noordoostelijke·
of
RONDE BRONZEN KRUISvoorgevel, in den sokkel,
BOUT.
links van den ingang,
1,43 M. links van den I
rechterzij kant van het
hoogste gedeelte van den
sokkel, 0,34 M. onder
den onderkant van de
sokkellijst, 0,97 M. boven
de stoep.

2,603

DELFT.
Polytechnische
school.

Hoofdgebouw, inspringend gedeelte van den
voorgevel, links van den
hoofdingang, 0,43 M. links
van de deuromlijsting ,
0,41 M. rechts van den
linkerhoek van den muur,
1,60 M. boven het plint.

HOOFDMERK
en twee pijpbouten ,
een 343 millimeters er
boven, een 348 millimeters er onder.

2,722

DORDRECHT.
Groote draaibrug
in de spoorwegbrug over de Oude
Maas bij Dordrecht, zuidoostelijk landhoofd.

Noordelijke
vleugelmuur, de rechterkant van
den steen ligt 1,54 M.
links van het vierde
hoekblok van het landhoofd, de bovenkant 1,02
M. onder de lijst der
borstwering van het landhoofd,
de onderkant
strookt met de voeg van
het derde en vierde
hoekblok.

PEILMERKSTEEN
zonder
groef,
met
ingehakt
hoogtecijfer
van 4,140 M. + N.A.P.
BOVENKANT VAN DEN
PEILMERKSTEEN.

4,140

I

I

17

1
Volg-

Md~en

Hoogte m M.
Oemeente

nauwkeurig. num- heidsmer. waterpasI singen.

en plaats van

Nadere

Omschrijving

plaatsbeschrijving.

van het merk.

het merk.

DORDRECHT.
Zakkendragers-huisje, ten westen
van de Groote
kerk bij de Zakkendragerspoort.

2

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

i
I
Noordelijke of voor- I
PEILMERKSTEEN
gevel, midden tusschen I met eene horizontale
de rechterdeur en het I groef en ingehakt oplinkerraam, de onderkant I schrift:
van den peilmerksteen
Vloed
ligt ongeveer 0,.'56 M.
2
boven beganen grond.
18 4 25.
Waterstaatsregister
I IV, Merwede N°. 86.

3,226

3,42

+0,194

3,48

+0,190

3,63

+0,194

3,80

+0,188

I'

,I

4

DORDRECHT.
Protestantsche
Groote kerk.

Merk in het basement I GROEF VAN HET VLOEDMERK
van den linkerstijl van I
den meest oostelijken met ingehakt opschrift:
Vloed
ingang, de groef ligt
0,16 M. boven den hardlS!25.
steenen dorpel.
4
Waterstaatsregister
IV, Merwede N<'. 84.

3,290

5

DORDRECHT.
Protestantsche
kerk.

HOOFDMERK
'l'usschen de oostelijke I
en zuidoostelijke kapel I en twee pijpbouten ,
tegen het koor der kerk, een 209 millimeters er
0,23 M. links van het boven, een 200 millitweede contrefort aan de meters er onder.
linkerzijde van den ingang in den noordoostelijken muur, 0,27 M. I
rechts van den hoek van
den muur ter linkerzijde
van genoemd contrefort,
1,16 M. boven het plint.

4,778

Zuidelijke of voorgevel,
Korenmetershuisje de rechterkant van den
tegen de Groote peilmerksteen ligt 0,28
M. links van den rechkerk.
terhoek van den gevel, de
onderkant ongeveer 0,92
M. boven beganen grond.

PEILMERKS'fEEN
met eene horizontale
groef
en
ingehakt
hoogtecijfel'.

3,436

Zuidelijke rechtstandsmuur, deurkas der oostelijke binnendeur aan
den bovenkant van den
laatstgenoemden
peilmerksteen.

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

3,737

I

6

I

O2 169

I DORDRECHT.

7

DORDRECHT.
Keersluis ,
genaamd "Kleine
sluis", tusschen
de Kalkhaven en
de Spuihaven.

8

DORDRECHT.
Keersluis,
genaamd "Kleine
sluis", tusschen
de Kalkhaven en
de Spuihaven.

I
PEILMERKSTEEN
Zuidelijke rechtstands- I
muur, deurkas der ooste- met eene horizontale
lijke binnendeur, ongeveer groef en ingehakt hoogtecijfer van 3,612 M. +
0,2~ M. onder den boN.A.P.
venkant der dekzerk.

3,612

I

I

•. L..-..--:----'-_-"----_~_---'-~---'---

3

18
Merken
der
Volg- nauwkeurignum- heidsmer. waterpasI
I singen.
9

Hoogte in M.
Gemeente
en plaats van

Nadere

Omschrijving

plaatsbeschrijving.

van het merk.

het merk.

·1
DORDRECHT.
Raadhuis.

I

Voorgevel, in de borstwering, onder het penant
tusschende ramen links
van den ingang, 4,08 M.
rechts van het basement
van den· linker hoeki pilaster, 1,21 M. boven het
plint.

GROOTE KRUISBOUT

boven Verschil
boven I A.P.
in M.
N.A.P.
tot nu
geaan evonden. n . g
omen. [
5,145

en twee pijpbouten, een
341 millimeters er boven,
een 334 millimeters er
onder.

DORDRECHT.
Nederlandsch koffiehuisin de Wijnstraat, staande op
den hoek van die
straat en de Tolbrugstraat W.Z.,
bewoond door en
toebehoorende aan
L. van Dongen,
gemerkt 137.

Zuidwestelijke z~igevel
in de Tolbrugstraat W.Z.,
zuidelijk einde, de rechterzijkant ligt 0,17 M. links
van den zuidelijken hoek,
de onderkant 0,84 M.
boven het plint.

DORDRECHT.
Nederlandsch koffiehuis in de Wijnstraat. staande op
den h('ek van die
straat en de Tolbrugstraat VV.Z.,
bewoond door en
toebehoorende aan
L. van Dongen,
gemerkt 137.

Zuidwestelijke zijgevel
in de Tolbrugstraat W.Z.,
zuidelijk einde. de rechterz~jkant komt overeen met
den zuidelijken hoek. De
groef van den steen ligt
0,25 M. boven het plint.

12

DORDRECHT.
Koffiehuis aan de
Taankade, op den
hoek van die kade
en de Boomstraat
bewoond door D.
van Daalen en
toebehoorendeaan
L. J. Jansen, gemerkt nO. 10.

Voorgevel , 0,22 M.
rechts van de steenen
inkassing der deur, 0,75
M. links van den verticaal van den steenen
dag van het meest links
gelegen raam, 0,17 M.
boven het cementen plint,
ongeveer 0,36 M. boven
beganen grond.

RONDE IJZEREN BOUT.

3,442

13

DORDRECHT.
Koffiehuis aan de
Taankade op den
hoek van die kade
en de Boomstraat.
Bewoner D. van
Daalen. Eigenaar
L. J. Jansen, gemerkt nO. 10.

V oorgevelO,30 M. rechts
van de steenen inkassing
der deur, 0,67 M. links
van den steenen dag van
het meest links gelegen
raam 0,35 M. boven het
cementen plint, ongeveer
0,56 M. boven beganen
grond.

RONDE BRONZEN KRUISBOUT.

3,623

10

11

PEILMERKSTEEN

4,011

4,23

+0,219

3,298

3,510

+0,212

met eene horizontale
groefen ingehakt hoogtecijfer van 4,011 M.

+ N.AP.

VLOEDSTEEN

met eene horizontale
groef en het opschrift:
"Vloed 18 ~ 25"
De steen is 0,21 M.
hoog en 0,19 M. breed.
Register IV van Peilschalen enz., 1ste ged.,
nO. 81.

:

19
Merken
der
Volg- nauwkeurig- .
num- heidsmer. waterpassingen.

I

Gemeente
en plaats van

Hoogte in M.

Nadere

Omschrijving

plaatsbeschrijving.

van het merk.

Zuidelijk front van het
westelijk landhoofd, 0,27
M. rechts van den rechterzijkant der hardsteenen
peilschaal, 0,69 M. links
van den zuidoostelijken
hoek, 2,30 M. onder den
bovenkant der dekzerk.

VIERKAN'fE IJZEREN
KRUISBOUT
met één horizontale en
twee verticale groeven,
16 m.M. hoog en 16
m.M. breed.

het merk.

I

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

I

14

I

15
I

16

17

DORDRECHT.
Boombrug over
den mond der
Oude Haven, bij
het gebouwtje der
registreerende
peilschaal.

DORDRECHT.
Boombrug over
den mond der
Oude Haven, bij
het gebouwtje der
registreerende
peilschaal.

I
Zuidelijk front van het
NULPUNT DER
-0,194
westelijk
landhoofd, HARDSTEENEN PEILSCHAAL,
oostelijk einde; peilschaal controleerende
peilverdeeld in centimeters, schaal, afgeleid uit de
met het opschrift: "Boven hoogten der deelstrepen
A.P." , tellende tot 4 M. 3,04 M. en 3,11M.+A.P.
+ A.P

DORDRECHT.
Huis ten oosten
van de Noordersluis , aan den
Noorderdijk, bewoond door J.
Wolsma, toebehoorende aan de
Dorgemeente
drecht, gemerkt
nO. 87.

I
Westelijke zijgevel, zuiPEILMERKSTEEN
delijk einde, de linkerkant I met eene horizontale
0,25 M. rechts van den I groef en ingehakt hoogtesteenen dag van het· cijfer van 5,HI M. + A.P.
zuidelijkste raam, de
rechterkant 0,26 M. links
van den zuidelijken voorgevel, de onderkant ongeveer 1,32 M. boven den
bovenkant der tweede I
stoeptrede.

4,990

Zuidoostelijke
zijde,
8,43 M. rechts van den
steenen dag der links
gelegen hoofdingang, 4,91
M. links van den steenen
dag der rechtsgelegen
deur, 2,79 M. onder den
steenen dag van het
bovengelegen raam, ongeveer 0,40 M. boven beganen grond.

3,872

DORDRECHT.
Korenmolen aan
den Hoogendijk,
I
genaamd "Kijk
I
over den Dijk",
toebehoorende
aan J. Mauthaan,
gemerkt n", 41.

I

I

1,79.5

RONDE IJZEREN BOUT.

I

0,000

+0,194

5,19

+0,200

I

I

t

!
t

18

:

DORDRECHT.
Polderhuis van
het waterschap
"de Vier Polders",
voorheen de korenmolen
"de
Ooievaar", aan
den Noorderdijk,
gemerkt nO. 10.

N oordel~jke
zijgevel,
oostzijde, 0,29 M. rechts
van den oostelijken hoek,
1,67 M. links van den
steenen dag van het raam,
2,28 M. onder de kroonlijst, elflagen metselwerk
boven den onderkant der
rollaag onder het groote
raam.

RONDE BRONZEN KRUISBOUT.

4,875

I

I

I

20
Merken
der
T I
\ o gnauw-!
keurig-I
num- heids- I
mer. water- I
passingen. I
I

Hoogte in M.

1
1

-

Gemeente
en plaats van

Nadere
plaatsbeschr~jving.

Omschrijving
van het merk.

boven
N.A.P.

Verschil

I boven

A.P.
in M.
tot nu
aangeI vonden. nomen. [
ge-

het merk.

t

19

DORDRECHT.
Machinistswoning
van het stoomgemaal
"Jantzon
van
Erifrenten
van Babyloni~n
broek", van het
waterséhap "de
Vier
Polders" ,
aan den Noorderdijk, gemerkt nO. 2.

Noordoostelijke voorgevel, 0,40 M. rechts van
den oostelijken hoek, 2,50
M. links van den steenen
dag der deur, drie lagen
metsellyerk onder den
onderkant van den houten
onderdorpel van het raam,
0,46 M. boven de stoep.

20

DORDRECHT.
Steenen uitwateringssluis van den
Noordpolder, vóór
het Stoomgemaal.

Noordoostelijk buitenfront .
de linkerkant
1,92 M. rechts van den
oostelijken, de rechterkant 1,94 M. links van
den noordelijken hoek.
de bovenkant 0,14 M.
onder den bovenkant
der dekzerk , de onderkant 0,99 M. boven den
top van het gewelf.

RONDE IJZEREN BOUT.

4,280

PEILMERKSTEEN

3,093

met eene horizontale
groef, zonder ingehakt
hoogtecijfer.

I

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

1

DUBBELDA1U.
Heerenhuis op de
buitenplaats
"Graveustein",
bewoond door den
burgemeester ·D.
H. Jas, toebehoorende aan S.
M. Hugo van Gijn
te Dordrecht, aan
de oostz~jde van
den straatweg van
Dordrecht naar
Willemsdorp tusschen de kilometerpalen 47 en
48, gemerkt E,
78A.

3a ADt 98a DUBBELDAM.
In 1893 gebouwde
Rijks-Veerhuis te
Wieldrecht.

---~ --------~I---------I----I---I---I

Noordelijke gevel, 1,00
M. rechts van den rechterkant van den uitbouw,
0,87 M. links van den
westelijken gevel, 1,11 M.
boven den bovenkant van
het plint, ongeveer 1,76
M. boven beganen grond.

GROOTE KRUISBOUT

2,709

1

1

en twee pijpbouten, een
398 millimeters er boven,
een 509 millimeters er
onder.

I

I

1

Oostelijke of voor~evel
van den stal van het
veerhuis; 0,26 M. boven
den bovenkant van den
peilrnerksteen; 0,90 M. I
uit den noordelijken zij~~~;,. von het hoofdge-

RONDE IJZEREN BOUT.

4,176

I~~_---,--_-----,--,_--"--~~I

21
Merken I
der
Volg- nauwkeurignum- heidsmer. waterpas- I
I singen·1

Hoogte in M.
Gemeente
en plaats van

In 1893 gebouwde
Rij ks-Veerhuis te
Wieldrecht.

5

DUBBELDAM.

6

DUBBELDAM.

7

DUBBELDAM.

8

DUBBELDAM.

Gemeenteschool
nO. 2.

Tolgaarderswoning
aan den straatweg
van
Dordrecht
naar Willemsdorp
op
den Wieldrechtschen zeedijk, tusschen de
kilometerpalen 49
en 50.

Tolgaarden'lwoning
aan den straatweg
van
Dordrecht
naar Willemsdorp
op den
Wieldrechtschen zeedijk, tusschen de
kilometerpalen 49en 50.

Huis te Willemsdorp, in 1880 bewoond door den
bakker K. de
Korver.

9

Ct 177

Omschrijving

plaatsbeschrijving.

van het merk.

Oostelij ke of voorgevel
van den stal van het
veerhuis; de rechterkant
0,72 M. links van den dag
van het staldeurkozijn ,
de linkerkant 0,72 M.
rechts van den noordelijken zijgevel van het
hoofdgebouw.

PEILMERKS1 EEN
met eene horizontale
groef en ingehakt hoogtecijfer van 3,792 M. +
N.A.P.

3,792

Westelijke of voorgevel, tusschen het eerste
en tweede raam links
van de deur, 0,33 M. van
raamopeningen,
beide
1,05 M. boven het plint.

HooFDMERK
en twee pijpbouten, een
325 millimeters er boven,
een 411 millimeters er
onder.

2,105

Noordelijke
zijgevel,
de linkerkant van den
peilmerksteen ligt 0,32
M. rechts van het linkerraamkozijn, de onderkant
ongeveer 0,19 M. boven
beganen grond.

PEILMERKSTEEN
met eene horizontale
groef en ingehakt hoogtecijfer van 3,92 M. -t- A.P.

3,719

3,92

+0,201

Noordelijke
zijgevel, I VIERKANTE KRUISBOUT
links van laatstgenoemden met één horizontale en
peilmerksteen , ongeveer twee verticale groeven,
0,30 M. boven beganen 16,5 m.M. hoog en 17
m.M. breed.
grond.
Waterstaatsregister IV,
bijlage I A, Eiland van
Dordrecht, N°. 7.

3,715

3,92

+0,205

Zuidelij ke zijgevel, ongeveer onder het midden
van het penant tusschen
de beide ramen ten oosten
van de deur, de onderkant van den steen ligt
ongeveer 0,52 M. boven
beganen grond.

PEILMERKSTEEN
4,113
met eene horizontale
groefen ingehakt hoogtecijfer van 4,113 M. + i
N.A.P.
I

4,31

+0,197

Zuidelijke zijgevel 0,32
M. boven het midden van
den bovenkant van laatstgenoemden peilmerksteen,
ongeveer 1,08 M. boven
beganen grond.

VIERKANTl<J KRUISBOUT
met één horizontale en
twee verticale groeven,
17 m.M. hoog.
Waterstaatsregister IV,
bijlage I B, Eiland van
Dordrecht, N°. 2.

het merk.

DUBBELDAM.

3b

DUBBELDAM.

Huis te Willemsdorp, in 1880 bewoond door den
bakker C de Korver.

i
1

Verschil

Nadere

I

boven
A.P.
'Cf~_·
tot nu
I vo~den. aangeI
nome!).
hoven
NAP

in M.

1

4,562 . 4,76

I

1+

I

0 ,198

I
I

I

I

22
Merken
der
Volg- nauwkeurignum- heidsmer. waterpasI singen.
10

12

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
geaangeIvonden. nomen.
I

DUBBELDAM.
Baanwachterswoning nO. 27,
tegenover het station Willemsdorp.

Zuidelijke zijgevel, de
rechterkant van den peilmerksteen ligt 0,79 M.
links van het raam, de
onderkant 0,36 M. boven
het plint.

DUHBELDAM.
Veerhuis Waterloo te Willemsdorp.

Zuidoostelijke of voorgevel, tusschen het eerste
en tweede raam rechts
van den hoofdingang, 0,53
M. van de rechter raam·
opening, 0,56 M. van de
linker raamopening, 0,86
M. boven den steen met
opschrift: "M. P. de K.
6
CEzn. 18l 76".

GROOTE KRUISBOUT.

5,232

GROOTE KRUISBOUT.

7,633

PEILMERKSTEEN

4,466

met groef, zonder ingehakt hoogtecijfer.

lJ

13

DUBBELDAM.
Spoorwegbrug bij
Willemsdorp ,
over het Hollanrlsch Diep.

Noordelijke gevel van
het westelijke huisje van
de noordzijde der brug,
1,51 M. van den linkerhoek des gevels, 1,06 M.
boven de omlijsting ter
hoogie van het bruggedek.

14

DUBBELDAM.
Spoorwegbrug bij
Willemsdorp,
over het Hollandsch Diep.

Noordelijke gevel van
het oostelijke huisje aan
de noordzijde. der brug,
1,50 M. van den rechterhoek des gevels, 1,03 M.
boven de omlijsting ter
hoogte van het bruggedek.

PIJPBOUT.

7,612

15

DUBBELDAM.
Baanwachterswoning 79, halte
het Visschertje,
aan den overweg
"den
Noorderdijk" , over den
staatsspoorweg
Dordrecht-EIst.

Westelijke gevel, 2,88
M. rechts van den noordelijken, 2,86 M. links
van den zuidelijken hoek,
3,05 M. onder den onderkant der uitspringende
baksteenen lijst, 0,31 M.
of vijf lagen metselwerk
boven den bovenkant
van het plint, ongeveer
0,63 M. boven de h2str:tting langs het gebouw.

RONDE IJzEREN BOUT.

5,012

23
Merken
der
Volg- nauw-

I

keurig~

num- heidsmer. waterpasI singen.
16

20

Hoogte in M.
Gemeente

Nadere

Omschrijving

en plaats van
plaatsbeschrijving.

I

van het merk.

het merk.

vo~~~n.
I

DUBBELDAM.
Huis aan den buitendijk,
buurt
het Visschertje,
bewoond door A.
van Valen, toebehoorende aan
de wed. E. Valk,
gemerkt A 28.

Noordelijke voorgevel,
westelijk einde, 0,90 M.
rechts van den steenen
dag der deur, 0,31 M.
links van den noordwestelijken hoek, 2,295 M.
onder den onderkant van
den knoop van het bovengelegen anker, ongeveer
0,58 M. boven beganen
grond.

DUBBELDAM.
Woning aan den
Zeedijk, bij het
inlaatsluisje van
den Zuidpolder ,
bewoond door en
toebehoorende
aan de Wed. A.
Kooiman ,
gemerkt C nO. 13.

Westelijke voorgevel,
zuidel\ik einde, 0,59 M.
rechts van den rechterkant van den onderdorpel van het zuidelijkste
raam, 0,43 M. links van
den zuidelijken hoek,
0,63 M. of tien lagen
metselwerk boven het
plint, 0,71~ M. boven
den knoop van het ongeveer loodrecht lager gelegen anker, ongeveer 0,88
M. boven beganen grond.

VIERKANTE IJZEREN

4,248

boven Verschil
A.P. I
tot nu I in M.
aange- I
I nomen'j
4,480

+0,232

KRUIsBou'r
met één horizontale en
twee verticale groeven,
18 m.M. hoog en 18
m.M. breed.
Register IV van Peilschalen enz., 1ste ged.,
bijlage n° 1 A, nO. 17.

RONDE IJZEREN BOUT.

3,287

RONDE BRONZEN KRUISBOUT.

4,234

VIERKANTE IJZEREN
KRUISBOUT

0,855

1,07

+0,215

0,676

0,89

+0,214

I

21

DUBBELDAM.
Woning aan den
Zeedijk, bij het
inlaatsluisje van
den Zuidpol der ,
bewoond door en
toebehoorende
aan de Wed. A.
Kooiman,
gemerkt C n". 13.

Westelijke voorgevel,
zuidelijk einde, 0,70 M.
rechts van den steenen
dag van het zuidelijkste
raam, 0,37 M. links van
den zuidelijken hoek, 1,58 [
M. of zes en twintig
lagen metselwerk boven
het cementen plint, ongeveer 1,83 M. boven
beganen grond.

22

DUBBELDAM.
Steen en inlaatsluisje in den dijk
bij den noordoostelijken hoek
van den Zuidpolder.

Noordelijk of buitenfront , oostelijk einde,
0,23 M. rechts van den
oostelijken, 1,70 M. links
van den westelijken hoek,
0,43 M. onder den bovenkant der dekzerk.

DUBBELDAM.
Steenen inlaatsluisje in den dijk
bij den noordoostelijken hoek
van den Zuidpolder.

Noordelijk of buitenfront, oostelijk einde.

23

boven
N.A.P.

met één horizontale en
twee verticale groeven,
18 m.M. hoog en 18 m.M.
breed.
Register IV van Peilschalen enz., lste ged.,
bijlage nO. I A, nO. 1.5.
PEILMERKSTEEN

met

eene

horizontale

groefeningehakthoogt~

cijfer van 0,89 M. + A.P.

24
Merken I
der
Volg- nauwkeurignum- heidsmer. waterpasI singen.

I
25

I

I

Hoogte in M.
Gemeente
en plaats van

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

I

I

DUBB}i~LDAM.
~
woning, genaamd

Zuidoostelijke gevel, de I
PEILMERKSTEEN
linkerkant 1,22 M. rechts I met eene horizontale
"Zalm visschers- I van den steenen dag van groefen ingehakt hoogtehuis", aan den I het links gelegen raam, cijfer van 3,44 M. + A.P.
Kop van het Land, ! de rechterkant 1,61 M. I
aan den Zeedijk links van de aansluiting
van de Nieuwe aan de houten schuur, de
Merwede, . be- onderkant ongeveer 0,51
woond door J. van M. boven beganen grond. I
Gink en toebeN.B. Dit gebouw ver· .
hoorende aan L. keerde 1tl 1871 in zak-II
Valk,
gemerkt kenden toestand.
I

3,236

3,44

+0,204

Westelijk binnenfront, I
PEILMERKSTEEN
-0,058
de linkerkant 0,75 M. met eene horizontale
rechts van den noorde- groefen ingehakt hoogtelijken hoek, de rechter- I c\ifer van 0,02 M. --\- A.P.
I
kant 0,76 M. links van
den zuidelijken hoek, de
I
bovenkant 0,21 M. onder
den bovenkant der dekzerk.

0,02

+0,078

3,605

3,810

+0,205

3,913

4,02

+0,107

I.

1

1

1

1

1

C 52.
I
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DUBBELDAM.
Steenen inlaatsluisje van den
Aloïsepolder, bij
den Kop van het
Land.

27

Zuidelijke gevel, onder
DUBBELDAM.
Woning aan den het penant tusschen de
Kop van het Land, twee westel\ikste ramen,
aan den Zeedijk 2,90 M. rechts van den
van de Nieuwe lilinker hoek, ongeveer
Merwede,
. be- 0.70 M. boven beganen
woond door B. grond.
van de Werke,
toebehoorende
aan L. Valk, gemerkt C 50.

28

DUBBELDAl\I.
Woning aan den
Kop van het Land,
aan den Zeedij k
van de Nieuwe
Merwede ,
bewoond door B.
van de Werke,
toebehoorende
aan L. Valk, gemerkt C nO. 50.

VIERKANTE IJ ZEREN
KRUISBOUT

met één horizontale en
twee verticale groeven,
18 m M. hoog en 18
m.M. breed.
Register IV- van Peilschalen enz., lste ged.,
b\ilage nO. 1 A, nO. 12.

Zuidelijke gevel, in het
PEILMERKSTEEN
penant tusschen de twee met eene horizontale
westelijkste ramen, de groef en ingehakt hoogtelinkerkant 2,70 M. van cijfer van 4,02 M. + A.P.
den westelijken hoek en
0,21 M. rechts van den
steenen dag van het links
gelegen raam, de rechterkant 0,21 M. links van
den steenen dag van het
rechts gelegen raam, de
bovenkant 2,23 M. onder
den onderkant van den
II loodrecht
bovengelegen
ankerknoop, de onderkant
ongeveer 0,89 M. boven
beganen grond.

25
j

Merken
der
Volg- nauw..
keurignum- heidsmer. waterpassingen.

I

Hoogte in M.
Uemeente
en plaats van

Nadere

Omschrijving

plaatsbeschrijving.

van het merk.

het merk.

I

29
,

30

1

2

I

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

DUBBELDAM.
Gebouwtje van de
registreerende
aan
peilschaal,
den Kop van het
Land, buiten den
Zeedijk van de
Nieuwe Merwede.

Noordwestelijke voorgevel, 0,11 M. rechts van
den
rechterkant der
lycene aan den hoek.
0,22 M. links van den
steenen dag der deur,
0,07 M. of één laag metselwerk boven het plint.

RONDE IJZEREN BOUT.

4,130

DUBBELDAM.
Gebouwtje van de
registreerende
peilschaal , aan
den Kop van het
Land, buiten den
Zeed\jk van de
Nieuwe Merwede.

Noordwestelijke voorgevel, 0,17 M. rechts van
rechterkant
der
den
lycene aan den hoek,
U,16 M. links van den
steen en dag der deur,
0,19 M. of drie lagen
metselwerk boven het
plint.

RONDE BRONZEN KRUISBOUT.

4,254

EVERDINGEN.
Bomvrije toren
van het fort

Zuidwestzijde tegenover
den ingang van het fort
tusschen het tweede en
derde schietgat (in de
onderste rij) van den
rechterkant, 1,28 M. van
het tweede schietgat (dat
juist ligt in het verlengde
van den westelijken frontmuur der contre-escarpegalerij), 0,78 M. boven den
onderkant der schietgaten, ongeveer 2,16 M.
boven beganen grond.

GROOTE KRUISBOUT

5,929

IEVERDINGEN.
I
Woning van den
fortwachter in het
fort Everdingen,
gemerkt A nO. 3.

Noordelijke gevel, tusschen den westelijken
gevel en het meest
rechtsche der drie ramen,
0,79 M. rechts van den
steenen dag van het
raam, 2,10 lVl. links van
den westelijken gevel,
1,33 M. boven het plint,
1,64 M. boven de bestrating.

en twee pijpbouten, een
328 millimeters er boven,
een 330 millimeters er
onder.

RONDE IJZEREN BOUT.

7,220

4

26
Merken
der
Volg- nauwlteurignum- heids)ner. waterpasI singen.

Hoogte in M.
Gemeente
en plaats van

Nadere

Omschrijving

plaatsbeschrijving.

van het merk.

het merk.

I

I

boven
I
N.A.P.
gevonden.

boven Verschil
AP
in M.
tot n'u
aane'e0
I
nomen. I

I
I

I Noordelij ke gevel, tus· i RONDE BRONZEN K RUISWoning van den I schen den westelijken I
BOUT.
fortwachter in het i gevel
en het meest
fort Everdingen, i rechtsche der drie ramen,
gemerkt A nO. 3. I 0,86 M. rechts van den
I steenen dag van het I
, raam, 2,03 M. links van
I den westelijken gevel,
I 1,60 M. boven het plint.

3

EVRRDlNGEN.

4

EVERDINGEN.

Herberg .de
Witte Zwaan n ,
aan den rivier·
dijk en den «Poldersteeg "
bewoond door de
wed. G. van Munster en toebehoorende aan W. van
Munster, gemerkt
A nO. 61.

5

EVERDINGEN.

Raadhuis te Everdingen.

6

EVERDINGEN.

Raadhuis te Everdingen.

7

EVERDINGEN.

Inundatiesluis bij
het fort Everdingen.

Noordelijke of voorgevel, tusschen het kelderraam rechts van den
ingang en het dij ksm uurtje, 0,70 M. rechts van
den steenen dag van het
kelderraam, 0,70 M. links
van de binnenzijde van
het dijksmuurtje, twaalf
lagen metselwerk of 0.69
M. onder den onderkant
der rollaag van het
bovengelegen raam, 0,71
M. boven de bestrating.

V IERKAN'fE IJZEREN
KRUISBOU'f
met eene horizontale
en eene verticale groef,
20 m.M. hoog en 20 mMo
breed.
Register V van Peil·
schalen enz. NO. 137.

7,492

6,455

6,600

+0,145

+0,164

RONDE IJZEREN BOUT.
Oostelijke z~igevel, nabij
den voor· of dijkgevel,
0,34 M. links van dien
gevel, ruim zes lagen
metselwerk of 0,42 M.
boven den bovenkant I
van den knoop van het
loodrecht ondergelegen
anker, ongeveer 1,57 M.
boven het binnentalud
van den dijk.

8,046

Oostelijke zijgevel, nabij
den voor- of dijkgevel,
0,26 M. lin ks van dien
gevel, veertien lagen
metselwerk boven den
ijzeren bout, 1,28 M. boven
den bovenkant van den
knoop van het ondergelegen anker.

RONDE BRONZEN KRUISBOUT.

8,902

Hardsteenen peilschaal
aan het zuidelijke of
binnensluiflhoofd, westelijk tusschenpenant. noordelijke punt.

NULPUNT VAN DE
- 0,164 I 0,000
PEILSCHAAL,
afgeleid uit de hoogten
der deelstrepen 2,50 M.
en 2,94 M. + A.P.

I

