27
Merken
der
Volg- nauwkeurignum- heidsmer. waterpasI singen.

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
geaange- I
I vonden. nomen. I
I

8

EVERDINGEN.
Inundatiesluis bij
het fort Everdingen.

Hardsteenen peilschaal
aan het zuidelijke of binnensluishoofd, westelijk
tusschenpenant,
zuidelijke punt.

9

EVERDINGEN.
•De Zwarte Kraaiof "Gorkumsche
huis", dijkhuis,
op den hoek van
den Diefdijk en
de Lange Meent.

Noordoostelijke zijgevel.

EVERDINGEN.
•De Zwarte Kraai»
of .. Gorkumsche
huis", dijkhuis ,
op den hoek van
den Diefdijk en
de Lange Meent.

Noordoostelijke zijgevel.

10

1

2

GEERVLIET.
Schuur van de
hofstede genaamd
"Landbouw
en
Veelust" te Geervliet,
bewoond
door A. Barendregt, toebehoorende aan baron
Spoelberg te Brussel, gemerkt A 109.

I gevel,
Zuidwestelijke of voorlinks van de groote

NULPUNT VAN DE
-0,164
PEILSCHAAL,
afgeleid uit de hoogten
der deelstrepen 2,50 M.
en 2,90 M. + A.P.

0,000

+ 0,164

PEILMERKSTl<JEN
met eene horizontale
groef en ingehakt hoogtecijfer van 6,85 M. + A.P.

6,756

6,8,r)

+0,094

PEILMERKSTEEN
met eene horizontale
groef en ingehakt opschrift:
V~.rF HEEREN
I
DIJKPIJL.
I Waterstaatsregister,
Bijlage VIn I'an de
registers I, n en nl, B,
Diefdijk N°. 7b.

5,949

•

6,06

+0,111

3,478

+0,137

I

RONDE IJzEREN BOUT.

0,178

VIERKANTE IJZEREN
KRUISBOUT
16 à 17 m.M hoog en
16 m.M. breed; groeven
zijn niet zichtbaar.
BOVENKANT.
De bout is iets beschadigd, het midden
van den bovenkant van
den bout is opgenomen.
Register IV van Peilschalen enz., 2de ged.,
n°. 57.

3,341

I

GEERVLIET.
Huis te Geervliet,
bewoond door de
Wed. de Regt;
toebehoorende
I
aan Gebrs. M. en
L. de Regt te.
Geervliet,gemerkt
A 40, ten noordoosten van het
raadhuis nabij de
ha\'en.

deur, 3,88 M. links van
den steenen dag van die
deur, 2,13 M. onder den
onderkant van den dorpel
van het bovengelegen
raampje, ongeveer 0,ö8 M.
boven beganen grond.

Noordwestelijke of voorgevel, rechts van het
meest rechtsche raam,
0,99 M. rechts van den
verticaal van den steenen
dag van het raam, 0,63
M. links van den zuidwestelijken gevel, 7 lagen
metselwerk onder de voeg,
overeenkomende met den
onderkant der rollaag
onder het raam, ongeveer
0,56 M. boven de bestrating.
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Volgnummer.
.,

Merken
der
nauwkeurigheidswaterpassingen.

Hoogte in M.
Gemeente
en plaats van

Nadere

Omschrijving

plaatsbeschrijving.

van het merk.

boven
NAP
. ..
gevonden.

het merk.
I

1

GOEDEREEDE.
Huis aan het havenhoofd van
Goedereede, toebehoorende aan
en bewoond door
K. Tanis, gemerkt
nO. 246.

Zuidoostelijke of voorgevel, 4,54 M. rechts van
den steenen dag der
deur, 0,37 M. links van
den noordoostelij ken zijgevel, 2,11 M. onder den
onderkant van den knoop
van het bovengelegen
anker, twee lagen metselwerk onder den onderdorpel van het nabij
gelegen raam, ongeveer
0,49 M. boven beganen
grond.

RONDE BRONZEN KRUISBOUT.

4,104

2

GOEDEREEDE.
Peilput der hardsteenen peilschaal
voor gewone waterstanden, op het
havenhoofd.

Eerste trede van baksteen, in de optrede, één
laag metselwerk onder
den onderkant der halfsteens rollaag of 0,16 M.
onder den bovenkant dier
rollaag, 0,49 M. onder
den bovenkant der dekzerk op den put

RONDE IJZEREN BOUT.

0,942

3

GOEDEREEDE.
Talud van den
westelijken havendijk, nabij het
Haringvliet.

Tegen een teerling van
NULPUNT DER
- 0,202
metselwerk;
peilschaal HARDSTEENEN PEILSCHAAL
verdeeld in centimeters voor de hoogste waterdoor ingehakte groeven, standen, afgeleid uit de
met het opschrift: "Rijks hoogten der deelstrepen
peilschaal boven A.P.", 3,89 M. en 3,\:)0 M. + A.P.
tellende van 2,28 M. +
tot 4,00 M. + A.P.
De schaal is tusschen
strepen 2,50 M. en 2,60
M. overdwars gescheurd.

6

GOEDEREEDE.
Spuisluis op de
haven te Goedereede.

Zuidoostelijke buitenACHTKANTE IJZEREN
vleugelmuur , 0,29 NI.
BOUT,
rechts van .den zijkant 115 m.M. breed en 15 m.M.
van het links gelegen hoog.
BOVENKANT.
anker, 2,35 M. links van I
de deurkas, 0,73 M. onder.
den bovenkant der dekzerk.

Verschil
boven
A.P.
in M.
tot nu
aangeI nomen. I

0,000

+ 0,202

2,336

:1
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29
Merken I
der
Volg- nauwkeurignum- h'd
el s- I
mer. waterpas- I

Hoogte
Gemeente
en plaats van

Nadere

Omschrijving

plaatsbeschrij ving.

van het merk.

het merk.

I sin~en.

7

Zuidoostelijke buiten- I VIERKANTE IJZEREN
vleugelmuur , 0,12 M. ['
BOUT,
rechts van den zijkant I 41 m.M. breed en 41 m.M.
van het links gelegen hoog.
anker, 2,52 M. links van
BOVENKANT.
de deurkas, 1,38 M onder
Register VII van Peilden bovenkant der dek- schalen enz. Bijlage nO. 2.
zerk.
N°. SOa.

GOEDEREEDE.
Spuisluis op de
haven te Goedereede.

In

M.

I

boven Verschil
boven I
P
I N.A.P. I tAt'
, I in M.
0 nu
geII vonden. aange- I
I
nomen.!
I
I
] ,86
1,683
+0,177
1

'I

In Reg.
VII wordt
,deze bout
!ten onrechte als kruis-I
bout
verImeld.
I De hoogI te van den
:bout is aljdaar
onjuist,
de
bovenkant
lag
ter
hoogte als
nu
wordt
lopgegeven.

I
I

8

GOEDEREEDE.
Spuisluis op de
haven te Goedereede.

Zuidoostelij ke buitenvleugelmuur , 2,34 M.
I rechts van het einde
van dezen muur, 2,61
M. links van den zijkant
van het rechts gelegen
anker, 0,99 M. onder den
bovenkant der dekzerk.

GOEDEREEDE.
Toren der Hervormde kerk te
Goedereede.

Oostelijke hoek van het
zuidelijk muurvlak, In
den sokkel, 1,34 M. rechts
van het contrefort, 0,52
M. links van den rechterhoek van het v66rspringend muurwerk, 0,36 M.
onder den onderkant der
schuine sokkellijst, ongeveer 0,76 M. boven beganen grond.

VIERKANTE IJZEREN
KRUISBOUT

i
i
1,7 5 i 1,88

°

met eene horizontale en
eene verticale groef, 20
m M. breed en 20 m.M.
hoog.
Register VII van Peilschalen enz. Bijlage nO. 2.
Nn. SOb.
,
1

10

I

11

GOEDEREEDE.
Toren der Hervormde kerk te
Goedereede.

Oostelijke hoek van
het zuidelijk muurvlak,
boven den sokkel, 1,58
M. rechts van het contrefort, 0,30 M. links van
den rechterhoek van het
v66rspringend muurwerk,
0,16 M. boven den bovenkant der schuine sokkellijst.

RONDE IJZEREN BOUT.

RONDE

BRONZEN KRUISBOUT.

2,186 I

2,807

I

+0,175

I

!

30
Merken I
der
Volg- nauw- I
keurignUID- heids- I
mer. waterpas- !
I singen.
1

Hoogte in M.
Gemeente

Nadere

en plaats van

Omschrijving
van het merk.

plaatsbeschrijving.

het merk

i

12

i
I
I
Oostelijke vleugel van
I GOEDEREEDE.
Plasbrug over de I het zuidelijk landhoofd,
binnenhaven, in 3,l·n M. rechts van den
van
den
den grindweg van rechterkant
Goedereede naar hoeksteen op het einde
van den vleugel, 1,51 M.
Ouddorp.
I links van de aansluiting
van den vleugel met het
front, drie lagen metselwerk onder den onderkant
en 0,34 M. onder den
bovenkant der hoogste
vlechting.

I
I

I

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

1,701

Oostelijke vleugel van
het zuidelijk landhoofd,
links van den ijzeren
bout; peilschaal verdeeld
in halve decimeters en
tellende tot 2,00 M. -+
A.P.

NULPUNT DER
- 0,173
Hou'rEN PEILSCHAAL.
afgeleid uit de hoogte
der deelstreep 2,00 M. I
-+ A.P.

Voorgevel in den rechtervleugel, 0,83 M. rechts
van het voorspringende
gedeelte van den gevel,
0,83 M. links van het
raamkozijn, 0,97 M. boven
het plint.

GROOTE KRUISBOUT
en twee pijpbouten, een
257 millimeters er boven,
een 247 millimeters er
onder.

4,495

GORINCHEM.
Toren van de Protestantsche kerk.

Westzijde, rechts van
den ingang, 0,93 M. links
van het contrefort, 1,34
M. boven de tweede
traptrede.

HOOFDMERK
en twee pijpbouten een
354 millimeters er boven,
een 306 millimeters er
onder.

3,744

GORINCHEM.
Huisje voor de
rijkspeilschaal.

Voorgevel,
In den
pilaster links van den
ingang, 0,16 M. van de
beide kanten, 1,50 M.
boven het plint.

PIJPBOUT
en twee kleine ronde
kruisbouten , een 329
millimeters er boven,
een 334 millimeters er
onder.

8,129

GORINCHEM.
Huisje voor de
rij kspeilschaal.

Zuidelijke pilaster van
den westel~iken gevel,
0,14 M. rechts van den
noordelijken
zijkant,
0,20 M. links van den
zuidelijken zijkant des
pilasters, 0,23 M. boven
den bovenkant van het
plint, 0,38 M. boven
den bovenkant van de
dekzerk der sluis.

RONDE IJZEREN BOUT.

6,859

GOEDEREEDE.
Plasbrug over de
binnenhaven, in
den grindweg van
Goedereede naar
Ouddorp.

13

RONDE IJZEREN BOUT.

boven
N.A.P.
gevonden.

+

0,000

0,173

--I

Cl 187

GORINCHEM.
Raadhuis.

I

\

i

2

Cl 188

Cl 189

3

4

I

I

I

I

I

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

Hoogte
Gemeente
en plaats van

Nadere

Omschrijving

plaatsbeschrij ving.

van het merk.

het merk.

GORINCHEM.
Huisje voor de
rijkspeilschaal.

Zuidelijke pilaster van
den westelijken gevel,
0,15 M. rechts van clen
noordelijken
z\jkant ,
0,19 M. links van den
zuidelijken z\jkant des
pilasters, 0,61 M. boven
den bovenkant van het
plint, 0,75 M. boven den
bovenkant van de dekzerk
der sluis.

6

GORINCHEM.
Huisje voor de
rij kspeilschaal.

Zuidelijke binnenwand
van den peilput, 0,!)8 M.
rechts van den oostelijken
wand, 0,45 M. links van
den linkerzij kant van het
rechts gelegen ijzeren bint,
0,11 M. onder den onderkant van den houten vloer.

RONDE IJZEREN BOUT.

6,322

7

GORINCHEM.
Peterbrug over de
Groote haven.

Zuidelijke vleugelmuur
van het oostelijk landhoofd, 1,31 M. rechts van
den eersten hoeksteen
van boven, 1,96 M. links
van de aansluiting van
den vleugelmuur met het
noordelijk muurvlak van
het brugwachtershuisje,
0,48 M. onder den bovenkant, 0,28 M. onder den
onderkant der clekzerk.

RONDE IJZEREN BOUT.

4,084

PEILMERKSTEEN

4,722

GORINCHEM.
Dalempoort.

Linkerpilaster van het
buitenfront , de linkerkant 0,19 M. rechts van
de westzijde, de rechterkant 0,19 M. links van
de oostzijde van den
pilaster, de bovenkant
komt overeen met den
bovenkant der derde inspringing van onderen
gerekend en ligt 1,07 M.
onder den onderkant van
I de hardsteenen lijst bij
de geboorte van het gewelf,
de
onderkant
ongeveer 1,04 M. boven
beganen grond.

I

I

BRONZEN KRUISBOUT.

met eene horizontale
groef en ingehakt hoogtecijfer van 4,722 M.
-+-N.A.P.

I
I

M.

boven
boven
A.P.
N.A.P.
tot
nu
geaangeIvonden.
nomen.
I

5

RONDE

lil

Verschil
, in M.

I
I
i

7,233

4,8435 -+- 0,121 5

32
Merken I
der
Volg- nauwkeurignumheids- I
watermer.,
pas e I
singen. I
I
I

Hoogte hl M.
Gemeente

Nadere

Omschrijving

plaatsbeschrijving.

van het merk.

Zuidelijk front, 1,86
M. rechts van de aansluiting aan clen vleugelmuur van de Waterpoort, 0.09 M. onder den
onderkant van den hardsteenen peilsteen.

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

PEILSTEEN
I 4,670
met eene horizontale
groef, waarboven het
opschrift:
,,4,670 -j- N.A.P.".
De steen is 0,155 M. •
hoog en 0,27 M. breed. I
MIDDEN DER GROEF.
Register III van Peilschalen enz., nO. 4.
Register IV van Peilschalen enz., 1ste ged.,
n". 21a.

en pIaats van
het merk.

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

I

9

I GORINCHEM.
!:,

I

Walmuur,' tusschen de Waterpoort en de schutsluis aan den
mond
van de
Haven, onder het
koffiehuis "Merwezicht".

4,550

4,770

+ 0,100

NULPUNT DER
- 0,112
HARDSTEENEN PEILSCHAAL,
afgeleid uit de hoogten
der deelstrepen 4,93 M.
en 5,40 M. + A.P.
Register IV van Peilschalen enz., 1ste ged.,
nO. 16a.

0,000

+0,112

NULPUNT DER
- 0,113
HARDSTEENEN PEILSCHAAL,
afgeleid uit de hoogten
der deelstrepen. 4,93 M.
en 4,95 M. + A.P.
Register IV van Peilschalen enz., lste ged.,
nO. 16b.

0,000

+0,113

10

GORINCHEM.
Walmuur,
tusschen de Waterpoort en de schutsluis aan den
mond van de
Haven, onder het
koffiehuis "Mer·
wezicht".

Zuidelijk front, de linkerkant 1,74 M. rechts
van de aansluiting aan
den vleugelmuur van de
Waterpoort, de bovenkant 1,.51 M. onder den
bovenkant of twee en
twintig lagen metselwerk
onder den onderkant der
rollaag.

11

GORINCHEM.
Korenbrugsluis,
tusschen de Linge
en de haven van
Gorichem.

Oostelijke rechtstand,
RONDE IJZEREN BOUT.
ten zuiden van de kas
der waaierdeuren, O,M
M. rechts van den rechterzijkaut der hardsteenen buitenpeilscbaal; 1,4.5
M. links van den linkerzijkant van het hoogste
hoekblok, 2,04 M. links
van het buitenfront, 0,71
M. onder den bovenkant
en 0,31 M. of vijf lagen
metselwerk onder den I
onderkant der dekzerk.

12

GORINCHEM.
Koren brugsluis,
tusschen de Linge
en de haven van
Gorinchem.

Oostelijke rechtstandsmuur, buiten ot ten zuiden van de kas der waaierdeur; peilschaal verdeeld
in centimeters, met het
opschrift: "Boven A.P.",
tellende tot .5,.50 M. +
A.P.

13

GORINCHEM.
Korenbrugsluis,
tusschen de Linge
en de haven van
Gorinchem.

Oostelijke rechtstands-.
muur, binnen of ten noorden van de kas der waaierdeuren; peilschaal verdeeld in centimeters, met
het opschrift: "Rijkspeilschaal boven AP.", tellende tot 5.00 M. -+ A.P.

5,289

33

:

Merken
der
Volg- nauwkeurignum- heidsmer. waterpassingen·1
I
14

I
Gemeente

Nadere

en plaats van

Hoogte in M.
Omschrijving

plaatsbeschrijving.

boven
N.A.P.
gevonden.

van het merk.

het merk.

Verschil
boven
A.P.
in M.
tot nu
aange- I
nomen.:
I

i
I
PEILMERKS'.rEEN
GORINCHEM.
I Middenpenant van den I
Uitwateringssluis noordelijken rechtstands'l' met eene horizontale
van de polders I muur, tusschen de schot· groef en ingehakt hoogte·
Hoog Dalem en balksponning en de bin- cijfer van ö,52 M. + A.P.
Vuren (bij bastion nendeurkas, de linker- I
nO. 11).
kant 0,61 M. rechts van I
,den rechterzij kant der I
schotbalksponning ,
de I
rechterkant 0,35 M. links .
van den linkerzij kant van
I hpt hardsteenen slagstijl·
blok, de bovenkant 0,45
M. onder den bovenkant
of twee lagen metselwerk
onder den onderkant der
, rollaag.

6,455

6,52

+0,065

0,000

+0,093

1

I

15

GORINCH~M.

Uitwateringssluis
van de polders
Hoog Dalem en
Vuren (bij bastion
nO. 11).

Middenpenant van den
NULPUNT DER
-0,093
noordelijken rechtstand, HARDSTEENEN PEILSCHAAL,
tusschen de schotbalk- afgeleid uit de hoogten
sponning en de binnen- der deelstrepen 3,43 M.
deurkas; peilschaal ver- en 3,44 M. -+- A.P.
deeld in centimeters, met
het opschrift: "Rijkspeilschaal boven A.P.", tellende tot 5,00 M. + A.P.
I
I'

I'

34
Merken
der
Volg- nauwkeurignum-I heidswatermer. I
as
I 'p - I
smgen'l
I
18

en plaats van

I
1

.

I!

Nadere

Omschrijving

plaatsbeschrijving.

van het merk.

boven

het merk.
I

i
I GORINCHEM.
1

21

Hoogte inM.
Gemeente

Noordelijke
rechtSluis in het kanaal standsmuur. tusschen de
van Steenenhoek. ophaalbrug en de kas der
puntdeur, de linkerkant
3,02 M. rechts van he'
oostelijk einde van de
achterhar van de noordpl~ike klep der brug, de
rechterkant 4,45 M. links
van den linkerzij kant van
den hardsteenen slagstijl
der puntdeur, de bovenkant 0,54 M. onder den
bovenkant of drie lagen
metsel werk onder den
onderkant der dekzerk.

boven

Verschil

NAP
A.P.
in M.
r. .. tot nu
ge- ! aan ""evonden. I
0
nomen. I

I

PEIL;\IERKSTEEN
I
I
I met eene horizontale I
i groef en ingehakt hoogteI cijfer van 4,44 M. + A.P.
I,
I
I
i
I
I
!

4,376:

4,44

+0,064

o,31

+0,083

0,000

+0,109

0,000

+0,104

I
I

j

I
I

i
I
1

GORINCHEM.
Dalemsche poort.

i

DER DALEMSE OVERLAATEN i
VOLGENS HET CONTRACT I
!
IN DATO
I DEN 16 AUGUSTI 1742. I
!

j

\Vaterstaatsregister IV, I

i Merwede N°. 9.

I

I

I

1

22

GORINCHEM.
Keersluis aan den
mond der groote
haven.

1_o,109
Hardsteenen peilschaal
NULPUNT VAN DE
aan het buitensluishoofd,
PEILSCHAAL,
rechtstands- afgeleid uit de hoogten
westelijke
muur, in de hardsteenen der deelstrepen 4,90 :M.,
hoekblokken aan den zui- I 5,26 M. en 5,14 M. -t--A.P.
Waterstaatsregister I V,
delijken of linkerkant der
deurkas ; de verdeeling Merwede N°. 20a.
gaat opwaarts tot 6,25
M. + A.P.
,1

i

23

GORINCHEM.
Keersluis aan den
mond der groote
haven.

Hardsteenen peilschaal
aan het buitensluishoofd,
westelijke
rechtstandsmuur, in den hardsteeslagstijl, de verdeeI nen
ling gaat opwaarts tot
5,00 M. + A.P.
I

NULPUNT VAN DE
PEILSCHAAL,

1-

afgeleid uit de hoogten I
der deelstrepen 4,90 M.
èn 4,94 M. + A.P.
I
Waterstaatsregister IV,
Merwede, N°. 20b.
I

0,104

35

'I

Merken
der
Volg- nauwkeurignum- heidsmer. waterpasI singen.

I

Hoogte in M.
Gemeente
en plaats van

Nadere

Omschrijving

plaatsbeschrijving.

van het merk.

boven
NAP
. "
ge··
vonden.

het merk.
I

boven
A.P.
tot nu
aangenomen.

Verschil
in M.

1

I

o

24

2

I
I
, Hardsteenen peilschaal
143 I GORINCHEM.
~ ULPUNT VAN DE
- 0,101 I 0,000
PEIj~SCHAAL,
Keersluis aan den I aan het binnensluishoofd,
mond der groote I westelijke
rechtstands- afgeleid uit de hoogten
haven.
muur, in den hardsteenen der deelstrepen 4,70 M.
slagstijl, de verdeeling gaat en 4,90 M. + A.P.
Waterstaatsregister IV,
opwaarts tot 5,00 M.
I
Merwede N°. 20c.
A.P.
I +
I

+0,]01

1
1

1
1

I
GORINCHElll.
I Buitensluishoofd, wesKeersluis aan den telijke rechtstandsmuur,
mond der groote ten zuiden van de onder
nO. 22 O2 146 genoemde
haven.
peilschaal in het midden
I tusschen de deurkas en
het buitenfront.

25

PEILMERKSTEEN
met eene horizontale
groef en ingehakt hoogtecijfer van 5,139 M.
+ N.A.P.
Waterstaatsregister IV,
Merwede, N°. 19.

'I'

GORINCHEM.
Herberg, bewoond
door H. Uitenboogaard, aan de
oostzijde van den
afrit van den dijk
naar Schelluinen,
aan de grens der
gemeente Gorinchem.

27

3

4

I

Westelijke zijgevel.
I

·"··1

PEILMERKSTEEN
met eene horizontale
groef en ingehakt hoogtecijfer van 5,743 M.
+ N.A.P.

5,743

RONDE IJZEREN BOUT.

2,028

0,878

GOUDA.
Duikersluis naast
het stoomgemaal
van Rijnland.

muurvlak
Westelijk
van
den
oostelijken
vleugel, 0,81 M. rechts
van den links en 0,71
M. van den rechts gelegen leuningstijl, 0,45 M.
onder den bovenkant of
vier lagen metselwerk
onder den onderkant der
rollaag.

GOUDA.
Ketelhuis van het
stoomgemaal van
Rijnland.

Oostelijke gevel, 0,61
M. links van den linkerzijkant van de peilschaalkast.

VIERKAN'.rE IJzEREN
BOUT
met eene horizontale
groef, 25 m.M. hoog en
25 m.M. breed.

GOUDA.
Ketelhuis van het
stoomgemaal van
Rijnland.

Oostelijke gevel. 1,04
M. links van den linkerzijkant van de peilschaalkast.

-0,068
VIERKAN'.rE IJzEREN
BOUT
zonder groeven, 14 m.M.
hoog en 14 m.M. breed.
BOVENKANT.

I

1

5

5,25

+0,111

5,89

+0,147

I
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I Merken
IVolgU~l_ nauw-,
der

Hoogte in M.

1

1

. I
k eurlg- i
num- heids- !
watermer. I passingen.
I

7

9

Gemeente
en plaats van

Nadere

Omschrijving

plaatsbeschr~jving .

van het merk.

het merk.

Oostelijke rechtstand.
De peilschaal is gehakt
in de hoekblokken , verdeeld
in centimeters,
zonder opschrift, en telt
tot 3,50 M. + A.P.

GOUDA.
Uitwateringssluis
voor het stoomgemaal van Rijngenaamd
land,
Hanepraaisluis.

boven
boven
NAP
A.P.
. "
tot nu
geI vonden. I :~~~~.

N ULPUN'r DER
HARDSTEENEN PEILSCHAAL,

0,023

0,000

Verschil '
in M.

+0,023

afgeleid uit de hoogte
van deelstreep 3,50 M.
+ A.P.

GOUDA.
I
Noordelijke
gebogen
Brug tusschen de i vleugel van het oostelijke
Minderbroeders- ! landhoofd, 1,13 M. onder
steeg en de Spie- den bovenkant van den
ringstraat.
vleugel.

ACHTKANTE IJZEREN
BOUT.

1-0,432

zonder groeven, 53 m.M.
hoog.

1'

BOVENKANT.

1

10

I
I
Noordelijke gevel, 0,68
GOUDA.
Veerhuisj e
aan I M. rechts van den oosteden IJssel, toe- lijken gevel, 0,88 M. links
behoorende aan van den verticaal van
de
gemeente den steenen dag van het
Gouda, gemerkt raam, 0,08 M. onder den
bovenkant van het plint,
B 121a.
ongeveer 0,27 M. boven
beganen grond.

RONDE IJZEREN BOUT.

2,533

11

GOUDA.
Veerhuisje
aan
den IJssel , toebehoorende aan
de
gemeente
Gouda, gemerkt
B 121a.

Noordelijke gevel, 0,59
M. rechts van den oostelijken gevel, 0,93 M.links
van den steenen dag van
het raam, 0,045 M. boven
de cementen lijst, over·
eenkomende met den
onderdorpel van het raam,
0,97 M. onder den onder·
kant van de bovengelegen
cementen lijst.

RONDE BRONZEN KRUISBOUT.

3,474

12

GOUDA.
Uitwaterings- en
schutsluis
tusschen den IJssel
en den boezem
van
Rijnland,
genaamd Mallegatsluis.

Westelijke rechtstandsmuur van het buitensluishoofd, 0,28 M. rechts
van den rechterzij kant
der oude peilschaal, 0,52
M. links van den steenen
dag der opening voor het
windwerk der westel~ike
buitendeur, 0,52 M. onder
den bovenkant of vijf
lagen metselwerk onder
den onderkant der dek,crk.

RONDE IJZEREN BOUT.

3,031

I
1,

I
I
.
I
1

L,~_~_~_.---:.---:.----:...--t
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Merken
der
Volg- nauwkeurignum- heidsmer. waterpas-

Hoogte in M.
Gemeente
en plaats van

Nadere

Omschrijving

plaatsbeschrijving.

van het merk.

het merk.

GOUDA.
Uüwaterings- en
schutsluis
tusschen den IJssel
en den boezem
van
Rijnland,
genaamd Mallegatsluis.

Westelijke rechtstandsmuur van het buitensluishoofd.
De peilschaal IS verdeeld In centimeters,
zonder opschrift, en telt
tot 3,69 M. + A.P.

14

GOUDA.
Uitwaterings- en
schutsluis
tusschen den IJssel
en den boezem
van
Rijnland,
genaamd Mallegatsluis.

Westelijke
binnenvleugel van het binnensluishoofd, ongeveer 1,15
M. links van een zwaren
ijzeren dook, 0,47 M.
onder den bovenkant of
VIer lagen metselwerk
onder den onderkant der
dekzerk.

RONDE IJZEREN BOUT.

17

GOUDA.
Brugje in de Peperstraat , nabij
dB pijpenfabriek
van J. de Gidts.

Oostelijke vleugel, 1,24
M. onder den bovenkant
van den vleugel. De onderkant van den bout geeft
aan het maalpeil van
R~inlalld voor den Gouweboezem.

VIERKANTE IJZEREN
BOUT

zonder groeven, 30 m.M.
hoog en 50 m.M. breed.

GOUDA.
Brugje in de Peperstraat , nabij
de pijpenfabriek
van J. de Gidts.

Oostelijke vleugel, de
bovenkant van het merkvlak ligt 1,21 M. onder
den bovenkant van den
vleugel.

met ijzeren merkvlak,
zonder ingehakt hoogtecijfer.

18

in M.

I

1

I sin~en·1

13

Versèhil

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

NULPUNT DER
GEËMAILLEERD IJZEREN
PEILSCHAAL,

I
1-0,103

0,000

+0,103

afgeleid uit de hoogte
van deelstreep 3,68 M.
+ A.P.

I

1,859

- 0,410 - 0,225 + 0,18.5
afgeleid
uit het
maalpeil =
0,275 M,

BOVENKANT.

PEILSTEli:K

-A.P,

1- 0,412

I

BOVENKANT VAN HET
MERKVLAK.

I

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

GOUDERAK.
Ophaalbrug in den
Tiendweg over de
vaart der Veenderij.

I

Zuidelijke vleugel van
het oostelijk landhoofd,
1,50 M. rechts van den
rechter zijkant van het
bovenste hoekblok , 0,42
M. links van het uiteinde
van den vleugel, 0,11 M.
,onder den onderkant of
I 0,31 M. onder den bovenI kant der dekzerk.

RONDE IJZEREN BOUT.

-1,033

i
I'

I
i

I

L-'--'----l.-.--'-_-__-~--~I-_---=----_--_--_-_'_~.... ~--_-_---:...'I==-I=-_-:....-..'_~_--I
I

I

'
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i

Merken
der
Volg- nauwkeurignum- heidsmer. waterpasRingen.

Nadere

en plaats van

pIaatsbeschrij vin g.

het merk

!

Omschrijving

i

van het merk.

!
i

I

I

I
!

AD t 991 '8-GRAVENDE'EL. I Noordelij ke of voorGebouwtje voor de gevel, oostelijke hoek·
I
registreerende
, pilaster, 0,16 M. rechts
peilschaal aan de ! van den linkerkant van
Dordsche Kil te I den pilaster, 0,16 M.
's-Gravendeel.
I links van den rechterkant
van den pilaster, 0,50 M.
I
links
van den steenen
I
dag van de deur, 1,39 M.
I
boven het plint, ongeveer
1,60 M. boven beganen
grond.

1

Hoogte in M.

I

Gemeente

!
i
I

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

PI.JPBOU'f.

4,981

I

I

I
I

I

I

I

!
I

I
I
I
I

ii
i

I
I,

AD 2 62

2

i
i

'S-GRAVENDEEL.
Gebouwtje voor de
registreerende
peilschaal aan de
Dordsche Kil te
's-Gravendeel.

Noordelijke of voorgevel, tusschen den lngang en den oostelijken
hoekpilaster , 0,12 M.
rechts van den rechterkant van den pilaster,
0,22 M. links van den
I steenen dag van de deur,
0,24 M. of 4 lagen metselwerk boven het plint,
ongeveer 0,44 M. boven
beganen grond.

VIERKANTE IJZEREN
KRUISBOUT
met eene horizontale en
eene verticale groef,
20 m.M. hoog en 21 m.M.
breed.
BOVENKANT.
Proces-Verbaal
N°. 1225.

3,838

4,072

+0,234

'8-GRAVENDEEL.
Oud
Rechthuis
van 's-Gravendeel
en Leer-am bacht,
nabij het stoombootveer te '8-Gravendeel, bewoond
door A. Evera, en
toebehoorende
aan A. Vervoorn,
gemerkt A 53.

Noordelijke of voorgevel, links onder het
eerste raam, links van
de deur, 3,33 M. rechts
van den oostelijken gevel,
0,18 M. rechts van den
rechterkant der ingemetselde hardsteenen peilschaal, 2,50 M. links van
den steenen dag van de
deur, 0,42 M. onder den
onderkant van den dorpel
van het genoemde raam,
ongeveer 0,92 M. boven
beganen grond.

VIERKANTE IJZEREN
KRUISBOUT
met één horizontale en
twee verticale groeven,
18 m.M. hoog en 18 m.M.
breed.
BOVENKANT.
De bout heeft een
schuinen stand, het
hoogste punt is opgenomen.
Register VII van Peilschalen enz., na. 43.

3,237

3,439

+ 0,202

I
i

I
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Merken I
der
Volg- nauwkeurignum- heidsmer. waterpas- I
I singen.
5

Hoogte m M.
Gemeente
en plaats van

Nadere

Omschrijving

plaatsbeschrij ving.

van het merk.

i boven Verschil
boven I AP
N.A.P.
t t'
in M.
ge- I 0 nu I
aange- I
I vonden. nomen. I

het merk.

'S-GRAVENDEEL.
Oud Rechthuis
van 's-Gravendeel
en Leer-ambacht,
nabij het stoombootveer te 's-Gravendeel, bewoond
door A. Evera en
toebehoorende
aan A. Vervoorn,
gemerkt A 53.

Noordelijke of voorgevel, links onder het
eerste raam links van de
deur; de linkerkant van
den steen ligt 3,27 M.
rechts van den oostelijken
gevel en 0,13 M. rechts
van den rechterkant der
ingemetselde hardsteenen
peilschaal, de rechterkant
2,19 M. links van den
steenen dag van de deur,
de bovenkant 0,09 M.
onder den onderkant van
den dorpel van het genoemde raam, de onderkant ongeveer 1,02 M.
onder beganen grond.

3,443

PEILM ERKSTEEN

met eene horizontale
gtoefen ingehakt hoogtecijfer van 3,65 M. + A.P.
De bovenkant van den
"teen ligt 0,119 M. boven
het midden der groef.
De steen is 0,238 M.
hoog en 0,36 M. breed.
Proces-Verbaal
N°. 919.

3,65

I

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

I

2

4a

Zuidelijke of voorgevel,
'S-GRAVENHAG E.
Vaccinatiegebouw in het hardsteenen baseaan het zuideinde I ment onder de eerste
kolom rechts van den
vaL het Zieke.
inll:ang, de linkerkant
van de inhakking ligt
0,33 M. rechts van de
bovenste trede, de onderkant ongeveer 0,45 M.
boven beganen grond.

'S-GRAVENHAGE.
Toren der Protestantsche Groote
of St. Jacobskerk.

Westzijde, links van
den ingang, 0,65 M. rechts
van het contrefort, 1,37 M.
boven het plint.

'S-GRAVENHAGE.
Toren der Protestantsche Groote
of St. Jacobskerk.

Noordzijde, de linkerkaJ;lt van den steen ligt
5,11 M. van het linker
contrefort, de onderkant
0,68 M. boven het plint.

'S-GRAVENHAGE.
Poort grenzende
aan de Kosterswoning van de
Protestantsche
Kloosterkerk.

Zuidwestelijk
muurvlak.
Rechts uit den linker
hoek 2,25 M.
Boven beganen grond
1,96 M.

1,065

PEILMERKSTEEN

met eene horizontale
groef en ingeha kt hoogtecijfer van 1,445 M. +
Delflandsch peil.
peilmerksteen
Deze
wordt gevormd door
eene inhakking, 0,18 M.
breed, 0,13 M. hoog, in
het hardsteen en basement.
5,440

HOOFDMERK

en twee pijphouten, een
;)36 millimeters er boven,
een (,94 millimeters er
onder.
4,816

PEILMERKS'l'EEN

met eene horizontale
groef en ingehakt hoogte5,19 M.
cijfer
van
+ Delflandsch peil.
GROOTE KRUIsBouT

en twee pijpbouten,
293 m.M. er onder,
281 m.M. er boven.
W aterpassin~ van
Alg. Dienst van
Waterstaat
Proces-Verbaal
N°. 1554.

één
één

I
I
I 6,208 II
I
1

den
den

0,207

I

---1-----1----------1·------------ ---.-----------

1

I+

i
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I

M.,ken
der
Volg- nauwkeurignumheids- I
mer. waterpas- i
singen.

I

!

Gemeente

Nadere

en plaats van

plaatsbeschrijving.

I

I

van het merk.

,

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

I

I

5

I

I

I

I

Omschrijving

I

het merk.

1

I

Hoogte in M.

Zuidwestelijke gevel ingehakt in het hardsteenen
plint, de rechterkant 0,08
M. links van den zuidelijken hoek van het plint,
het midden van de groef
0,08 M. onder den voorkant van het schuine
bovenvlakje van het plint.

'S-GRAVENHAGE.
Kloosterkerk.

PElLMERKSTEEN
I met eene horizontale
i
groef en ingehakt hoogteI cijfer van 4,365M.-t-D.P.
. De inhakking als peilI merksteen is 0,132 M.
hoog en 0,182 M. breed.

3,981 I

I
I

6

'S-GRAVENHAGE.'
Huis aan de noord-:
oostelijke zijde der I
Parkstraat, tegen- :
o\"e1' de Oranje- ,
straat, bewoond
door en toebehoo- I
rende aan mr. A. I
H. H. van der
Burgh, gemerkt
'I

73.

Voorgevel, in het plint
van de Iycene aan het
oostelijk einde van het
huis, de linkerkant 0,146
M. rechts van den linkerzijkant der lycene. de
rechterkant 0,14 M. links
van den rechterzij kant der
lycene, de groef ongeveer
0,53 M. boven beganen
grond.

I

PEILMERKS'fEEN
met eene horizontale
groef en ingehakt hoogtecijfer van 1,825 M.
-+. D.P.
De steen is 0,100 M.
hoog en 0,217 M breed.

1,448

I

7

'S-GRAVENHAGE.
Tuin van het huis
aan de zuidwest- :
zijde der Alexan- I
derstraat, bewoondr
door Mej. C. A. I
A. Gleichman en
toebehoorende
aan de wed. J.
L. de Bruyn Kops,
gemerkt IS.

Zuidoostzijde van den
gecementen baksteenen
pilaar van het tuinhek,
op den hoek van de noordwestzijde van het Plein
1813 en de Alexanderstraat, de linkerkant 0,15
M. rechts van het zuidoostelijk, de rechterkant
0,15 M. links van het
noordwestelijk zijvlak van
den pilaar, de bovenkant
1,37 M. onder den onderkant der deklijst.

PEILMERKSTEEN
met eene horizontale
groef en ingehakt hoogtecijfer van 2,245 M.
+ D.P.
De steen is 0,11 M.
hoog en 0,22 M. breed.

1,861

8

'S-GRAVENHAGE.
Huis, staande op
den hoek, gevormd door de
noordelijke zijde
van de Laan van
Meerdervoort en
de westelijke zijde
van de Anna·PauIownastraat, bedoor
woond
Rinkes Borger,
toebehoorende
aan J. H. Muller,
gemerkt 72.

Oostelijke of voorgevel
in de Anna-Paulownastraat, tusschen het meest
links gelegen raam en
den zuidelijken zijgevel,
de linkerkant 0,20 M.
rechts van dien zijgevel,
de rechterkant 1,06 M.
links van den steenen dag
van genoemd raam, de
bovenkant 0,11 M. onder
den onderkant van de
der
terugonderste
springende steenlagen.

PEILMERKSTEEN
met eene horizontale
groef en ingehakt hoogtecijfer van 2,73 M. + D.P.
De steen is 0,108 M.
hoog en 0,200 M. breed.

2,346

[I
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I

Merken I
der
Volg- nauwkeurignum- heidsmer. waterpassingen.

I

11

I

I

I
Gemeente

Omschrijving

Nadere

Hoogte in M.

I~-~---,-----I

boven

boven
N.A.P.
: gevonden.
I

en plaats van

vun het merk.

plaatsbeschrijving.

het merk.

I

Verschil

t~i~'u I

!

aangenomen.

in M.

I
I

I

I

i

1

12

Oostelijke of voorgevel,
'S-GRAVENHAGE.
Woning van den I tusschen de beide buitensluiswachter en deuren, 1,40 M. rechts van
van den machinist den rechterzij kant van de
bij het stoomge- baksteenen omlijsting der
maal van het ver- linker-. 1,20 M. links van
verschingskanaal. den linkerzij kant van de
baksteenen omlijsting der
rechterdeur,0,79 M. boven
den bovenkant van het
plint, ongeveer 1,07 M.
boven beganen grond.

13

'S-GRAVENHAGE.
Schutsluis in het
ververschingskanaal.

'2,227

RONDK IJZEREN BOUT.

Oostelijke of voorgevel,
'S-GRAVENHAGE.
Woning van den tusschen de beide buitensluiswachter en deuren, 1,51 M. rechts van
van den machinist den rechterzij kant van
bij het stoomge- de baksteenen omlijsting
maal van het ver- der linker-, 1,09 1\'1. links
verschingskanaal. van den linkerzij kant van
de baksteenen omlijsting
der rechterdeur, 0,19 M.
boven den bovenkant van
het plint, ongeveer 0,47
I
M.
boven beganen grond.
I
I

I

1

I

2,825

RONDE BRONZEN KRUISBOUT.

3,223

RONDE IJZEREN BOUT.
Buitenfront van het
ten
buitensluishoofd ,
noordoosten van de doorvaart, 0,99 M. links van
het hoogste hoekblok,
0,38 M. onder den bovenI
kant der dekzerk.

i

I

I
I
I

I

I

I-O,4llQ
NULPUNT DER
GEËMAILLEERD IJZEREN
PEIL8CHAAI,.

'S-GRAVENHAGE. I Noordoostelijke rechtSchutsluis in het stand van het buitensluishoofd, tusschen de
ververschings8chotbalksponningen en
kanaal.
de hoekblokken ; peilschaal verdeeld in centiI meters, met het opschrift:
"Peilschaal + D.P.", teIlende tot 2,34 M. +- D.P.
I

14

I

I

!

I

I
I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I
6
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I

Merken
der
Volg- nauw1
•
.{eurlgnum- heidsmer. water·
pas- .
singen.
I

Gemeente
en plaats van
het merk.

Nadere

Omschrijving

plaatsbeschrij ving.

van het merk.

I
I

15

'S-GRAVENHAGE.

I

16

Sluiswachterswoning bij de
waaierslui8 van
het ververschingskanaal.

'S-GRAVENHAGE.

Sluiswachterswoning bij de
waaiersluis van
het ververschingskanaal.

I

I

'S-GRAVENHAGE.

17

Hoogte in M.

Zeesluis aan het
einde van het ververschingskanaal.

Zuidoostelijke
gevel
van den zuidoostelijken
vleugel, tusschen den
zuidelijken hoek en de
borstwering van het zuidelijkste raam, 0,60 M.
rechts van dien hoek,
0,g5 M. links van den
linkerzij kant
van de
borstwering onder bovengenoemd raam, 0,07 M.
boven den bovenkant
van het plint en ongeveer
0,48 M. boven beganen
grond.

Zuidoostelij ke
gevel
van den zuidoostelijken
vleugel, tusschen den
zuidelijken hoek en de
borstwering van het zuidelijkste raam, 0,48 M.
rechts van dIen hoek,
1,07 M. links van den
linkerzij kant
van de
borstwering onder bovengenoemd raam, 0,61 M.
boven den bovenkant
van het plint en ongeveer
1,02 M. boven beganen
grond.

Noordoostelijke zijde
van het middenpenant ,
ten oosten van de schotbalksponningen, 0,30 M.
links van den linkerzijkant der binnenste
sponning, 0,38 M. onder
den bovenkant der dekzerk.

I
I

RONDE IJZEREN BOUT.

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

7,288

I
1

I

I

I
I

I

I

RONDE BRONZEN KRUISBOUT.

7,824

RONDE IJZEREN BOUT.

5,448

I

:

18

'S-GRAVENHAGE.

Zeesluis aan het
einde van het ververschingskanaal.

I

I
I

I

I

Noordoo8telijke zijde
van het middenpenant ,
ten oosten van de schotpeilbalksponningen ;
schaal verdeeld in centimeters. met het opschrift:
,,+ D.P.", tellende tot
5 M. + D.P.

1-0,417
NULPU!'i"'f DER
GEËMAILI.EERD IJZEREN
PEILSCHAAL,
afgeleid uit de hoogten
der deelstrepen 4,95 M.
+ D.P. en 5,00 M. +D.P.

43
Merken I
der
Volg- nauwkeurignum- heidsmer. wateri pasI singen.
19

Hoogte in M.
Gemeente

Nadere

OmschrijvinR

plaatsbeschrijving.

van het merk.

Voorof oostelijke
rechtsche gedeelte.
Rechts uit den linkerhoek
0,704 M. Boven beganen
grond 1,456 M.

PIJPROUT
I
en twee kleine ronde
krüisbouten, een 322
m.M. er onder, een 298
m.M. er boven.
i Waterpassing van den I
I Alg. Dienst van den
Waterstaat.
Proces-verbaal
I
N°. 1556.
I

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

en plaats van
het merk.

'S-GRAVENHAGE.
R. Katholieke
kerk aan de Beeklaan.

~evel,

3,223

I'

1

1

i-----~------I--I--I,'l

-I

II 'S-GRAVEZANDE.
Protestantsche

Voorgevel , links van
den hoofdingang, 1,00 M.
van den deurpilaster ,
1,06 M. rechts van den
linkerhoek van den muur,
ongeveer 1,81 M. boven I
beganen grond.

kerk.

2

'S-GRAVEZANDE.
Westelijke gevel, 1,] 6
Postkantoor te
M. rechts van het raam,
Hoek van Holland.j 1,29 M. boven het plint,
ongeveer 1,75 M. boven
beganen grond.
'S-GRAVEZANDE.
Oostelijke gevel, ongeGebouw C, vroe- veer in het midden
ger .bestemd voor van het muurvlak tusde ID- en uitkla-I schen deur en raam,
ring, in 1887 be- 1,21 M. links van den
woond door den rechter pilaster, 1,19 M.
opzichter van den I van den linker pilaster,
waterstaat te Hoek 0,99 M. hoven het plint.
van Holland, sectie Q nO. 36.
I

I
en twee pijpbouten, een I
396 millimeters er boven, I
een 417 millimeters er
onder.
HOOFD MERK

4,360

I
9,034

GROOTE KRUISROUT

en twee pijpbouten, een
295 millimeters er boven,
een 411 millimeters er
onder.
9,128

PIJPBOUT

en twee kleine ronde
kruisbouten , een 240
millimeters er boven,
een 324 millimeters er
onder.

1

'S-GRAVEZANDE.
Directiegebouw
van den Rijkswaterstaat te Hoek
van Holland.

5

L.!...I__-- "-

I Zuidelijke gevel, tusI I:lchen de beide ramen
[links van den ingang,
I de onderkant van den
I steen ligt ongeveer 0,57
! M. boven beganen grond.

'S·GRAVEZANDE.
Oostelijke
zijgevel,
nirectiegebouw
midden onder het kleine
van de Genie te raam, de linkerkant var..
Hoek van Holland. den steen ligt 4,93 M.
rechts van den linkerhoek des gevels, de onderkant ongeveer 0,50 M.
---"-I_b_o_ve_n_b_eg_a_n_e_n_g_r_On_d_._.....:....

PEILMERKSTEEN

8,552

8,795

+

9,233

9,50

+0,267

0,243

met eene horizontale
groef en ingehakt opschrift:
MIDDEN

8,795

DER GROEF.

+

A.P.

PEILMERKSTEEN

met groef en uitstekende
nok als merkvlak, beo
nevens ingehakt hoogtec~ifer van 9,50 M. + A.P.
BOVENVLAK VAN DE NOK.

-:

...:.....

I"--_---J
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I

Merken
der
Volg- nauwkeurignum- heidsmer. waterpassingen.

Hoogte in M.
Gemeente
en plaats van

Omschrijving

plaatsbeschrijving.

van het merk.

het merk.

I

~68

'S-GRAVEZANDE.
Oranjesluis , uitwateringssluis van
Delfland.

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

I

C2

6

Nadere

Westelijke of buitenvleugelmuur, de linkerkant van den steen ligt
1,26 M. rechts van den
rechterkant van het hard,
steenen hoekblok, het
I midden van den bovenkant U,58 M. onder den
bovenkant van den muur
verticaal gemeten, de
onderkant van den steen
i komt overeen met de voeg
I tusschen de 12de en 13de
laag onder de derde
vlechting van het benedeneinde des vleugels.

PEILMERKSTEEN
met eene horizontale
groefen ingehakt hoogtecijfer van 2,45 M. + A.P.

I 2,326

2,45

1+ 0,124

2,74

+ 0,117

I

:

I

I
I

C2 269

7
,

I

I
I

8

I Cl
I
I
I
i

3.50

I

Westelijke of buiten'S-GRAVEZANDE.
Oranjesluis, uit- vleugelmuur boven laatstwateringssluis van genoemden peilmerksteen,
in de voeg tusschen de
Delfland.
3e en 4e laag onder de
derde vlechting van het
benedeneinde des vleugels.

VIERKANTE KRUISrlOUT
met één horizontale en
twee verticale groeven,
17 m. M. hoog en 17 m.M.
breed.
Waterstaatsregister VI,
Het Scheur, N°. 185a.

2,623

Noordoostelij ke of voorgevel, tusschen het eerste
en het tweede raam van
den rechterkant, 0,49 M.
rechts van het linker
raam, 0,4ö M. van het
rechter raam, 0,.50 M.
boven den bovenkant der
raamdorpels , ongeveer
2,00 M. boven beganen
grond.

PIJPBOUT.
en twee kleine ronde
kruisbouten , een 260
millimeters er boven,
een 396 millimeters er
onder.

7,474

'S-GRAVEZANDE.
Sluiswachterswoning bij de Oranjesluis.
i
I
I

I
I

I
II
I
I

i

--I~~-i
I

I

1

I

I

!

I

I

I
i
i

I

!
Westelijk
muurwerk
RONDE IJZEREN
iI HAAS'l'RECHT.
Uitwatecing,- en I van den noo,delijken
i
schutsluis van den rechtstand van het westegekanaliseerden
lijk of buitenfront, 1,39 M.
IJssel op den I rechts van den basalt- I
!
I muur, 1,32 M. links van I
IJssel.
I den linkerzij kant van het
I tweede hoekblok, 0,.58 M.
onder den bovenkant of
zeven lagen metselwerk
I
onder den ond.erkant der I
I
dekzerk.
I

2,999

BOUT.

I

I
I
I

II

I
I
I
I

l

II

I
I

II
I

I

I

I

45
Merken 1
der
Volg- nauw-r
keurignum- heidsi
mer. water- I
passinp;en. I
1

Hoogte in M.
Gemeente

Nadere

Omschrijving

en plaats van

van het merk.

plaatsbeschrij ving.

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

boven
N.A.P.
p;eI vonden.

het merk.

I

NULPUNT DER
-- 0,095
HAA8TRECHT.
Zuidelijke rechtstands·
Uitwaterin/!s· en muur, rechts van de schot- HARDSTEENEN PEILSCHAAL,
schutsluis van den balksponning. De peil- afgeleid uit de hoogte
gekanaliseerden I schaal is verdeeld in van deelstreep 3,20 M.
IJssel op den centimeters met het op- + A.P.
IJssel.
schrift: "Rijks peilschaal
boven A.P.", tellende tot
3,20 M. + A.P.
Noordelijke vleugel van
het oostelijke of binnenfront, nabij de geëmailleerd ijzeren peilschaal,
0,22 M. links van de
aansluiting
van
den
vleugel met den basaltmuur, 0,37 M. onder den
bovenkant of drie lagen
metselwerk onder den
onderkant der dekzerk.

4

HAA8TRECHT.
Uitwaterings- en
schutsluis van den
p;ekanaliseerden
IJssel op den
IJssel.

5

Hoekblokken van het
HAA8TRECHT.
Uitwaterings- en oostelijk hoekpenant In
schutsluis van den het zuidelijk hoofd.
De peilschaal is vergekanaliseerden
IJssel op den deeld in centimeters,
zonder opschrift en telt
IJssel.
tot 1,0E> M. -+- A.P.

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

HAGE8TEIN.
Herberg
"Lekzigt", aan den
rivierd~ik en den
grintweg
naar
Hagestein,
bewoond door en
toebehoorende
aan A. Stekelenburg, gemerkt C
i
nO. 19.
I

1

------0_·

0,000

+0,095

0,000

+0,100

0,726

RONDE IJZEREN BOUT.

- 0,100

NULPUNT DER
HARDs'rEI~NE~PEILSCHAAL,

afgeleid uit de hoogte
van deelstreep 1,00 M.
+ A.P.

I
[I

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

. . . . --..- - -

Oostelijke of dijkgevel,
beneden het eerste raam,
rechts vau den ingang,
1,25 M. rechts van den
rechter dag der deur,
1,12 M. links van den
verticaal van den rechter
steenén dag van het
raam, 0,54 M. onder den
onderkant van den onderdorpel van het raam, 0,21
M. boven de bestrating.

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

7,

102
1

I

2

HAGE8TEIN.
Herberg
"Lekzigt" , aan den
rivierdijk en den
grintweg
naar
Hagestein,
beI
woond door en
I
toebehoorende
aan A. Stekeleni
burg, gemerkt C
nO. 19.
1

I
I

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

I
Oostelijke of d~ikgevel,
I beneden het eerste raam,
I rechts van den ingang,
I de
linkerkant 0,28 M.
I rechts
van den ijzeren
i bout, de rechterkant 0,45
i M. links van den verticaal
I van den rechter steenen
I dag van het raam. de
bovenkant vijf lagen
I metselwerk of 0,30 M.
onder den onderkant van
I ~:~~~nderdorpel van het

---'-1

PEILMERKS'fEEN
met eene horizontale I
groef en ingehakt hoogtecijfer van 7,19 M. +
N.A.P.
De steen is 0,335 M.
hoog en 0,44 M. breed.

7,191

+ 0,189

7,380

I'

I

.....:-

I

I

1

.:...---1

1
----"-_---'-_
_
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Merken I
der
Volg- nauwkeurignum- heidsmer. waterpasI singen.
3

4

5

7

Hoogte in M.
Gemeente
en plaats van

Nadere

Omschrij ving

plaatsbeschrij ving.

van het merk.

het merk.

HAGE8TEIN.
Herberg
"Lekzi~t", aan den
rivierdijk en den
grintweg
naar
Hagestein , bewoond door en
toebehoorende
aan A. Stekelenburg, gemerkt C
nO. Hl.

Oostelijke of dijkgevel,
tusschen het eerste raam
rechts en den ingang,
de linkerkant 0,75 M.
rechts van den rechter
dag der deur, de rechterkant 0,20 M. links van
den ijzeren bout, de
bovenkant acht lagen
metselwerk of 0,4~ M.
onder de voeg, strookende met den onderkant
van den raamdorpel.

HAGE8TEIN.
Herberg "deRoode
Leeuw". aan den
rivierdijk ,
bewoond door en
toebehoorende aan
A. Stravers, gemerkt nO. 31a.

Zuidoostelijke zijgevel,
tusschen
het
meest
zuidelijke raam en den
voorgevel, 0,2U M. rechts
van den voorgevel, 0,54
M. links van den steenen
dag van het raam, in de
voeg strook ende met den
bovenkant der rollaag
onder het raam, 0,32 M.
boven den bovenkant
der schuine voeting.

HAGE8TEIN.
Herberg "deRoode
Leeuw", aan den
berivierdijk,
woond door en
toebehoorende aan
A. Stravers, gemerkt nO. 31a.

Zuidoostelijke zijgevel,
het
meest
tusschen
zuidelijke raam en den
voorgevel, 0,34 M. rechts
van den voorgevel, 0,49
M. links van den steenen
dag van het raam, elf I
lagen metselwerk boven
den ijzeren bout, 0,90
I M.
boven den bovenkant
der schuine voeting.

RONDE BRONZEN KRUIS-

HAGE8TEIN.
Woning aan den
rivierdijk en den
Hoevenweg, bewoond door en
toebehoorende aan
A.
Verhoeven,
ongemerkt.

Noordwestelijke gevel,
onder het raam, links
van den ingang, 1,36
M. links van den steenen
da!! der deur, tien lagen
metselwerk onder den
onderkant of 0,66 M.
onder den bovenkant der
rollaag onder het raam,
ongeveer 0,08 M. boven
beganen grond.

VIERKANTE IJzEREN
KRUISBOUT

PEILMERKSTEEN•

I'

boven Verschil
boven
A.P.
in M.
N.A.P.
tot
nu
geaangeI vonden. nomen.
7.061

met eene horizontale
opschrift:
groef
en
"Waterhoogte van 16
Maart 1876, 6,74 M.
+ A.P."
Deze steen wijst niet
de juiste hoogte van
den waterstand aan en
wordt plaatselijk alleen
beschouwd als gedenksteen.
De steen is 0,20 M.
hoog en 0,30 M. breed.
VIERKANTE IJZEREN
KRUISBOUT

6,578

6,750

+0,172

met eene horizontale
en eene verticale groef,
18 m.M. hoog en 18
m.M. breed.
Register V van Peilschalen. enz N°. 142.

7,]59

BOUT

4,197

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

--1--.1-----1-------1-------1--11--1---1

I

I

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

47
Merken
der
Volg- nauwkeurignum- heidsmer. waterpasI singen.

Hoogte in M.
Gemeente
en plaats van

van het merk.

boven Verschil
boven
A.P.
. M
N.A.P. tot
nu
1U
•
geaange\
vonden. nomen.

I

GRoo'rE KRUISBOUT
en twee pijpbouten, een
231 millimeters er boven,
een 2~7 millimeters er
onder.

7,221

PEILMERKSTEEN
met eene horizontale
en
ingehakt
groef
hoogtecijfer van 6,788
M. + N.A.P.

6,788

6,97

+0,182

Hardsteenen peilschaal
in den westelijken zijgevel.

NULPUN'r VAN DE
PEILSCHAAL,
gevonden in 1896.
De schaal is verdeeld
Immetermaat van het
I nulpunt of noodpeil afwaarts tellende. Aan
het hoofd der schaal is
ingehakt: DYKPEIL.
W aterstaatsregister
IV, Merwede. N°. 43a.
(De peilschaal is gescheurd.)

5,024

5,13

+0,106

Gemetselde voet van
den zuidoostelijken zijgevel, de linkerkant 1,57
M. rechts van het zuidel~jk
einde van den gevel, de
rechterkant 2,08 M. links
van de aansluiting van
het oude en nieuwe gedeelte van den gevel, de
bovenkant 0,40 M. onder
den onderkant van de
cementen lijst.

PEILMERKS'fEEN
met eene horizontale
groef en ingehakt hoogtecijfer van 3,\)08 M.
+ N.A.P.
(overeenkomende met
de hoogte vermeld in
het register van 1892.
Het hoogtecijfer in kolom
6 is in 1:;96 gevonden).

3,926

PEILMERKSTEEN
HARDINXVELD.
Oostelijke buitenvleu- I
met eene horizontale
Sluis in het kanaal gelmuur.
groef en ingehakt hoogtevan Steenenhoek.
cijfer van 4,099 M.
+ N,A.P.

4,099

4,22

+0,121

0,000

+0,121

2

HARDINXVELD.
Herberg genaamd
"in dE'n Boud", in
1880
bewoond
door H. W. Van
den Hoff, A nO. 65.

3

HARDINXVELD.
Logement
"de
Drie Snoeken".

6

HARDINXVELD.
Schuur bij het
logement
"de
Drie Snoeken",
bewoond door en
toebehoorende aan
van den Heuvel,
gemerkt Ano.377.

11

plaatsbeschrij ving.

I

HARDINXVELD.
Voormalig Raadhuis.

I 02 156

Omschrijving

het merk.

1

10

Nadere

Voorgevel, rechts van
den ingang, 0,64 M.
van den stijl van het
deurkozijn, 1,76 M. boven
het plint.

Westelijke zijgevel.

Peilschaal aan
den
NULPUNT VAN DE
- 0,121
HARDINXVELD.
Sluis in het kanaal oostelijken buitenvleugelPEILSCHAAL,
van Steenenhoek. muur, in de hardsteenen afgeleid uit de hoogte
blokken der schotbalk- der deelstreep 4,80 M.
g
s_po_nn_in_.
.:-..+_A_.P_.

1,---.:. . 1_......;..-.

---'-1
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Merken
der
Volg- nauwkeurignum- heidsmer. waterpassingen.
13

I
I

;

,

I

I

Hoogte in M.
I

!

Gemeente

I

en plaats van

Nadere

I

Omschrijving

plaatsbeschrij ving.

I

van het merk.

het merk.

I

I

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

I

I
Oostelijke buitenvleuHARDINXVELD.
GEDENKSTEEN
gelmuur
,
linkerkant
Sluis in het kanaal
de
VAN DEN HOOGEN WATERvan Steenenhoek. 0,60 M. rechts van de II
STAND VAN
aansluiting
van den
18 JANUARI 1849
vleugel met den recht- i met eene horizontale
standsmuur, het midden ! groef in den vorm van
van den bovenkant 0,60 I een pijltje, waarboven
M. onder den bovenkant het jaartal 1849 is inen de onderkant gelijk gehakt.
met den onderkant der
De steen IS 0,10 M.
bovenste vlechting.
hoog en 0,22 M. breed.
Register IV van Peilschalen enz., 1ste ged.,
nO. 48c.

I

4,378

4,500

+0,122

0,000

+0,140

0,000

+0,081

!

I
I
,I

I

I
14

15

HARD!NXVELD.
Sluis in het kanaal
van Steenenhoek.

Zuidelijk einde van het
NULPUN'f DER
-0,140
penant van den oostelijken HARDSTEENEN PEILSCHAAL,
rechtstandsmuur ,
ten afgeleid uit de hoogten
noorden van de ka:; der der deelstrepen 3,64 M.
waaierdeur in de hoek- en 3,78 M. + A.P.
blokken; peilschaal verdeeld in centimeters, met
het opschrift: "boven
A.P.", tellende tot 4,00
M. + A.P.

HARDINXVELD.
Sluis in het kanaal
van Steenenhoek.

Noordelijk binnenfront,
ongeveer 3,90 M. rechts
van den dag der sluis,
5,17 M. links van het
noordelijk einde van den
frontmuur, 0,60 M. onder
den bovenkant ot zeven
lagen metselwerk onder
den onderkant der dekzerk.

I
I
16

I
I

I

2,806

I

I
I
I

I

I

I
Zuidelijk einde van den
tweeden naar het noordwesten gekeerden (gerekend van af het stoomgemaal) scheidingsmuur
der schepradwaterloopen;
peilschaal verdeeld in
centimeters, met het opschrift: "Rijks peilschaal
boven A.P.", tellende tot
3,70 M. + A.P.

HARDINXVELD.
Sluis in het kanaal
van Steenenhoek.

RONDE IJZEREN BOUT.

I

I
i

1-

NULPUNT DER
HARD5TEENEN PEILSCHAAL,
afgeleid uit de hoogten I
der deelstrepen 3,67 M.
en 3,68 M. + A.P.

0,081
I

49

i

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

,

I

I

I

Gemeente

Omschrijving

Nadere

en plaats van

Hoogte in l\l.

plaatsbeschrijving.

Vlm

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

het merk.

het merk.
I

I

I

I

17

I
I
iI

I
I
I

I

18

I

,

I

II

VIERKANTE IJZEREN
4,660
i 4,551
I
KRUISHOUT
I
,
met één horizontale en I
I
twee verticale groeven, i
I
16 m.M. hoog en 16 mMo I
I
breed.
Register IV van Peilschalen enz., 1ste ged.,
nO. 44.

Zuidoostelijke zijgevel,
rechts van het meest
rechts gelegen raam, 1,20
M. rechts van der. steenen
dag van dat raam, 5,20
.M. links van den dijkgevel, 2,584 M. onder den
onderkant van den knoop
van het vierde anker uit
den dijkgevel , ongeveer
0,25 M. boven den gootbodem.

HARDINXVELD.
Huis, bewoond
door R Baardwijk, toebehoorende aan J. van
Eek, gemerkt A
,
nO. 40;).

i

PETLMERKSTEEN
met eene horizontale
groef en ingehakt hoogtecijfer van 5,454 M. +
N.A.P.

5,454

HARDINXVELD.
Huis, tegenover
het veer, bewoond
door de wed. Vlot,
aan den Steenenhoek.

Oostelijke zijgevel, de
linkerkant van den steen
ligt 0,31 M. rechts van
den linkerhoek van den
gevel, de onderkant van
den steen ligt 0,98 l\L
hooger dan de onderkan: van het blinde
raam.

PEJLMERKSTEEN
met eene horizontale
groef en ingehakt hoogtecijfer van 1),486 M. +
N.A.P.

5,486

Zuidzijde, 0,43 M. van
den linkerhoek van den
muur, 1,49 M. boven het
plint.

HOOFD1\lERK
en twee p~ipbouten, een
339 millimeters er boven,
een 349 millimeters er
onder.

I

I

I

Zuidoostelijke zijgevel,
rechts van het meest
rechts gelegen raam, de
linkerkant 0,99 M. rechts
van den steenen dag van
dat raam, de rechterkant
5,06 M. links van den
dijkgevel, de bovenkant
1.56 M. onder den onderkant van den knoop van
het vierde anker van af
I den d~ikgevel, de onderkant ongeveer 0,25 M.
I boven den gootbodem.

II

+0,109

1

HARDINXVELD.
Huis, bewoond
door R. BaardI
wijk, toebehoorende aan J. van
Eek, gemerkt A
nO. 403.

I

I

I --------

5,560

+0,106

5,66

+0,174

4,674
4,81
PF-IU1ERKSTE ~:~
zijNoord westel~i ke
gevel. de rechterkant van met eene horizontale I
I
den E'teen ligt 0,77 M. i groef en ingehakt hoogte- I
links van den hoek van cijfer van 4,674 M. + I
den gevel, de onderkant I N.A.P.
I
ongeveer 1,18 M. boven
I
beganen grond.
I
II
I
I

+ 0,136

I

C2 11)8

19

20

Cl 192

i
21

HARDINXVELD.
Toren van de
Protestantsche
kerk aan de grens
van Giessendam.

C2 159 I HARDINXVELD.
Huis naast de
I
van
grenspaal
I
Hardinxveld bij
I
grens van
de
Giessendam.

LI

i

5,880
!

II
I

i
1

1

~I

i
I

t

--I

1

I

!

i

I

I

,
I

I

[-----1
I

I

7
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Merken I
der
Volg- nauwnum- l{eurigheidsmer. water-I
I
pasI singen. I

1

IAD, 1161

Hoogte in M.
Gemeente
en plaats van

Nadere

Omschrijving

plaatsbeschrijving.

van het merk.

het merk.

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

HEENVLIET.
Hervormde kerk
te Heenvliet.

I

Zuidelijke gevel, vijfde
travée van den toren gerekend, 2,43 M. rechts
van het linker contrefort.,
0,71 M. links van het
rechter contrefort, 0,39 M.
onder den onderkant van
den raamdorpel, ongeveer
2,25 M. boven beganen
grond.

PIJPBOUT.

""'1
I
I

II

i

HEENVLIET.
Hervormde kerk
te Heenvliet.

HEENVLIET.
Logement
"de
Gouden Leeuw",
toebehoorende
aan en bewoond
door A. Intveld ,
gemerkt n° X4.

3

Zuidelijke gevel, vijfde
travée van den teren
gerekend, 2,52 M. rechts
van het linker contrefort,
0,63 M. links van het
rechter contrefort, ongeveer 0,87 M. boven beganen grond.

Noordelijke of voorgevel, 0,75 M. rechts van
den oostelijken zijgevel,
0,78 M. links van den
buitenkant der denromlijsting, 0,57 M. boven
het plint.

RONDE IJzEREN BOUT.

1,197 I
I

II
I
I
PIJPBOUT

4,308 I

en een ronde bronzen
kruishout, 473 millimeters er onder.

1

I

I
4

()

AD, 87

HEENVLIET.
Abbenbroeksch
verlaat.

Westelijke muur, de
rechterkant 0,30 M. links
van den linkerkant van
den hardsteenen stijl, de
linkerkant ongeveer 1,60
M. rechts van de sponning, de bovenkant 0,43
M. onder den bovenkant
van de rollaag.

HEENVLIET.
Schutsluis in den
mond van het
Voornsche kanaal
te Niellwesluis.

Vloeddeurkas III den
zuidoostelijken
rechtstandsmuur van het buitensluishoofd : de linkerkant van den steen ligt
1,13 M. rechts van den I
noordelijken hoek der
deurkas, en 0,58 M. rechts I
van den buitenkant van
de eerste trede onder de
dekzerk, de bovenkant I
0,32 M. onder den bovenkant en 0,12 M. onder I
den onderkant der dekzerk. I
I

PEILMERKSTEEN•

2,1)74

met eene horizontale
groef, zonder ingehakt
hoogtecijfer.

PEILMERKSTEEN

8,17

3,060

met eene horizontale
groef en ingehakt hoogtecijfer van 3,17 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°. l:l67.

I

+0,110
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I Merken

I

I

der
Volg- nauwkeurignum- heidsmer. waterpasI singen·1

i

Gemeente
en plaats van

plaatsbeschrijving.

van het merk.

I

HEENVLIET.
Schutsluis in den
mond van het
Voornsche kanaal
te Nieuwesluis.
I

AD I 119

9

Omschr~ivin~

I
AD s 88

7

Nadere

het merk.

!
I

Hoogte in M.

HEEN VLIET.
Schutsluis in den
mond van het
Voornsche kanaal
te Nieuwesluis.

I
NULPUNT DER
--- 0,108
HARDSTEENEN PEILSCHAAL,
afgeleid uit de hoogten
der deelstrepen 2,56 M.,
2,61 M. en 2,81 M.+ A.P.
Register IV van Peilschalen enz., 2de ged., I
nO. 62.

. Zuidoostelijke
rechtstandsmuur van het buitensluishoofd, ten noordoosten van de vloeddeurkas, onder de rolbrug;
de rechterkant van de
peilschaal ligt ongeveer
2,47 M. links van den
noordelijken hoek der
deurkas.
De peilschaal verdeeld
In dubbele centimeters,
zonder opschrüt, tellende
tot ongeveer 2,83M.+A.P.

Vloeddeurkas in den
zuidoostelijken
rechtstandsmuur van het buitensluishoofd , 1,97 M.
rechts van den noordeI lij ken hoek der deurkas,
1,37 M. rechts van den
buitenkant van de 1stc
trede onder de dekzerk,
0,44 M. onder den bovenI kant on 0,24 M. onde< don
onderkant der dekzerk.

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

I
I Verschil
I in M.
I

I

i
I

0,000

+0,108

1,930

+0,107

I

PIJPBOUT.

I
I

3,071

i

I

HEENVLIET.
U itwateringsduikersluis der"Vierpolders" ,
bij
Zwartewaal . aan
de Nieuwe Maas.

10

Ll
I

I

HEENVLIET.
Huis bij Zwartewaal, aan den
ri vierdijk,
bewoono door B.
Bonnerd en toebehoorende aan G.
en
Beukelman
M. Oostdijk te
Heenvliet,
gemerkt nO. 252.

Noordoostelij k of buiPEILMl<èRKSTEEN
tenfront, links van den met eene horizontale
gewelfboog, de linkerkant groefen ingehakt hoogte1,35 M. rechts van de cijfer van 1,93 M.+A.P.
dekplank op de houten I
schoeiing. de rechterkant
1,1:l0 M. links van de houten schoeiing, de bovenkant tien lagen metselwerk onder den onderkant, ofO,59 M. onder den
bovenkant der halfsteens
rollaag.

1,823

Zuidwestelijke of dijkgevel, 0,18 M. links van
den zuidoostelijken gevel,
2,203 M. OllCter den onderkant van den knoop van
het bovengelegen scheeve
anker, ongeveer 0,81 M.
boven beganen grond.

3,748

VJEl<KANTE IJZEREN
KRUISBOUT
met één horizontale en
twee verticale groeveh,
]6 m.M hoog en 16
m.M. breed.
Register IV, 2de ged.,
nO. 64 en Register VI,
nO. 201 van Peilschalen
enz.
De bout is eenigszins
scheef geslagen.

I

3,890

+0,142

I

52
Merken
der
Volg- nauwkeurigHum- heidswatermer·1
.passmgen.

I

Hoogte in M.
Gemeentc
i

en plaats

i
:
I
I
I

Y:lll

Nadere

Omschrijving

plaatsbeschr~jving.

van het merk.

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

het merk.

Verschil
in M.

!

12

HEE~VLIET.
Brugwachtc l'S \\' 0-

AD I 128

ning aan den westelijken dijk van
het
Voornsche
kanaal bij de
draaibrug,
genaamd ,,\Vellebrug", bewoond
door J. van Lienden,
toebehoorende aan het
Rijk,
gemerkt
nO. 304.

i
I

iI

RONDE IJZEREN BOUT.
Oostelijk muurvlak van
het vooruitspringend ge·
deelte van den zuidoostelijken of voorgevel, 0,08
M. rechts van den linker
hoekpilaster,
1,40 M.
'links van den rechter
hoekpilaster, 0,40 M. on- I
der den onderkant van
den houten raamdorpel,
ongeveer 0,24 M. boven
beganen grond.

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

1,210

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

HEERJAN8DAl\1.
Stoomgemaal "de
"\tVaal", van den
boezem"deWaal",
gemerkt A 1.

Voorgevel van het oostelijk gedeelte, 0,68 M.
rechts van den linkerhoek
van het muurvlak, 0,64
M. links van den steenen
dag van het raam, ongeveer 0,68 M. boven de
stoep. .

RONDE IJZEREN BOUT.

HEERJAN8DAlU.
Uitwateringssluis,
vóór het stoomgemaal van den
boezem .,de\Vaal"
in den rivierclijk.

Oostelijk zijvlak van
den buitenfrontmullr.

DIJKSPEILS'.rEEN
met een p~jl en het
opschrift: "Z.W. 1794
Pijl van den Dijk".
PUNT VAN DEN PIJL.
Register IV van Peilschalen enz., 2de ged.,
nO. 16b.

4

HEERJAN8DAlU.
Uitwateringssl uis,
vóór het stoomgemaal van den
'1Joezem "devVaal",
in den rivierdijk.

Zuidelijk of buitenfront.

5

HEERJAN8DAl\1.
Èmndspuithuisje
aan den buitendijk van den polder "Heerjansdam", gemerkt A

Voorgevel , 0,68 M.
rechts van den linkerhoek, 0,48 M. links van
den steenen dag der deur,
1,05 M. onder den onderkant der uitspringende
baksteenen lijst, 1,12 M.
boven het plint, ongeveer
1,55 M. boven beganen

1

II
I
I

3

1~1.

I

L,I,-

. ;. .

..;...g_r_On_d_.

.....:.

1
1

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

------

2,9.0

3,329

3,510

+0,181

PEILMERKSTEEN
met eene horizontale
groef en ingehakt hoogtecijfer van 3,652 M.
+ N.A.P.

3,652

3,830

+

RONDE BRONZEN KRUISBOUT.

4,560

I

-'-

0,178

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

Merken I
der
Volg- nauwkeurignum- heidsmer. waterpassingen.

I

Hoogte in M.

I

Gemeente
en plaats van
het merk.

I

!

Nadere

Omschrijving

plaatsbeschrijving.

van het merk.

Westelijke voorgevel,
tusschen de meest rechts
gelegen ramen, 0,32 .M.
rechts van densteenen
dag van het links geplaatste, 0,84 M. links
van den steenen dag van
het
rechts geplaatste
raam, ongeveer 1,05 M.
boven het loopbrugje.

RONDE IJZEREN BOUT.

Westelijke voorgevel,
tusschen de meest rechts
gelegen ramen, 0,21 M.
rechts van den steenen
dag van het links geplaatste, 0,~5 M. links
van den steenen dag van
het
rechts geplaatste
raam, ongeveer 1,40 M.
boven het loopbrugje.

RONDE BRONZEN KnuIsBOUT.

3,890

Noordelijke vleugel van
het buitenfront , 5,!:l.5 M.
rechts van den schuinen
bovenkant des vleugels,
5,73 .M. links van de
aansluiting in den hoek
met het front, 0,33 M.
onder den schuinen boI venkant des vleugels.

VIERKANTE IJZEHEN
Bou'!'
met één horizontale en
twee verticale groeven,
15 m.M. hoog en 15 m.M.
breed.
Register IV van Peilschalen enz. , 2de ged.,
nO. 15.

1,574 I 1,750

I

Verschil

boven

lJOven
N.A.P.

A.P.

in M.

tot nu
gen:1!lgeI vonden. nomen.

I
I

I

6

I

HEERJANSDAM.
Stoomgemaal "de
Devel", bij de
Develsluis, in den
rivierdijk.

I
I
I

I
I

3,545
I

I

HEERJANSDAM.
Stoomgemaal "de
Devel", bij de
Develsluis, in den
rivierdijk.

7

I

8

!:l

HEERJANSDAlU.
Uitwateringssluis
van den VoorDevel (Develsluis),
in den rivierdijk.

+0,176

1

I

I

I

PEILM ERKSTEEN
Noordelijke vleugel van I
HEERJANSDAM.
met eene horizontale
Uitwateringssluis het buitenfront.
I groef
en
ingehakt
van den Voorhoogtecijfer van 1,356
Devel (Develsluis),
M. --1- N.A.P.
in den rivierdijk.

1,356

1,530

zijgevel,
HEERJANSDAM. I Noordelijke
Huis bij de De- bij den voor- of westevelsluis, bewoond lijken gevel.
door en toebehoorende aan W.
Pleysier, gemerkt
Bl.

3,190

3,400

+0,174

I

I

10

DIJKSPEILSTEEN
met een pijl en het
opschrift: "Z. W. 1794
Pijl van den Dijk".
PUNT VAN DEN PIJL.
Register IV van Peilschalen enz., 2de ged.,
nO. 14.

+0,210

I
I
I

I

!

--I

L

-

-------

--------

._--~~--
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I

I
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I

Merken
der
Volg- nauwkeurignum- heidsmer. waterpassingen.

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. I

I

I

Zuidoostelijke gevel,
AD I 104 i HEINENOORD.
ToJgaarderswoi 0,98 M. rechts van den
I
ning bij clen tol zuidwestelij ken of vooronder Heinenoord !!evel, 0,47 M. links van
den Rijksweg den steenen dag van het
I aan
van
Puttershoek raam, ongeveer 1,61 M.
I
naar Heinenoord, boven beganen grond.
I
!
tusschen de kilometerpalen 41 en
40.

1

---

PIJPBOUT

3,251

I

I

2

AD l 105

Zuidoostelijke gevel,
0,94 M. rechts van den
zuidwestelijken of voorgevel, 3,09 M. links van
den noordoostel~jken of
achtergevel,
ongeveer
0,46 M. boven beganen
grond.

HEINENOORD.

Tolgaarderswoning bij den tol
onder Heillenoord
aan den Rijksweg
van Puttershoek
naar Heinenoord.
tusschen de kilometerpalen 41 en
40.

RONDE I.JzEREN BOUT.

2,108

i

4

5

AD 2 69

I

AD2 70

Zuidelijk of binnenfront,
de rechterkant
van den steen ligt 0,41 M.
links van den oostelijken
vleugel, de bovenkant
0,30 M onder den bovenkant of 3 lagen metselwerk onder den onderkant der laagste dekzerk.

HEINENOORD.

Uitwateringsduikersluis van den
Oud-Heinenoordschen polder te
Heinenoord.

Zuidelijk of binnenfront. ten westen van
den koker, 1,27 M. rechts
van het westelijk einde
van den frontmuur, 0,10
M. rech ts van den recbterkant van den hieronder genoemden peilmerksteen, 0,56 M. onder den
bovenkant van de vlechting op clen frontmuur.

HEINENOORD.

Uitwaterin/!sduikersluis van den
Westmaas-Nieuwlandschen polder
te Goidschalxoord.

i

I

I

PEILMERKSTEEN
met eene horizontale
groef
en
ingehakt
hoogtecijfer van 0,99 M.

+

0,830

0,99

+0,160

2,968

+0,178

A.P.

De bovenkant van den
steen ligt 0,120 M.
boven het midden der
groef.
De steen iR 0,24 M.
hoog en 0,36 M. breed.
Proces- Verbaal
N°. 928.

VIERKANTE IJZEREN
2,790
KRUISBOUT
met één horizontale en
twee verticale groeven,
16 m.M. hoog en 16 m.M.
breed.
BOVENKANT.
De bout heeft een
schuinen stand; het
hoogste punt is opge- I
nomen.
Register IV van Peilschalen enz., 2de ged.,
nO. 23.
I
I
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Merken I
der
Volg- nauwkeurignum- heidsmer. waterpassingen. I
I
I

6

7

I

Gemeente

Hoogte in M.

I

en plaats van

Nadere

Omschrijving

plaatsbeschrij ving.

van het merk.

het me·rk.

1

I

Verschil
boven
boven
• P
A.P.
N .."'..
tot nu I in M.
geaange- '[
vonden. nomen.

I

HEINENOORD.
Uitwateringsduikersluis van den
Westmaas-Nieuwlandschen polder
te Goidschalxoord.

Zuidelijk of binnenfront, ten westen van den
koker, de linkerkant van
den steen ligt 0,81 M.
rechts van het westelijk
einde van den frontmuur,
het midden van den
bovenkant 0,50 M. onder
den bovenkant van de
vlechting op den frontmuur.

HEINENOORD.
Veerhuis te Goidschalxoord,
bewoond door en
toebehoorende aan
P. van der Woel,
gemerkt B. nO. 79.

Zuidelijke gevel, rechts
van de beide rechts van
de deur gelegen ramen,
links van den toegang
tot het hulpkantoor der
posterijen, 0,47 M. rechts
van den verticaal van
den steenen da~ van het
raam, 0,41 M. links van
den steenen dag van de
deur van genoemd hulpkantoor, 2 lagen metselwerk onder de voeg, overeenkomende met den
onderkant der rollaag
onder de ramen, ongeveer
0,65 M. boven beganen
grond.

PEILMERKS'.rEEN

I

2,686

2,865

+0,179

4,145

4,328

+0,183

met eene horizontale
groefen ingel.akt hoogtecijfer van 2,86 5 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- v erbaal
N°. 929.

VIERKA~TE IJzEREN
KRUISBOUT

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

De bout heeft een
sehuinen stand, het
hoogste punt is opgenomen.
Register IV van Peilschalen enz., 2de ged.,
nO. 29.

I

I,

--

1

HEKELINGEN.
Tolhuis op het eiland Putten, aan
het Spui tegenover het NieuwBeijerlar,dsche
Veerhuis,
bewoonddoorJ. van
Noord, toebehoorende aan het Beheer van den
~rindweg
van
Brielle naar OudBeijerland.

Oostelijke gevel, rechts
van het meest rechtsche
raam, 0,25 M. rechts van
den steenen dag van het
raam, 0,31 M. links van
den noordelijken gevel,
ongeveer 1,60 M. boven
beganen grond.

....

--

---

---1--1

I
P1JPBOUT.

5,147

üG
Merken I
der
Volg- nauwkeurignum- heidsmer. water- I
passingen. I
I

I
I

II
I
I

I

l

I

I
I

--i
10a

Gemeente

-

en plaats van
het merk.

Nadere

Omschrijving

plaatsbeschrijving.

van het merk.

I
I

I

Be~ierlandsche

beVeerhuis,
woond door J. van
Noord, toebehoorende aan het Beheer van den
van
grindweg
Brielle naar OudBeijerland.

11

4,046

.
I
I

t

I

i
i

I

I

I

1- --

I
I

I

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

Oostelijke gevel, rechts
RONDE IJZEREN BOUT.
van het meest rechtsche
raam, 0,35 M. links van I
den noordelijken gevel,
0,27 M. onder den onder- I
kant van den raamdor- i
pel, ongeveer 0,50 M.
boven beganen grond.

Tolhuis op het eiland Putten, aan
het Spui, tegenover het Nieuw-

i

I

--

I

H~~KELINGEN.

AD l 112

2

I

Hoogte in M.

-

"-----

----

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

-----

I

1,331

I Westelijke vleugel van
HELLEVOET·
I den noordelijken muur,
SLUIS.
Brug in den west- I links van het bovenste
dijk van het lm- I hardsteen en sluitstuk van
naaI door Voorne, den vleugelmuur, gl:>voor het magaz~jn meten over de vlechting
der torpedovaar- 0,69 M., onder den bovenkant der vlechting getuigen.
meten rechthoekig daarop
0,42 M.

RONDE IJZEREN BOUT.
Waterpassing van den
Alg. Dienst van den
VIT aterstaat.
Proces-verbaal
N° . 1529a.

HELLEVOETSLUIS.
Schutsluis in del'l
mond van het
kanaal
door
Voorne.

W estel~j ke binnenfrontmuur van het binnensluishoofd; onder den
onderkant van den dekzerk 0,46 M., links van
den noordhoek van dien
muur 0,67 M.

RONDE IJZEREN BOUT.
Waterpassing van den
Alg. Dienst van den
'Waterstaat.
Proces-verbaal
N°. 1529a.

HELLEVOET·
SLUIS.
Steenen beer door
de Oostelijke vestinggracht.

Zuidel~ik gedeelte van
het Oostelijk landhoofd,
het
noordelijk
van
hardsteenen
bovenste
sluitstuk van de vlechting
0,51 M., onder den bovenkant van de rollaag op
het landhoofd 0,52 M.

RONDE IJzEREN BOUT.
VI'aterpassing van den
Alg. Dienst van den
'\Vaterstaat.
Proces-verbaal
N°. 1529a.

3,937

HELLEVOETNoordelijke- of voorSLUIS.
gevel, rechts van den
van oostel~iken hoekpilaster
Gebouwtje
de registreerende 0,34 M., boven het plint
peilschaal aan den 0,10 M.
oostelijken dijk
van de voorhaven
van het kanaal
door Voorne bij
Hellevoetsluis.

RONDE IJzEREN Bout.
Waterpassing van den
Alg. Dienst van den
Waterstaat.
Proces-Verbaal
N°. 1529a.

3,289

I
I

I
I
I

1,042

I

I
I

12

I

I

I

13

I
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I
i
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I

Merken
der
Gemeente
nauwkeurig, num- heidsen plaats van
het merk.
mer. I waterpassingen. I
I
I
NIEUW-HELLE1 I
VOET.
I
Uitwateringssluisje
I
van den polder
I
"Nieuw HelleI
voet" op de vesi
tinggracht te HelI
i
levoetsluis, nabij
i
de Brielsche poort
I
(vroeger vermeld
i
i
als Hellevoetsluis
10).
I
I

Hoogte in 1\1.

Volg-

Nadere

Omschrijving

plaatsbeschrijving.

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

boven
N.A.P.
gevonden.

van het merk.

I

1

I
I
j

I

i

-I
1

i Cl 310
I
I
1

1

!
,
1

I
Ii

2

i

I
1

Cl 311

HILLEGOltI.
Voormalille tolgaarderswoning
bij den tol nabij
Hillegom, aan den
straatweg
van
Haarlem
naar
Hillegom,
tusI
schen de kilometerpalen 34 en i.l5.
HILLEGOM.
Katholieke kerk.

I

,,

i
~I

i

1

I
I

I
I
I

VIERKANTE IJZEREN
Zuidelijke vleugel van
den westelijken rechtBou'rEN.
stand, het midden van met ingesloten peil- I
den linkerhout of de merksteen.
linkerz~ikant van
den
RECHTERBOUT.
0,454
steen ligt 1,67 M. rechts
LINKERBOUT.
- 0,457 I
I
van het einde des vleu- beide zonder groef, 20 i
I
i
gels, dat van den rechter- mMo hoog en 20 m.M. I
bout of de rechterzij kant breed.
I
i
'
van den steen 1,04 M.
BOVENKANT1<JN.
I
I
:
links van den slagstijl, i
PEILMERKST1<JEN.
0,445 - 0,400 i' -+ 0,045
bovenkanten dier i met eene horizontale
de
l
bouten 0,28 M. en 0,30 I groef, overeenkomende
I
I
M. onder den hellenden met het. midden der
bovenkant van den vleu- ! bouten, 0,22 M. hoog
,
I
gel.
i en 0,34 M.
hreed, met
!
I het opschrift:
I ,,0. H. 0,4 M. -;- A.P."
I
I
,I

11

1-

"~OO:d~o~t:~;k-e-- '~~T--;~~OTE'KRUIsBou~I-2-,-98-0-1
voorgevel, tusschen de
beide ramen links van
den ingang, 0.33 M. van
het linker raam, 0,31 M.
van het rechter raam,
ongeveer 1,74 M. boven
beganen grond.

I en
twee
pijpbouten, I
een 343 millimeters er
I boven, een 309 millimeters er on~er.
I
I

'
I

I

I

!

Zuidwestelijke gevel,
links van den toren,
1,62 M. van het linker
contrefort des torens,
1,15 M. boven het plint. i
1

I'

-IJ-~-S-uE-is-L-~-eO-nN-w-~-~-'t-e-n-'--de-~"'ni;~i~jk;;jg~;,1
van de Kreeksche
sluis, bewoond
door en toebehoorende~anA. Veldhoven, gemerkt
no. 183.

1

1

1

i

I

I

I

HooFDMERK
bn twee
pijpbouten,
een 295 millimeters er
boven, een 427 millimeters er onder.

I

1----

1

1

3,120

1

3,877

RONDE IJZEREN BOUT.

0,55 M. rechts van den I
zuidelijken, 8,56 M. links i
van
den noordelijken i
hoek, 0,20 M. of vier
lagen metselwerk boven
het plint, ongeveer 0,70 I
M. boven de stoep.
!
I'

!

2

I
I

Li

IJSSELMONDE.
Molensluis van
den boezem van
"de vier Polders
van West IJsselmonde" (Kreeksche Sluis J.

PEILMERKSTEEN.
Binnenfront, de linker- !
kant 0,7H M. rechts van I met eene horizontale,
den westelijken hoek.
I groef en ingehakt hoogtecijfer van 1,82 5 M. +
I A.P.
I

,:....-_-:-_----......;..--

I
.;...1

1,826 +0,233

1,593

I

I

I

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

- - - : ._ _

8
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I Merken
der
Volg- nauwl\:eurignum- heids- I
water- I
mer.
pas- I
I singen·1

Hoogte in M.

1

1
1

.,
<> I

Gemeente
en plaats van

Nadere

Omschrijving

plaatsbeschrijving.

van het merk.

het merk.

t

I
1

Naar den grintweg-ge-I
Korenmolen, aan keerde zijde, tusschen de
den grintvveg vall beide links van de hoofdde halte IJssel- deur gelegen ramen, 0,45
monde van de: M. rechts van den steenen
Staatsspoorwegen : dag van het links gelegen,
naar de gemeente' 1,50 M. links van den
IJsselmonde, toe- i steenen dag van het rechts,
behoorende aan gelegen venster, ongeveer
P. Kooiman. ge- 0,74 M. boven de straat
merkt 54.
langs het gebouw.

I.JSSEL1uüNDE.

VIERKAYrE IJZEREN

I

KRUISBOU'l'.

I

I

I

I

4,166

1

4,480 1+0,314

'

met één horizontale en
twee verticale groeven, '
16 m.M. hoog en 16
m.M. breed.
Register VI van Peilschalen enz. N°. 108.
1

I

1

t

boven Verschil
b,oven
I A.P.
N.A.P. I tot nu
in M.
I vangde-en. I aan"e0
nomen. I

I

1

I

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

I

Westelijke vleugel van
Uitwateringssluis het zuidelijk binnenfront,
v66r het stoom- de rechterkant 0,66 M.
gemaal van den links van de aansluiting
polder
Oost- I in den hoek met het
IJsselmonde, aan I binnenfront , de bovende Nieuwe Maas. I kant 1,06 M. onder den boI venkant van den vleugel.

4

IJSSELMüNDE

5

IJSSEL1\'IONDE.

0,754

PEILMERKSTEEN

0,960

+0,206

met eene horizontale
groef en ingehakt hoogtecijfer van 0,96 M. + A.P.

Noordelijke voorgevel,
tusschen de halfcirkelvormige bovenlichten der
deuren, 0,47 M. rechts
van den rechterzijkant
van de architraaf om het
linker raam, 0,11 M.
links van den linkerzijkant van de architraaf
om het rechter raam,
1,36 M. onder den onderkant van het fries, 0,04 I
M. boven den bovenkant
van den cordonband, die I
met het kalfhout der I
! deuren strookt.

Stoomgemaal van
den polder "OostIJsselmonde", aan
de Nieuwe Maas. !

4,206

RONDE BRONZEN KRUISBOUT.

1

i
I
6

I.JSSEL~IONDE.

Tolgaarderswoning bij den tol
onder
Barendrecht, tusschen
de kilometerpalen
31 en 32. aan den
weg van Katen- .
drecht naar Zwijn- I
drecht.
'

GROOTE KRUISBOUT
I 0,976
Zuidoostel~ike
gevel,
1,11 M. rechts van het en twee pijpbouten, een I
linker raam, 1,27 M. 281 millimeters er boven, i
links van het rechter I een 329 millimeters er
raam, ongeveer 1,60 M. onder.
boven beganen grond.
I
I

I
I

I

!

I
I
I

I

1

t

I
1

I

i

-

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

I

I
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Merken
der
Volg- nauwkeurignum- heidswatermer. I
passingen.
!
i

1

Hoogte in 1\1:,
Gemeente
en plaats van

2

4

Nadere
plaatsbeschrijving.

C, 319

van het merk.

I

- - - -boven
- 1 Verschil
i

boven
AP
I
N.A.P. I t o·nu
t"
I in M.
geI
I aangeond
ven,
I nomen. ;
1
1

Zuidwest- of voorzijde,
1,54 M. links van het
rechter contrefort, 1,25 M.
van het linker contrefort,
0,62 M. onder 'den onderkant van het raampje,
I ongeveer 1,70 M, boven
beganen grond.

KATWIJK.
Stoomgeuaaalvan
Rijnland,
nabij
Katwijk aan Zee.

Zuidoostelijke van de
zee afgekeerde gevel, vooruitspringend gedeelte, in
den pilaster links van de
deur, 0,71 M. links van
den rechterhoek en 0,60
M. rechts "an den linkerhoek des pilasters, 1,50
M. boven het vlak van
den vooruitspringenden
band van zandsteen.

KATWIJK.
Binnensluis
In
het uitwateringskanaal.

Noordwestelijke hardsteenen peilschaal, in de
zuidwestz~ide van
het
tweede penant, geteld van
den zuidwestelijken oever,
verdeeld in Rijnlandsche
duiuaen.

KATWIJK.
Binnensluis
In
het uitwateringskanaal.

Middelste hardsteenen
peilschaal, Jn de zuidwestzijde van het tweede
penant, geteld van den
zuidwestelijken
oever,
, verdeeld in Rijnlandsche
duiuaen.
I

Zuidoostelijke
hardKATWIJK.
Binnensluis
In
steenen peilschaal, in de
het uitwaterings- I zuidwestzijde van het
kanaal.
' tweede penant, geteld
van den zuidwestelijken
oever, verdeeld in R~in
landsche duimen.

6

Omschrijving

het merk.

KATWIJK.
Toren van de Protestantsche kerk
te Katwijk aan
den Rijn.

1

7

I

KATWIJK.
Buitensluis, nabij
Katwijk aan Zee.

GROOTE KRUISBOUT

4,222

en twee pijpbouten, een
332 millimeters er boven,
een 340 uaillimeters er
onder.
I'

GROOTE KRUISHOUT

3,285

en twee pijpbouten, een
239 millimeters er boven,
een 288 millimeters er
onder.

N ULPUN'r

VAN DE
PEILSCHAAL,

1-0,094

0,000

+

0,094

1-0,107

0,000

+

0,107

1-0,084

0,000

+0,084

afgeleid uit de hoogte
der deelstreep van 148
Rijnlandsche duimen.

1\ ULPUNT

VAN DE
PEILSCHAAL,

afgeleid uit de hoogten
der deelstrepen van 137
8Ei
Rijnlandsche
en
duimen.

N ULPUN'r

VAN DE
PEILSCHAAL,

afgeleid uit de hoogte
der deelstreep van 59
Rijnlandsche duimen.

HOOFD~IERK
Buitenfront, zuid westelij ke vleugel, 7,87 M. I en een pijpbout, 612
links van den rechter· millim8ters er boven.
hoek des vleugels, 2,44 M.
onder den onderkant der
dekzerk.

3,448

i
1

I
I
I=~I-~-_-_-_-_'-~_~--~-_~-----_------_---_'-_'
- _--_-~_-~_~
-_-----1

I
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I

Merken
der
Volg- nauwkeurignum- heidsmer. waterpassingen.
I
I
1 ! CJ 185

Gemeente

I

I

Hoogte in M.
--

Nadere

en piaats yall

Omschrijving

boven Verschil
A.P.
in M.
tot nu
aange- I
.
,nomen. I

boven
N.A.P.
gelyonden.

plaatsbeschrijving.

van het merk.

Zuidzijde, 0,50 M. van
den linkerhoek, 0,46 M.
van het rechter contrefort, ongeveer 5,32 M.
boven beganen grond.

HooFDMERK
en twee pijpbouten, een
325 millimeters er boven,
een 320 millimeters er
·onder.

7,791

Oostelijke gevel, de
zuidelijke zijkant van
den steen 0,58 5 M. uit
den zuidelijken hoek van
het muurvlak, de onderkant 0,88 M. boven beganen grond.

PEIL)IERKS'.I'EEN
met eene horizontale
groef en ingehakt hoogtecijfer van 2,92 M. -t- A.P.

2,871

2,92

+0,049

Oostelijke zijgevel, nabij
den linkerhoek des gevels.

PEILMERKSTEEN
met eene horizontale
groef en ingehakt hoogtecijfer van 5,97 M. + A.P.

5,804

.5,97

+0,166

Oostelijke zijgevel, nabij
den linkerhoek des gevels,
onder den voorgaanden
steen, ten deele onder den
grond.

PF,ILMERKSTEEN
met een vooruitspringend gedeelte en ingehakt opschrift: " VIJF
HEERENPEIL" en eenige
andere woorden, die
gedeeltelijk onder de bestrating liggen.
BOVENKANT VAN H]j)TVOORUITSPRINGENDE GEDl<~ELTE.
Waterstaatsregister.
Bijlage VIII van de registers I, II en lIl, A,
Linge. N°. 96.

5,263

5,42

1+ 0 ,157

het merk.
I

I

j

KEDICH:ElU.
Toren van de Protestantsche kerk.

I

I

I
I
I

I
I

2

I

I

I

!
I

KEDICHElU.
Huis van F. den I
Hertog, te Oostergemerkt
wijk,
nO. 136.
,
I

I
,

I
I

4

KEDICHEJlI.
Raadhuis "De
Zwaan", aall den
Lingenoorder
dijk, tusschen Kedichem en Arkel,
even buiten Kedichem.

C2 13.5

I

I

,

5

C2 136

I

KEDICHEM.
Voormalig Raadhuis "De Z,,'aan",
aan den noorder
Lingedijk,
tusschen Kedichem
en Arkel, even
buiten Kedichern.

I
I
,
,

I

I

,

I
I

I

I

1

I

I

,

I

6

C2 137
I
I

KEDICHElll.
Duiker onder den
noorder Lingedijk, in den molentocht van den
polder Kedichem
en Oosterw~ik.

Buitenfront , westelijke
vleugel.

PEILMERKST 2EN
met eene horizontale
groef en ingehakt hoogtecijfer van 1,12 M. + A.P.

1,12

0,988

!+0,132
I

I
I

i

I

- - -_._-

- - - - - _ . _ . __. _ - -

I

I

I
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I

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

Hoogte in M.
Gemeente
en plaats van

Nadere

Omschrijving

plaatsbeschrijving.

van het merk.

Verschil
boven
boven
in M.
N.A.P. tAt' P ,
o nu
gevonden. aange- I
nomen. I
1

het merk.

1

I
I

1

1

Zuidelijke, naar de
rivier gekeerde gevel van
het dwarsschip, 2,6:l M.
rechts van het westel~jk
contrefort, 1,53 M. links
van het oostelijk contrefort, 0,02 M. boven het
cementen plint, ongeveer
0,71 M. boven beganen
grond.

VIERKANTE IJZEREN
Bou'r,
onregelmatig van vorm,
zonder groeven, P m.M.
hoog en 11 m.M. breed.
HOOGSTE PUNT.

3,021 i

KRIMPEN AAN
DE LEK.
Hervormde kerk
te Krimpen aan
de Lek.

Zuidelijke, naar de
rivier gekeerde gevel van
het dwarsschip, de linkerkant 2,49 M. rechts
van het westelijk contrefort, de rechterkant
1,31 M. links van het
oOi-telijk contrefort, de
bovenkant 1,30 M. onder
den onderkant van den
dorpel onder het raam,
de onderkant 0,2:) M.
boven het plint en ongeveer 0,94 M. boven beganen grond.

PEILMERKs'rEEN
met eene horizontale
groefen ingehakt hoogtecijfer van 3,36· M.
+- NAP.

3,365

KRIMPEN AAN
DE LEK.
Tuinmuur bezuiden den peilput
nabij
het gebouwtje der registreerende
peilschaal te Krimpen aan de Lek.

Westelijk muurvlak,
1,57 M. links van den
buitenkant der vlechting
op den muur, ) ,04 M.
links van den verticaal
van den buitenkant der
hoekdekzerk op het horizontaal
gedeelte
des
muurs, 9 lagen metselwerk onder den onderkant of 0,60 M. onder
den bovenkant der rollaag, 0,36 M. boven den
ezelsrug op den peilput.

VIERKANTE IJZEREN
Bou'r
met diamantknop, over
de diagonalen gekruist,
20 m.M. hoog en 20 m.M.
breed.
BOVENKANT.
(Hoogte in 1896).

2,460

KRIMPEN AAN
DE LEK.
Peilput nabij het
gebouwtje
der
registreerende
peilschaal te Krimpen aan de Lek.

Tegen een houten rib
tegen den zuidelijken
achterwand; peilschaal
dubbel verdeeld in centimeters, dienende als vervangschaal voor hooge
waterstanden ter contröle
I van
de registreerende
I peilschaal. met het opI schrift: "D.P. 0 A.P.", de
~echterve.rdeeling telt tot
3,70 M. +- A.P., de lInkerverdeeling van
of
I D.P. afwaarts.
N.B. De peIlschaal heeft
een schuinen stand.

KRIMPEN AAN
DE LEK.
Hervormde kerk
te Krimpen aan
de Lek.

1

1

!
I

I

I

!,
I
1

I
I
I

i
I

i

I

!

1'

1

:
,
1

I

i

2 I
I
1

j

I
I
i

ii
I

I

Ii
I
3 I

I

I
I

I
4

I
I

.

I

I
I

.
I,
I

I

°

I

I

L

1

~

:-1

_

_- : ' - -_

NULPUNT DER
- 0,481
HOUTEN PEILSCHAAl"
RECHTERVEHDEE1.ING,
afgeleid uit de hoogte
van deelstreep 3,40 M.
+- A P.
DIJKSPEIL.
3,21 g
LINKERVERDEELING,
afgeleid uit de hoogte
van het dijkspeil deelstreep 3,70 M. +
A.P. op de rechterverdeeling.
I

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

1

I

3,590

I 0,000

+

0,225

+0,481

I

i
II
1

I
,1

1

i
:
I

l

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

û2
I

Merken i
der
Volg- nauw- I
nUTIl- keurig-I
heidsmer. water- I
pas- i
singen. I

I

I

I Hoogte in M.
I

I

Gemeente
en plaats van

I

het merk.

I

plaatsbeschrij vin g.

6

KRIMPEN AAN
DE LEK.
I
I
Gebouwtje
der
I
registreerende
peilschaal, nabij
!
de kerk te Krimpen aan de Lek.

I

'I
I
I

II

van het merk.

I

Westelijke
of voorgevel, links van den
ingang, 0,45 M. rechts
van den rechterzij kant
van den hoekpilaster ,
0,31 M. links van den
linkerzij kant der deuromlijsting, twee lagen
metselwerk of 0,11 M.
boven den bovenkant van
de sokkellijst.

I
I
I

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

büven
N.A.P.
geI vonden.
I

I

I

I

i

I

I

I

Omschrijving

I

I

I

-------.

Kadere

I

I

RONDE IJZEREN BOUT.
(Hoogte in 1896.)

I

4,283

1

I

I

I

I

I
I
I

I

,

I

I

I

8

KRIMPEN AAN
DE LEK.
Hui.s, bewoond
door J. L. de
I
\Verke en toebehoorende aan P.
Kalkman ,
gemerkt C nO. 51.
I

Noord westel~i ke zijge· i
V'IERKANTE IJZEREN
veL nabij den voor- af
KRUISBOUT
dijkgevel, 1,00 M. rechts met één horizontale en
van den verticaal van den ' twee verti.cale groeven,
steenen dag van het meest I 16 m.M. hoog en 16.
zuidelijke raam in den mMo breed.
gevel, 0,40 M. links van
VI
Register
van
den voor- of dijkgevel, Peilschalen enz. N°. 97.
2,498 M. onder den onderkant van den knoop van
het loodrecht bovengelegen anker, negen lagen I
metselwerk onder llen I
onderkant van den onder- I
I
dorpel van het raam.

KRUIPEN AAN
DE LEK.
Huis, bewoond
door J. L. de
Werke en toebehoorende aan P.
Kalkman ,
gemerkt C nO. 51.

I

4,070

+0,308

I

,

9

3,762

~ oordwestelijke zij gevel, nabij den voor· of
dijkgevel , de linkerkant
O,!:l5 M. rechts van den
verticaal van den steenen
dag van het meest zuidelijkel raam in den gevel,
de rechterkant 0,09 M.
links van den voor- of
dijkgevel , de onderkant
tien lagen metselwerk
onder den bovenkant van
den onderdorpel van het
raam.

I

I

I

I

I

I
,I

I

I

I

i

PEILMERKSTEEN
met eene horizontale
groef
en
ingehakt
hoogtecijfer van 3,937
M. + N.A.P.

4,240

3,937

+0,303

I

I
11

I

KRUIPEN AAN
DE LEK.
Uitwateringsduikerslui8 van den
polder "Krimpen
aan de Lek", genaamd
"Vrouwensluis", onder
Krimpen aan de
Lek.
I

Zuidwestelijk of buitenfront, nabij den beneden
vleugelmuur , de linkerkant nagenoeg in het vlak
van den vleugel muur, de
bovenkant 1,23 M. onder
den bovenkant der 1'01laag op den frontmuur,
de onderkant drie lagen
metselwerk of 0,12 M.
boven den ijzeren bout.

DIJK8PEILSTEEN
met eene horizontale
streep en opschrift:
"Dijkspeyl"
BOVENKANT STREEP.
De steen is 0,18 M.
hoog en 0,52 M. breed.

3,066

I
I
I
I

I
I

I

63
Merken I
der
Volg- nauwkeurignum- heidswatermer·1 passingen.
I

I
I

Hoogte in M.

Gemeente
en plaats van

Nadere

Omschrijving

plaatsbeschrijving.

van het merk.

het merk.

~~-~I~b-ov-e-n-! Verschil
boven
N.A.P.

AP

1

o"e-

tot n~

I

I

in M.

i vo~den. aangeI
nomen.
1

Zuidelijk ofbuitenfront
boven den beneden vleugelmuur, de linkerkant
0,56 M. rechts van het
westelijk einde van den
frontmuur, de rechter- I
kant 0,15 M. links van
den verticaal van den 0013telijken :ójkant des vleugels, de bovenkant 0,72
M. onder den bovenkant
van den frontmuur.
I

KRIMPEN AAN
DE LEK.
Uitwateringsduikersluis v~n den
polder "Krimpen
aan de Lek", genaamd
"Vrouwensluis" , onder
Krimpen aan de
Lek.

Noordelijke voor- of
KRUlPEN
AAN
DE LEK.
dijkgevel , tusschen de
Logement,
be- I beide meest westelijke
woond door en i ramen, links van den
I ingang,
0,51 M. rechts
toebehoorende
aan
C. Bouter van den steenen dag van
nabij de kerk te het linker raam, OAt) M.
Krimpen aan de links van den steenen dag
Lek, gemerkt A van het rechterraam, zes
nO. 1.1.1.
lagen metselwerk of 0,;)5
M. boven het plint, ongeveer
82 M. boven beganèn grond.

13

I

PEILMERKS'l'EEN

I

!

3,519

3,690

met eene horizontale i
groef
en
ingehakt I
hoogtecijfer van 3,69:
M. + A.P.
I
II

+0,171
I

I
I

I

4,370

RONDE LJzEREN BOUT.

(Hoogte in 1896).

°

15

16

I

1

I'

I
:

I

I

I

+

KRUIPEN AAN
DE LEK.
Huis in den polder "den Hoek en
:-;chuwacht", bewoond door Adr.
Dogterom en toebehoorende aan
de wed. W. Dogterom, onder
Krimpen aan de
Lek, gemerkt A
o v.
':>
n.

Voornitspringend gedeelte van den zuidelijken of dijkgevel , ten
westen van de beide
ramen In den gevel,
1,23 M. rechts van den
westelijken zijgevel, 1,36
M. links van den steenen
dag van het meest weste·
lijke raam, 1,816 lVI. onder
den onderkant van den
knoop van het loodrecht
bovengelegen anker, ongeveer 0.54 M. boven de
bestrating.

KRUIPEN AAN
DE LEK.
Huis
lil
den
polder "den Hoek
en Schuwacht",
bewoond
door
Adr. Dogterom
en toebehoorende
aan de wed. W.
Dogterom, onder
Krimpen aan de
Lek, gemerkt A
n ll • 3.

Vooruitspringend ge4,297
4,570 +0,273
PEILMERKSTEEN
deelte van den zuide- met eene horizontale
lijken of dijkgevel, ten groefen ingehakt hoogtewesten der beide ramen cijfer van 4,297 M.
in den gevel, de linker- + N.A.P.
kant 1,29 M. rechts van
'
den westelijken zijgevel,
I
de rechterkant 0,94 M.
i
links van den steenen I
I!
dag van het meest westeI
lijke raam, de onderkant
I
ongeveer 1,10 M. boven
de bestrating.
!
I

I'

3,605

VIERKANTE IJZEREN
KRUISBOU'l'

3,880

0,275

1

met een horizontale en
twee verticale groeven,
16 mMo hoog en 16
mMo breed.
Register
VI
van
Peilschalen enz. N°. 84.

1

I-I--I-----II---------·-----·----~~I~-I--I----,---I

G4
Merken I
der
Volg- nauwkeurignumheids- I
mer. water- I
pas- I
I singen..
J

3

Hoogte in M.
Gemeente
en plaats van

Nadere

Omschrijving

plaatsbeschrijving.

van het merk.

Zuidelijk zijvlak van
het zuidelijk contrefort,
0,86 M. van den toren,
ongeveer 2,05 M. boven
beganen grond.

en twee p~jpbouten, een
;)56 millimeters er boven,
een 331 millimeters er
onder.

het merk.

LEERDAM.
Toren van de ProI
testantsche kerk.
I
[

I

HOOFDMERK

boven
boven
A.P.
NAP
. ..
t t
o nu
gevonden. aange, nomen.

I

!I

I Verschil
I . M
,In.
"
:
[

4,926

I
I
4

5

7

8

LEERDAM.
Westelijke muur
van den stadswal
aan de Linge.

Zuidelijk gedeelte van
den muur, de linkerkant 0,10 M. rechts van
het verlengde van den
linkerzij kant van den
peilsteen , de onderkant,
0,07 M. of één laag
metselwerk boven den
bovenkant van dien steen.

LEERDAM.
Westelij ke muur
van den stadswal
aan de Linge.

Zuidelijk gedeelte van
den muur, midden onder
voorgaanden peilmerkAteen.

LEERDAM.
Uitwateringssluis
van den polder
"het Regt van ter
Leede (Bruinsdel
en Hoog Leerbroek"), aan de
Linge.

Oostelijk gedeelte van
den buitenfrontmuur, de
linkerkant 2,29 M. rechts
van
den westelijken
vleugelmuur, de rechterkant 0,22 M. links van
den oostelijken vleugelmuur, de bovenkant 0,12
M. onder Jen bovenkant
van de rollaag.

Zuidoostelijke vleugel
den
(buitendijks) bij
oostelijken- of rechterhoek.

PEILMERKSTEEN

3,327

3,380

+0,053

2,912

2,960

+0,048

1,947

2,020

+0,073

2,222

2,26

+0,038

met eene horizontale
groef en ingehakt hoogtecijfer van 3,38 M. + A.P.

UITSTEKENDE NAALD VAN
D}j)ol PEILSTFjEN
MIDDEN,

met opschrift zoowel
boven als beneden de
naald:
"De middelbaar is het
pijl van de vloer van
den deik tot Asperen
gesteld 1661".
Het opschrift is nagenoeg onleesbaar en de
naald is geschonden.
De steen is 0,445 M.
hoog en 0,625 l\l. breed.
Registers l, II en IIl
van Peilschalen enz.
Bij hl ge VIII. N°. 81.

PEILMERKSTEEN

met eene horizontale
groef en ingehakt hoogtecijfer van 2,02 M. + A.P.

PEILMERKSTEEN

met eene horizontale
groef en ingehakt hoogtecijfer van 2,26 M. + A.P.
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Merken
der
Volg- nauwkeurignum- heidsmer. waterpassingen.

Hoogte in M.
Uemeente
en plaats van

Nadere

Omschrijving

plaatsbeschrijving.

van het merk.

het merk.

Zuidoostelijke
LEERDAM.
Westelijke
toe- muur.
voerduiker (laatste van Leerdam
af) naar de molens
van de Vijfheerenlanden.

9

front-

PEILMJmKSTEEN

Verschil
boven boven
A.P.
in M.
N.A.P. tot
nu
geaangevonden.
nomen'l
2,2/)8

2,29

+0,037

met eene horizontale
groef en ingehakt hoogtecijfer van 2,29 M. + A.P.

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

2

3

Cl 321

Cl 322

Cl 323

I

LEIDEN.
St. Pancras- of
Hooglandsche
kerk.

Zuidoostelijke
gevel,
onder het rechter raam,
2,12 M. links van het
rechter contrefort, 2,01
M. rechts van den traptoren, 1,59 M. onder de
raamdorpellijst, 1,12 M.
boven het plint, ongeveer
1,75 M. boven beganen
grond.

LEIDEN.
Protestantsche St.
Pieterskerk.

Zuidoostelijke gevel,
rechts van den ingang,
1,46 M. links van het
rechter contrefort, 1,44
M. rechts van de deuromlijsting, 1,52 M. boven
het· muurtje, dat voor
het plint gemetseld is,
ongeveer 2,22 M. boven
beganen grond.

LEIDEN.
Sterrenwacht.

HOOFDMERK

3,47/)

en twee pijpbouten, een
405 millimeters er boven,
een 426 millimeters er
onder.

GROOTE KRUISBOUT

4,611

en twee pijphouten ,
een 469 millimeters er
boven, een 512 millimeters er onder.

Noordelijke of voorgevel, links van den :,1
'ingang van het middengebouw, 0,29 M. rechts I
van de raamomlijsting , !
0,28 M. van de deurom- I
lijsting, 1,39 M. boven
het plint.

GROOTE KRUISBOUT.

4,742

I

-1-1

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

L'-__--. :

LEKKERKERK.
Huis,
in den
polder "den Hoek
en Schuwacht",
bewoond door en
toebehoorendeaan
B. Boon, onder
Lekkerkerk , gemerkt C nO. 6l:).

Zuidelijke dijk- of voor- I VIERKANTE IJZEREN
KRUISBOUT
gevel, links van het I
westelijke groote raam I met één horizontale en
in den gevel, 3,83 M. twee verticale groeven,
rechts van den weste- 16 m.M. hoog en 16
lijken zijgevel, 2,13 M. m.M. breed.
Register VI van Peillinks van den steenen
dag der deur, 2,169 M. schalen enz. N°. 81.
onder den onderkant
van den knoop van het
loodrecht bovengelegen
anker, ongeveer 0,73 M'l
..:.....b_o_v_e_n_._b_e_g_a_n_e_n_g_r_o_n_d_._"""'"

0,658

0,870

+0,212

I

.:...._ _-""1

-"",

1
9
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Merken
der
Volg- nauwkeurignum- heidsmer. water·
passingen.

Hoogte in M.
Gemeente

Omschrijving

Nadere

boven

en plaats van

van het merk.

plaatsbeschrij ving.

het merk.

1

boven

Verschil

N.A.P.

A.P.

1,277

1,490

+0,213

3,870

+0,278

in M.
tot nu
geaangeI vonden. nomen. I

1

2

I LEKKERKERK.
I Zuidelijke dijk- of voorPEILMERKSTEEN
Huis, in den pol- gevel, links van het met eene horizontale
en
ingehakt
der "den Hoek westelijke groote raam groef
en Schuwacht", in den gevel, de linker- i hoogtecijfer van 1,277
bewoond door en kant 0,50 M. rechts van M.+N.AP.
toebehoorende aan I den steenen dag van het
B. Boon, onder kleine raam, de rechterLekkerkerk, ge- kant 0,6~ M. links I'an
den steenen dag van het I
merkt C nU. 69.
groote raam, de onderkant ongeveer 1/24 M.
boven beganen grond.

I

I

II

1

3

LEKKERKERK.
Hervormde kerk
te Lekkerkerk.

Oostelijk zijvlak van
het vierde con trefort i. gerekend van den toren)
tegen den zuidelijken
muur, lil het basement,
0,46 M. rechts van het
voorvlak, 0,34 M. links
van den zijmuur der
kerk. 1,56 M. onder den
onderkant van het bovengelegen lijstwerk, ongeveer 0,27 M. boven de
bestrating.

RONDE IJZEREN BOUT.

2,235 I

I

4

LEKKERKERK.
Hervormde kerk
te Lekkerkerk.

Oostelij k zij vlak van het
vierde contrefort (gerekend van den toren)
tegen den zuidelijken
muur, lil het basement,
0,39 M. rechts van het
voorvlak, 0,;-)9 M. links
van den zijmuur der
kerk, 0,56 M. onder den
onderkant van het bovengelegen lijstwerk, een
en twintig lagen metselwerk boven den ijzeren
bout, ongeveer 1,27 M.
boven de bestrating.

RONDE BRONZEN KRUISBOUT.

3,238

5

LEKKERKERK.
Huis, bewoond
door en toebehoorende aan H.
de Vos, aan de
kaai te Lekkerkerk, gemerkt B
nU. 96.

Zuidelijke dijk- of voorgevel, nabij den westelijken zijgevel, 0,25 M.
rechts van dien gevel,
0,41 M. links van de
rollaag onder den onderdorpel van het raam, in
de voeg strookende met
den onderkant van die
rollaag, 2,410 M. olll!er
[ den onderkant van den
knoop van het loodrecht
bovengelegen anker, 0,40
M. boven de stoep.

VIERKANTE IJZEREN
KRUISBOUT
met één horizontale en
twee verticale groeven,
16 m.M. hoog en 16
m.M. breed.
Register VI van Peilschalen enz. N°. 78.

3,592
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I

Merken
der
Volg- nauwkeurignum- heidsmer. waterpassingen.
I

Gemeente

Hoogte in M.

Nadere

Omschrijving

plaatsbeschrijving.

van het merk.

en plaats van
het merk.

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

I

I

i

6

LEKKERKERK.
Huis, bewoond
door en toebehoorende aan H.
de Vos, aan de
kaai te Lekkerkerk, gemerkt B
I
i
nO. 96.

Zuidelijke dijk- of voorgevel, nabij den westelijken zijgevel, de linkerkant 0,13 M. rechts van
dien gevel, de bovenkant
0,12 M. onder de voeg.
strookende met den anderkant der rollaag onder
het raam, de onderkant
0,04 M. boven de stoep.

I

1

2

3

I

PEILMERKSTEEN
met eene horizontale
groef
en
ingehakt
hoogtecijfer van 3,362
M.+N.A.P.

3,362

I

3,640 1+0,278
II

I
I

I

I

I
I
!

I
I

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

NIEUW-LEKKERLAND.
Woning
tegenover den veerdam
naar het veerhuis
op Krimpen, bewoond door W.
B. van de Velden
en toebehoorende
aan P. H. LeIs,
aan de rivier de
Lek, aan het Elshout, gemerkt D
nO. 124.

I

NIEUW-LEKKERLAND.
Veerhuis tegenover Krimpen, bewoond door P.
Kalkman en toebehoorende aan
Delcourt en Fop
Smit, aan de rivier
de Lek, aan het
Elshout, gemerkt
D nO. 29a.

NIEUW-LEKKERLAND.
Veerhuis tegenover Krimpen, bewoond door P.
Kalkman en toebehoorende aan
Delcourt en Fop
Smit, aan de rivier
de Lek, aan het
Elshout, gemerkt
D nO. 117.
I

Noordwestelijke afdijkRONDE BRONZEK KRUIsgevel, nabij den westeBOUT.
lijken hoek, 1,00 M. rechts
van den steenen dag van !
het raam, 0,38 M. links
van den zuid westelijken
zijgevel, zestien lagen
metselwerk of 0,93 M i
boven het plint, ongeveer
1,24 M. boven de bestrate
I
stoep.

5,042

Noordelijke of naar de
rivier gekeerde gevel,
rechts van het meest
westelijke raam in dien
gevel, 0,57 M. rechts van
den steenen dag van dit
raam, 0,69 M. links van
den westelijken zijgevel,
0,40 M. onder de rollaag
onder het raam, 2,502 M.
onder den onderkant van
den knoop van het loodrecht bovengelegen anker,
ongeveer 1,31 M. boven
den bovenkant der fundamentlagen.

VIERKANTE IJZEREN
KRUISBOUT
met één horizontale en
twee verticale groeven,
16 m.M. hoog en t6
m.M. breed.
Register VI, no. 94
en Register VII, n° 2,
van Peilschalen enz.

3,522

Noordelijke of naar de
rlVIer gekeerde gevel,
rechts van het meest
westelijke raam in dien
gevel, de linkerk:.mt 0,73
M. rechts van den steenen
dag van het raam, de
rechterkant 0,17 M. links
van den westelijken gevel,
de bovenkant 0,22 M.
onder de rollaag onder het
raam en ongeveer 1,43 M.
boven den bovenkant der
fundamentlagen.

PEILMERKSTEEN
met eene horizontale
groef en ingehakt hoogtecijfer van 3,52 M.
+ N.A.P.

I

i
[

I

3,700

I

I

I

3,520

I

+0,178

3,700

+0,180

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

Hoogte in M.
Gemeente
en plaats van

Nadere

Omschrijving

plaatsbeschr\jving.

van het merk.

boven
NAP
. ..

het merk.

NIEUW-LEKKER- I Noordoostelijke ofvoorgevel, rechts boven den
LAND.
Brandspuithuisj e ingang, 0,18 M. links van
van de "Neder- den noordwestelijken of
waard", nabij de dijkgevel.
Hooge boezemsluis van
die
waard, aan het
EJshout.

NIEUW-LEKKERLAND.
Brandspuithuisje
van de "Nederwaard", nabij de
Hooge
boezemvan die
sluis
waard. aan het
Elshout.
I

5

I NIEUW-LEKKER-

7

LAND.
Collegehuis van
de "Overwaard",
aan den n VIerdijk, aan het Elshout.

NIEUW-LEKKER·
LAND.
Collegehuis van
de "Overwaard",
aan den rivierdijk, aan het Elshout.

8

1'-_.J-__

..l..
1

ANKERKNOOP.
ONDERKANT.

aangenomen. I

6,344

6,551

+0,207

PEILMERKSTEEN

1),141

5,25

-+- 0,109

3,251

3,480

+ 0,229

0,932
0,962
1,512
1,912
2,117
2,589

1,120
1,150
1,700
2,180
2,290
2,760

+0,188
+0,188
+0,188
+ 0,268
+0,173
+0,171

met eene horizontale
groef en ingehakt hoogtecijfer van 5,141 M.
+ N.A.P.

Noordelijk gedeelte van
den westelijken gevel,
boven de steenen trap,
met den onderkant ter
hoogte van den bovenkant der vierde trede van
boven gerekend.

..:..-

in M.

Register VI van Peilschalen enz. N°. 93, aan- .
merkingen.

Noordwestelijke of dij kgevel, de linkerkant 0,40
M. rechts van den voorgevel, de rechterkant 0,90
M. links van den steenen
dag van het kleine raam
in den gevel, de bovenkant
achttien lagen metselwerk
of 0,885 M. onder den
onderkant van den knoop
van het meest noordelijke
en hoogst gelegen anker.

Noordelijk muurvlak
van den zuidelijken gangmuur, binnenshuis nabij
den ingang, op den
binnenberm van den dijk.

Verschil

vo:d~n'l
I

4

boven
A.P.
tot nu

DIJKSPEILSTEEN

met eene horizontale
merkstreep en het opschrift: "Pey1 1755".
MIDDEN MERKSTREEP •
De steen IS 0,43 M.

hoog en 0,58 M. breed.
Register VI van Peilschalen enz. N°. 88a.

HARDSTEENEN GEDENKSTEEN

met ingegroefde merken
van hooge waterstanden
na doorbraken in:
1744
1709
1809
1726
I
1820
1741
I Register VI van Peil-

I_s_ch_a_Ie_n_e_n_z._N__O_.8_8_b·_...:...._ _.:......-_---!.

....

1
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Merken
der
Volg- nauwkeurignum- heidsmer. water.passmgen.

I

Hoogte in M.
Gemeente
en plaats van

Nadere

Omschrijving

plaatsbeschrij ving.

van het merk.

het merk.
i

I
Oostelijk muurvlak van I
den
middensteunmuur
tegen het binnenfront,
tusschen de beide uitwa- I
'teringskokers, onder het
horizontaal gedeelte, 0,5.7
M. rechts van het zuidelijk front van den muur,
0,37 M. links van den
verticaal van het noordelijk einde der dekzerk,
zes
lagen metselwerk
onder den ijzeren bout,
0,64 M. onder den bovenkant dier zerk.

10

NIEUW-LEKKERLAND.
Oostelijke uitwateringsduikersluis
van den lagen
boezem van de
"Overwaard",aan
de Lek, aan het
Elshout.

12

Westelijk muurvlak van
NIEUW-LEKKERden oostelijken binnenLAND.
Oostel\ike uitwa- vleugel, links van boventeringsduikersluis gemelden peilmerksteen ;
van den lagen peilschaal verdeeld in
boezem van de centimeters, met het op"Overwaard", aan schrift: "Peilschaal O.W.",
de Lek, aan het tellende tot 0,10 M. +A.P.
Elshout.

13

14

Oostzijde van den zuidelijken of binnenfrontmuur, de rechterzij kant
van den steen ligt 1,09
M. links van het oostelijk
einde van den muur.

NIEUW-LEKKERLAND.
Uitwateringsduikersluis, genaamd
"Hooge boezemsluis van de Nederwaard", aan de
Lek, aan het
Elshout.

RONDE

Verschil
boven
boven
A.P.
in M.
N.A.P.
tot nu
geaangeI vonden.
nomen'l
0,450

BRONZEN KRUISBOUT.

NULPUNT DER
GEËMAILLEERD IJZEREN
PEIl_SCHAAL,

-

0,186

0,000

+ 0,186

1,579

1,800

+0,221

2,141

2,350

+0,209

afgeleid uit de hoogte
van den bovenkant der
schaal, gelegen 0,1855
M. boven streep
A P.

=

HARDSTEENEN GEDENKSTEEN

met ingegroefde merkstreep en het opschrift:
"Hoogte van het vloedwater 1809".
NIDDEN GROEF.

De steen IS 0.52 M.
hoog en 0,74 M. ·breed.
Register VI van Peilschalen enz. N°, 91b.

NIEUW-LEKKEROostzijde van den zui- HARDSTEENEN GEDENKSTEEN
LAND.
delijken of binnenfrontmuur, de rechterzijkant met merkstreep en het
Uitwateringsduikersluis, genaamd van den steen ligt 1,15 I opschrift: "Hoogte van
"Hooge boezem- M. links van het oostelijk 't vloedwater 1820".
MIDDEN MERKSTREEP.
sluisvandeNeder-j einde van den muur.
De steen IS 0,42 M.
waard", aan de .
hoog en 0,63 M. breed. I
Lek, aan het Els- I
Register VI van Peilhout.
,
schalen enz. N°. 91c.
i
I
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Merken I
der
Volg- nauwkeurignum- heidsmer. waterpasI singen. I

Hoogte in M.
Gemeente
en plaats van

Nadere

Omschrijving

plaatsbeschrij ving.

van het merk.

boven Verschil
b oven
A.P.
NAP
in M.
. .. tot nu
geaangeI vonden. I nomen. I

het merk

>

NIEUW-LEKKERLAND.
Uitwateringsduikersluis, genaamd
"Groote
hooge
boezemsluis van
de Overwaard",
aan de Lek, aan
het Elshout.

Oostzijde van den zuidelijken of binnenfrontmuur , de rechterkant
0,67 M. links van het
oostelijk einde van den
muur, de bovenkant acht
lagen metselwerk onder
den onderkant of 0,62 M
onder den bovenkant der
hoekdekzerk.

18

NIEUW-LEKKERLAND.
Stoomgemaal van
de "Overwaard",
ter opmaling op
den hoogen boezem, aan het ElshC'ut.
I

Noordelijke gevel van
het schepradgebouw, 0,39
M. rechts van den oostelijken gevel, drie lagen
metselwerk of 0,20 M.
boven het cementen plint,
ongeveer 0,75 M. boven
beganen grond.

RONDE IJZEREN BOUT.

2,494

19

NIEUW-LEKKERLAND.
Stoomgemaal van
de "Overwaard",
ter opmaling op
den hoogen boezem, aan het Els·
hout.

Noordelijke gevel van
het schepradgebouw, 0,ö2
M. rechts van den oostelijken gevel, tien lagen
metselwerk boven den
ijzeren bout, 0,79 M. boven
de voeg strookende met
den bovenkant van het
cementen plint, 1,10 M.
boven de fundamentlagen.

RONDE BRONZEN KRUISBOUT.

3,088

20

NIEUW-LEKKERLAND.
Uitwateringsduikersluis van den
polder
"Nieuw
Lekkerland" aan
de Lek, nabij het
Elshout.

Westzijde van
den
zuidelijken of binnenfrontmuur , de linkerkant 0,94 M. rechts van
het westelijk einde van
den muur, de bovenkant
negen
lagen
metselwerk of 0,42 M. onder
den onderkant der laagste vlechting, de onderkant 0,24 M. boven de
aansluiting met den vleugel.

PEILMFRKSTEEN

1,762

NIEUW-LEKKERLAND.
Stoomgemaal van
den polder "Nieuw
Lekkerland", nabij
het Elshout.

Noordzij de van het voetstuk van den schoorsteen,
1,65 M. rechts van het
oostelijk zijvlak, 0,44 M.
links van het westelij k
zijvlak, 1,70 M. onder den
onderkant van het lijstwerk op het voetstuk,
drie lagen metselwerk of
0,14 M. boven het plint. i

17

21

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

3,205

PEILMERKSTEEN

3,38

+0,175

1,96

+0,198

met eene horizontale
f!roef en ingehakt hoogtecijfer van 3,205 M.

+

N.A.P.

met eene horizontale
groef en ingehakt hoogtecijfer van 1,762 M.

+

N.A.P.

RONDE IJZEREN BOUT.

..:....-1

2,985

I

----:-_..:....------:.--.1
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Merken
der
Volg- nauwkeurignum- heidsmer. waterpasI singen.

Gemeente
en plaats van
het merk.

,

I

Hoogte in M.

Nadere

Omschrijving

plaatsbesehrij ving.

van het merk.

i

I

I

NIEUW-LEKKERLAND.
Huis, aan den
rivierdijk,
bewoond door A.
van Perk, en toebehoorende aan
A. Verhaar, onder
Nieuw-Lekkerland, gemerkt B
n° 165.

Westelijke zijgevel, o,n
M. recht!:! van den noordelijken of dijkgevel, 0,26
M links van den verticaal
van den steenen dag van
het meest noordelijke der
beide ramen in den gevel,
2,712 M. onder den onderkant van den knoop van
het nagenoeg loodrecht
bovengelegen anker, ongeveer 0,37 M. boven den
grond.

23

NIEUW-LEKKERLAND.
Huis, aan den
rivierdijk,
bewoond door A.
van Perk en toebehoorende aan
A. Verhaar, onder
Nieuw-Lekkerland, gemerkt B
nO. 165.

24

NIEUW-LEKKERLAND.
Huis aan den
rivierdijk,
bewoond door en
toebehoorende
J. Verhaar, onder
Nieuw-Lekkerland, gemerkt B
nO. 127.

Noordelijke of dijkgePEILMERKSTEEN
vel, de linkerkant 0,72 met eene horizontale groef
M. rechts van den stee- en ingehakt hoogtecijfer
nen dag van het westelijke van 4,97 M. + N.A.P.
raam, de rechterkant 0,14 I
M. links van den weste- I
lijken zijgevel, de boven-I
kant veertien lagen metselwerk onder de voeg"
str.o.okende met den onder-I'
kant van den strek op
het raam, de onderkant
0,66 M. boven den boven- I
kant van den knoop van I
het loodrecht ondergelegen
anker.
I
I
Noordelijke of dijkge- ! RONDE BRONZEN KRUISvel, tusschen beide be- I
BOUT.
nedenramen, 0,89 M. rechtsi
van den steenen dag van,
het linker raam, 1,33 M. I
links van den verticaal I
van den steenen dag van I
het rechter raam, 0,360 M. I
onder den onderkant van
den knoop van het lood- !
recht bovengelegen anker, I
1,31 M. boven het cemen·
ten plintje, ongeveer 1,41 i
M. boven den dijk.

22

25

NIEUW-LEKKERLAND.
Hervormde kerk
te Nieuw-Lekkerland.

i

Oostelijke zijmuur van
het vooruitspringend portaal, 0,28 M. rechts van
het zuidelijk of dijkfront,
1,73 M, links van de aansluiting met het kerkgebouw, 2,300 M. onder den
onderkant van den knoop
van het loodrecht bovengelegen anker, ongeveer
0,37 M. boven beganen
grond.

VIERKANTE IJzEREN
KRUIS BOUT

met één horizontale en
twee verticale groeven,
16 m.M. hoog en 16
m.M. breed.
Register VI van Peilschalen enz. N°. 80.

VIERKANTE IJZEREN
KRUISBOUT

met één horizontale en
twee verticale groeven,
17 m.M. hoog en 17
m.M. breed.
Register VI van Peilschalen enz. NO. 77.

boven Verschil
boven
A.P.
. M
NAP
. .. totnu I lil .
geaan evonden.,
g
I nomen. I

4,084

4,470

+0,386

4,970

5,36

+0,390

4,960

+0,383

I

5,088

4,577

72
Merken I
der
Volg- nauwkeurignum- heidsmer. wale~ I
passmgen.

!

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
geaangeIvonden. nomen.
I
I

I

I

26

27

NIEUW-LEKKERLAND.
Hervormde kerk
te Nieuw-Lekkerkerk.

zijmuur van
I hetOostelijke
vooruitspringend por-

PEILMERKSTEEN
5,483
met eene horizontale
groef en ingehakt hoogte·
cijfer van 5,483 M. I
+ N.A.P.

taal, de linkerzij kant ligt
0,18 M. rechts van het
zuidelijk of dijkfront, de
rechterzijkant 1,47 M.
links van de aansluiting
met het kerkgebouw, de
bovenkant 1,275 M. onder
den onderkant van den
kuoop van het loodrecht
bovengelegen anker en
ongeveer 1,35 M. boven
beganen grond.

NIEUW-LEKKERLAND.
Huis aan den
rivierdijk,
bewoond door en
toebeboorende aan
A. de Jong, onder
Nieuw-Lekkerland, gemerkt A
43.

Noordelijke of dijkgevel, tusschen beide
middenramen , 0,33 M.
rechts van den steenen
dag van het linkerraam,
0,8/\ M. links van den
steenen dag van het
rechterraam , zes lagen
metselwerk of 0,30 M.
boveu het cementen plint,
ongeveer 1,01 M. boven
de goot.

RONDE IJZEREN BOUT.

NIEUW-LEKKERLAND.
Huis aan den
berivierdijk,
woond door en
toebehoorende
aan A. de Jong,
onder Nieuw-Lekkerland, gemerkt
A 43.

5,86

1+

4,776

I
!

1

28

I

Noordelijke of dijk- RONDE BRONZEN KRUISBOUT.
gevel, tusschen beide
ramen, 0,45 M. rechts
van den steenen dag
van het linkerraam, 0,76
M. links van den steenen I
dag van het rechterraam,
O,l~ M. links van den
zijkant van den ankerknoop en in de voeg van
den bovenkant van dien
knoop, vijftien lagen
metselwerk of 0,70 M.
onder den onderkant van
den onderdorpel van het
raam.

.
I

5,671

0 ,37 7

73
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.
in M.
N.A.P.
tot
nu
geaangeI vonden.
nomen'l

29

NIEUW-LEKKERLAND.
Huis aan den rivierdijk, bewoond
door CT. Damsteeg
en toebehoorende
aan A. de Lange,
onder
NieuwLekkerland , gemerkt A na. 17.

of
Noordwestelijke
dijkgevel ,
onder
het
middenraam , 0,55 M.
rechts van den verticaal
van den linker steenen
dag van het raam, 0,75
M. links van den verticaal van den rechter
steenen dag van het
raam, 0,23 M. onder den
bovenkant der rollaag
onder het raam, 0,60 M.
boven den bovenkant van
den knoop van het schuin
ondergelegen anker.

RO~DE

BRONZEN KRUISBOUT.

5,768

1

LISSE.
Toren van de Protestantsche kerk.

Noordzijde, 2,3R M.
rechts van het linker
contrefort, 1,49 M. boven
het plint.

GROOTE KRUISBOUT
en twee pijpbouten, een
339 millimeters er boven,
een 368 millimeters er
onder.

5,278

2

Cl 3441 LOOSDUINEN.
Toren van de Protestantsche kerk.

Noordwestzijde, 1,68 M.
links van het rechter
contrefort, ongeveer 1,75
M. boven beganen grond.

HooFDMERK
een twee pijpbouten, een
362 millimeters er boven,
een 341 millimeters er
onder.

4,475
I

I

1

MAASLAND.
"Boonersluis ",
uitwateringssluis
van Delfiand.

Noordwestelijke
buitenvleugelmuur , onder
de zesde vlechting van
beneden af; het midden
van den bovenkant van
den steen ligt 0,52 M.
onder den bovenkant
dier vlechting, volgens
de verticaal gemeten.

PEILMERKSTEEN
met eene horiz,:,ntale
p.roef en ingehakt hoogtecijfer van 1,74 M. + A.P.

1,596

] ,74

+0,144

74
Merken
der
Volg- nauwkeurignum-I heids- I
lner. water'pas- i
smgen. !

Hoogte in M.
Gemeente
en plaats van

Nadere
plaatsbeschrijving.

Omschrijving
van het merk.

het merk.

I

b oven
l N.A.P.
I geI, vonden.

boven Verschil
I AP
tot n'u in M.
aanO'e- I
I nomen.
'"
I
,

I

I

'I

Boven laatstgenoemden
VIERKANTE KRUISHOUT I
peilmerksteen , 2,62 M. met één horizontale en
van de aansluiting van twee verticale groeven,
den
vleugelmuur met 17 m.M. hoog.
I
den frontmuur, m de
Waterstaatsregister VI. I
voeg tusschen de 4e en Het Scheur. N°. 169.
5e laag onder de zesde
vlechting van beneden af,
0,40 M. onder den bovenkant
dier vlechting,
volgens de verticaal gemeten.

',8'71',96

MAASSLUIS.
Protestantsche
kerk.

Zuidoostelijke gevel,
ongeveer midden onder
het rechter raam, 3,06 M.
rechts van het linker
contrefort, 3,:29 M. links
van het rechter contrefort, ongeveer 1,55 M.
boven beganen grond.

4,722

2

MAASSLUIS.
Schut- en uitwateringssluis , genaamd "de Monstersche sluis".

Zuidoostelijke
schutkolkmuur , tweede of
buitenvloeddeurkas, 0,89
M. rechts van het gewelf, 0,88 M. links van het
einde der kas, 1,11 M.
onder den bovenkant der
vlechting.

3

MAASSLUIS.
Schut· en uitwateringssluis, genaamd "de Monstersche sluis".

Zuidoostelijke schutkolkmuur , tweede ot
buitenvloeddeurkas , de
linkerkant 0,82 M. rechts
van den slagstijl, de
rechterkant U,82 M. links
van het einde der kas,
de bovenkant 2,04 M.
onder den bovenkant der
vlechting.

1[,

2

C2 275

l\'IAASLAND.
" Boonersluis",
uitwateringssluis
van Delfland.
I
i
I

I

1

I'

HOOFDMERK

I

I

en twee pijpbouten, een
;)05 millimeters er boven,
een 254 millimeters er
onder.

RONDE IJZEREN BOUT.

2,584

PEILMERKSTEEN

1,552

met merkvlak , zonder
ingehakt hoogtecijfer ,
0,35 M. breed, 0,20 M.
hoog.
BOVENKANT MERKVLAK.

I

+0,143

I

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

I

I Hoogte in M.

Gemeente
en plaats van

Nadere

Omschrijving

plaatsbeschrijving.

van het merk.

het merk.

I

I

C2 272c

4

C2 273

5

.

6

I

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

AD 1 124

MAASSLUIS.
Schut- en uitwateringssluis, genaamd "de Monstersche sluis".

Zuidoostelijke binnenvleugelmuur, de linkerkant 1,05 M. rechts van
het einde van den vleugel, de rechterkant 2,79
M. links van den linkerzijkant van het bovenste
hardsteenblokken ,
der
de schotbalkwaarin
sponning is ingehakt,
de bovenkant 0,;)1 M.
onder den bovenkant der
anderhalfsteens
rollaag
of strookende met den
onderkant dier rollaag.

PEILMERKSTEEN
met merkvlak en ingehakt . hoogtecijfer van
0,57 M.+ D.P., 0,35 M.
breed, 0,20 M. hoog.
BOVENKANT MERKVLAK.

MAASSLUIS.
"Wateringsche
sluis", uitwateringssluis
van
Delfland.

Hardsteenen rijkspeilschaal aan den noordwestelijken buitenvleugelmuur, verdeeld In
meters, heele en halve
decimeters
en
centimeters, opwaarts tellende tot 3,00 M. met het
opschrift:
RIJKSPEILSCHAAL
boven A.P.

NULPUNT DER PEILSCHAAL, -0,161
0,000
I
afgeleid uit de hoogten I
der deelstrepen 2,00 M. I
en 3,00 M. + A.P.
\Vaterstaatsregister VI,
Het Scheur. N°. 173.

MAASSLUIS.
Gebouw voor het
Loodswezen aan
de westzijde van
den mond van de
haven van Maassluis.

Rechter
hoekpilaster
RONDE IJZEREN BOUT.
van den zuidwestelij ken
zijgevel, 0,17 M. rechts
van den linkerkant van
den pilaster, 0,38 M.
links van den rechterkant van den pilaster,
0,07 M. boven den bo- I
venkant van den bardsteenen sokkel.

3,184

Rechter
hoekpilaster
van den zuidwestelijken
zijgevel, 0,27 M. rechts
van den linkerkant van
den pilaster, 0,28 M.
links van den rechterkant van den pilaster,
0,27 M. boven den bovenkant van den hardsteenen sokkel.

3,375

0,170
II

i
I
I

I

I
I
I

,

7

AD 1 125. MAASSLUIS.
Gebouw voor het
Loodswezen aan
de westzijde van
den mond van de
haven van Maassluis.

RONDE IJZEREN BOUT.

\

\

+ 0,161
I

76
Merken I
der
Volg- nauwkeurignum- heidsmer. woterpassingen. I
I

I
Gemeente

Hoogte in M.
Omschrijving

Nadere

en plaats van

I

van het merk.

plaatsbeschrijving.

het merk.
I

I

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

I
1

AD. 126

8

1

I
I

2

L

!

MAASSLUIS.
Gebouw voor het
Loodswezen aan
de westzijde van
den mond van de
haven van Maassluis.

Rechter hoekpilaster ,
van den zuidoostelijken
of voorgevel, 0,22 M.
rechts van den linkerkant van den pilaster,
0,33 M. links van den
rechterkant van
den
pilaster, 0,96 M. boven
den bovenkant van den
hardsteenen sokkel, ongeveer 1,30 M. boven
beganen grond.

MELISSANT.
Schut- en uitwateringssluis van
de Dirkslandsche
haven aan het
Haringvliet , ge·
naamd: "Dirkslandsche Sas".

Buitenfront van den
westelijken
rechtstand
van het buitensluishoofd,
0,05 M. links van den
linkerzij kant van den
gedenksteen, 1,61 M.
onder den onderkant der
dekzerk , of 6 lagen metselwerk onder den onderkant van het tweede
hardsteenen hoekblok.

PIJPBOUT.

4,030

RONDE IJZEREN BOUT.

2,024

I
I

VIERKANTE IJZEREN
Noordelijke
lUELISSANT.
zijgevel,
2,584
KRUISBOUT
Sashuis ten wes- 0,85 M. rechts van den
ten
het voorgevel, 0,73 M. links met een horizontale en
van
van den uitgebou wden een verticale groef, 20 I
"Dirkslandsche
Sas", genaamd: schoorsteen, drie lagen m.M. hoog en 20 m.M.
"Dirkslands Wel- metselwerk boven den breed.
varen", toebehoo- bovenkant of 0,46 M.
Register VIII van PeilI
rende
aan de boven den onderkant van !'lchalen enz. , Bijlage
I
"Algemeene uit- den strek boven de dicht- nO. 2. N°. 23.
I
watering
van gemetselde kelderopening,
Dirksland", be- ongeveer 1,05 M. boven
woond door de .beganen grond.
wed. P. van den
I
Doel,
gemerkt
I nO. 311.

I

-

2,770

+0,186

I

I

77
Merken
der
Volg- nauw-I
keurignum- heidsi
mer. waterpas- I
I Singen.j

1
1

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
gevonden. aangenomen'l

I

3,174 I

MELI88ANT.
Sashuis ten westen
van
het
"Dirkslandsche
Sas", genaamd:
"Dirkslands Welvaren", toebehooaan de
rende
"AJgemeene uitwatering
van
Dirksland", bewoond door de
wed. P. van den
Doel, gemerkt nO.
311.

Noordelijke
zijgevel, I RONDE BRONZEN KRUIS0,78 M. rechts van den
BOUT.
voorgevel, 0,81 M. links
van den uitgebouwden
schoorsteen, dertien lagen
metselwerk boven den
ijzeren bont, 1,04 M. boven
den onderkant van den
strek boven de dichtgemetselde kelderopening,
ongeveer 1,61 M. boven
beganen grond.

4

MELI88ANT.
Herberg
"Fortuin", aan den
Kraaij enissedijk
en den kunstweg
door den Eendrachtpolder, toebehoorende aan
en bewoond door
W. Zaa~jer, gemerkt nO. 341.

Noordwestelij kc of voorgevel, In het plint, 0,67
M. rechts van den verticaal van den steenen dag
van het links van den
ingang gelegen raam, 0,52
M. links van den steenen
dag der deur, 0,45 M.
onder den bovenkant van
het plint, ongeveer 0,35
M. boven de bestrating.

RONDE IJZEREN BOUT.

2,167

5

MELI88ANT.
Herberg
"Fortuin", aan den
Kraaijenissedijk
en den kunstweg
door den Eendracht polder, toebehoorende aan
en bewoond door
W. Zaaijer, gemerkt nO. 341.

Noordwestelijke
of
voorgevel, 0,61 M. rechts
van den verticaal van den
steenen dag van het links
van den ingang gelegen
raam, 0,58 M. links van
den steenen dag der deur,
ongeveer 0,55 M. boven
de bestrating.

RONDE BRONZEN KRUISBOUT.

2,366

MüN8TER.
Tolgaarderswoning bij den tol
onder Monster,
aan den straatweg
I
van Loosduinen
naar Monster.

Zuidoostelijke of voorgevel, tusschen de beide
ramen, 0,24 M. links van
het reehter raam, 0,22
M. rechts van het linker
raam, ongeveer 1,70 M.
boven beganen grond.

PIJPBOUT
en twee kleine ronde
kruisbouten , een 271
millimeters er boven,
een 2;38 millimeters er
onder.

3,846

3

i

II

I

I

I

1

Cl 345

I

78
I

Merken I
der
Volg- nauw- I
keurignumheicls- I
mer.
i

w;:,-

I

I

Hoogte in M.
Gemeente

Nadere

en plaats van
het merk.

plaatsbeschrij ving.

Cl 346

van het merk.

I
I

sin gen.

I
I
I

MONSTER.
Toren van de Protestantsche kerk.

I

boven
boven
A.P.
I N.A.P.
tot nu I in M.
gei vonden. aange- I
nomen. I
I

t

I

i

Zuidwest- of voorzijde,
links van den ingang,
0,80 M. rechts van het
linker contrefort. 0,92
M. boven het plint.

.I

I
II 4,899
HOOFDMERK
I
en twee pijpbouten, een I
I
310 millimeters er boven,
I
I
een 343 millimeters er
onder.
II
~

..

I

_-

I

-~----I

II

1

AD 1 107

I
Verschil

I

I

2

Omschrijving

MIJNSHEERENLAND.
Herberg,genaamd
"Crooswijk", bewoond door en toebehoorende aan
L. van der Star,
aRn het scheider
dingspunt
wegen van Goidschalxoord naar
Oud-Beijerland en
naar Klaaswaal,
gemerkt D 82.

Oostelijke of voorgevel,
tusschen de deur en het
tweede raam van den
zuidelijken gevel gerekend,
0,20 M. rechts van den
steenen dag van het raam,
0,66 M. links van den
steenen dag van de deur,
1,07 M. boven het cementen plint, ongeveer
1,72 M. boven beganen
grond.

PIJPBOUT

4,321

I

I
i
I

I

2

AD l lOS

MIJN8HEERENLAND.
Herberg, genaamd
"Crooswijk", bewoond door en toebehoorende aan
L. van ·der Star,
aan het scheiI
dingspunt
der
wegen van Goidschalxoord naar
Oud-Beijerland en
naar Klaaswaal,
gemerkt D 82.

Oostelijke of voorgevel,
tusschen de deur en het
tweede raam van den
zuidelijken gevel gerekend,
0,21 M. rechts van den
steenen dag van het raam,
0,65 M. links van den
steenen dag van de deur,
0,02 M. boven het cementen plint, ongeveer
0,66 M. boven beganen
grond.

RONDE IJZEREN BOUT.

3,274

1

C2 270

NAALDWIJK.
Woning aan den
Steenendijk, ongeveer 2 kilometer
voorb~j de Oranjesluis in de richting naar Maasbewoond
sluis,
door Gerrit Aartsen, gemerkt E,
nO. 45.

Noordoostelijke gevel,
de linkerkant van den
steen ligt 0,22 M. van den
linkerkant des gevels, de
onderkant ligt ongeveer
1,20 M. boven beganen
grond.

PEILMERKSTEEN
met eene horizontale
groef en ingehakt hoogtecijfer van 2,73 M. + A.P.

2,572

2,73

+0,158

I

79
I

Merken
der
Volg- nauw- i
keurig-I'
num- heidswater- i
mer' j
pas- I
singen.
1

1

1

Nadere

Omschrijving

plaatsbeschrij ving.

van het merk.

en plaats van
het merk.

AD I 129

boven
NAP
. ..
ge, vonden.
I

I

I

1

Hoogte in M.
Gemeente

,

NIEUWENHOORN.
Draaibrug over
het kanaal door
Voorne lil den
grindweg genaamd
"Ravensche weg".

OEGSTGEEST.
Protestantsche
kerk.

Noordwestelijk landhoofd, rechts van de brug,
4,62 M. links van het
rechter einde van den
noordelijken vleugel langs
den boog gemeten, 0,28
M. onder den bovenkant
van de hellende dekzerk,
ongeveer 0,84 M. boven
den berm van den kanaaldijk.

Oostelijke gevel, 2,00
M. rechts van den linkerhoek, 1,27 M. links van
den hoek van den muur
aan den linkerkant van
den ingang, 1,63 M. boven
het plint, ongeveer 1,75
M. boven beganen grond.

2

OEGSTGEEST.
Zuidelijk landhoofd,
Brug over het westzijde, in het bovtmOegstgeester ka- vlak van het hardsteenen
naaI,
In den hoekblok , 0,21 M. van
straatweg
van den voorkant van den
's-Gravenhage
muur, 0,15 M. van den
I westelijken kant van het
naar Haarlem.
hoekblok.

2

OUDDORP.
Huis nabij Ouddorp, aan den
grindweg
van
Goedereede naar
Ouddorp, toebehoorende aan en
bewoond door H.
Tanis, gemerkt A
nO. 168.

Noordelij ke of voorgevel,
1,35 M. rechts van den
steenen dag van het links
van den ingang gelegen
raam, 0,50 M. links van
den steenen dag der deur,
1,42 M. onder den onderkant van den knoop van
het bovengelegen anker,
drie lagen metselwerk
boven de voeg, strookende met bovenkant
rollaag onder het raam,
ongeveer 0,81 M. boven
beganen grond.

Verschil
boven
A.P.
in M.
tot nu
aangeI nomen. i,

I

I
1,306

RONDE IJZEHEN BOUT.

I
I

I

I

I
i

HOOFDMERK

5,322

en twee pijpbnuten, een
230 millimeters er boven,
een 302 millimeters er
onder.
(Geheel bedekt door
klimop).

BRONZEN KNOPBOUT.
HOOGSTE P{J.NT.

1,722

RONDE IJZEREN BOUT.

1,853

'

80
Merken I
der
Volg- nauwkeurigheidswaterpassingen.
I

::.-1

Hoogte in M.
Gemeente
en plaats van

4

OUDDORP.

Huis in den Oudelandschen polder,
aan den grindweg
van Ouddorp naar
de haven, toebehoorende aan en
bewoond door C.
Hameeteman, gemerkt A, nO. 420.

Woning der stoommeekrapfabriek
"De
Onderneming", aan de
haven en den
grindwegva.n Ouddorp.

OUDDORP.

Springersdiep bij
den westelijken.
havendam
der
haven van Ouddorp.
OUDDORP.

Uitwateringsduikersluis van den
Oudelandschen
polder,bij de haven
van Ouddorp.

10

plaatsbeschrijving.

van het merk.

boven Verschil
boven
A.P.
N.A.P.
in M.
tot nu
geaanO'evonden.
b
nomen. I
I

,

OUDDORP.

8

Omschrijving

het merk.

3

7

Nadere

OUDDORP.

Directiekeet van
den Waterstaat,
aan den OudelandschenZeedijk.

I

I

i Oostelijke of voorgevel,
I 3,28 M. rechts van den
I
I zuidelijken zijgevel, 0,61
M. links van den steenen
dag der deur, 2,11 M.
onder den onderkant van
het anker 7, negen lagen
I metselwerk of 0,45 M.
boven
het cementen
plintje, 0,69 M. boven de
stoep.

RONDE IJ7.EREN BOUT.

3,779

Oostelijke zijgevel, tusschen de beide ramen,
D,67 M. rechts van den
verticaal van den steenen dag van het linker
raam, 4,49 M. links van
den verticaal van den
steenen dag van het
rechter raam, 2,D9 M.
onder de muurplaat, ongeveer 0,62 M. boven beganen grond.

RONDE IJZEREN BOUT.

2,029

Tegen een ducd'alf, de
schaal IS verdeeld in
centimeters, tellende tot
A.P.

NULPUNT DER
GEËMAILLEERD I.i ZEREN
PEILSCHAAL

=

0,000 I + 0,207

- 0,207

voor laag water, afgeleid uit de hoogte van
deelstreep -= A.P.

Oostelijke buitenvleugel , 0,34 M. rechts van
den frontmuur of 0,2~
M. rechts van de linkerschotbalksponning , 0,66
M. links van de rechterschotbalksponning, twee
lagen metselwerk onder
den 0nderkant of 0,32
M. onder den bovenkant der hoogste vlechting.

RONDE BRONZEN KRUISBOUT.

2,683

Zuidoostelijke zijgevel,
0,42 M. rechts van den
zuidwestelijken gevel, 0,63
1\'1. links van het linksche
der beide ramen, 0,92 M.
boven het cementen plint,
ongeveer 1,19 M. boven
beganen grond.

VIERKANTE IJZEREN
KRUISBOUT

5,602

met eene horizontale en
eene verticale groef,
23 m.M. hoog en 23 m.M.
breed.

,

1

1

81

Merken
der
nauwkeurignum- beidsmer. waterpasI singen.

IVolg-

Hoogte in M.
Gemeente
en plaats van

Nadere

Omschrijving

plaatsbescbrijving.

van bet merk.

bet merk.

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

11

OUDDORP.
Directiekeet van
den 'Waterstaat,
aan den OudelandschenZeedijk.

Zuidoostelijke zijgevel,
0,49 M. rechts van den
zuidwcstelijken gevel, 0,56
M. links van den steenen
dag van het linksche der
beide . ramen, 1.84 M.
onder den onderkant van
den knoop van het bovengelegen anker, 1,07 M.
boven het cementen plint.

RONDE BRONZEN KRUISBOUT.

5,748

13

OUDDORP.
Huis in den WestNieu wlandschen
polder,
toebehoorende aan en
bewoond door P.
Sandifort,gemerkt
o nO. 1.

Zuidoostelijke
gevel,
5,3ö M. rechts van den
zuidwestelijken gevel, 1,93
M. links van den noordoostelijken gevel, of 1,03
M. links van den linkerkant van den regenbak,
2,96 M. onder den ond8rkant van den knoop van
het laagste middenanker
111
den gevel, 0,78 M.
onder den onderkant van
de
achteruitspringende
laag onder bet rechtsche
raam, ongeveer 0,28 M.
boven beganen grond.

VIERKANTE IJZEREK
KRUISBOUT
met een horizontale en
een verticale groef, 20
m.M. hoog en 20 m.M.
breed.
Register VII van Peilschalen
enz. Bijlage
nO. 2. N°. 3~a.

3,089

14

OUDDORP.
West-Nieuwlandsche uitwateringsduikersluis aan
het Springersdiep.

Zuidoostelijk of buitenfront, 0,76 M. links van
de binnenwelflijn , vijf
lagen metsel werk of 0,25
M. boven den bovenkant
der rollaag op den wes·
telijken
vleugelmuur ,
0,95 M. onder den bovenkant der hellende dekzerk op het front.

RONDE IJZEREN BOUT.

3,011

1

Ol 332

OVERSCHIE.
Katholieke kerk.

Voorgevel, links van
de portiek of boofdingang,
0,68 M. rechts van het
linker blinde raam, 1,49
M. boven het plint.

GROOTE KRUISBOUT
en twee pijpbouten, een
;)55 millimeters er boven,
een 346 millimeters er
onder.

2,484

1

Ol 195

PAPENDRECHT.
Pastorie van de
Protestantscbe
kerk.

Voorgevel tusschen de
beide ramen rechts van
de deur, 0,52 M. van het
linker raamkoz\jn, 0..5.5
M. ,-an het rechter raamkozijn 2,88 M. boven de
stoep.

GROOTE KRursBouT
en twee pijpbouten, een
191 millimeters er boven,
een 208 millimeters er
onder.

5,620

L

3,260

+0,171

11

82
Merken
der
Volg- nauwkeurignum- heidsmer. water·
pasI
I singen.

Hoogte in M.
Gemeente
en plaats van

Nadere

Omschrijving

plaatsbeschrijving.

van het merk.

het merk.

3

I

Verschil
boven
boven
A.P.
. M
... II tot
nu
lil
, NAP
geI
II vonden.
I nornen.
aangeI
,
Á

•

1

I

2

I

I

Oostelijke of voorgevel,
PAPENDRECHT.
Veerschippershuis lil het midden tusschen
bij het veer tus- den linkerhoek en het
schen Dordrecht eerste raam van den
linkerkant, de onderkant
en Papendrecht.
van den peilmerksteen
ligt 0,73 M. boven het
plint.
naar de
Zuidelijke
PAPENDRECHT.
Veerschippershuis ri vier gekeerde zijgevel,
bij het veer tus- links van het vooruitschen Dordrecht springende gedeelte, 0,89
M. van den linkerhoek
en Papendrecht.
van den gevel, ongeveer
1,10 M. boven beganen
grond.
Rechts van den ingang,
in den hoekpilaster, 0,17
M. van den hoek van
den muur, 0,50 M. van
de deuropening, 0,10 M.
boven den bovenkant van
het kalf van de deur,
ongeveer 2,27 M. boven
beganen grond.

4

PAPENDRECHT.
Woning bij het
stoomgemaal van
den polder Papendrecht.

7

Noordelijke gevel, 0,60
PAPENDRECHT.
Schuur van de M. rechts van den voorhofstede, beneden af dijkgevel , 1,62 M.
het Papendrecht- links van den steenen dag
sche veer tusschen van het kleine ronde
dijkpaal 113-115, stalraam , ongeveer 2,36
bewoond door en M. onder de beplanking
der schuur, één laag
toebehoorende
aan J. Veth Az., metselwerk boven den
te Papendrecht, bovenkant van de rollaag
gemerktE, nO. 89. onder het stalraam, ongeveer 0,76 M. boven het
buitentalud van den dijk.

2

PERNIS.
Huis, genaamd
"de Bontekoe".

Zuidelijke of voorgevel,
4,29 M.· links van den
steenen dag der deur,
2,23 M. beneden den
onderkant van een loodrecht bovengelegen ankerknoop , 0,05 M. boven
de bestrating.

PEILMERKSTEEN

I

'

3,737

3,95

met eene horizontale
groef en ingehakt hoogte·
cijfer van 3,737 M. +
N.A.P.

VIERKANTE KRUISBOUT

1

+

0,213

I

3,388

3,59

+0,202

3,110

+0,156

met een horizontale en
een
verticale groef,
20 m.M. hoog en 20 m.M.
breed.
Waterstaatsregister IV, I
Merwede. N°. 72b.

PIJPBOUT.

6,001

RONDE IJZEREN BOUT.

4,669

V IERKANl'E IJZEREN
KRUISBOUT

met één horizontale en
twee verticale groeven,
16 m.M. hoog en 16 m.M.
breed.
Register VI, nO. 161.
(Onzichtbaar door ophooging van de bestrating).

2,954

I

L..--~_~_~_-----:'---:""-~
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I

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

,
,

I

I

I

Gemeente

I

en plaats van

Nadere
plaatsbeschrijving.

het merk.

Hoogte in M.
I

Omschrijving
I

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

van het merk.

I

t

II

I

I

,

I

PERNIS.
Huis, genaamd
"de Bontekoe".

Zuidelijke of voorgevel,
4,18 M. links van het
meest westwaarts gelegen
lichtkozijn , gemeten uit
den steem'n dag der deur,
het midden der groef
2,02 M. beneden den onderkant van den knoop
van het loodrecht bovengelegen anker, 0,21 M.
boven de bestrating.

PEILMERKSTEEN
met eene horizontale
groef en ingehakt hoogtecijfer van 3,33 M. + A.P.

la AD I 102a PUTTERSHOEK.
Huis
bewoond
door A. Buurman,
toebehoorende
aan J. Buurman,
gemerkt nO. 43.

Westelijke of voorgevel,
0,29 M. links van den
houten deurpost, 0,81 NI.
boven de bestrate stoep.

I RONDE GEGALVANISEERD
I
IJZERE:'i" BOUT.
I
I

3

3

AD 2 66

5

AD 2 68

I

3,181

+0,179

2,82

+0,171

I

Gemetseld in het wesNULPUNT DER
-0,179
tehjk zijvlak van een HARDSTEENEN PEILSCHAAL,
baksteenen zuil op den afgeleid uit de hoogten
westelijken hoek van het der deelstrepen 3,15 M.
noordoostelijke of buiten- en 3,20 M. + A.P.
front, verdeeld in centi·
meters, met het opschrift:
" Rijks Peilschaal boven
A.P.", tellende van 2,00
M. +- tot 3,20 M.+A.P.

PUTTERSHOEK.
Uitwateringsduikersluis van den
polder Nieuw-Bonaventura onder
den ringdijk nabij
Puttershoek, ten
noorden van het
stoomgemaal.

Noordoostelijk of buiPUTTERSHOEK.
Schut- en uitwa- tenfront van den zuidteringssluis in het oostelijken rechtstandsbenedeneinde van muur van het buitenden boezem der sluishoofd, 1,50 M. rechts
van den kaaimuur van
Binnenbedij kte
Maas aan de Oude de voorhaven, 0,67 M.
Maas te Putters- onder den bovenkant of
I
11
lagen
metselwerk
hoek.
onder den onderkant der
hardsteenen dekzerk.

RIDDERKERK.
Protestantsche
kerk te Rijsoord.

0,000

,

\' IERKANTE 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. 10.

2,649

I

Cl 340

+0,149

3,739

I

1

3,33

I
I

Voorgevel, ongeveer in
GROOTE KRUISBOUT
het midden onder het en twee pijpbouten, een
linker raam,3,57M.links 288 millimeters er boven,
van het vooruitspringende een 297 millimeters er I
gedeelte, 3,81 M. van den onder.
I
linkerhoek van den muur,
I
I
0,85 M. onder den onderkant van de raamopening,
ongeveer 1,80 M. boven
beganen grond.

1,383

84
Merken
der
Volg- nauwkeurignum-I heidsmer. [ waterpas- I
singen. I

I

,

I
Nadere

en plaats van
het merk.

I
I
I

Omschrijving

I

plaatsbeschrij ving.

I
!I

van het merk.

I

I

I

I

Hoogte in M.

I

Gemeente

'

i

I
RIDDERKERK.
I
Korenmolen bij
Rijsoord, aan den
II
rij ksstraatweg van
I
Rijsoord naar KaI
tendrecht, toebehoorende aan A
de Koo.

2 I

I

RIDDERKERK.
Huis aan den
rijksstraatweg van
Rijsoord naar Ka- I
betenc1recht,
woond door J.
van Gemeren en
toebehoorende aan
D. de Jong te
R\isoord, gemerkt
G 98.

3

RIDDERKERK.
Woning der boerenhofstede ten
noorden van den
grindweg
van
Heerj ansdam naar
Rij soord, bij de
aansluiting van
Gebroken
den
II
dij kweg aan den
Weversdijk, bewoond door en toebehoorende aan
B.
Visser, gemerkt G 144.

4

boven Verschil
boven
A.P.
N.A.P. tot
in M.
nu
geI vonden. I aangenomen. I

RONDE IJZEREN BOUT.

1,557

Noordelijke gevel, 4,01
RONDE IJZEREN BOUT.
M. rechts van den oostelijken, 4,66 M. links van
den westelijken hoek, één
laag metselwerk onder de I
voeg, strookende met den I
onderkant der rollagen
onder de ramen, ongeveer
0,70 M. boven beganen
grond.

1,546

Noordoostzijde, 1,ö8 M.
rechts van den steenen
dag der links geplaatste
deur, 3,65 M. links van
den steenen dag der noordwestelijke of rechts geplaatste deur, ongeveer
0,42 M. boven beganen
grond.

gevel,
Zuidoostelijke
tusschen de beide oostelijkste ramen, 0,58 M.
rechts van den steenen
dag van het links gelegen, 0,67 M. links van
het rechts gelegen raam,
1,95 M. boven het plint,
ongeveer 2,56 M. boven
beganen grond.

I

I

I

I

RONDE BRONZEN KRUISBOU'f.

2,689

I

I

1

1

Cl 315

RIJNSBURG.
Toren van de Protestantsche kerk.

Zuidzijde, 2,16 M. rechts
van het linker contrefort,
2,24 M. links van het
rechter contrefort, ongeveer 1,75 M. boven beganen grond.

GROOTE KRUISBOUT
en twee pijpbouten, een
367 millimeters er boven,
een 342 millimeters er
onder.

4,359

1

Cl 328

RIJSWIJK.
Protestantsche
kerk.

Westelijke gevel, links
van den ingang, 0,58 M.
rechts van het contrefort,
1,08 M. boven het plint.

GROOTE KRUISBOUT
en twee pijpbouten, een
398 millimeters er boven,
een 503 millimeters er
onder.

5,671

I
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Merken I
der
Voig- nauw- I
keurig- !
num- heids- i
mer. water- ,
pas- I
I sin~en. i

Hoogte in M.

1

I

Gemeente
en plaats van

Nadere

Omschrijving

plaatsbeschrijving.

van het merk.

het merk.

Noordwest of buiten- I
PIJPBOUT
zijde van den zuidweste- en twee kleine ronde
lijken uitbouw, rechts I kruisbouten : een 339
van den doorgang, in het I millimeters er boven,
ronde gedeelte van het I een 368' millimeters er
plint, 0,92 M. van den I onder.
linkerhoek en 1,83 M.
(De vaste stand van
links van den rechterhoek het gebouw IS twijfelvan het ronde gedeelte achtig.)
(langs de ronding gemeten), 0,72 M. boven de
sokkellijst.

ROTTERDAM.
Schutsluis,
genaamd "het Boerenverlaat", aan
de Delftsche vaart.

Zuidoostelijke
rechtstandsmuur van de schutsluis ten zuid westen van
de deurkas , de linkerkant 0,55 M. rechts van
de deursponning , middengroef 0,33 M. onder
den bovenkant dekzerk.

6

ROTTERDAM.
Protestantsche
Groote kerk.

Noordelijke
ge"el,
rechts van den ingang,
0,95 M. rechts van den
rechter deurpilaster, 1,02
M. links van het rechter
contrefort, 1,42 M. boven
het plint, ongeveer 2,33
M. boven beganen grond.

7

ROTTERDAM.
Raadhuis.

Oostelijke gevel, tusschen het eerste en tweede
raam van den rechterkant, 0.95 M. links van
het eerste raam, 0,91 M.
boven de sokkellijst.

ROTTERDAM.
Oude haven aan
het Bolwerk.

Hardsteenen rijkspeilschaal in een gemetselden
koker tegen de binnenzijde van den westelijken
bekleedingsmuur
der
haven. De schaal is verdeeld in meters, heele en
halve decimeters en centimeters, opwaarts tellende
tot 3,10 M. en draagt
het opschrift:

Cl 333

I

I

I

2

I

I

ROTTERDAM. (I)
Delftsche poort.

1

Verschil
boven
hoven
N.A.P.
A.P. I in M.
tot nu
gcflan geI vonden. nomen. I

I

RIJKSPEILSCHAAL

I

2,973 i

0,173

PEILMERKSTEEN

0,39

+0,217

0,000

+ 0,242

met eene horizontale
groefen ingehakt hoogtecijfer van 0,39 M. + A.P.

3,325

HOOl<'DMERK

en twee pijpbouten, een
306 millimeters er boven,
een 410 millimeters er
onder.

4,675

GROOl'E KRUISBOUT

en twee pijpbouten, een
345 millimeters er boven,
een 311 millimeters er
onder.
(De vaste stand van
het gebouw is twijfelachtig.)
NULPUNT DER
PEILSCHAAL,

-

0,242

afgeleid uit de hoogte
der deelstreep 3,00 M.
+ A.P.
Waterstaatsregister VI,
Nieuwe Maas. N°. 118.
(V66r deze peilschaal.
is
een
geëmailleerd
ijzeren geplaatst.)
I

I

boven A.P.

I
Ij De vaste stand der verkenmerken te Rotterdam-rechter Maasoever is twijfelachtig. Het meest betrouwbaar schijnt merk 6 Cl 334,
Protestantsche Groote kerk, Hoofdmerk.
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Merken
der
Volg- nauwkeurignum- heids-

I
I

I
i

I

wP~:~'-1

mer.

Hoogte in M.
Gemeente
en plaats van

Nadere

Omschrijving

plaatsbeschrij ving.

van het merk.

1
1

het merk.

I singen.

boven Verschil
boven i A.P.
N.A.P. I tot nu
in M.
gevonden. I aangeI nomen. I

I
I

9

I C,
I

336

I
Oprit, noordwestelijk
Willemsbrug over I front aan de Boompjes,
de Nieuwe Maas. ' 1,00 M. rechts van de
deur, 0,87 M. boven het
plint.
I

ROTTERDAM.

!
I
I

I
I
I
Zuidoostelijk
landI hoofd,
noordwestzijde ,
Spoorwegbrug
over de Nieuwe : ongeveer in het midden
I van het front, ongeveer
Maas.
i 1,70 M. boven beganen
I grond.

ROTTERDAM.

ROTTERDAM.

Spoorwegbrug
over de Nieuwe
Maas.

12

ROTTERDAM.

Brug voor gewoon
verkeer over de
Koningshaven.

13

ROTTERDAM.

Spoorwegbrug
over de Koningshaven.

I
I

PIJPHOUT

en twee kleine ronde
kruishouten, een 281
millimeters er boven,
een 409 millimeters er
onder.
(De vaste stand van
het bouwwerk is twijfelachtig.1
PIJPBOUT

6,054

en twee kleine ronde
kruisbouten , een 397
millimeters er boven.

,

Zuidoostelijk landhoofd
op het Noorder eiland,
zuidwestelijke
vleugelmuur. De noordwestzijde
van den steen ligt 1,00
M. van de zuidoostzijde
der 5de laag hardsteenen
hoekblokken onder de
borstwering, de onderkant van den steen komt
overeen met de voeg
tusschen de 5de en 6de
laag hardstpenen hoekblokken onder de borstwering en is 1,03 M. boven
beganen grond.
Noordwestelijk
landhoofd op het Noorder
eiland, in den bovenkant van de dekzerk,
tusschen het noordoostelijke bruggehuisje en de
leuning der brug.
Noordwestelijk landhoofd op het Noorder
eiland m den zuidwestelijken vleugelmuur. De
zuidoostz\jde van den
steen ligt 1,03 M. van de
noordwestz\jde der 5de
laag hardsteen en hoekblokken onder de borstwering, de onderkant van
den steen komt overeen
met de voeg tusschen de
5de en 6de laag hardsteenen
hoekblokken
onder de borstwering.

PmLMER KS'rEEN

met eene horizontale
groef, zonder ingehakt
hoogtecijfer.

BRONZEN KNOPBOUT.

5,200 I

4,265

HOOGSTE PUNT.

VIERKANT STEENTJE

zonder groef of opschrift. 0,24 M. breed en
0,24 M. hoog.
BOVENKANT.

5,381

87

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

Hoogte in M.
Gemeente
en plaats van
het merk.

Nadere

Omschrijving

plaatsbeschrij ving.

van het merk.

I
I

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

ROTTERDAl\L
Spoorwegbrug
over de Koningshaven.

Zuidoostelijk landhoofd
op Feijenoord, in den
zuidwestelijken vleugelmuur. De noordwestzijde
van den steen ligt 1,02
M. van de zuidoostzijde
der 5de laag hardsteenen
hoekblokken onder de
borstwering. De onderkant van den steen komt
overeen met de voeg
tusschen de 5de en 6de
laag hardsteenen hoekblokken onder de borstwering.

15

ROTTERDAM.
Spoowegbrug
over de Koningshaven.

ZuidooAtelijk landhoofd,
noordwestzijde, ongeveer
in het midden van het
front, ongeveer 2,00 M.
I boven beg:lnen grond.

16

ROTTERDAM.
Poortgebouw te
Feijenoord,
gemerkt nf'. 27.

Oostelijke vleugel van
den zuidwestelijken of
buitengevel, 0,33 M. rechts
van den westelijken hoek,
0,87 M. links van den
steenen dag van het
rechts gelegen raam, 0,47
M. boven den bovenkant van het cementen
plint.

RONDE BRONZEN KRUISBOUT.

5,242

18

ROTTERDAM.
Huis aan den
Sumatraweg te
Katendrecht, bewoond door W.
Brandwijk, toebehoorende aan
J. H. de Regt,
gemerkt 35.

Oostelijke gevel, tusschen de beide ramen
links van den ingang,
0,64 M. rechts van den
steenen dag van het
linker venster, 0,93 M.
links van den steenen dag
van het rechter venster,
ongeveer 0,25 M. boven
beganen grond.

RONDE IJZEREN BOUT.

3,575

19

ROTTERDAM.
Huis aan den
Sumatraweg
te
Katendrecht, bewoond door W.
Brandwijk , toebehoorende aan
J. H. de Regt,
gemerkt 35.

Oostelijke gevel, tusschen de beide ramen,
links van den ingang,
0,73 M. rechts van den
steenen dag van het links
gelegen, 0,85 M. links van
den steenen dag van het
rechts gelegen raam, ongeveer 0,70 M. boven beganen grond, 10 lagen
metselwerk boven den
ronden ijzeren bout.

14

O2 263

PEILMERKSTEEN

5,353

met eene horizontale
groef, zonder ingehakt
hoogtecijfer.

PIJPBOUT

5,631

en één kleine ronde
kruisbout , 290 millimeters er boven.

RONDE

BRONZEN KRUISBOUT.

I

4,170
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4

891

AD j 122

Hoogte in M.
Gemeente

Nadere

en plaats van

plaatsbeschrij ving.

Omschrijving
van het merk.

het merk.

ROTTERDAl\1.
Huis, buitendijks
gelegen, ten westen "an den veerdam te Katendrecht, bewoond
door P. Bol en
toebehoorende aan
C. H. de Regt,
gemerkt nO. 5,
Katendrechtsche
dijk.

Zuiuoostelijke voorgevel, 1,44 M. rechts van
den steenen dag der links
gelegen deur, 2,94 M.
links van uen oostelijken
hoek, 0,27 M. of zes lagen
metselwerk boven het
plint, ongeveer 0,52 M
boven beganen grond

ROTTERDAM.
Huis, buitendijks
gelegen, ten westen van den veerdam te Katendrecht, bewoond
door P. Bol en
toebehoorende
aan C. H. de Regt,
gemerkt n°. 5,
Katendrechtsche
dijk.

Zuidoostelijke voorgevel, de linkerkant 1,32
M. rechts van den steenen
dag der deur, de rechterkant 2,70 M.links van
den oostelijken hoek, de
onderkant ongeveer 0,60
M. boven beganen grond.

ROZENBURG.
Huis aan den
Kerkdijk te Blankenburg, bewoond
door en toebehoorende aan D.
van Weel, gemerkt A 38.

ROZENBURG.
Toren der Hervormde kerk te
Blankenburg.

'[
1

Zuidwestel~jke

of voorgevel, rechts van het
meest rechtsche raam;
de linkerkant van den
steen ligt 0,52 M. rechts
van den verticaal van den
steenen dag van het raam,
de rechterkant 0,17 M.
links van den zuidoostelijken zijgevel, de bovenkant 1,985 M. onder den
onderkant van den knoop
van het bovengelegen
anker, de onderkant ongeveer 0,40 M. boven
beganen grond.
West- of voorzijde,
rechts van den ingang,
0,44 M. rechts van den
steenen dag van de deur,
0,50 M. links van de
zuidzijde van den toren,
1,20 M. boven het plint,
ongeveer 1,7ö M. boven
beganen grond.

VIERKANTE IJZEREN
KRUISBOUT

b oven
b oven I A.P.
N.A.P. i tot nu
I
ge- I aan "e! vonden. I
"
I
nomen.
'!

3,928

I

I Verschil

! .
I

In

M.

!

II

4,170

+0,242

4,141

4,383

+0,242

3,467

3,62

+0,153

met één horizontale en
twee verticale groeven,
17 rIt.M. hoog en 17
m.M. breed.
Register VI van Peilschalen enz. N°. 129.

PEILMERKSTEEN

met eene horizontale
groef
en
ingehakt
hoogtecijfer van 4,383
M. + A.P.

PEILMERKSTl~EN

met eene horizontale
groef
en
ingehakt
hoogtecijfer van 3,62
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°. 972.

PIJPBOUT.

3,216
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Merken
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Hoogte in M.
Gemeente
en plaats van

Nadere

Omschrijving

plaatsbeschrij ving.

van het merk.

het merk.

I singen.

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

5

ROZENBURG.
Woning bij de
Rozenburgsche
sluis, bewoond
door D. van Vliet,
toebehoorende
aan de wed. J.
Varenkamp , gemerkt B, nO. 66.

I 3,690
VIERKANTE IJZEREN
Zuidelijke zijgevel, bij
KRUISBOUT
den oostelijken hoek,
0,42 M. rechts van den met één horizontale en
verticaal van den steenen twee verticale groeven,
dag van het blinde raam, 16 m.M. hoog en 17
0,28 M. links van den m,M. breed.
zuidoostelijken hoek, 2,23 I Register IV van PeilM'. onder den onderkant schalen enz., 2de ged.,
van den knoop van het n ~. 65 en Register VI,
meest rechts geplaatste nO. 202.
anker, ongeveer 0,71 M.
boven beganen grond.

3,830

+0,140

6

ROZENBURG.
Woning bij de
Rozenburgscbe
sluis, bewoond
door D. van Vliet,
toebehoorende
aan de wed. J.
Varenkamp , gemerkt B, nO. 66.

Zuidelijke zijgevel, bij
den oostelijken hoek, de
linkerkant 0,14 M. rechts
van den steenen dag van
het blinde raam, de
rechterkant 0,20 M. links
van den zuidoostelijken
hoek, de onderkant ongeveer 0,82 M. boven
beganen grond.

PEILl\fERKSTEEN
met eene horizontale
en
ingebakt
groef
hoogtec\ifer van 4,065
M.+AP.

3,925

4,065

+0,140

7

ROZENBURG.
Woning der hofstede "de Nieuwe
Stee", aan den
grindweg tusschen
tol nO.
en het
veerhuis op Maassluis, in den polder Volgerland,
nabij denBoomendijk,
bewoond
door K. Kleywegt
Nzn., toebehoorende aan de wed.
N. Kleywegt, gemerkt C, n°. 75.

Ongeveer in het midden
van den noordoostelijken
gevel, links van de kelderraampjes , 4,93 M.
rechts van den oostelijken
hoek, 4,99 M. links van
den noordelijken hoek,
0,645 M. links van den
steenen dag van het
rechtsgelegen
kelderraampje, 0,89 M. onder
de voeg, overeenkomende
met den onderkant van
den houten dorpel van
het hooger geplaatste
raam, ongeveer 0,57 M.
boven beganen grond.

RONDE IJZEREN BOUT.

1,960

ROZENBURG.
Voormalige tolgaarderswoning
van tol n O. 0, aan
den grindweg van
het veer BrieIHeuvel
schen
naar
Blankenburg, 111 den
polder
Volgerland.

Noordelijk einde van
den noord westelijken zijgevel, 0,36 M. recbts
van den noordelijken,
4,08 M. links van den
wes~elijken hoek, 0,17 M.
boven het plint. ongeveer 0,5ö M. boven beganen grond.

RONDE IJZEREN BOUT.

1,174

°

8

I

12
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Hoogte in M.
Gemeente
en plaats van

van het merk.

Oostelijk einde van den
zuidoostelijken zijgevel,
8,68 M. rechts van den
zuidelijken, 0,51 M. links
van den oostelijken hoek
des gevels, 0,25 M. boven
het plint, ongeveer 0,65
M. hoven beganen grond.

RONDE LJZERDN BOUT.

1,321

Oostelijk einde van den
zuidoostelijken zijgevel,
1,89 M. reehts van den
steenen dag van het meest
rechts
gelegen raam,
0,35 M. links van den
oostelijken hoek, 1,10 M.
boven het plint, ongeveer 1,50 M. boven beganen grond.

RONDE BRONZEN KRUISBOUT.

2,170

Zuidelijk einde van den
oostelijken zijgevel, 0,71
M. rechts van den zuidelijken of dijkgevel, 4,54
M. links van de aansluiting met de schuur, ongeveer 0,27 M. boven de goot.

RONDE IJZEREN BOUT.

2,537

Zuidelijke voorgevel,
links van de deur, 4,45
Onderwijzerswoning der openbare M. rechts van den westelagere school bij lijken zijgevel, 0,54 M.
den
Brielschen links van den steenen
Heuvel, gemerkt dag der deur, 0,29 M.
of zes lagen metselwerk
D, n". 42.
boven het plint, ongeveer
0,65 M. boven de stoep.

RONDE IJZEREN BOUT.

3,977

ROZENBURG.

°

ROZENBURG.

Woning der boerenhofstede, ten
zuiden van den
grindweg tusschen
tol nO. 0 en den
Brielschen Heuvel,
ten oosten van de
aansluiting met
den Graspolderschen dijk, in
den polder V01gerland, bewoond
door en toebehooP.
rende aan
Qualm, gemerkt
C, n il • 72.

11

ROZENBURG.

12

ROZENBURG.

I

~

Verschil
boven
NAP
A.P.
in M.
'g~-' tot nu
I, von en. :tanged
nomen. I
I
boven

plaatsbeschrijving.

het merk.

Woning der boerenhofstede, ten
zuiden van den
grindweg tusschen
tol nO.
en den
Brielschen Heuvel,
ten oosten van de
aansluiting met
den Graspolderschen dijk, in den
polder
Volgerland , bewoond
door en toebehoorende
aan P.
Qualm, gemerkt
C, nO. 72.
10

Omschrijving

Nadere

Woning, gelegen
aan den Staaldiepschen dijk in
den Krabbepolder,
bewoond door P.
Kleywegt Czn. en
toebehoorende
aan de wed. C. P.
Kleywegt ,
gemerkt D, 36.

~

1

I

---l.....--_----:"""-~.-I
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I
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w;~:~-I

Hoogte in M.
Gemeente
en plaats van

Nadere

Omschrijving

plaatsbeschrijving.

van het merk.

Zuidelijke - voorgevel,
tusschen de deur en het
links daarvan gelegen
raam, 0,25 M. rechts van
den steenen dag van dat
raam, 0,66 M. links van
den steenen dag der deur,
1,07 M. of drie en twintig lagen metselwerk boven het plint, ongeveer
1,43 M. boven de stoep.

RONDE BRONZEN KRUISBOUT.

het merk.

I singen.

13

ROZENBURG.
Onderwijzerswoning der openbare
lagere- school bij
den Brielschen
Heuvel, gemerkt
D, nO. 42.

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

I

4,7.53

I

I
I
I

14

ROZENBURG.
Veerhuis aan den
Brielschen Heuvel, in den Krabbepolder bij de
aansluiting der
Staaldiepsche en
Krabbedijken,
tegenover Brielle,
bewoond door de
wed. P. Kleywegt
en toebehoorende
aan de stad Brielle.

Zuidwestelijke voorgeVIERKANTE IJZEREN
vel, tusschen de beide
BOUT
westelijke ramen, 3,13 M. met één horizontale en
rechts van den westelij- twee verticale groeven,
ken hoek, 2,765 M. onder ·17 m.M. hoog en 17
den onderkant van den mMo breed.
knoop van het bovengeleIV
van
Register
gen anker, ongeveer 0,19 Peilschalen enz., 2de
M. boven beganen grond. ged., nO. 69a en Register VI, n O. ~06a.

3,661

3,800 I + 0,139

15

ROZENBURG.
Veerhuis aan den
Brielschen Heuvel, in den Krabbepolder bij de
aansluiting der
Staaldiepsche en
Krabbedijken,
tegenover Brielle,
bewoond door de
wed. P. Kieywegt
en toebehoorende
aan de stad Brielle.

Zuidwestelijke gevel,
tusschen de beide meest
linksche ramen, der linkerkant 0,31 M. rechts
van den steenen dag van
het linkerraam, de rechterkant 0,39 M. links van
den steenen dag van het
rechter raam, het midden
der groef ongeveer 0,40
M. boven beganen grond,
de bovenkant 4 lagen
metselwerk onder den
onderkant der rollaag
onder de ramen.

PEILMERKSTEEN
met eene horizontale
groef
en
ingehakt
hoogtecijfer van 4,02
M. + A.P.

3,880

4,02

16

ROZENBURG.
Zuidwestelijke zijgevel,
Arbeiderswoning I 0,77 M. rechts van den
In den Krabbewestelijken hoek van het
polder . bij de huis, 1,07 M. links van
aansluiting van den steenen dag van het
den kleiweg aan raampje in het midden
den Krabbedijk, des gevels, 0,45 M. boven
bewoond door J. den bovenkant van den
B. Karnaat, toe- I houten bovendorpel van
behoorende aan het laaggeplaatste raampje
A. Steehouwer, en ongeveer 1,40 M. boven
gemerkt D, 69.
beganen grond.

R0NDE IJZEREN BOUT.

1,99.5

+0,140
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Omschrijving
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van het merk.

het merk.

boven Verschil
b oven [ AP
in M.
N.A.P. I tot n~
(:ren
aangeI vonden. I nomen. I

17

ROZENBURG.
Woning aan den
Krabbedijk en den
Krabbepolder, bewoond door S.
van den Berg, toebehoorende aan
het Kroondomein,
gemerkt D 70.

Westelijke gevel, 1,20
M. rechts van den steenen
dag van het raam, 0.67
M.links van den uitbon w,
1,90 M. onder den bovenkant van den muur, 1,23
M. onder den onderkant
van den knoop van het
bovengelegen anker, ongeveer 0,22 M. boven den
rand van de gemetselde
goot.

RONDE IJZJmEN BOUT.

2,827

18

ROZENBURG.
Het meest zuidelijk
bijgebouw
van de onderneming: "Maatschappij tot Landverbetering", gevestigd te Dordrecht,
gelegen
aan den zuidelijken dijk van den
Nieuwen Krabbepolder, gemerkt
D 79.

Noordelijk einde van
den
noordwestelijken
gevel, tusschen de meest
noordelijke ankers onderaan, 0,38 M. rechts van
den rechterzij kant van
het links gelegen anker,
0,74 M. rechts van den
noordelijken hoek, 1,22
M. links van den linkerzij kant van het rechts
gelegen anker, 0,11 M.
boven het plint en ongeveer 0,47 M. boven beganen grond.

RONDE IJzEREN BOUT.

4,020

19

ROZENBURG.
Het meest zuidelijk
bijgebouw
van de onderneming: "Maatschappij tot Landverbetering", gevestigd te Dordrecht,
gelegen
aan den zuidelijken dijk van den
Nieuwen Krabbepolder, gemerkt
D 79.

Noordelijk einde van
den
noordwestelijken
gevel, 0,70 M. rechts van
den noordelijken hoek,
1.38 M. links van den
sieenen dag van het
rechts geplaatste raam,
1,12 M. boven het plint,
ongeveer 1,48 M. boven
beganen grond.

RONDE BRONZEN KRUISBOUT.

5,029

20

ROZENBURG.
Sluismeesterswoning, ten westen
van de schutsluis
bij de Noordbank,
aan het benedeneinde van Rozenburg.

Zuidoostelijke gevel,
tusschen de beide ramen,
3,17 M. rechts van den
zuidelijken, 2,84 M.links
van den oostelijken hoek,
2,17 M. onder den onderkant van de ommetselin~
boven het rechts geplaatste raam, 0,08 M. of één
laag metselwerk boven
den bovenkant van het
plint, ongeveer 0,67 M.
boven beganen grond.

RONDE IJZEREN BOUT.

3,883

L

I
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21

Zuidoostelijke gevel,
ROZENBURG.
Sluismeesterswo- tusschen de beide ramen,
ning, ten westen 0,62 M. rechts van den
van de schutsluis steenen dag van het
bij de Noord- links gelegen raam, 0,37
bank, aan het I M. links van den steenen
benedeneinde van dag van het rechts gelegen raalll, 0,50 M. of
Rozenburg.
acht lagen metselwerk
boven den bovenkant
van het plint, ongeveer
1,09 M. boven beganen
grond.

RONDE BRoNZlm KRUISROUT.

4,301 II

22

ROZENBURG.
Schutsluis aan het
benedeneinde van
Rozenburg.

Noordelijk buitenfront
van het oostelijk sluishoofd.
Het merkvlak ligt 0,95
M. onder den bovenkant
der dekzerk.

PEILMERKSTEEN
met merkvlak , zonder
ingehakt hoogtecijfer.
De steen is 0,34 M.
hoog en 0,45 M. breed.
BOVENKANT MERKVLAK.

2,833

25

ROZENBURG.
Woning aan den
noordelijken dijk
van den Noordbankpolder , aan
het Scheur, bewoond door A.
Mol Jzn. en toebehoorende aan
de "Maatschappij
tot Landverbetering" te Dordrecht,
gemerkt 85.

Westelijke gevel, ten
noorden van de twee
zuidelijkste ramen, 1,77
M. rechts van den steenen dag van het links
gelegen, 1,49 M. links
van den steenen dag
van het rechts gelegen
raam, 2,03 M. onder
den onderkant van den
hooger geplaatsten gedenksteen , 0,19 M. boven den bovenkant van
het deksel van den regenbak.

VIERKANTE IJZEREN
KRUISBOUT
volgens de diagonalen
gegroefd, 18 m.M. hoog
en 18 m.M. breed.

4,440

ROZENBURG.
Veerhuis op Rozenburg aan het
Scheur tegenover
Maassluis,
bewoond door A.
Berkhout, toebe"
hoorende aan de
gemeente Brielle,
gemerkt B, 30.

Noordelijke of voorgevel, tusschen de beide
links van de deur gelegen ramen, 0,42 M.
rechts van den steenen
dag van het linker raam,
0,46 M. links van den
steenen dag van het
rechterraam , 1,54 M.
boven het plint, ongeveer 1,74 M. boven beganen grond.

PUPBOUT.

4,656

.

I

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

I
l
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AD 2 90

1
1

boven
N.A.P.
gevonden.

Verschil

boven

t~t~~

in M.

:langenomen. I

I

ROZENBURG.
i
Noordelijke of voorVeerhuis op Ro- I gevel, tusschen de beide
zenburg aan het I links van de deur gelegen
Scheur tegenover ramen, de linkerkant van
I
Maassluis,
be- I den steen ligt 0,27 M.
I woond door A. rechts van den steenen
Berkhout, toebe- 1 dag van het linker raam,
I
hoorende aan de de rechterkant 0,26 M.
gemeente Brielle, links van den steenen
gemerkt B, 30.
dag van het rechter raam,
de onderkant 0,29 M.
boven het plint en ongeveer 0,49 M. boven
i
beganen grond.
l

PEILMERKSTEEN
met eene horizontale
groef en ingehakt hoogtecijfer van 3,96 M. +
A.P.
De bovenkant van den
steen ligt 0,119 M. boven
het midden der groef.
De steen is 0,24 M.
hoog en 0,36 M. breed.

!

I

1

1

I

3,521 I 3,69

i
1

1

I

,

I

1

__1

1

11

1

_

1

I

SASSENHEIM.
Toren der Katholieke kerk.

_

1

I
2,630 I

Zuidzijde,
1,15
M.
HOOFDMERK
rechts van het linker en twee p~jpbouten, een
contrefort, 1,18 M. boven ! 458 millimeters er boven,
het plint.
I een 412 millimeters er

i
I

londe,.

I

1 - - - 1 - - - - - 1 - - - - - - - - - 1 - - - - . - - - - - - - _1_ - - - - - - - - - - 1 - - - - - 1 - - - - 1 - - - - 1

I
la

.

l\ 190a; SCHELLUINEN.
I Hulppostkantoor
gemerkt nO. 41.

I

Voorgevel, 0,41 M. I RONDE GEGALVANISEERD
links van den steenen I
IJZERJDN BOUT.
dag van het deurkozijn,
tusschen de 6de en 7de
laag beneden den onderkant van den houten
raamdorpel,
ongeveer
0,48 M. boven de gemetselde stoep.
I

1

1,788

'I'

I'

I'

lb

___ 1

1

I
SCHELLUINEN.
Herberg "Billard
Royal" bewoond
door L. de Bruijn,
gemerk nO. 42.

---

....:-

Voorgevel , 0,27 M.
rechts van den steenen
dag van het deurkozijn
in de voeg overeenkomende met den bovenkant
van de rollaag onder het
raam in den westeli~ken
gevel; ongeveer 0,56 M.
boven de steen en stoep.
1_·

---:..

I RO:-lDE GEGALVANI8EERD
IJZEREN BOUT.

1,803

1

I

'
I

I
,

I'

I

i

--.-,;..

-------------;

I

I1

,I

:

I

I

1

1

_ _.....
1

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

'het merk.

I

SCHIEDAM.
Protestantsche
Groote kerk.

, Noordelijke gevel, onI geveer midden onder het
raam links van den ingang, 2,04 M. rechts van
het linker contrefort,
2,26 M. links van het
rechter contrefort, 1,04
M. boven de sokkellijst.

SCHIEDAM.
tusSchutsluis
schen de Schie
en
de
Lange
Haven, bij de
Beurs.

Westelijke muur van
de schutkolk, ten noorden van de brug over
die schutkolk; het midden van den bovenkant
van den steen ligt 1,36
M. onder den bovenkant
van de dekzerk, volgens
de verticaal gemeten.

SCHIEDAM.

Boven laatsgenoemden
peilmerksteen , 5,90 M.
ten zuiden van de aansluiting van den westelijken met den noordwestelijken bekleedingsmuur van de SCJ::mtkolk.

~()hutsluis

tusschen de Schie en
de Lange Haven,
bij de Beurs.

2,807

HOOFDMERK

en twee pijpbouten, een
328 millimeters er boven,
een 303 millimeters er
onder.

PEILMERKSTEEN

1,572

1,74

+0,168

1,803

1,97

+0,167

0,028

0,14

+ 0,168

met eene horizontale
groef en ingehakt hoogtecijfer van 1,74 M. + A.P.

VIERKANTE BOUT.

De groeven, volgens
het waterstaatsregister
in dezen bout aanwezig,
z\in niet meer zichtbaar;
15 m.M. hoog en 15m.M.
breed.
MIDDEN VAN DEN BOUT.

Waterstaatsregister
VI, Nieuwe Maas. N°.
146a.
4

5a

SCHIEDAltI.
Schutsluis
tusschen de Schie en
de Lange Haven,
bij de Beurs.

Benedensluishoofd,
PEILMERKSTEEN
naar het noordoosten ge- met eene horizontale
keerd muurvlak van den groef en ingehakt hoogtewestelijken binnenvleugel; cijfer van 0,14 M. + AP.
het midden van den
bovenkant van den steen
ligt 1,01 M. onder den
bovenkant van de dekzerk,
volgens de verticaal gemeten.

Oostelijke gevel, 0,80
C) 355a SCHIEDAM.
Stoomgemaal Van M. rechts van den uitgang van het ketellokaal,
der Goes.
0,60 M. boven den bovenkant der loopbrug.

\L-!....-.--L..I

RONDE GEGALVANISEERD
IJZEREN BOUT.

-

0,949

(Geplaatst ter vervanging van de merken
in de gemeente Vlaardinger-Ambacht, voorkomende in het Register van 1892).
, Waterpassing van den
I Alg. Dienst van den
Waterstaat.
Proces· Verbaal
nO. 1525, 1557.

....!....--_ _--!..-I_
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Merken I
der
Volg- nauwkeurignum- heidsmer. waterpasI singen.

Hoogte in M.
Gemeente
en plaats van

plaatsbeschrij ving.

van het merk.

boven I Verschil
boven
A.P.
. M
N.A.P.
totnu I In .
I geaangeI vonden. nomen.
I,

I

I

Noordelijk muurvlak
Peilput in het I van den achterwand, 0,81
buitentalud van M. rechts van den oosteden
rivierdij k lijken zijmuur, 0,24 M.
nabij Schoonho- links van den westelijken
muur, 0,04 M. onder den
ven.
onderkant van den ezelsrug.

RO:-iDE IJZEREN BOUT.

4,835

Boven
den gewelfvan de brug over
de buitenwaterkeering in
het zuidelijk of buitenfront, 0,68 M. rechts van
de aansluitin~ met den
westelijken vleugel, acht
lagen metselwerk onder
den onderkant of 0,50 M.
onder den bovenkant der
hellende rollaag, 0,68 M.
boven den bovenkant van
den hardsteenen slagstijl.

RONDE IJZEREN BOUT.

3,-517

Noordelijk of binnenfront der brug over de
binnenwaterkeering, 0,26
M. rechts van de aansluiting met den oostelijken
vleugel, vijf lagen metselwerk onder den onderkant of 0,44 M. onder
den bovenkant der dekzerk op den hoek van het
front.

ROXDE IJZEREN BOUT.

2,911

Afschuining der oostelijke zandsteenen bekleeding van de dichtgemetselde poortopening
in den noordelijken gevel,
0,2\) M. rech~ van den
linkerzijkant , 0,20 M.
links van den rechterzijkant der afschuining,
1,33 M. onder de g'eboorte
van den gewelfboog,
0,6.5 M. boven de bestrating.

RONDE IJZEREN BOUT.

3,182

SCHOONHOVEN.

3

SCHOONHOVEN.

boo~

Schutsluis
tusschen de haven
en de Lopikervaart te Schoon·
hoven.

SCHOONHOVEN.

Schutsluis
tusschen de haven
en de Lopikervaart te Schoonhoven.

5

Omschrijving

het merk.

1

4

Nadere

SCHOONHOVEN.

Raadhuis te
Schoonhoven.

,

I
I

I
I

97

Merken
der
Volg- nauwkeurignum- heidsmer. waterpasI singen.

Hoogte in M.
Gemeente
en plaats van

Nadere
plaatsbeschrijving.

Omschrijving
van het merk.

het merk.

boven
N.A.P.
geI vonden.

i

6

SCHOONHOVEN.
Raadhuis te
Schoonhoven.

Afschuining der oostelijke zandsteenen bekleeding van de dichtgemetselde
poortopening
in den noordelijken gevel,
0,40 M. rechts van den
linkerzijkant , 0,08 M.
links van den rechter·
zijkant der afschuining,
0,55 M. onder de geboorte
van den gewelfboog.

RONDE BRONZEN KRUIS- I 3,964
BOUT.

7

SCHOONHOVEN.
Brug in den buitensingel over de
Lopiksche vaart
nabij Schoonhoven, genaamd:
,,8cheele brug".

Noordelijke
vleugel
van het oostelijk front,
de linkerkant 0,33 M.
rechts van de schotbalksponning , de rechtel'kant 1,50 M. links van
het einde des vleugels,
het midden van den
bovenkant 0,75 M. onder
den bovenkant der vlechting.

PEILMERKSTEEN
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.

0,993

8

SCHOONHOVEN.
Veerpoort te
Schoonhoven.

Voet van den oostelij ken pilaster van het
buitenfront ,
0,95 M.
rechts van de steenen
brug, 0,20 M. links van
het oostelijk einde van
den pilaster, twee lagen
metselwerk of 0,10 M.
onder den onderkant van
het arduinsteenen basement. Het merk dat thans
beneden den beganen
grond zich bevindt, is met
een houten koker omgeven.

RONDE IJZEREN BOUT.

2,413

9

SCHOONHOVEN.
Veerpoort te
Schoonhoven,

In den middenpilaster
in den oostelijken dag
der poort, de linkerkant 0,28 M. rechts van
den linkerzij kant , de
rechterkant 0,27 M.links
van den rechterzij kant
van den pilaster, de
bovenkant vier lagen
metselwerk of 0,25 M.
onder
den onderkant
van den bovengelegen
zandsteenen band en
ongeveer 1,37 M. boven
beganen grond.

PEILMERKSTEEN
met eene horizontale
groef
en
ingehakt
hoogtecijfer van 3,\}45
M. + N.A.P.

3,945

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

1,000

+0,007

4,12

+0,175

13

98
Merken
der
Volg- nauwkeurignum- heidsmer. water·
pasi
I singen.
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Nadere

Omschrijving

plaatsbeschrijving.

van het merk.

het merk.
I

I

10

I
. SCHOONHOVEN.
Gebouwtje der
[
registreerende
peilschaal
te
Schoonhoven.

11

12

Noordelijke of voorgevel, links van den
ingang, 0,ö3 M. rechts
van den rechterzij kant
van den hoekpilaster ,
0,22 M. links van den
linkerzij kant der deuroml\isting, drie en twintig lagen metselwerk of
1,06 M. boven het plint,
1,22 M. boven den bovenkant van den hardsteenen sokkel.

RONDE BRONZEN KRUISBOUT.

6,718

SCHOONHOVEN.
Gebouwtje der
registreerende
peilschaal
te
Schoonhoven.

Oostelijke zijgevel, 0,04
M. rechts van den verticaal van het einde van
den onderdorpel onder
het raam, 0,43 M. links
van den linkerzij kant
van den hoekpilaster ,
0,33 M. boven het plint.

VIERKANTE IJZEREN
BOUT

5,982

SCHOONHOVEN.
Keersluis op de
haven te Schoonhoven.

Oostelijke dag van den
westelijken rechtstand,
tusschen het buitenfront
en de schotbalksponning ;
peilschaal verdeeld in
centimeters, met het opschrift:
"Rijks
Peilschaal boven A.P.", dienende ter contröle van
de registreerende peilschaal, tellende tot 5,00
M
I__._._+_A_.P_·

___r - - - - I -

1

bo ven
I
N.A.P.
gevonden.

SCHOONREWOERD.
Toren van de Protestantsche kerk.

in M.

aangenomen. I

zonder groeven, 15 mM.
hoog en 15 mMo breed.
BOVENKANT.

NULPUNT DER
HARDSTEENEN PEILSCHAAL,

0,1 70

+0,170

0,000

afgeleid uit de hoogten
van deelstreep 5,00 M.
-I- A.P. = bovenkant
van den uitstekenden
vierkanten bout m de
schaal,
gelegen
op
4,830 M. -I- N.A.P.

-i-----------i---I--_

Noordzijde, 1,46 M.
van den rechterhoek,
0,96 M. van het gebouwtje aan de linkerzijde, ongeveer 1,85 M.
boven het toegangspad
naar dat gebouwtje, in
de voeg tusschen de 23e
en 24e laag metselwerk
boven den dorpel van
den toreningang.

Verschil

boven
AP
tot n·u

HOOFDMERK

en twee pijpbouten ,
een 393 millimeters er
boven, een 409 millimeters er onder.

5,013

I

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

I

I

Gemeente

Hoogte in M.

Nadere

Omschrijving

en plaats van

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

plaatsbeschrij ving.

van het merk.

het merk.

1

SLIEDRECHT.
Huis tegen den
toren, in 1881 gebruikt als meisjesschool.

Westelijke of voorgevel, tusschen den linkerhoek des gevels en
het eerste raam van den
linkerkant; de linkerkant
van den steen ligt 0,18 M.
rechts van den hoek van
den gevel, de onderkant
ongeveer 1,35 M. boven
beganen grond.

PEILMERKSTEEN
met eene horizontale
groef en ingehakt h oogtecijfer van 4,603 M. +
N.A.P.

4,603

2

SLIEDRECHT.
Huis tegen den
toren, in 1881 gebruikt als meisjesschool.

Noordelijke
zijgevel,
de rechterkant van den
peilmerksteen ligt 0,85
M. links van den rechterhoek des gevels, de
onderkant ongeveer 0,12
M. boven beganen grond.

PEILMERKSTEEN
met eene horizontale
merkstreep en het en
relief uitgehouwen opschrift: "PEYL 1755".
BOVENKANT VAN DE
MERKSTREEP.
Waterstaatsregister
IV, Merwede N°. 66.
In Kraijenhoff. Rijdr.
Waarn.,
IVde afd.,
nO. 43, wordt voor de
hoogte van dit merk
opgegeven 3,745 M. +

3,344

4,78

+0,177

3,52

+0,176

(volgens
Waterstaatsregister).

A.P.

SLIEDRECHT.
Huis gemerkt D,
nO. 249, bewoond
door Teuntje de
Krijger.

Zuidelijke gevel; de
linkerkant van den peilmerksteen ligt 0,19 M.
rechts van den linkerhoek van den gevel, de
onderkant ongeveer 0,35
M. boven beganen grond.

PEILMERKSTEEN
met eene horizontale
groefen ingehakt hoogtecijfer van 4,397 M. +

4,397

4

SLIEDRECHT.
Protestantsche
kerk.

Zuidzijde, links van
het groote raam, dat
zich links van de in 1887
gebouwde
consistoriekamer bevindt, 0,35 M.
links van de raamomlijsting , 0,34 M. rechts
van het linker contrefort, 3,34 M. boven het
plint.

GROOTE KRUISBOUT
en twee pijpbouten, een
204 millimeters eronder,
een 507 millimeters er
onder.

5,897 I

5

SLIEDRECHT.
Huis, bewoond
door Zeggelaar ,
toebehoorende
aan den notaris
P.O. Bos, gemerkt 0, nO. 279.

Westelijke
zijgevel,
de linkerkant 1,04 M.
rechts van den verticaal
van den steenen dag
van het kelderraam, de
rechterkant 0,25 M. links
van den zuidelijken of
dijkgevel, de onderkant
ongeveer 1,20 M. boven
beganen grond.

PEILMERKSTEEN
met eene horizontale
groef en ingehakt hoogtecijfer van 4,319 M. -+
N.A.P.

4,319

3

0, 163

4,58

+0,133

4,57

+0,251

N.A.P.
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Merken
der
Volg- nauwkeurignum- heidsmer. water- I
pas- I
I singen·1

8

9

10

11

12

13

I

Hoogte in M.
Gemeente
en plaats van

Nadere

Omschrijving

plaatsbeschrijving.

van het merk.

het merk.

boven Verschil
boven
A.P.
N.A.P. tot nu
in M.
geaangeIvonden. nomen.
1

3,194

SLIEDRECHT.
Steenglooiing
langs den Merwedijk aan het benedenveer (Baanhoek).

Paal met twee schoren,
waaraan ondervolgende
rijkspeilschaal is bevestigd, rechts van die
peilschaal, ter hoogte van
streep 3,18 M. -+- A.P.

SLIEDRECHT.
Steenglooiing
langs den Merwedijk aan het benedenveer (Baanhoek).

Voorgaande paal met
twee schoren, peilschaal
verdeeld in centimeters,
met het opschrift: "Rijks
Peilschaal", tellende van
1,30 M. - A.P. tot 3,50
M. -+- A.P.

SLIEDRECHT.
Noordelijk landhoofd
van de
spoorwegbrug te
Baanhoek.

Oostelijke vleugel, in
den zestienden hoeksteen
onder den bovenkant
van het landhoofd uitgehakt, de linkerzij kant
van den steen ligt 0,96
M. rechts van de dagzijde
der brug, de rechterzijkant 0,20 M. links van den
rechterzij kant van den
hoeksteen, ongeveer 0,35
M. boven beganen grond.

SLIEDRECHT.
Huis te Baanhoek, bewoond
door H. Vinck en
toebehoorende
aan A. Volker,
gemerkt D, nO.
250.

Westelijke
zijgevel,
tusschen de beide ramen
links van den zuidelijken
of dijkgevel , 2,47 M.
rechts van den steenen
dag van het linken'aam,
1,01 M. links van den
steenen dag van het
rechter raam, ongeveer
1,37 M. boven beganen
grond.

SLIEDRECHT.
Gebouwtje der
registreerende
peilschaal aan den
buitenteen van
den dijk van het
Middenveer.

Oostelijke binnenwand
van den peilput, 0,52 M.
rechts van den noordelijken wand, 0,21 M. of
vier lagen metselwerk
onder den onderkant van
den houten vloer.

RONDE IJZEREN BOUT.

3,698

SLIEDRECHT.
Gebouwtje der
registreerende
peilschaal
aan
den buitenteen
van den dijk van
het Middenveer.

Oostelijke gevel, 0,27
M. rechts van den rechterzijkant der hardsteenen
nen peilschaal, 1,56 M.
onder den onderkant rler
hardsteenen lijst.

RONDE IJZEREN BOUT.

2,131

VIERKANTE IJzEREN
KRUISBOUT

met eene horizontale
en eene verticale groef.
BOVENKANT.

NULPUNT DER
GEËMAILLEERD IJZEREN
PEILSCHAAL,

-0,166

0,000

+0,166

4,190

+0,166

afgeleid uit de hoogten
der deelstrepen 3,55 M.
en 3,59 M. -+- A.P.

PEILMERKSTEEN

6,092

met merkvlak en ingehakt hoogtecijfer van
6,092 M. + N.A.P.
BOVENKANT MERKVLAK.

VIERKANTE IJzEREN
KRUISBOUT

4,024

met één horizontale en
twee verticale groeven,
16 m.M. hoog en 16
m.M. breed.
Register IV
van
Peilschalen enz., 1ste
ged., nO. 68.
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Hoogte in M.
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Omschrijving
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van het merk.

het merk.

I
SLIEDRECHT.
Gebouwtje
der
registreerende
aan
peilschaal
den buitenteen
van den dijk van
het Middenveer.

I
Oostelijke gevel, 0,20 I
M. rechts van de hard- 1
steenen peilschaal, 2,39
M. links van den noor- i
delijken dijkgevel , 0,64 I
M. onder den onderkant
der hardsteenen lijst.
I

SLIEDRECHT.
Gebouwtje
der
registreerende
aan
peilschaal
den buitenteen
van den dijk van
het Middenveer.

Oostelijke gevel, de
linkerzijkant van de peilschaal ligt 0,34 M. rechts
van den zuidelijken gevel;
peilschaal verdeeld in
centimeters, zonder opschrift, tellende tot 3.S0
M. -I- A.P.

Hi

SLIEDRECHT.
Sluiswachterswoning ten zuidwesten van de
"Helsluis" (schutsluis), tegenover
Sliedrecht.

Noordelijke
zijgevel,
in den oostelijken hoekpilaster, 0,22 M. rechtsvan den linkerkant en
0,23 M. links van den
rechterkant van dien
pilaster, 0,06 M. boven
het plint en ongeveer
0,35 M. boven den beganen grond.

17

Westelijke of voorgeSLIEDRECHT.
vel, in den westelij ken
Sluisknechtswoning ten oosten hoekpilaster , 0,17 M.
van de "Helsluis". rechts van den linkerkant en 0,28 M. links
van den rechterkant van I
dien pilaster, 0,07 M. I
boven het plint en ongeveer 0,50 M. boven den
beganen grond.

20

SLIEDRECHT.
De "Helsluis".

Zuidoostelijke muur van
het benedensluishoofd. De
peilschaal is verdeeld in
halve decimeters, zonder
opschrift, en telt van 0,80
M. tot 2,85 M. + A.P.

SLIEDRECHT.
De "Helsluis".

Rechtstandsmuur van
het buitensluishoofd oostzijde. De peilschaal is
verdeeld in halve decimeters, zonder opschrift,
en telt van 0,80 M. tot

14

15

21

1!_ _.:..-_---.:

RONDE BRONZEN KRUISBOUT.

3,048

NULPUNT DER
HARDSTEENEN PEILSCHAAL,

0,150

1

;...2_,8_5_M_._-l-_A_.P_·

Verschil
boven
boven
A.P.
NAP
in M.
. .. tot nu
gevonden. aangenomen. I

0,000

+0,150

-0,178

0,000

+0,178

0,187

0,000

+0,lH7

afgeleid uit de hoogte
van deelstreep 3,20 M.
+ A.P.

RONDE IJZEREN BOUT.

4,196

RONDE IJZEREN BOUT.

4,357

NULPUNT DER
HARDSTEENEN PEILSCHAAL,

afgeleid uit de hoogten
der deelstrepen 2,59 M.
en 2,62 M. + A.P.

NULPUNT DER
HARDSTEENEN PEILSCHAAL,

afgeleid uit de hoogte
der deelstreep 2,85 M.
+ A.P.

....:..I

-"--:-._--!I
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22

SLIEDRECHT.
Woning van den
sluisw~tChtertegenover Sliedrecht,
aan de kade naar
de "Ottersluis",
bewoond door M.
Bosch, en toebehoorende aan W.
van Haaften, gemerkt F 10.

Zuidelijke gevel, 0,41
M. rechts van den westelijken gevel, 4,97 M.
links van den steenen
dag van het venster, 3,08
M. onder het minst
rechtsche anker en ongeveer 0,30 M. boven den
beganen grond.

23

SLIlWRECHT.
Woning van den
sluiswachter tegenover Sliedrecht,
aan de kade naar
de "Ottersluis",
bewoond door M. I
Bosch, en toebehoorende aan W.
van Haaften, gemerkt F 10.

24

25

26

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

RONDE IJzE:lEN BOUT.

3,261

Zuidelijke gevel, 0,49
M. rechts van den westelijken gevel, 4,89 M.
links van den steenen
dag van het venster en
ongeveer 0,71 M. boven
den beganen grond.

RONDE BRONZEN KRUISBOUT.

3,659

SLIEDRECHT.
Schutsluis,
genaamd
"Ottersluis", bij de Kop
van het Land.

Zuidelijk of buitenfront
van den westelijken rechtstand van het buitensluishoofd, 1,13 M. rechts van
den westelijken, 0,55 M.
links van den oostelijken
hoek, 0,34 M. onder den
bovenkant der rollaag.

VIERKANTE IJZEREN
KRUISBOUT
met een horizontale en
een verticale groef, 17
m.M. hoog en 17 m.M.
breed.

2,492

SLIEDRECHT.
Schutsluis,
genaamd
"Ottersluis", bij de Kop
van het Land.

Westelijke hardsteenen
slagstijl van het buitensluishoofd ; peilschaal verdeeld in halve decimeters,
zonder opschrift, tellende
tot 2,85 M. 1- A.P.

SLIEDRECHT.
Schutsluis,
genaamd
"Ottersluis", b~j de Kop
van het Land.

1

NULPUNT DER

1

- 0,187

0,000

+0,187

Westelijke hardsteenen
NULPUNT DER
- 0,195
slagstijl van het binnen- HARDSTEENEN PEILSCHAAL,
sluishoofd: peilschaal ver- I afgeleid uit de hoogte
deeld in halve dicimeters, I van den bovenkant der
2,804 M.
zonder opschrift, tellende dekzerk
I tot 2,85 M. + A.P.
+ A.P., zijnde 0,199 M.
gelegen boven de deelstreep 2,80 M. + A.P.

0,000

+0,195

HARD~TEENEN PEILSCHAAL,

afgeleid uit de hoogte
van den bovenkant der
dekzerk = 2,815 M. +
A.P., zijnde 0,202 M.
gelegen boven de deelstreep 2,80 M. + A.P.

=
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van het merk.

het merk.

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

27

Tegen het nGordelijk of
SLIEDRECHT.
NULPUNT DER
Schutsluis, ge- hinnenfront van den weste- GEËMAILLEERD IJZEREN
PEILSCHAAL,
naamd
"Otter- lijken rechtstand van het
sluis",bij de Kop hinnensluishoofd; peil- a~geleid uit de deelstreep
van het Land.
schaal verdeeld in centi- 2,502 M. + N.A.P.
meters, met het opschrift:
"Rijks Peilschaal", tellende
tot 2,9 f) M. + A.P.

0,000

28

SLIEDRECHT.
Sluisknechtswoning aan "de
Ottersluis", gemerkt D, na. 130b.

4,210

Noordelijke
zijgevel,
oostelijk einde, 0,37 M.
rechts van den rechterzijkant der links gelegen
lycene, 0,81) M. links van
den linkerzijkant van den
raamdorpel, m de voeg
overeenkomende met den
onderkant van dien dorpel,
0,47 M. boven het plint,
ongeveer 0,82 M. boven
beganen grond.

RONDE BRONZEN KRUISBOUT.

- - - 1 - - - - 1 - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - I- - - - - - - - - - - 1 - - - - - 1 - - - - · [ - - - - 1
1

SOETERWOUDE.
Duikersluis in de
Korte Vliet aan
het Galgewater.

la

Noordelijk of buitenfront, westelijke koker,
westdagzijde
uit den
buitenkant 0,46 M" beneden bovenkant dekzerk
0,96 M.

['
I

I
I
I

I

BOVENKANT

0,819

van den 5 m.M. uitstekenden pijpbout en een
ronden ijzeren bout er
onder 0,365 M.
Waterpassing van den
Alg. Dienst van den
Waterstaat.
Proces-Verbaal
N°. 1543.

lb

SOETERWOUDE.
Duikersluis in de
Korte Vliet aan
het Galgewater.

Noordelijk of buiten- I RONDE IJZEREN BOUT.
front, oostelijke koker,
\Vaterpassing van dèn
oostdagzijde
uit den Alg. Dienst van den
buitenkantO,48 M., onder- Waterstaat.
bovenkant dekzerk 1,32 M.
Proces-Verbaal
N°. 1543.

0,453

2

SPIJKENISSE.
Ve~:huis van Spijkemsse aan de
Oude Maas, bewoond door P.
Dekker, toebehoorende aan P.
Dekker, gemerkt
nO. 181.

Noordoostelijke gevel,
links van het meest
linksche raam I 0,22 M.
rechts van den zuidoostelijken of voorgevel,
0,74 M. links van den
buitenkant der houten
raamomlijsting , 0,04 M.
boven den bovenkant
der borstweringlijst, ongeveer 1,01 M. boven
beganen grond.

3,725

___

-

-

l

.

-

_

~

_

-

-

:

VIEJRKANTE IJZEREN
KRUISBOUT

3,94

+0,215

met één horizontale en
twee verticale groeven,
16 m.M. hoog en 16
m.M. breed.
Register IV van Peilschalen enz., 2de ged.,
na. 45.

.

.

-

...:....._.....__1

.104
Merken I
der
Volg- nauwkeurignum- heidsmer. waterpas-.
singen.
I

Hoogte in M.
Gemeente
en plaats van
het merk.

Nadere

Omschrijving

plaatsbeschrijving.

van het merk.

I
I

SPIJKENISSE.
Veerhuis van Spijkenisse aan de
Oude Maas, bewoond door P.
Dekker, toebehoorende aan P.
Dekker, gemerkt
nO. 18lo

Noordoostelij ke gevel,
links van het meest
linksche raam, 0,23 M.
rechts van den zuidoostelijken of voorgevel,
0,74 M. links van den
buitenkant der houten
raamorulijsting, 0,89 M.
boven den bovenkant I
der borstweringlijst, ongeveer 1,86 M. boven
beganen grond.

5

SPIJKENISSE.
Schuur, aangebouwd aan het
veerhuis van Spijkenisse. ten oosten
van den mond der
haven, bewoond
door P. Dekker,
toebehoorende
aan P. Dekker,
gemerkt n° 181.

6

SPIJKENISSE.
Huis aan den afweg naar den
dam, in het Hartelsche Gat, bezuiden dat Gat,
bewoond door H.
Riedijk , toebehoorende aan de
erven van der
Linden, gemerkt
n". 199.

8

4
/

AD] 114

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

PUPBOUT.

4,587

Zuidoostelijke of voorgevel, zuidelijk einde,
0,33 M. rechts van den
rechterzijkant der lycene,
0,88 M. rechts van den
zuidelijken hoek, 4,63
M. links van den steenen dag der staldeur,
ongeveer 0,70 M. boven
beganen grond.

RONDE IJZEREN BOUT.

3,438

Zuidwestel~ike of voorgevel , zuidelijk einde,
0,34 M. links van den
zuidelijken hoek, 1,378
M. onder den onderkant
van den knoop van het
meest rechts geplaatste
anker , ongeveer 0,54 M.
boven beganen grond.

VIERKANTE IJ ZEREN
KRUIsBou'r
met één horizontale en
twee verticale groeven,
16 m.M. hoog en J6 m.M.
breed.
Register IV van Peilschalen enz, 2de ged.,
nO. 47.

4,125

SPIJKENISSE.
Noordelijke gevel, 0,33
Huis op de Wel- I M. rechts van den aanplaat, aan den bouw aan den noordelijgrindweg van de ken voorgevel, 0,67 M.
Nieuwe
Haven rechts van den steenen
naar Spijkenisse, dag der deur In dien
gelegen in de aanbouw, 4,93 M. links
hofstede
"De van den westelijken hoek,
Nieuwe Stee", in ongeveer 1,25 M. boven
-Nieuwen beganen grond.
den
Polder, bewoond
door C. P. van
der Linden, toebehoorende aan
Visser, geJ
merkt nO. 201.

RONDE BRONZEN KRUISBOUT.

2,73\:1

I

.1,310

+0,185

~

105
Merken
der
Volg- nauwkeurignum- beidsmer. waterpasI singen.

Hoogte in M.
Gemeente
en plaats van

Omschrijving

Nadere

van het merk.

plaatsbeschrijving.

het merk.

boven
N.A.P.
gevonden.

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

9

SPIJKENISSE.
Huis op de Welplaat, aan den
grindweg van de
Haven
Nieuwe
naar Spijkenisse,
gelegen in de
hofstede
"De
Nieuwe Stee", in
den
Nieuwen
Polder, bewoond I~
door C. P. van
df'r Linden. toebeboorende' aan
J. Visser, gemerkt
nO. 201.

Noordelijke zijgevel, de
linkerkant valt samen
met de aansluiting van
den gevel met den aanbouw aan den noordelijken
voorgevel,
de
onderkant ligt ongeveer
0,.52 M. boven beganen
grond.

10

SPIJKENISSE.
Nieuwe uitwateringssluis van den
Nieuwen Polder
op de Welplaat
aan de Oude Maas.

Noordelijk buitenfront,
0,23 M. rechts van de
aansluiting met den oostelijken, 0,86 M. links van
de aansluiting met den
westelijken vleugel, 0,12
M. links van den linkerzijkant van den gedenksteen, 0,22 M. onder den
bovenkant en één laag
metselwerk onder den
onderkant der dekzerk.

RONDE IJZEREN- BOUT.

1,896

1

STELLENDAM.
Woning der hofstede "Halszigt",
aan den kunstweg
door den ]1Jendracbtspolder,
toebehoorende
aan de wed. C.
Coert, bewoond
door de wed. J.
L. van Oostenbrugge, gemerkt
nO. 172.

Zuidelijke of voorgevel,
0,48 M. rechts van den
noordwestelijken zijgevel,
0,26 M. links van den
steenen dag van het
meest westelijke raam,
0,06 M. of één laag
met;;elwerk boven het
cementen plint, ongeveer
0,8.5 1\1 . boven de bestrating.

RONDE IJZEREN BOUT.

1,788

2

STELLENDAM,
Woning der hofstede "Ha.lszigt"
aan den kunstweg
door den Eendrachtspolder,
toebehoorende
aan de wed. C.
Coert , bewoond
door de wed. J.
L. van Oosten-

Zuidwestelijke of voorgevel, 0,42 M. rechts van
den noordwestelijken zijgevel, 0,32 M. links van
den steenen dag van het
meest westelijke raam,
zeven lagen metselwerk
boven den ijzeren bout,
0,40 M. boven het cementen plint.

RONDE BRONZEN KRUISBOUT.

2,123

I__:. . -__..:...-_~r_o~_1_~e_2._g_em_er_k_t...;.I

2,17.5

PEILMERKS'fEEN

2,34

+0,165

met eene horizontale
en
ingebakt
groef
hoogtecijfer van 2,34
M. + A.P.

...:.-

...:...

I : . . . 1_

_" ' : "_

14

....JI

_
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I

I Merken

der
Volg-, nauwkeurignum- heidsIner. water·
pasI
singen.
I

,

Gemeente

Nadere

en plaats van

plaatsbeschrijving.

het merk.

I

I

!

4

van het merk.

I

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

I

I

II

I
II

Omschrijving

I

I

I

I

3

I

Hoogte in M.

STELLENDAM.
Woning der hofstede, aan den
kunstweg
door
den ~~endrachtspolder,
toebehoorende aan de
erven van Weel,
bewoond door P.
Biemond, gemerkt
nO. IU3.

I

Zuidwestelij ke of voor·
RONDE I.JzEREN BOUT.
gevel, tusschen den ingang en het rechts ge- I
legen raam, 0,40 M.
rechts van den steenen
dag der deur, 0,42 M.
links van den verticaal
van den steenen dag
van het raam, 2)1 M.
onder den onderkant van
den schuin bovengelegen
ankerknoop , ongeveer
0,56 M. boven beganen
grond.

2,432

1

I
I

I
i

I

STELLENDAM.
Woning der hofstede aan den
kunstweg
door
den Eendrachtstoebepolder,
hoorende aan de
erven van vVeel,
bewoond door P.
Biemond,gemerkt
n O. IJ; IR.

Zuidwestelijke of voor·
gevel, tusschen den ingang en het rechts gelegen raam, 0,47 M.
rechts van den steénen
dag der deur, 0,35 M.
links van den steenen
dag van het raam, tien
lagen metselwerk boven
den ijzeren bout, 2,:W
M. onder den onderkant
van den schuin bovengelegen ankerknoop.

RONDE BRONZEN KRUISBOUT.

5

STELLENDAltI.
Huis van den dijk
van den Eendrachtspolder nabij Stellendam ,
toebehoorende
aan en bewoond
door A. Kreeft
gemerkt
Azn.,
nO. 1,1229.

Zuidoostelijke zijgevel,
0,41 M. rechts van den
achtergevel, 6,47 M.links
van den voor- of dijkgevel, 0,49 M. links van
den verticaal van den
steenen dag van het linksche der beide ramen,
ongeveer 0,66 M. boven
beganen grond.

RONDE IJZEREN BOUT.

1,462

6

STELLENDAM.
Logement te Stellendam, aan de
haven, toebehoorende aan en bewoond door J. G.
Knöps, gemerkt
I
nO. 1/226.

Zuidwestel~jkezijgevel,
nabij den voorgevel, 0,29
M. rechts van den verticaal van den steenen
dag van het rechtsche
der beide ramen, 0,71 M.
links van den voorgevel,
zeven lagen metselwerk
onder den onderkant van
den cementen onderdorpel van het raam, ongeveer 0,51 M. boven beganen grond.

RONDE IJZEREN BOUT.

3,710

1

I

i

2,877

1

I

1
1

107

I

Merken
der
Volg- nauwkeurignum- heidsmer. waterpasI singen.

Gemeente
en plaats van

Hoogte in M.

Nadere

Omschrijving

plaatsbeschrijving.

van het merk.

Zuidwestelijke zijgevel,
nabij den voorgevel, 0,39
M. rechts van den steenen dag van het raam,
0,61 M. links van den
voorgevel, zestien lagen
metselwerk boven den
ijzeren bout, ongeveer
1,48 M. boven beganen
grond.

RONDE BRONZEN KRUISBOUT.

het merk.

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

I

I

I

7

8TELLENDAM.
Logement te Stellendam, aan de
haven, toebehoorende aan en bewoond door J. G.
II
Knöps, gemerkt
nO. 1/226.

4,697

I

I
I

I

8

10

11

8TELLENDAM.
Uitwateringsduikersluis van den
Eendrachtspolder
te Stellendam.

VIERKANTE IJZEREN
0,701
KRUISBOUT
met een horizontale en
een verticale !2: roef, 20
m.M. hoog en 20 m.M.
breed.
Register VII van Peilschalen enz., Bijlage nO. I
2. N°. 24.
,

Zuidwestelijk of binnenfront, nabij den westelijken hoek, 0,46.M.
rechts van het westelijk
zijvlak van den frontmuur, 0,49 M. of elf
lagen metselwerk onder
den onderkant der dekzerk.

0,920

+0,219

Noordoostelijke of dijkVIERKANTE IJZEREN
8TELLENDAM.
1,883
2,080
KRUISBOUT
Woning der hof- gevel, 3,08 M. rechts
stede
In
den van den verticaal van met een horizontale en
I
den steenen dag van het een verticale groef, 20
Adrianapolder,
toebehoorende
meest westelijke der beide I mMo hoog en 20 m.M.
aan en bewoond i oostelijke ramen, 5,70 M. breed.
I
Register VII van Peildoor D. Zaaijer links van den noordwesI
Azn. ,
gemerkt telijken gevel, 3,35 M. schalen enz., Bijlage n°.
nO. II!4.
onder de lijn der onder- 2. N°. 26.
kanten van de knoopen
van het zesde en zevende
anker gerekend uit den
zuidoostelijken gevel, ongeveer 0,12 M. boven
beganen grond.
I
I
I

+0,197

8TELLENDAM.
Woning der hofstede
in den
Adrianapolder ,
toebehoorende
aaL en bewoond
door D. Zaaijer
Azn. ,
gemerkt
n". II/4.

Zuidoostelijke gevel,
0,91 M. rechts van het
aangebouwde muurtje,
3,17 M. links van den
dijkgevel, ongeveer 0,90
M. boven beganen grond.

IJZEREN
I VIERKANTE
KRUISBOUT
een horizontale en
I met
een verticale groef, 20

I

2,633 I
i

m.M. hoog en 20 m.M.

I breed.
I

II

I

I

I
I

I

I

lOS
I

I

Gemeente
en plaats van

Hoogte in M.

Nadere

Omschrijving

plaatsbeschrijving.

van het merk.

het merk.
I

b oven I boven
AP
N.A.P. t t .
ge- I 0 nu
I vonden. I nomen.
aangeI

RONDE BRONZEN KRUISSTOLWIJK.
I Westelijke
zijgevel,
0,808
BOUT.
Hofstede,
be- I 0,92 M. rechts van den
woond door A. : voorgevel, 7,63 M. links
Ankers en toebe- van den steenen dag van
hoorende aan de het raam, ongeveer 1,;)7
wed. D. Ankers, : M. of negen en twintig
in de buurt Kool- lagen metselwerk boven !
i
wijk, aan den den grindweg.
i
grindweg
van
I
Bergambacht naar
I
Stolwijk, gemerkt
:
F, nO. 15.
f

I
Verschil
in M.

I
!

I
1

I

I

1

I
I

i

I
I

5

STOLWIJK.
Hervormde kerk
te Stolwijk.

Noordelijke gevel, onder
het meest oostelijke raam,
één laag metselwerk boven
den gedenksteen, 1,38 M.
rechts van het links en
1,61 M. links van het
rechts gelegen contrefort,
0,60 M. onder den onderkant der cordonlijst, 1,85
M. boven het cementen
plint.

RONDE IJZEREN BOUT.

3,297

6

STOLWIJK.
Hervormde kerk
te Stolwijk.

Noordelijke gevel, onder
het meest oOl"telijke raam,
1,28 M. rechts van het
links en 1,70 M. links
van het rechts gelegen
contrefort, 0,49 M. of
negen lagen metselwerk
onder den onderkant van
den gedenksteen, 0,86 M.
boven het plint, ongeveer 1,57 M. boven beganen grond.

RONDE BRONZEN KRUISBOUT.

2,308

GROOTE KRUISBOUT
en twee pijpbouten, een
331 millimeters er boven,
een 380 millimeters er
onder.

1,986

1

Cl 326

STOMPWIJK.
Noordoostelijke gevel,
Protestantsche
links van den uitbouw,
kerk te Leidschen- waarin zich de hoofddam.
ingang bevindt, 2,77 M.
van den linkerhoek, 1,47
M. boven het plint.

10~

Merken
der
Volg- nauwkeurignum- heids- .
mer. waterpassinll:en.
I
2

O2 257

Hoogte in M.
Gemeente
en plaats van

Nadere

Omschrijving

plaatsbeschrijving.

van het merk.

Verschil
boven
boven
A.P.
NAP
in M.
. . . totnu
gevonden. aangenome!). I
I

het merk.

I

I

STülIPWIJK.
"Smidsbrug" te
Leidschendam.

Bekleedingsmuur aan
de oostzijde der brug,
4,25 M. van den oostelijken rechtstandsmuur.
Het midden van den
bovenkant van den steen
ligt 0,19 M. onder den
bovenkant van den muur.
in verticale richting ge~
meten.

0,014

PEILMERKSTEEN

,I

1- 0,02

-0,034

met eene horizontale
groef en ingehakt opschrift:
D.V.O.
0,02 + A.P.

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

1

STREEFKERK.
Uitwateringsduikersluis van den
polder van Streefkerk aan de Lek,
onder Streefkerk.

Noordoostzijde van het
zuidoostelijk of binnenfront, 0,89 M. links van
den zijkant van het muurwerk, drie lagen metselwerk onder den onderkant
of 0,47 M. onder den
bovenkant
der meest
rechtsche vlechting.

2

STREEFKERK.
Huis . aan den
rivierdijk,
bewoond door J. R.
Briedé en toebehoorende aan den
polder van Streefkerk ,
gemerkt
n·'.79.

Noordwestelijke of dijkgevel, de linkerkant 1,61
M. rechts van den noordoostelijken
gevel, de
rechterkant 0,79 M.links
van den verticaal van den
steenen dag van het raam,
de bovenkant 1,745 M
onder den onderkant van
den knoop van het bovengelegen anker en ongeveer
0,61 M. boven den bovenkant der goot.

STREEFKERK.
Woning aan den
rivierdijk en den
afweg naar het
veer,
bewoond
door en toebehoorende aan de
wed. P. Boer, te
Streefkerk,
gemerkt 0 n°. 11.

Zuidwestelijke zijgevel,
nabij den zuidoostelijken
hoek, 0,18 M. rechts van
den steenen dag van een
raam, 0,27 M. links van
den voor- of dijkgevel,
3,151 M. onder den onderkant van den knoop
van het loodrecht bovengelegen anker, ongeveer
0,89 M. boven de hellende
goot.

4

RONDE IJzEREN BOUT.

3,604

PEILMERKSTEEN

4,971

5,23

+0,259

4,888

5,180

+

met eene horizontale
groef en ingehakt hoogtecijfer van 4,971 M.
+ N.A.P.

VIERKANTE IJZEREN
KRUISBOUT

met één horizontale en
twee verticale groeven,
16 m.M. hoog en 16
m.M. breed.
Register VI van PeilI
schalen enz. N°. 70.
I

0,292

110
Merken I
der
Volg- nauwkeurignum- heids- I
mer. water-I
pasI singen.

Hoogte in M.
Gemeente
en plaats van

Nadere

Omschrijving
boven

plaatsbeschrij ving.

van het merk.

het illerk

I

I

STREEFKERK.
Woning aan den
rivierdijk en den
afweg. naar het
veer, bewoond
door en toebehoorende aan de
wed. P. Boer, te
Streefkerk : gemerkt C nO. Ilo

Zuidwestelijke zijgevel,
links van het meest zuidelijke raam In den
gevel, de rechterkant
0,31 M. links van den
steenen dag van het
raam, de onderkant ruim
tien lagen metselwerk of
0,46 M. boven de voeg
strookende met den onderkant van den dorpel
onder het raam. en
ongeveer 1,32 M. boven
de hellende goot.

6

STREEFKERK.
Hervormde kerk
te Streefkerk.

Noordoostelijk muurvlak van het zuidelijke
koor in het cementen
plint, 0,18 M. rechts van
het linker contrefort,
2,06 M. links van het
rechter contrefort, 0,69
M. onder den bovenkant
van het plint, ongeveer
0,44 M. boven beganen
grond.

RONDE IJZEREN BOUT.

7

8TREEFKERK.
Hervormde kerk
te Streefkerk.

Noordoostelijk muurvlak van het zuidelijke
koor, 0,24 M. rechts van
het linker contrefort,
2,00 M. links van het
rechter contrefort, 1,82
M. onder den onderkant
der l\jst onder het raam,
drie lagen metselwerk
of 0,1.5 M. boven het
cementen plint.

RONDE BRONZEN KRUISBOUT.

8

STREEFKERK.
Hervormde kerk
te Streefkerk.

Noordelijk zijvlak van
het noordoostelijk contrefort van het zuidel~ik
koor, de linkerzij kant
van den steen ligt lil
het zuidoostelijk of voor·
vlak van het contrefort,
de rechterzij kant 0,15 M.
links van het muurvlak
van het koor, de bovenkant 0,91 M. onder den
onderkant der lijst onder
het raam, de onderkant
dertien lagen metselwerk
of 0,63 M. boven het
cementen plint.

5

1

I
',
I
I,
I
I

I

PEILMERKS'.rEEN

boven

Verschil

N.A.P.

A.P.

5,316

5,60

+0,284

3,960

+0,158

in M.
tot nu
geaangeI vonden.
nomen'l

met eene horizontale
groef en ingehakt hoogtec~ifer
van .5,316 M.

+ N.A.P.

DIJKSPEILSTEEN

met eene horizontale
merkstreep en het opschrift "Peyl 1755".
MIDDEN

MERKSTREEP.

De steen is 0,43 M.
hoog en 0,58 M. 'breed.
Register VI van Peilschalen enz. N°. 71.

2,285

3,121 I

3,802

111

I

Merken
der
Volg- nauwkeurignum- heidsmer. waterpasI singen.

Hoogte in M.
Gemeente

Nadere

Omschrijving

plaatsbeschrij ving.

van het merk.

Zuidoostelijke of dijkgevel, in den noordoostelijken pilaster, 0,21
M. rechts van den linkerzijkant, 0,24 1\1". links
van den rechterzij kant
van den pilaster, 0,15M.
boven den bovenkant van
het plint, 0,53 M. boven
den bovenkant van den
bekleedingsmuur van den
dam.

RONDE IJZEREN BOUT.

en plaats van

I

het merk.

STREEFKERK.
Gebouwtje
der
registreerende
peilschaal, op het
buitentalud van
den
rivierdijk,
aan het einde van
een dam, 1,02 M.
beneden dijkpaal
203, onder Streefkerk, gemerkt B,
no. 94.

9

10

STREEFKERK
ZuidooAtelijke of dijkGebouwtje
der I gevel, in den noordregistreerende
oostelijken pilaster, 0,13
peilschaal, op het M. rechts van den linkerbuitentalud van zijkant, 0,32 M. links
den
rivierdijk, van den rechterzij kant
aan het einde van van den pilaster, 2,09
een dam, 1,02 M. M. onder den onderkant
beneden dijkpaal van de bekroningslijst ,
203, onder Streef- 0,62 M. boven den bovenkerk, gemerkt B, kant van het plint.
no. 94.

11

STREEFKERK.
Peilput in het
buitentalud van
den
rivierd~ik,
naast
het gebouwtje
der
registreerende
peilschaal, onder
Streefkerk.

12

I' STRllEFKERK.
Dijksdoorgang in
[
I
I
i.

1
II!

de kade op den
ongeveer 30 M. beneden het gebouwtje
der
registreerende
peilschaal, tegenover de woning
gemerkt n° 95,
onder Streefkerk
rivierd~ik,

Zuidoostelijk vlak van
den achterwand; peilschaal verdeeld in centimeters, met het opschrift:
"Rijks
Peilschaal" ,
dienende ter controle
van de registreerende
peilschaal, teilende tot
5,00 M. + A.P.

Zuidoostelijk gedeelte
van den noordoostelijken
rechtstand, 0,35 M rechts
van den rechterzijkant der
zuidelijke sponning, 0,63
M. links van den zijkant
der vlechting, één laag
metselwerk onder de
tweede vlechting van
boven gerekend, 0,58 M.
onder den bovenkant der
rollaag.

boven Verschil
boven
A.P.
N.A.P.
in M.
tot
nu
geaange-I
I vonden. nomen.
5,552
1

I

RONDE BRONZEN KRUISBOUT.

6,009

NULPUNT DER
HARDSTEENEN PEILSCHAAL, I

0,179

afgeleid uit de hoogten
del' deelstrepen 4,91 M
en 4,!cl9 M. + A.P.

VIERKANTE IJZEREN
BOUT

zonder groeven, 21 m.M
hoog en 21 m.M. breed.
HOOGSTE PUNT

van den scheefgeslagen
bout.

4,599

0,000

+0,179
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Merken
der
Volg- nauwkeurignum- heidsI
mer. wate,passingen.

Hoogte in M.

1

I

13

I

14

Gemeente
en plaats van
het merk.

I

I

Omschrijving

plaatsbeschrijving.

van het merk.

1

I

I

I

I
I

N oordoosteHjke gevel,
rechts van het kelderraam, 0,90 M. rechts van
den steenen dag van dit
raam, 3,52 M. links van
den steenen dag der deur,
2,323 M. onder den onderkant van den knoop van
het loodrecht bovengelegen anker, zeven lagen
! metselwerk onder den
der rollaag
I bovenkant
boven het kelderraam.

I

I

8TREEFKERK.
Woning aan den
rivierd~jk ,
bewoond door en I
toebehoorende
aan H. de Jong, I
onder Streefkerk, I
gemerkt B. n o.ö9a.!

boven
boven
A.P.
N.A.P.
tot
nu
geaange! vonden. nomen.

f
Verschil
in M.
I

I

VIERKANTE IJZEREN
KRUISBOUT
met één horizontale en
twee verticale groeven,
16 m.M. hoog en 16m.M.
breed.
Register YI van Peilschalen enz. N°. 65.

1,920 1+0,196

1,724

I

8TREEFKERK.
Woning aan den
berivierdijk,
woond door en
toebehoorende
aan H. de Jong
onder Streefkerk,
gemerkt B.no.59a.

Noordoostelijke gevel,
rechts boven het kelderraam, de rechterkant 1,15
M. links van den steenen
dag van het raam naast
de deur , de onderkant
0,28 M. boven de voeg
overeenkomende met den
bovenkant der rollaag op
het kelderraam, en onge- I
veer 1,21 M. boven den
hellenden grond.
I

PEILMERKSTEEN
met eene horizontale
groef en ingehakt hoogtecijfer van 2,429 M.
+ N.A.P.

2,429

2,63

+0,201

8TREEFKERK.
Woning aan den
rivierdijk,
bewoond door en
toebeh·orende
aan de Wed. D.
Timmers, onder
Streefkerk,
gemerkt B. nO. 58.

Noordwestelijke of dijkgevel, links van den ingang, 4,23 M. rechts van
de scheiding van den
ouden gevel met het
nieuw aangebouwde ge·
deelte, 1,71 M. rechts
van den verticaal van
den steenen dag van het
links gelegen raam. 0,88
M. links van den steenen
dag van het rechts gelegen raam, 2,562 M.
onder den onderkant van
den knoop van het loodrecht bovengelegen anker, i
ongeveer 0,64 M. boven
den grond.

VlERKANTE IJZEREN
KRUISBOUT
met één horizontale en
twee verticale groeven,
16 m.M. hoog en 16 m.M.
breed.
Register VI van Peilschalen enz. N°. 64.

3,297

3,500

+ 0,203

I
I

15

Nadere

I

1

.
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I

I

Merken
der
Volg- nauwkeurignum- heidsmer. waterpassingen.

Gemeente
en plaats van

STREEFKERK.
Woning, aan den
beI rivierdijk,
woond door en
toebehoorende aan
de Wed. D. Timmers, onder Streefkerk, gemerkt B
nO. 58.

-

20

21

Omschrijving

plaatsbeschrijving.

van het merk.

i

I

I

19

Nadere

het merk.

I

16

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

Noordwestelijke ofd~ikPEILMERKSTEEN
3,957
gevel, links van den in- met eene horizontale
gang, de linkerkant 1,51 groef en ingehakt hoogteM. rechts van den steenen cijfer van 3,957 M.
dag van het links ge- + N.A.P.
legen raam, de rechterkant 0,73 M. links van
den steenen dag v:~n het i
rechts gelegen raam, de
bovenkant achttien lagen
metselwerk boven den
onderkant der rollaag
onder dit raam, en ongeI
veer 1,41 M. boven beganen grond.

Noordelij ke of dij kgevel,
STREElt'KERK.
Woning der hof- tusschen de beide middenstede, aan den ramen, 0,04 M. rechts van
rivierdijk,
be- een anker, 0,62 M. links
woond door D. de van den verticaal van
Baat en toebe- den steenen dag van het
hoorende aan C. ! rechts gelegen raam, tien
de Baat, onder lagen metselwerk of 0,49
Streefkerk, ge- M. onder den onderkant
merkt B nO. 15. van den onderdorpel van
het bovengelegen raam,
0,107 M. boven den bovenkant van den knoop van
het anker, ongeveer 2,05
I ~. boven beganen grond.

RONDE BRONZEN KRUISBOUT.

5,470

RONDE IJZEREN BOUT.

3,338

STREE:FKERK.
Veerhuis aan den
rivierdijk, tegenover de Bergambachtsche Stoep,
bewoond door J.
J. de Wachter,
gemerkt A nO. 86.

Noordelijke of achtergevel, westelijke hoek,
1,06 M. rechts van den
verticaal van den steenen
dag van het raam, 0,63
M. links van den westelijken zijgevel, ongeveer
0,86 M. boven beganen
grond.

STREElt'KERK.
Veerhuis aan den
rivierdijk, tegenover de Bergambachtsche Stoep,
bewoond door J.
J. de Wachter,
gemerkt A n° 86.

Noordelijke of achter- RONDE BRONZEN KRUISBOUT.
gevel, westelijke hoek,
1,10 M. rechts van den
steenen dag van het raam,
0,59 M. links van den
westelijken zijgevel, twaalf
lagen metselwerk boven
den ijzeren bout, ongeveer i
1,57 M. boven beganen I
I
grond.

I

I

4,16

+0,203

I

1

4,045

I

I

I
I
15
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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
NAP
. ..
gevonden.

het merk.

I

I
I

VIANEN.
Woning aan den
rivierdijk,
bewoond door en
toebehoorende
aan T. den Hertog,
gemerkt C, nO. 9.

Noordelijke of dijkgevel, ten oosten van het
middenraam , O,22 M.
rechts van den verticaal
van den steenen dag
van het links geplaatste
venstertje, 1,38 M. links
van den steenen dag van
het middenraam , Vler
lagen metselwerk boven
de rollaag op het reeds
gemelde raampje, ongeveer 1,97 M. boven beganen grond.

RONDE IJZEREN BOUT.

2

VIANEN.
Sluisknechtswoning bij de Wilhelminasluis, gemerkt C, n°. 20
en 21, te Vianen.

Noordelijke zijgevel,
4,l:J5 M. rechts van den
achtergevel van het aangebouwde gedeelte, 2,04
M. links van den voorgevel, 1,57 M. boven het
cementen plint, ongeveer
1.l:J2 M. boven beganen
grond.

RONDE IJZEREN BOUT.

5,224

3

VIANEN.
Sluisknechtswoning bij de Wilhelminasluis , gemerkt C, nO. 20
en 21, te Vianen.

RONDE BRONZEN KRUISBOUT.

5,570

Noordelijke

zijgevel,

aangenomen.

in M.

i

4,280 i

1

5,02 M. rechts van den

Verschil

boven
A.P.
tot nu

achtergevel van het aangebouwde gedeelte, 1,96
M links van den voorgevel, zes lagen metselwerk boven den ronden
ijzeren bout, 1,92 M
boven het cementen plint.
I

6

VIANEN.
Schutsluis, tusschen het Zederikkanaal en de voorhaven aan de Lek,
genaamd "Wilhelminasluis", te
Vianen.

Noordelijk gedeelte van
NULPUNT DER
-0,129
den oostelijken dag van HARDSTEENEN PEILSCHAAL,
den westelijken rechtstand afgeleid uit de hoogten
van het buitensluishoofd, der deelstrepen 5,96 M.
links van de buitenschot- en 6,00 M. + AP.
balki:lponning. peilschaal
uitgehakt in de hardsteenen blokken. en verdeeld in centimeters door
groeven. tellende tot 6,40
M. + A.P

0,000

+0,129

7

VIANEN.
Schutsluis, tusschen het Zederikkanaal en de voorhaven aan de Lek,
genaamd "Wilhelminasluis", te
Vianen.

Oostelijke dag van den
rechtstand
westelijken
van het buiten sluishoofd,
in de hardsteenen blokken van den slagstijl der
buitenpuntdeur, de schaal
is verdeeld in centimeters
door ingehakte groeven,
met het opschrift:
"Rijks Peilschaal boven
A.P.", tellende tot 6,.50
M. + A.P.

0,128

0,000

+0,128

NULPUNT DER
HARDSTEENEN PEILSCHAAL,

afgeleid uit de hoogten
der deelstrepen 6,03 M.
en 6,12 M. + A P.

115
I

Merken
der
Volg- nauwkeurignum- heidsmer. waterpasI singen.
I
8

Gemeente
en plaats van

Nadere

Omschrijving

plaatsbeschrijving.

van het merk.

het merk.
I
I
I

boven Verschil
boven
A.P.
N.A.P.
tot nu II in M.
ge·
aange- i
I vonden. nomen. I
I

Oostelijke dag van den
NULPUN'l' DER
--0,126
0,000 +0,126
westelijken
rechtstand HARD5TEl!:NEN PEILSCHAAL,
van het middensluishoofd, afgeleid uit de hoogten
in de hardsteenen blokken der deelstrepen 4,43 M
,
van den slagstijl der en 4,53 M + A.P.
I
middenpuntdeur ,
de
I
schaal is verdeeld in centimeters door ingehakte
groeven, met het opschrift: "Rijks Peilschaal
boven A P.", tellende tot
4,60 M. + A.P.

VIANEN.
Schutsluis, tUI:!schen het Zederikkanaal en de voorhaven aan de Lek,
genaamd "Wilhelminasluis", te
Vianen.

!

9

Hoogte in M.

Oostelijke dag van den
:rechtstand
westelijken
van het benedensluishoofd, in de hardsteenen
blokken van den slagstijl
der benedenpuntdeur, de
schaal is verdeeld in centimers door in/!ehakte
groeven, met het opschrift·
"Rijks Peilschaal boven
A.P.", tellende tot ö,OO M.
+ A.P

VIANEN.
Schutsluis, tusschen het Zederikkanaal en de voorhaven aan de Lek,
I,
genaamd "WilI
helminasluis", te
Vianen.

I

I

10

VIANEN.
Schutsluis, tusschen het kanaal
ter verbinding van
Amsterdam met
de Mel'wede en de
voorhaven aan de
Lek te Vianen.

Buitenfront van den
rechtstand
westelijken
van het buitensluishoofd,
1,84 M. rechts van den
baksteenkant van het
tweede hoekblok van
boven, 2,17 M. links van
den westelijken hoek van
het muurwerk, vijf lagen
metselwerk onder den
onderkant of 0,51 M
onder den bovenkant der
dekzerk.

L1

VIANEN.
Schutsluis, tusschen het kanaal
ter verbinding van
Amsterdam met
de Merwede en de
voorhaven aan de
Lek te Vianen.

Buitenfront van den
rechtstand
westelijken
I van het buitensluishoofd,
de linkerkant 1,73 M.
rechts van den baksteenkant van het tweede
hoekblok van boven, de
rechterkant 1,80 M.links
van den westel~iken hoek
van het muurwerk, de
bovenkant 1,64 M. onder
den bovenkant der dekzerk.
I

NULPUNT DER
-0,113
HARDSTEENEN PEILSCHAAL,
afgeleid uit de hoogten
der deelstrepen 2,96 M.
en 2,97 M + A.P.

RONDE IJZEREN BOUT.

6,665

PEILMERKSTEEN
met eene horizontale
groef zonder ingehakt
hoogtecijfer.

5,426

I

0,000

+0,113
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I

I

Merken
der
Gemeente
Volg- nauwkeurigen plaats van
nUID- heidswaterhet merk.
mer.
passingen.
I
I
I
I
12 i
I VIANEN.
I
i Schutsluis, tusschen het kanaal
ter verbinding van
Amsterdam met
de Merwede en de
voorhaven aan de
Lek te Vianen.

13

I

14

I

Hoogte in M.
Omschrijving

Nadere
plaatsbeschr~iving.

I

van het merk.

I
II

boven Verschil
boven
A.P.
N.A.P. tot
in M. ,
nu
geI
aangeI vonden. nomen. I

I

I
Westelijke dag van den
NULPUNT DER
-0,131
oostelijken rechtstand van HARDSTEENEN PEILSCHAAL,
het buitensluishoofd, in afgeleid uit de hoogten
de hardsteenen hoek- der deelstrepen 6,03 M.
onmiddellijk en 6.12 M. -+- A.P
blokken
links van de buitenschotbalksponning ; de schaal
is verdeeld in centimeters
door ingehakte groeven,
met het opschrift: "Rijks
Peilschaal boven AP",
tellende tot 6,70 M. + AP

VIANEN.
Schutsluis, tusschen het kanaal
ter verbinding van
Amsterdam met
de i\l erwede en de
voorhaven aan de
Lek te Vianen.

Binnenfront van den
westelijken rechtstand van
middensluishoofd,
het
4,11 M. rechts van den
westelijken hoek van het
muurwerk, 3,53 M. links
van den baksteen kant van
het hoogste hoekblok,
vijf lagen metselwerk
onder den onderkant of
0,50 M. onder den bovenkant der dekzerk.

VIANEN.
Schutsluis, tusschen het kanaal
ter verbinding van
Amsterdam met
de Merwede en de
voorhaven aan de
Lek te Vianen

Binnenfront van den
PEILMERKSTEEN
rechtstand met eene horizontale
westelijken
van het middensluishoofd, groef, zonder ingehakt
de linkerkant 4,10 M. hoogtecijfer
rechts van den westelijken
hoek van het muurwerk,
de rechterkant 3,22 M.
links van den baksteenkant van het hoogste
hoekblok. de bovenkant
0,64 M. onder den bovenkant der dekzerk.

0,000 1+0,131

I

i

5,064

RONDE IJZEREN BOUT.

4,806

I
-

15

VIANEN.
Schutsluis, tusscher.. het kanaal
ter verbinding van
Amsterdam met
de Merwede en de
voorhaven aan de
Lek te Vianen.

Binnenfront van den
westelij ken
rechtstand
van het binnensluishoofd,
1,59 M. rechts van den
westelijken hoek van het
muurwerk, 1,48 M. links
van den baksteenkant
van het hoogste hOE'kblok, vijf lagen metselwerk onder den onderkant of 0,50 M. onder den
bovenkant der dekzerk

RONDE IJZEREN BoUT.

3,330

!

I

I

I

I
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Merken
der
Volg- nauwkeurignum- heidsmer. waterpasI sinll:en.
16

Hoogte in M.
Gemeente
en plaats van

Nadere

Omschrijving

plaatsbeschrijving.

van het merk.

het merk.

I
Binnenfront van den
westelijken rechtstand van
het binnensluishoofd, de
linkerkant 1,60 M. rechts
van den westelijken hoek
van het muurwerk, de
rechterkant 1,11 M.links
van den baksteenkant van
het hoogste hoekblok, de
bovenkant 0,70 M. onder
den bovenkant der dekzerk.

VIANEN.
Schutsluis, tusschen het kanaal
tel' verbinding van
Amsterdam met
de Merwede en de
voorhaven aan de
Lek te Vianen.

PEILMERKSTEEN
met eene horizontale
groef, zonder ingehakt
hoogtecijfer.

boven
boven
NAP
A.P.
. .. totm
ge1
aangevon d en. nomen.
1

3,011

!

VIANEN.
Schutsluis, tusschen het kanaal
ter verbinding van
Amsterdam met
de Merwede en de I
voorhaven aan de
Lek te Vianen. I
'I

1

!

Westelijke dag van den
oostelijken rechtstand van
het binnensluishoofd, in
de hardsteenen blokken
van den slagstijl der
binnenpuntdeur, de schaal
is verdeeld in centimeters
door ingehakte groeven,
met het opschrift: "R~iks
Peilschaal boven A.P.",
tellende tot 3,30 M. +
A.P.

VIANEN.
Hofpoort
Vianen,

te

i

I

I
i
I

"

I
I
II

i
I

NULPUNT DER
1- 0,136
HARDSTEENEN PEILSCHAAL, I
afgeleid uit de hoogten
der deelstrepen 2,63 M., I
2,75 M., 2,92 M., 3,05 ,
M. en 3,22 M. + A P I
I

0,000

1+

0 ,136

i
II

I

I,
I

!

19

in M.

I

i

17

Verschil

DIJKSPEILSTEEN
I
I Westzijde
van
den
, noordelijken vleugel van van de Vijf Heeren- I
den
borstweringsmuur landen, met merkstreep
buiten de poort, de lin- hoog 0,02 M. in het
kerkant 0,45 M. rechts midden, en opschrift:
van het einde des vleu- "Vijf Heere Pyl, 1741". I
gels, de rechterkant 0,10 MIDDEN DER MERKSTREEP.
De steen is 0,40 M.
M. links van den linkerzijkant van den borst- hoog en O,6,1j M. breed. I
De merkstreep is half I
weringspilaster, de boveni
kant 0,24 M. onder den afll:ebrokkeld.
Register V van Peil- !
bovenkant der rollaag.
schl:~.len enz. N°. 1~3 en I
RegIster VI , N. 2.!
KraijenhOff,HYdr.waarn"j'
IIde afd., nO. 21, aanmerkingen.
I

I

5,643 1+0,086

5,557

'I

(volgens
I Registers
i
en
volgens
Hvdr.
W;;arn.)

I

21

VIANEN.
i Hofpoort te
Vianen.

Noordelij ke pilaster van
den
borstweringsmuur
buiten de poort, westzijde, de linkerkant 0,19
M. rechts van het noordelijk, de rechterkant
0,19 M. links van het
zuidelijk zijvlak van den
pilaster, de bovenkant
0,21; M. onder den onderkant of 0,38 M. onder den
bovenkant der dekzerk.

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

I

6,20

PEILMERKSTEEN
I
6,096
met eene horizontale I
groef In het midden, i
en opschrift: "Water- I
hoogte van 16 Maart
1876, 6,20 M. + A.P." I
De steen is 0,20 M. I
hoog en 0,30 M. breed

+0,104

!

I

I

i
,I'

I
i---I----1----1
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Merken I
der
Volg- nauwkeuri~

nummer.

I

Hoogte in M.
Gemeente

Kadere

en plaats van

heidswaterpassingen.

plaatsbeschrij ving.

2

van het merk.

het merk

I
1

Omschrijving

I

VIER POLDERS.
Woning in den
Vekhoekschen
polder, aan den
,
afweg van den
rivierdijk
naar
den polder, bewoond door A.
Barendrecht en
toebehoorende
aan
C. Touw,
gemerkt nO. 115.

Zuidoostelijke
gevel,
4,36 M. rechts van den
zuidwestelijken gevel, 0,.66 i
M. links van den noordoostelijken gevel, VIer
lagen metselwerk onder
den onderkant van den
houten onderdorpel van
het nabij gelegen raam,
ongeveer 0,59 Mboven
beganen grond.

I

RONDE IJZEREN BOUT.

boven
N.A.P.
geI vonden.

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

I 0,005

"I

i

VIER POLDERS.
Woning in den
Vekhoèkschen
polder, op den
hoek van den
rivierdijk met den
binnendijk van
den polder Nieuw-I
land,
bewoond
door P. Honteny
en toebehoorende I
aan A. SCheygrOnd ·
te Vier Polders, l
gemerkt n°. 110. I

Noordwestelijke gevel,
2,24 M. rechts van den
steenen dag van het
raam, 0,38 M. links van
den zuidwestelijken gevel,
0,80 M. onder de muurplaat, ongeveer 1,73 M.
boven beganen grond.

RONDE BRONZEN KRUISBOUT.

1,214

VIER POLDERS.
Wouing in den I
polder ~ieuwland,
op den hoek van I
den rivierdijk met
den
hinnendijk
van den Vekhoekschen polder, bewoond door en
torbehool'ende
aan de Wed. A.
Schrooten ,
~e
merkt nO. l1':l.

Zuidoostelijke zijgevel,
0,10 M. rechts van den
zuidwestelijken gevel, 1,91
M. links van den steenen
dag van het zuidelijke
raam in dezen gevel, 1,25
M. onder den onderkant
van den knoop van het
schuin
bovengelegen
anker, ongeveer 0,93 M.
boven beganen grond.

VIEl{KANTE IJZEREN
KRUISBOUT

1,783

1,910

+0,127

VIER POLDERS.
Woning in der.
polder Nieuwland,
op den hoek van
den rivierdijk met
den
binnendijk
van den Vekhoekschen polder, bewoond door A.
van den Heuvel,
toebehoorende
aan de Wed. A.
Schrooten,
gemerkt nO. 112.

Zuidoostelijke zijgevel,
de linkerkant 0,16 M.
rechts van den zuidwestelijken gevel, de rechterkant 1,49 M. links van
den steenen dag van het
zuidelijke raam in dezen
gevel, de bovenkant 1,095
M. beneden den onderkant van den knoop van
het bovengelegen anker.

1,819

1,947

+0,128

1

3

4

met één horizontale en
twee verticale groeven,
16 m.M. hoog en 16 m.M
breed.
Register IV van Peilschalen enz., 2de ged.,
n O• 68 en Register VI
van
Peilschalen enz.
N°. 205.

PEILMERKSTEEN

met eene horizontale
groef en ingehakt hoogtecijfer van 1,947 M. + A.P.

119
Merken I
der
Volg- na.uwkeurignum- heidsmer. waterpasI singen.

2

Hoogte in M.
Gemeente

Nadere

Omschrijving

plaatsbeschrijving.

van het merk.

en plaats van
I

het merk.
I

Noordelijke gevel; de
linkerkant van den steen
ligt 3,30 M. rechts van
den linkerhoek van den
gevel, de onderkant ongeveer 0,16 M. boven beganen grond.

PEILMERKSTEEN
met eene horizontale
groefen ingehakt hoogtecijfer van i:,84 M. + A.P.

3,663

3,84

VLAARDINGEN.
Koestal, staande
buitendijks aan
het westeinde der
stad, in 1882 toebehoorende aan
W.
Moerman ,
naast het huis,
gemerkt nO. 64.

0,12 M. beneden den
onderkant van laatstgenoemden peilmerksteen
0,42 M. rechts van het
eerst6 muuranker.

VIERKANTE KRUIsBOUT
met enkele sporen van
eene horizontale en twee
verticale groeven, 20
m.M. hoog.
HET MIDDEN VAN DEN
BOUT.
Waterstaatsregister VI,
Nieuwe Maas, N°. 160a.

3,413

3,,59

Westzijde, links van
den ingang, 0,47 M. rechts
van het linker contrefort,
0,83 M. links van den
kant der nis waarin de
deur geplaatst is, 1,17 M.
van de deuromlijsting ,
0,68 M. boven het plint,
ongeveer 1,80 M. boven
beganen grond.
Westelijke gevel, 0,4~5
M. van den linker hoekpilaster, 0,56 M. boven
den uitspringenden band.

3

Cl 353

4

Cl 354

VLAARDINGEN.
Gebouwtje voor
de rijkspeilschaal,
aan het benedeneinde der haven.
!

5

7

L

in M.

I

VLAARDINGEN.
Koestal, staande
buitendijks aan
het westeinde der
stad, in 1882 toebehoorende aan
W.
Moerman,
naast het huis,
gemerkt nO. 64.

VLAARDINGEN.
Toren van de Protestantsche kerk.

Verschil

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

I
I
I
VLAARDINGEN. I Zuidwestelijke gevel.
Gebouwtje voor I De peilschaal is bevestigd
de rijkspeilschaal, i tegen eene plank en veraan het beneden- deeld in centimeters, met
einde der haven. het opsch.rift: "Rijks PeilI schaal 3,30 M. + A.P.",
I tellende van 2,33 M. tot
I 3,30 M. + A.P.

VLAARDINGEN. I De bout ligt 0,08 M.
Paaljuk aan den I rechts van den rechterzuidwestelijken
I zijkant van de plank der
hoek van het ooste- peilschaal, 0,26 M. links
lijk havenhoofd te van den rechterkant der
VIaardingen.
sloof en 0,09 M. onder
den bovenkant der sloof.

+0,177

+0,177
I
!

I
GROOTE KRUIsBouT.
. 4,829
en twee pijpbouten, een
359 millimeters er boven,
een 263 millimeters er
onder.

PIJPBOUT
en twee kleine ronde
kruisbouten . een 272
millimeters ~r boven, een
246 millimeters er onder.
(Volgens waterpassing
van den Alg. Dienst van
den Waterstaat. Procesverbaal n01525 gevonden
3.774 M. + N.A.P.).
NULPUNT DER
GEËMAILLEERD IJzEREN
PEILE'CHAAL,
afgeleid uit de hoogten
der deelstrepen 3,25 M
en 3,30 M. + A.P.

RONDE IJZEREN BOUT.

3,844

1 - 0,] 62

0,000

+ 0,162

2,116

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

Merken I
der
Volg- nauw-

k'U,;g-1

num- . heidsmer. waterpassingen·1
I

I

Hoogte in M.

i

I

Gemeente

Nadere

en plaats van

piaatsbeschrij ving.

het merk.

Omschrijving
I
I

van het merk.

I
I

I

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

Verschil
in M.
I

I

C2 278 I VLAARDINGEN.
"Delfiandsche
I
sluis", schutsluis
!
en uitwateringsI
sluis van DelfI land.

8

PEILMERKSTEEN
0,647
met eene horizontale I
groef en ingehakt hoogtecijfer van 0,81 M. + A.P.

Naar het westen gekeerd
muurvlak van denzuidelijken binnenvleugelmuur,
de linkerkant van den
steen ongeveer 1,6,1'> M.
van den linkerhoek van
den muur, het midden
van den bovenkant van
den steen ligt 0,70 M.
onder den bovenkant van
den muur verticaal gemeten.

0,81

I

VLAARDINGEN.
Huis, bewoond
door den sluiswachter van de
Delfiandsche
schutsluis.
I

Zuidoostelijke zijgevel,
0,91 M. rechts van de
raamomlijsting van het
linkerraam, 0,.1)8 M. links
van de raamomlijsting
van het rechterraam, 1,34
M. boven het plint en
ongeveer 1,88 M. boven
den beganen grond.

RONDE IJZEREN BOUT.

4,926

11

VLAARDINGEN.
Uitwateringssluis
van Delfiand genaamd Rijswijksche sluis.

Frontmuur van het
binnensluishoofd straatzijde, 0,235 M. beneden
den onderkant van den
sluitsteen.

RONDE IJZEREN BOUT.
Waterpassing van den
Alg. Dienst van den
Waterstaat.
Proces-Verbaal
N°. 1557.

2,849

8

VLAARDINGERAMBACHT.
In- en uitlaatsluis
te Vijfsluizen.

Noordzijde van het
oostelijk landhoofd, links
uit den westelijken hoek
1,38 M., beneden bovenkant muur 0,606 M.

PEILMERKSTEEN
met ingehakt hoogtecijfer van 4,339 M.+ D.P.
Waterpassing van den
Alg. Dienst van den
Waterstaat.
Proces-Verbaal
NO. 1557.

3,997

VLAARDINGERAMBACHT.
In- en uitlaatsluis
te Vijfsluizen.

Noordzijde van het
oostelijk landhoofd, links
uit den westelijken hoek
1,38 M., beneden bovenkant muur 0,183 M.

RONDl<J IJZEREN BOUT.
Waterpassing van den
Alg. Dienst van den
Waterstaat. "
Proces-Verbaal
N°. 1557.

4,420

10

I

I

9

1

+0,163
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Merken
der
Voig- nauwkeurignum- heidsmer. waterpassingen.

1

Hoogte in M.
Gemeente
en plaats van

Nadere

Omschrijving

plaatsbeschrijving.

van het merk.

het merk.

Verschil
inM.

1

HOOFmlERK
I 4,072 I
en twee pijpbouten, een
358 millimeters er boven,
I
een 331 millimeters er
onder.
1
I
i
I

Zuidelijke gevel, 2,59
M.
rechts van het voorI
uitspringende gedeelte,
I waarin zich de deur be1 vindt, 1,03 M. boven het
plint.

VOORBURG.
Protestantsche
kerk.

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

1

1

1

11------- ------1---1'
1

1

1

VOORSCHOTEN.
Protestantsche
kerk.

I

Westelijke gevel, links
van den linker ingang,
0,85 M rechts van den i
hoekpilaster, 0,66 M boveni
den schuinen kant van ;
den gemetselden sokkel, I
ongeveer 2,06 M. boven I
be~anen grond.
I
1

1

I

HOOFDMERK
en twee pijpbouten, een
443 millimeters er boven,
een 414 millimeters er
onder.

Zuidwestelijke gevel,
rechts van den ingang,
in den pilaster tusschen
de beide raamdeuren
der machinekamer, 0,28
M. van den linkerkant
en 0,28 M. van den I
rechterkant des pilasters, I
1,26 M. boven het plint. '

Delf~auw.

1
1

1

1

1

:

VRIJENBAN.
Stoomgemaal, genaamd "VanWoerden", van den
Zuidpolder van

---1

I

I

1

PIJPBOU'f
I 2,060 I
en twee kleine ronde ,
kruisbouten , een 354
millimeters er boven,
een 370 millimeters er
onder.
I
,I

i
i

1-1-

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

1

ZWARTEWAAL.
Raadhuis te
Zwartewaal.

Noordelijke hoek van
den zuidoostelijken of
voorgevel, 0,83 M. rechts
van den verticaal van
den steenen dag van het
I noordelijke raam, 0,51 M.
links van den zijgevel,
0,13 M. boven het plint,
0,57 M. boven de stoep.

i

I
,

I

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

1

3,676

I

RONDE IJZEREN BOUT.

1

3,678 I
i

I

I
I

i
1

2

Noordelijke hoek van
ZWARTEWAAL.
den zuidoostelijken of
Raadhuis te
I voorgevel, 0,61 M. rechts
Zwartewaa1.
van den steenen dag
van het noordelijke raam,
0,73 M. links van den
zijgevel, 0,36 M. boven
het plint, 0,81 M. boven
de stoep.

RONDE IJZEREN BOUT.

3,910

1

i
I

i

I

16

1

122
Merken
der
Volg- nauwkeurignum- heidsmer. water·
i
pasI singen.

Hoogte in M.
Gemeente

Nadere

en plaats van

plaatsbeschrijving.

Omschrijving
van het merk.

het merk.
II

boven
N.A.P.
gevonden.

i

I

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

3

ZWARTE WAAL.
Duikersluis van
den polder van
Zwartewaal , in
den
rivierdijk
onderZwartewaal.

Westelijke hoek van
het zuidwestelij k of binnenfront, 0,75 M. rechts
van het einde van den
frontmuur, 0,40 M. onder
den bovenkant der vlechting.

I 0,577
VIERKA!'TE IJzEREN
KRUISBOUT
(eenigszins scheef geslagen), met één horizontale en twee verticale groeven, 16 m.M.
hoog en 16 m.M. breed.
Register IV, 2de ged.,
n O. 66 en Register VI,
n O. 203 van Peilschalen
enz.
(De bout zit eenigszins los).

0,690

+0,113

4

ZWARTEWAAL.
Duikersluis van
den polder van
Zwartewaal , in
den
rivierdijk
onderZwartewaal.

Westelijke hoek van
het zuidwestelijke of binnenfront, de linkerkant
0,21 ~l. rechts van het
einde van den frontmuur, de bovenkant 0,28
M. onder den bovenkant
der vlechting.

PEILMERKSTEEN
met een horizontale groef
en ingehakt hoogtecijfer
van 0,583 M. + A.P.

0,472

0,583

+0,111

RONDE IJZERJ<JN Bom.'.

1,945

RONDE BRONZEN KRUISBOUT.

2,530

I

5

ZWARTEWAAL.
Zuidwestelijke of voorWoning der hof- " gevel, 0,35 M. rechts
stede, in den van den verticaal van
polder "de Onder- I den steenen dag van
neming",
ten I het links van den innoorden van den I gang gelegen raam, 0,52
riVierdijk,beWOondl M. links van den steenen
door A. Roden- dag der deur, 0,27 M. of
burg en toebe- vijf lagen metselwerk
hoorende aan de boven het plint, ongeveer
dames Hofkens 0,81 M. boven beganen
te 's Gravenhage, grond.
gemerkt nO. 112a.

6

ZW ART}i~WAAL.
Woning der hofstede, in den
polder "de Onderneming",
ten
noorden van den
rivierdijk,bewoond
door A. Rodenburg en toebe- ,
hoorende aan de
dames Hofkens
te 's Gravenhage,
gemerkt nO. 112a.

l

Zuidwestelijke of voorgevel, 0,35 M. rechts
van den steenen dag van
het links van den ingang
gelegen raam, 0,02 M.
links van den steenen
dag der deur, 0,85 M. of
zeventien lagen metselwerk boven het plint,
ongeveer 1,40 M. boven
beganen grond.
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I Merken
IVolgu_,_
der
nauwkeurignum- heidsmer. waterpasI singen.
1

Hoogte in M.
Gemeente
en plaats van

Nadere

Omschr~jving

plaatsbeschrijving.

van het merk.

het merk.

ZWIJNDRECHT.
Protestantsche
kerk.

Zuidzijde, beneden en
links van het tweede
raam van den linkerkant, 1,73 M. links van
het tegen de kerk staande
gebouwtje, 1,77 M. rechts
van het contrefort, 0,82
M. boven het plint, onI geveer 1,65 M. boven beganen grond.

2

Zuidwestelijke vleugelZWIJNDRECHT.
Viaduct in den I muur van het zuidoostestaatsspoorweg van lijk landhoofd, 0,57 M.
Rotterdam naar rechts van den westelijDordrecht, over ken hoek, 6,27 M. links
den grindweg van l van den schuinen bovenZwijndrecht naar I kant van den muur,
Heerjansdam, bij I 1,21 M. boven het hardde halte Zw\in- steenen plint, ongeveer
1,56 M. boven beganen
drecht.
grond.

3

ZWIJNDRECHT.
Gedeelte van het
huis,
genaamd
"de Steenen Kamer", buiten den
Ringdijk, aan de
Oude Maas, bewoond door P. de
Goede, toebehoorende aan C. L.
Schepp en Zoon,
gemerkt H, nO. 44.

Noordwestelijke voorgevel, westelijk einde,
de linkerkant 5,26 M.
rechts van den steenen
dag der deur en 1,51 M.
rechts van den steenen
dag van het meest rechts
gelegen raam, de rechterkant 0,36 M. links van
den westelijken hoek,
de bovenkant 3,31 M.
onder den loodrecht bovengelegen ankerknoop ,
de onderkant 0,312 M.
boven den bovenkant
van den knoop van het
lager gelegen anker, ongeveer 0,42 M. boven de
bestrating.

ZWIJNDRECHT.
Gedeelte van het
huis,
genaamd
"de Steenen Kamer", buiten den
Ringdijk, aan de
Oude Maas, bewoond door P. de
Goede toebehoorende aan C. L.
Schepp en Zoon,
gemerktH, nO. 44.

Zuidwestelijke zijgevel,
de linkerzijkant 0,10 M.
rechts van het muurtje,
de reehterzijkant 0,41 M.
links van den steenen
dag van het kelderraampje , de onderkant
ongeveer 0,50 M. beneden
den beganen grond.

4

HOOFDMERK

boven Verschil
boven
A.P.
N.A.P.
in M.
tot
nu
gevonden. aange- I
nomen. I
2,136

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

RONDE BRONZEN
BOUT.

KRUIs-

PEILMERKSTEEN

3,245

4,198

4,412

+ 0,214

3,263

3,480

,+ 0,217

met eene horizontale
groef en ingehakt hoogtecijfer van 4.198 M. +
N.A.P.

DIJKSPEILSTEEN

met een pijl en het
opschrift: "Z.W. 1794
Pijl van den dijk".
De steen is 0,26 M.
hoog en 0,36 M. breed.
PUNT VAN DEN PIJL.

Register IV van Peilschalen enz., 2de ged.,
nO. 3. Register VII,
nO. 37.
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Merken I
der
Volg- nauwkeurignum- heidsmer. water- i
.pas- I
smgen'l

Hoogte in M.
Gemeente
en plaats van

Nadere

Omschrijving

plaatsbeschr~iving.

van het merk.

het merk.

I

5

6

7

8

O2 1661 ZWIJNDRECHT.
Huis, gemerkt B,
I
nO. 11, bewoond
I door H. T. Zeedijk
!
en toebehoorende
I
aan L. van der
I
Ven Azn., recht
tegenover
den
rijksweg eerste
klasse van Rotterdam naar Breda.

Noordelijke of voor-I
gevel, de rechterkant I
van den peilmerksteen I
ligt 0,013 M. links van \
den rechterhoek van den I
gevel, de onderkant 0,38 I
M. boven het plint.
I
I
I

Noordelijke voorgevel,
ZWIJNDRECHT.
Huis, buitendijks, westelijk einde, de lintegenover
den I kerkant 0,21 M. rechts
rijksweg
eerste, van den verticaal van den
klasse van Rotter- I steenen dag van het
dam naar Breda, meestrechtsgelegen raam,
rechterkant komt
bewoond
door de
H, T. Zeedijk en overeen met den noordwestelijken hoek, de
toebehoorende
aan L. van der bovenkant 0,3!-i M. onder
Ven Azn., ge- den onderkant van den
merkt B, nO. 11. bovengelegen peilmerksteen, ongeveer 0,11 M.
boven beganen grond.
ZWIJNDRECHT.
Stal van de herberg, buitendijks
aan den afweg van
het veer, bewoond
door en toebehoorende aan de Wed.
J. Pieterman, gemerkt nO. 9.

\Vestelijke voorgevel,
zuidelijk einde, 0,85 M
rechts van den steenen
dag der staldeur, 0,\:13
M. links van den zuidelijken hoek, 2,553 M.
onder den onderkant
van den knoop van het
ongeveer loodrecht bovengelegen anker, ongeveer 0,53 M. boven beganen
grond.

ZWIJNDRECHT.
Stal van de herberg, buitendijks
aan den afweg van
het veer, bewoond
door en toebehoorende aan de Wed.
J. Pieterman, gemerkt n". 9.

Westelijke voorgevel,
zuidelijk einde, de lino
kerkant 0,57 'M. rechts
van den steenen dag der
staldeur, de rechterkant
0,87 M. links van den
zuidelijken hoek,
de
bovenkant 1,67 M. onder
den onderkant van den
knoop van het ongeveer
loodrecht bovengelegen
I anker, de onderkant ongeveer 1,17 M. boven
beganen grond.

P~;ILMERKSTEEN

Verschil
boven
boven
A.P.
NAP
in M.
tot nu
. ..
geaangeIvonden. I nomen. I
3,764

3,99

+0,226

3,268

3,490

+0,222

3,002

3,220

+ 0,218

3,762

3,98

+0,218

met eene horizontale
groef en ingehakt hoogtecijfer van 3,99 M. +
A.P.

DIJKSPEILSTEEN

met eene horizontale
groef, waarboven het
opschrift: "Pijlsteen van
den hoogen dijck van
den i:3wijndrechtsen waert
van jaer 1633".
BOVENKANT.

Regil:lter IV van Peilschalen enz., 1ste ged.,
nO. 82. Register VII,
n°. 31.

VIERKANTE IJZEREN
KRUISBOUT

met één horizontale en
twee verticale groeven,
17 m.M. hoog en 17 m.M.
breed.
Register IV van Peilschalen enz., 1ste ged.,
nO. 83, 2de ged., nO. 1.
Register VII, nO. 32.

PEILMERKSTEEN

met eene horizontale
groef en ingehakt hoogtecijfer van 3,98 M. +
A.P.

-I
I
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LIJST

DER

GEMEENTEN, waarm verkenmerken voorkomen.

Bladz.

H.

A.

Arkel

1-3
3, 4
4, 5
5, 6

Asperen

6-8

Alblasserdam
Ameide.
Ammerstol

Haastrecht

44, 45

Hagestein .

45, 46
47-49
50-52
52, 53
54, 55
55, 56
56
57
57

Hardinxveld
Heenvliet
Heerjansdam.
Heinenoord

B.

Hekelingen

Barendrecht (Oost- Ëm West-)

8

Hellevoetsluis

Beijerland (Nieuw-)

9

Hellevoet (Nieuw) .

9-11
11-14
14, 15

Beijerland (Oud-)
Bergambacht.
Brielle

Hillegom

J.

D.

57, 58

IJsselmonde
Dordrecht.

15, 16
16-20

Dubbeldam

20-25

Delft.

E.

25-27

Everdingen

Geervliet
Goedereede
Gorinchem
Gouda
Gouderak
's-Gravendeel.
's-Gravenhage
's-Gravezande

K.

Katwijk

5\:}

Kedichem

60
61-63

Krimpen aan de Lek

G.
27
28-30
30-35
35-37
37
38, 39
39-43
43, 44

Bladz.

L.

Leerdam
Leiden
Lekkerkerk
Lekkerland (Nieuw)
Lisse.
Loosduinen

64, 65
65
65-67
67-73
73
73

126

••

Bladz.

S.

73, 74
74-76
76, 77
77, 78
78

Maasland.
Maassluis.
Melissant .
Monster
Mijnsheerenland

Bladz.

Sassenheim .

Stompwijk

94
94
95
96-98
98
99-103
103
.103-105
· 105-107
108
· 108, 109

Streefkerk

· 109-113

Schelluinen .
Schiedam.
Schoonhoven
Schoonrewoerd.
Sliedrecht

N.

Soeterwoude

78
79

Naaldwijk
Nieuwenhoorn .

79
79-81
81

Ouddorp .
Overschie.

P.

Pernis .
Puttershoek.

Rijnsburg.
Rijswijk
Rotterdam
Rozenburg

114-117
118
119, 120
120
121
121
121

Vier Polders
Vlaardingen.
Vlaardinger. Ambacht
Voorburg.

R.
Ridderkerk

V.
Vianen

81, 82
82, 83
83

Papendrecht.

Stellendam
Stolwijk

O.
Oegstgeest

Spijkenisse

Voorschoten .

83, 84
84
84
85-88
88-94

Vrijenban.

Z.
Zwarte waal .
Zwijndrecht .

· 121, 122
· 123, 124

HOOGTE VAN VERKENMERKEN
volgens •. A.P.

GEVONDEN BIJ DE

NAUWKEURIGHEIDSWATERPASSINGEN
EN DE

waterpassingen van den A.lgemeenen Dienst
van den Waterstaat.

XI.

PROVINCIE ZEELAN O.
... ...... . ..

'S-GRA VENHAGE.
1906.

VOO R B E R 1: 0 H T.

In aansluiting aan het net der nauwkeurigheidswaterpassingen van de Nederlandsche Rijkscommissie
voor graadmeting en waterpassing en van den Algemeenen Dienst van den Waterstaat, werden door dien
dienst in het tijdvak 1887-1891 verschillende gewone waterpassingen verricht, voornamelijk met het doel
de hoogteligging van de nulpunten van de peilschalen langs de hoofdrivieren, de Zeeuwsche stroomen, de
;Noordzee en de Zuiderzee, ten opzichte van het vergelijkingsvlak, zooals dat door die nauwkeurigheidswaterpassingen was gevonden, te bepalen.
De langs dezen weg verkregen hoogtemerken zijn in dit register vereenigd met die der nauwkeurigheidswaterpassingen, voorkomende in het werk van de Nederlandsche 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 z~in 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 gebezigde instrumenten en de gevolgde wijze van werken worden voor de nauwkeurigheidswaterpassingen beschreven in de "Uitkomsten" hierboven vermeld.
Voor de andere waterpassingen van den Algemeenen Dienst zijn, op enkele uitzonderingen na, :dezelfde
instrumenten gebezigd. De waterpassingen werden verricht met gelijke slagen. Elk traject werd tweemaal
gewaterpast, eens in de eene, daarna in tegenovergestelde richting, door dezelfde ploeg van twee civiel-ingenieurs.
Bij een verschil in uitkomst, dat het vermoeden van vergissingen of van standvastig oploopende fouten
deed ontstaan, werd de waterpassing herhaald. De rivierovergangen zijn door twee ploegen verricht.

V ergelijkingsvlak.
Het vergelijkingsvlak is het A.P. dat in het Verslag van de ~ederlandsche Rijkscommissie voor
graadmeting en waterpassing is aangewezen als gelegen 9 voet ö duim Amsterdamsche maat (2,676H9 M.)
beneden het gemiddelde van de hoogte van het midden der groeven in de marmeren steenen, met opschrift:
"Zeedijks Hoogthe zijnde negen voet v~jf duym boven Stads Pey1", 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 eel} der waterpassingen hiervoor vermeld, komen voor:

1.
(midden)

a.

Hoofdmerken.

b.

Groote bronzen kruisbouten.

c.

Bronzen pijpbouten.

d.

Kleine vierkante bronzen kruisbouten.

e.

Kleine ronde bronzen kruisbouten.

e'.

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

f.

Bronzen knopbouten.

g.

IJzeren knopbouten.

U.
(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 ö 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 mMo
en volgens de lengteas flauw conisch uitgeboord. Op den voorkant van den kop en evenwijdig aan de
zijkanten, zijn door het middelpunt der opening twee groeven loodrecht op elkander aangebracht. De bouten
zijn zoodanig in het muurwerk bevestigd, dat een der groeven horizontaal is.
Ook komen enkele niet uitgeboorde bronzen kruisbouten voor, met vierkanten kop van 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 130 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 z\jkanten,
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 dejmerken a, b, c, e en f (enkele
malen d), de Algemeene Dienst van den Waterstaat voor de nauwkeurigheidswaterpassingen de Jmerken
c en e' (enkele malen b, d, f en g), voor de gewone waterpassingen de merken e en e' (de eerste gewoonlijk
als verklikkers; enkele malen de andere merken).

De opgegeven hoogtecijfers van de geplaatste merken gelden, wanneer niet uitdrukkelijk een
andere aanwijzing wordt gegeven:
bij de hoofdmerken ft. voor het midden van de horizontale groef in de plaat;
bU de groote bronzen kruisbouten 6. de kleine vierkante bronzen kruisbouten ti en de kleine
ronde bronzen kruisbouten e voor het sntjpunt van de assen der groeven;
bU de bronzen pijpbouten c. voor het midden van het cirkelvormige gat in den kop;
bij de ronde tjzeren 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] igeen nadere
aanwijzing is gedaan:
bij de ijzeren knopbouten, voor het hoogste punt;
bij de peilmerksteenen, voor het midden van de horizontale groef of voor het bovenvlak van
het merkvlak ;
bij de vierkante bouten (ijzeren), voor het midden van de horizontale groef in den kop, of, waar
die ontbreekt, het midden van den kop; en
bij de peilschalen, voor het nulpunt afgeleid uit de waargenomen deelstreep.

VOORBERIOHT
VOOR

DE

T"VVEEDE

UITGAVE_

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

VOORBERIOHT
VOOR DE

DERDE

UITGA.VE_

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

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

Hoogte in M.
Gemeente

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

Nadere

Omschrijving

plaatsbeschrijving.

van het merk.

Links van den ingang,
0,40 M. rechts van den
hoek van den muur, 0,39
M. links van de deuromlijsting, 1,04 M. boven
het plint.

en twee pijpbouten, een
299 millimeters er boven,
een 366 millimeters er
onder.

en plaats van
het merk.

ARNEMUIDEN.
Toren van de
Protestantsche
kerk.

2

Zuidwestelijke vleugelARNEMUIDEN.
Doorgang in den muur, ongeveer 0,84 M.
spoorweg, onge- boven beganen grond.
veer 3 kilometer
ten oosten van de
kom der gemeente,.
op den weg van I
den dam door het
SJ oe naar Arnemuiden.

3

Noordelijk landhoofd,
ARNEMUIDEN.
Brug voor ge- oostelijke vleugel.
woon verkeer over
de Arne.

4,839

GROOTE KRUISBOUT

1,787

PEILMERKs'rEEN

met eene horizontale
groef en ingehakt hoogtecijfer van 1,79 M. +
N.AP.

1,732

PEILMERKSTEEN

met uitstekende nok en
ingehakt
hoogtecijfer
van 1,73 M. + N.A.P.

~

BOVENKANT VAN DE NOK.

1

AXEL.
Toren van de
Protestantsche
kerk.

Oostzijde, 1,84 M. rechts
van den linker hoekpilaster, 1,86 M. links van
den rechter hoekpilaster,
1,18 M. boven het plint,
ongeveer 1,74 M. boven
beganen grond.

2

AXEL.
Steenen duikerin
den grintweg van
Axel naar de
Axelsche Sassing,
in de oostelijke
Rijks waterleiding,
genaamd de "Buthduiker", gemerkt
o W D nO. 15.

. Zuidelijk of buitenfront,
in het midden boven de
linker
westelijke
of
opening; de bovenkant
van den steen ligt onder
en tegen de dekzerk ,
rechts van den steen bevindt zich het opschrift:
o W D nO. 15.

AXEL.
Steenen duiker in
den grintweg van
Axel naar de
Axelsche Sassing,
in de oostelijke
Rijks waterleiding,
genaamd de "Buthduiker", gemerkt

Noordelijke of benedenfrontmuur, midden boven
den oostelijken koker;
de bovenkant 0,21 M. I
onder den bovenkant der I
dekzerk.
I

3

I!.-_.:...-_~_O_W_D_no._1_5.

- '--

6,540

HOOFDMERK

I

en' twee pijpbouten, een
295 millimeters er boven,
een 528 millimeters er
onder.

PEILMERKSTEEN

2,021

2,11

+0,089

2,031

2,12

+0,089

met eene horizontale I
groef en ingehakt hoogtecijfer van 2,02 M. +
N.A.P.

1

-'-1

PEILMERKSTEEN

met. eene horizontale
groef en ingehakt hoogtecijfer van 2,03 M +
N.A.P.

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

2
Merken
der
Volg- nauwkeurignum-I heidslner. water·
passingen.
I
I

Hoogte in M.
Gemeente
en plaats van

Nadere
plaatsbeschrijving.

Omschrijving
van het merk.

het merk.

boven
N.A.P.
geI vonden.

AXEL.
Voormalige sluiswachterswoning
bij de Axelsche
Sassing, bewoond
door en toebehoorende aan P.
van Doorn, gemerkt C nO. 226.

VIERKA;IITE IJZEREN
Voorgevel, beneden het
penant tusschen het eerste
KRUISBOUT
en tweede raam rechts met één horizontale en
van de deur; 0,57 M. twee verticale groeven,
rechts van den verticaal 16 m.M. hoog en 17
van den linker steenen m.M. breed.
dag van het raam, 0,30 M.
BOVENKANT.
onder den onderkant der
Register VII van Peilraamdorpels,
ongeveer schalen enz., bijlage 4,
0,43 M. boven beganen n° 9 geeft voor midden
grond.
bout, na reductie van
0,10 M., 3,09 M. + A.P.

2,996

AXEL.
Voormalige sluiswachterswoning
bij de Axelsche
Sassing, bewoond
door en toebehoorende aan P.
van Doorn, gemerkt C nO. 226.

Voorgevel ; de linkerkant 0,55 M. rechts van
den verticaal van den
rechter steenen dag van
het eerste raam rechts
van de deur, de bovenkant 0,43 M. onder den
onderkant
der raamdorpels.

2,744

8

AXEL.
Hofstede aan den
hoek van den keiweg van Sas van
Gent naar Axel
met den kleiweg
naar de Axelsche
Sassing, in den
Smits- en Koegorsschorrepolder, bewoond door A.
van Acker en toebehoorende aan
B. A. van Acker,
gemerkt C 245.

Oostelijke
zijgevel,
rechts van het raam;
2,75 M. rechts van den
zuidelijken of voorgevel,
0,12 M. boven het plint.

RONDE IJZEREN BOUT.

9

AXEL.
Hofstede aan den
hoek van den keiweg van Sas van
Gent naar Axel
met den kleiweg
naar de Axelsche
Sassing, m den
Smits- en Koegorsschorrepolder, bewoond door A.
van Acker en toebehoor~nde aan
B. A. van Acker,
gemerkt C 245.

Oostelijke zijgevel, 1,42
M. rechts van den steenen
dag van het raam, 1,09
M. boven den bovenkant
van het plint.

RONDE BRONZEN KRUISBOUT.

5

6

PEILMERKSTEEN

met eene horizontale
groef en ingehakt hoogtecijfer van 2.74 M. -+N.A.P.

3,184

4,157 I

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

2,84

+0,096

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

I

Hoogte in M.
Gemeente
en plaats van

Nadere

Omschrijving

plaatsbeschrijving.

van het merk.

het merk.

2

Noordelijke zijgevel,
BAARLAND.
boven
de
Veerhuis op den westzijde,
zeedijk van den laagste insnijding van
polder van Baar- den schuinen steunbeer
land, bij de haven, tegen den westelijken of
achtergevel; 0,88 M. links
lil de buurt Bakendorp, gemerkt van den schuinen kant
van den beer, horizonD 148.
taal gemeten, 0.19 M.
boven de hellende lijn
van insnijding lil den
zijgevel
en 0,09 M.
onder het verlengde van
de in den beer uitspringende horizontale lijn van
het metselwerk van den
gevel, 0,51 M. links van
den verticaal door het
punt van samenkomst
van bedoelde hellende en
horizontale lijnen.

3

BAARLAND.
Uitwateringsduikersluis van den
polder van Baarland, aan de
haven van Baarland, nabij de
buurt Bakendorp.

Noordelijk zijmuurvlak
van de schuifkas , op
den buitenberm van den
zeedijk; de linkerkant
0,28 M. rechts van het
voormuurvlak, de rechterkant 0,28 M. links
van het achtermuurvlak,
de bovenkant 0,55 M.
onder den onderkant,
of 0,67 M. onder den
bovenkant der dekzerk,
de onderkant ongeveer
0,52 M. boven beganen
grond.

BAARLAND.
Uitwateringsduikersluis van den
polder van Baarland, aan de
haven van Baarland, nabij de
buurt Bakendorp.

Noordelijk zijmuurvlak
van de schuifkas , op den
buitenberm van den zeedijk, onmiddellijk links
van den peilmerkBteen;
peilschaal verdeeld in
halve decimeters, tellende
afwaarts van 5,80 M. +

4

L.W.

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

RONDE IJZEREN BOUT.

4,375

PEILMERKSTEEN

3,372

met eene horizontale
groef en ingehakt hoogtecijfer van 3,372 M. +
N.A.P.

NULPUNT DER
HOUTEN PEILSCHAAL,

afgeleid uit de hoogte
van deelstreep 5,80 M.

+L.W.
(Peilschaal verveloos
geworden).

-1,991

3,59

+0,218

4

M",ken I
der
Volg- nauwg-]
num- keuri
heidsmer. water- I
passingen.
I

Gemeente

Hoogte in M.
Omschrijving

Nadere

en plaats van

plaatsbeschr~jving.

van het merk.

het merk.

I

I

I

1

I

I

PEILMERKSTEEN
Oostelijk of binnenfront, boven de door- I met eene horizontale
de groef en ingehakt hoogtestroomingsopening;
steen ligt met den lin- cijfer van 1,510 M. boven
kerkant 3,03 M. rechts I N.A.P.
van het noordelijk einde
van den frontmuur, met I
den rechterkant 2,91 M.
links van het zuidelijk II
einde van dien muur,
met den bovenkant 0,33
M. beneden den bovenkant der dekzerk.

BAARLAND.
Uitwateringsduikersluis van den
polder van Baarland,
aan de
haven van Baarland, nabij de
buurt Bakendorp.

5

I

I

1

I

boven
A.P.
tot nu
I vo:ren. I aangeI nomen.

I
I

1,510

I

1,55

in M.

I
+0,040

I

I

I
I
I
I
I

I

I
I

I
i

I

6

Verschil

boven
N.A.P.

Zuidelijke of voorgevel. tusschen het raam
rechts van den ingang
en den oostelijken zij gevel, 0,39 M. rechts van
den verticaal van den
steenen dag van het
raam, 0,40 M. links van
den zijgevel, 0,19 M.
boven het plint, ongeveer
0,65 M. boven beganen
grond.

BAARLAND.
Raadhuis te Baarland.

I

2,537 I

RONDE IJZEREN BOUT.

I

I

I

Zuidelijke of voorgevel, tusschen het raam
rechts van den ingang
en den oostelijken zijgevel, 0,45 M. rechts van
den steenen dag van het
raam, 0,34 M. links van
den zijgevel, 1,05 M.
boven het plint.

BAARLAND.
Raadhuis te Baarland.

7

1

1

I

I
II

-I

I

I

-I
1

3,394

RONDE BRONZEN KRUISBOUT.

Cl 244

Rechts van den ingang,
0,24 M. links van het
contrefort, ongeveer 1,98
M. boven beganen grond.

BIGGEKERKE.
Toren van de
Protestantsche
kerk.

I
I
I

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

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

-

II
HOOFDMERK
I 3,913
en twee pijpbouten, een
351 millimeters er boven, I
een 355 millimeters er
onder.

----.-

I

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

I

Gemeente

Hoogte in M.

Nadere

Omschrijving

plaatsbeschrij ving.

van het merk.

I BORSSELE.
Woning der hofstede, aan den
van
grintweg
naar
Borssele
's Heerenhoek ,
nabij de buurt
Driedijk, bewoond
door J. Boonman
en toebehoorende
aan L. de Winter,
gemerkt nO. 167.

Westelijke
zijgevel,
onmiddellijk boven het
I cementen plint; 0,15 M.
I rechts van den noordeI lijken of voorgevel, 6,37
I M. links van den zuidelijken of achtergevel,
ongeveer 1,13 M. bov:en
beganen grond.

RONDE IJZEREN BOUT.

2

BORSSELE.
Woning aan den
van
grintweg
naar
Borssele
's Heerenhoek, in
den "Tevi~hoek",
gelegen In den
polder van Borssele,
bewoond
door en toebehoorende aan P.
i
J. Vette, gemerkt
nO. 113.
i

Noordelijke, aan den
binnendijk van den Nieuwen West Kraaijertpolder
gelegen zijgevel,
onder het raam rechts
van den schoorsteen; 0,77
M. rechts van dien schoorsteen, 0,71 M. links van
den westelijken of voorgevel, 0,28 M. onder den
bovenkant van de rollaag
onder het raam, ongeveer
0,39 M. boven beganen
grond.

4

en plaats van
het merk.

I
i

J

1

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

I
i

2,489

I

I
I

I
I

I

5
I

I

RONDE IJZEREN BOUT.

. 1,855

BORSSELE.
der
Woonhuis
hofstede "Troijenhoek" aan den
Mont>terweg
te
Borssele, bewoond
door Willem Moll
en toebehoorende
aan de erve C.
Moll Az., gemerkt
nO. 208.

RONDE IJzEREN BOUT.
Zuidelijke of voorgevel,
tusschen den oostelijken
zijgevel en het links
daarvan gelegen raam;
0,28 M. rechts van den I
zijkant van den houten
onderdorpel van dit raam,
0,47 M. links van den
zijgevel, 0,07 M. boven
het plint, ongeveer 0,75
M. boven beganen grond.

2,360

BORSSELE.
Hervormde kerk
te Borssele.

Vooruitspringend gedeelte van den noordelijken of voorgevel, links
van den ingang; 0,85
M. rechts van het oostelijk
zijvlak van dezen voorsprong, 0,73 M.links van
den buitenkant van de
houten omlijsting der
ongeveer
deuropening,
1,55 M. boven beganen
grond.

RONDE BRONZEN KRUIS- I 4,203
BOUT.
I

,
,

1

I

I
I

6
Merken I
der
Volg- nauwkeurignum- heidsI
mer. water- I
.passlll!l:en. II

I

I

I
I

Gemeente

Nadere

en plaats van

Hoogte in M.
Omschrijving

plaatsbeschrijving.

van het merk.

het merk.
I

I

6

BüRSSELE.
Hervormde kerk
te Borssele.

Vooruitspringend gedeelte van den noordelijken of voorgevel, links
van den ingang; 0,86 M.
rechts van het oostelijk
zijvlak van dezen voorsprong, 0,72 M.links van
den buitenkant van de
houten omlijsting der
ongeveer
deuropening,
0,44 M. boven beganen
grond.

7

BüRSSELE.
Huis op den hoek
van den zeedijk
van den polder
van Borssele en
den Wolphaartsbewoond
weg,
door en toebehoorende aan W.
J. Rottier , gemerkt nO. 201.

Zuidelijke of dijkgevel,
tusschen het raampje in
dien gevel en den westelijken of voorgevel; 0,42
M. rechts van den voorgevel, 0,16 M. links van
den steenen dag van het
raampje,
twee lagen
metselwerk of 0,08 M.
onder den onderkant van
de rollaag onder het
raampje, ongeveer 0,83
M. boven beganen grond.

8

BüRSSELE.
Westelijke of voorGebouwtje van de gevel, rechts van den
registreerende
ingang; 0,49 M. rechts
peilschaal op den van den zijkant der gebinnenberm van profileerde
deuromlijsden zeedijk van ting, 0,27 M. links van
den polder van den zuidelijken zijkant
Borssele, nabij van den hoekpilaster ,
het kustlicht van 0,57 M. boven het omBorssele.
loopend cementen plint,
ongeveer 0,79 M. boven
de bestrating.

9

BüRSSELE.
Gebouwtje van de
registreerende
peilschaal op den
binnenberm van
den zeedijk van
den polder van
Borssele, nabij
het kustlicht van
Borssele.

Westelijke of voorgevel, rechts van den
ingang; 0,37 M. rechts
van den zijkant der geprofileerde
deuromlijsting, 0,39 M. links van
den zuidelijken zijkant
der hoeklycene, 1,41 M.
boven het omloopend
cementen plint, ongeveer 1,63 M. boven de
bestrating.

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

I

RONDE IJZEREN BOUT.

3,095

RONDE IJZEREN BOUT.

1,198

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

1,662

RONDE BRONZEN KRUISBOUT.

2,496

I

I

I

7
Merken
der
Volg- nauwkeurignum- heidsmer. waterpassingen.

Hoogte in M.
Gemeente
en plaats van

Nadere

Omschrijving

plaatsbeschrij ving.

van het merk.

het merk.
I

Vloer onder den toestel van den getijmeter;
v66r den cilinder, waarin
de drijver zich beweegt.

10

BORSSELE.
Gebouwte
der
registreerende
peilschaal op den
binnenberm van
den zeedijk van
den polder van
Borssele , nabij
het kustlicht van
Borssele.

11

BORSSELE.
Duikersluisje onder de inlaag
van den Borssele- I
polder, nabij het
kustlicht van Borssele op den zeedijk van dien
polder.

18

Zuidwestelijke of voorBORSSELE.
Directiekeet van gevel, tusschen den zuidden Borsselepol- oostelijken zijgevel en
der, op den zee- het tweede links daarvan
dijk van dezen · geplaatste raam; 1,31 M.
polder, bewoond I, rechts van den verticaal
door C. van As- van den steenen dag van
peren, kadastraal dit raam, 3,33 M. links
bekend onder nO. van den zijgevel, 2,59 5
M. onder den onderkant
663, sectie B.
van den knoop van het
bovengelegen anker, ongeveer 0,16 M. boven de
bestrating.

20

Westelijk front, links
van de doorstroomingsopening; met den linkerkant 0,16 M. rechts
van het noordelijk einde
van het front, met den
rechterkant 0,ö5 M. links
van den dag van den
hardsteenen schuifstijl ,
0,37 M. onder den onderkant en 0,50 M. onder
i den bovenkant der dekzerk.

I BORSSELF~.
1

1

Westelijk muurvlak van
den zuidelijken of buitenfrontmuur; 1,07 M. rechts
van het westelijk einde
van het front, 2,04 M.
links van den dag van
den hardsteenen schuifstijl, 0,84 M. links van
den linkerkant van den
ingemetselden
gedenksteen, drie lagen metselwerk onder de rollaag of
I 0,39 M. onder den boven·
I kant dier rollaag.
I

Uitwateringsduikersluis van den
polder van Borssele , aan het
haventje van Bors-!
I
sele.

Verschil
boven
boven
A.P.
in M.
NAP
.ge-.. totnu I
vonden. aangenomen'l

CEMENTEN VLOER.
BOVENKANT.

0,889

ANKERKNOOP.
BOVENKANT.

0,986

VIERKANTE IJZEREN
KRUISBOUT

5,515

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

RONDE IJzEREN BOUT.

2,862

8
I

Merken
der
Volg- nauwkeurignum- heidsmer. waterpassingen.

Hoogte in M.
Gemeente

Nadere

en plaats van

van het merk.

plaatsbeschrij ving.
I

BORSSELE.
Uitwateringsduikersluis van den
polder van Borssele , aan het
haventje van Borssele.

21

BORSSELE.
Uitwateringsduikersluis van den
polder van Borssele, aan het
I
haventje van Borssele.
I

I

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

Zuidwestelijk of buiPEILMERKSTEEN
tenfront , tusschen de met eene horizontale
beide schuifieiders; met groef en ingehakt hoogteden linkerkant 0,88 M. cijfer van 2,635 M. boven
rechts van den dag van N.A.P
den linkerschuifstijl, met
De steen IS 0,28 M.
den rechterkant 0,88 M. hoog en 0,44 M. breed.
links van den dag van
den rechterschuifstijl, met
den bovenkant 0,24 M.
onder den onderkant der
dekzerk.

2,635

Noordoostelij k of binnenfront , tusschen de
beide schuifieiders; met
den linkerkant 0,88 M.
rechts van den dag van I
den linkerschuifstijl, met
den rechterkant 0,88 M.
links van den dag van
den rechterschuifstijl, met
den bovenkant 0,07 M.
onder den onderkant der.
dekzerk.

PEIL1\mRKSTEEN
met eene horizontale
groef en ingehakt hoogtecijfer van 1,753 M. boven
N.AP.
De steen IS 0,2~ M
hoog en 0,44 M. breed.

1,753

Noordwestelijke zij gevel; 1,62 M. rechts van
den noordoostelij ken of
achtergevel, 1,91 M.links
van den steenen dag van
het rechts geplaatste
raam, ongeveer 1,60 M.
boven den grond.

VIERKAN'fE IJzEREN
KRUISBOUT
met één horizontale en
twee verticale groeven,
19 m.M. hoog en 19 m.M.
breed.

5,430

HOOFDMERK
en twee pijpbouten, een
320 millimeters er boven,
een 293 millimeters er
onder.

3,671

I

I
i

I

I

I

.

I

BORSSELE.
Woning bij de
uitwateringsduikersluis van den
polder van Borssele, toebehoorende
aan L.
\Vagenaar en bewoond door de
wed. A. Roozendaal, kadastraal
bekend onder nO.
238, sectie C.

23

Omschrijving

het merk.

I

22

I

I

I

1

Ct 564

BRESKEN8.
Protestantsche
kerk.

Zuidwestelijke zijgevel,
onder het tweede raam
van den linkerkant; 1,52
M. rechts van het linkercontrefort, 1,63 M. links
van het rechtercontrefort,
1,62 1\1. boven het plint,
0,57 M. beneden den
onderdorpel van het raamkozijn.

I

i
I

i

9

I

Merken
der
Volg- nauwkeurignum- heidsmer. waterpassingen.

I
Gemeente
en plaats van

Nadere

Omschrijving

plaatsbeschrij ving.

van het merk.

het merk.
I

I

boven
A.P.
tot nu
aangenomen.

boven
N.A.P.
gevonden.

I

I West.elijke of voorgevel,
BRE8KEN8.
Herberg genaamd links va.n den ingang,
het "Schippers- onder denmiddenstijl van
tweelichtkozijn ,
huis" , aan de het
rechts
van
hoofdstraat
te 0,63 M.
Breskens, bewoond het tweede anker rechts
en toebehoorende van den noordelijken
aan de wed. H. F. gevel, 0,81 M. links van
volgende
anker,
Meijer, gemerkt het
KnO. 2.
ongeveer 0,92 M. boven
beganen grond.

2

3

BRE8KEN8.
Westelijke spuisluis in de haven.

Noordelijke
vleugel
van het oostelijk of bui·
tenfront; 1,17 M. uit het
uiteinde van den vleugel,
1 laag metselwerk onder
den onderkant van de
dekzerk , de bovenkant
van den bout 0,37 5 M.
onder den bovenkant van
de dekzerk.

4

BRESKEN8.
Westelijke spuisluis in de haven.

5

6

I

I

Hoogte in M.

RONDE IJZEREN BOUT.

Verschil
in M.

I

3,050

i

RONDE IJZEREN BOUT.

2,314

Westelijke of binnenfrontmuur, de linkerkant
2,32 M. rechts van het
noordelijk einde van het
front, de rechterkant 2,33
M.links van het zuidelijk
einde van het front, de
bovenkant 0,28 5 M. onder
den onderkant van de
dekzerk.

PEILMERKSTEEN
met eene horizontale
groef en ingehakt hoogtecijfer van 3,29 M. +
N.A.P.

3,288

BRE8KEN8.
Westelijke spuisluis in de haven.

Noordwestelijke vleugel
van het noordoostelij k
landhoofd.
Peilschaal, breed 0,14
M., verdeeld in centimeters, tellende van 1,30
A.P. tot 4,00 M.
M.
+ A.P.

NULPUNT DER
-0,081
GEËMAILLEERD IJZEREN
PEILSCHAAL,
afgeleid uit de hoogten
der deelstrepen 3,92 M.
en 3,95 M. + A.P.

BRE8KEN8.
Uitwateringsduikersluis van den
Elizabeth en Baarzandepolder. op
de Oostspuikom I
van de haven van
Breskens.

Noordelijke frontmuu'r;
1,34 M. rechts van den
oostelijken vleugel, 0,96
M. links van den westelijken vleugel, 0,72 M.
onder den bovenkant
van de dekzerk, 0,476
M. boven den bovenkant
van den sluitsteen van
het gewelf.

I

RONDE IJzEREN BOUT.

3,30

+0,012

0,000

+0,081

2,564

I

2

10
Merken
der
Volg- nauwkeurignum- heidsmer. water·
I
pas! singen.
7

Hoogte in M.
Gemeente

Nadere

Omschrijving
boven

en plaats van

van het merk.

plaatsbeschrijving.

het merk.

BRE8KENS.
Oostelijke spuisluis aan het zuidel\jk einde der
haven van Breskens.

Oostelijke reChtstandsPEILMERKSTEEN
muur, onder de brug; met eene horizontale
de linkerkant 0,28 M. groef en ingehakt hoogterechts van den rechter- cijfer van 2,75 M. +
kant der schotbalkspon- I N.A.P.
ning, de bovenkant o,02
M. onder den onderkant
I van den bovengelegen
I brugligger.
1

boven

Verschil

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

!2,7W

2,79

+0,040

1

1

I

8

BRE8KENS.
Locomotiefremise
der
stoomtram
Breskens-Mal- ,
deghem, aan den I
westelijken haven-I
dam te Breskens. I

I
9

1

Oostzijde
scheidings- i
muur, tweede travée van
het zuiden; 2,62 M.
rechts van den linker- I
pilaster, 2,44 M. links
van den rechterpilaster,
0,11 M. boven het plint, I
ongeveer 0,37 M. boven
I
beganen grond.
1

Oostzijde
scheidings- I
BRE8KENS.
Locomotiefremise muur, tweede travée van
der
stoomtram het zuiden j 2,54 M.
Breskens-Malrechts van den linkerdeghem, aan den pilaster, :2,56 M. links
westelijken haven- van den rechterpilaster,
dam te Breskens. 0,67 M. boven het plint. i

RONDE IJZEREN BOUT.

3,795

RONDE BRONZEN KRUISBOUT.

4,348

i

1

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

Oostelijk mUL:rvlak van
BROUWERSde middelste der aan het
HAVEN.
Hervormde kerk koor uitgebouwde kapelte Brouwershaven. len, 1,21:! M. rechts van
het zuidelijk muurvlak,
1,51 M. links van het
noordelijk
muurvlak,
0,42 M. onder den hollen
onderkant der raamlijst ,
ongeveer 1,78 M. boven
I
beganen grond.

2

Oostelijk muurvlak van
BROUWERSde middelste der aan het
HAVEN.
Hervormde kerk koor uitgebouwde kapelte Brouwershaven. len, 0,86 M. rechts van
het zuidelijk muurvlak,
1,92 M. links van het
noordelijk
muurvlak,
1,88 M. onder den hollen
onderkant der raamlijst,
ongm" 0,30 M. bovon
g
g

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

...:.-b_e_a_n_e_n__ro_n_d_·

PIJPBOUT.

2,688

RONDE IJZEREN BOUT.

1,240

I

-'-I

I

...:....._--'----'---,

11
Merken
der
Volg- nauwkeurignum- heidsmer. waterpasI singen.
3

Hoogte in M.
Gemeente
en plaats van

BROUWERS-

BROUWERSHAVEN.
Afgedamde uitwateringsduikersluis van den polder Schouwen,
genaamd "Noordsluis", in den buitendijk van de
St. Christoffel en
Noordnieuwlandsche polders, ten
noordwesten van
Brouwershaven.

5

Omschr\iving

plaatsbeschrijving.

van het merk.

Punt op het zuidoostelijk einde van de dekzerk op het noordoostelijk of buitenfront, 0,3tl
M. van de binnen- of
dijkzijde , 0,40 M. van
den schuinen kant van
de buitenzijde, 0,33 M.
van den schuinen kant
van
het zuidoostelijk
einde van de dekzerk.

BOVENKANT VAN DE
DEKZERK.

het merk.

HAVEN.
Afgedamde uitwateringsduikersluis van den polSchouwen,
der
genaamd "Noordsluis", in den buitendijk van de
St. Christoffel en
Noordnieuwlandsche polders, ten
noordwesten van
Brouwershaven.

4

Nadere

BROUWERSHAVEN.
Afgedamde uitwateringsduikersluis van den polder
Schouwen,
genaamd "Noordsluis", in den buitendijk van de
St. Christoffel en
Noordnieuwland- '
sche polders, ten
noordwesten van
Brouwershaven.

Verschil
boven boven
A.P.
N.A.P. tot nu . in M.
gevonden. aangenomen.
2,650

Staat der Verkenmerken, enz., opgenomen
de
waterpassing
bij
de noordzijde
langs
van Schouwen in 1871;
in manuscript aanwezig in het archief van
den Algemeenen Dienst
van den Waterstaat.
De dekzerk is gescheurd.

Zuidoostelijke vleugel
van het noordoostelijk
of buitenfront , 0,39 M.
rechts van het linkereinde van den vleugel,
0,36 M. links van de
aansluiting van hardsteen
met baksteen.
0,55 M. links van de
buitenste schotbalksponning, 0,30 M. onder den
bovenkant of 1 laag metselwerk onder den onderkant van de dekzerk.
Muurwerk gescheurd,
bovengedeelte
vleugel
vooruitgeschoven.

RONDE IJzEREN BOUT.

1,780

Noordwestelijke vleugel van het noordoostelijk of buitenfront ; peil.
schaal ingehakt in de
hardsteenbekleeding tusschen de beide schotbalksponningen, verdeeld in
decimeters, zonder opschrift, tellende tot 1,M.+H.W.

NULPUNT DER
HARDSTEENEN PEILSCHAAL,

1,122

overeenkomende
met
hoogwater (H.W.), afgeleid uit de hoogte der
deelstreep 1,00 M. +
H.W.

2,714

+0,064

12

I

Merken
der
Volg- nauwkeurignum- heidsmer. waterpassingen.

Hoogte in M.
Gemeente

Nadere

en plaats van

plaatsbeschr~j ving.

Omschrijving
b oven
N.A.P.
gevonden.

van het merk.

het merk.
I
Zuidelijk
muurvlak
BROUWERSI
van het achtkante geHAVEN.
I
Gebouwtje voor bouwtje, 0,76 M. rechts
de registreerende van het zuidwestelijke
peilschaal, staande I muurvlak, 0,66 M. links
aan den buitendijk van het zuidoostelijke
van den St. Chris- muurvlak, 1,41 M. boven
toffelpolder ten het plint, ongeveer 1,64
noordwesten van M. boven beganen grond.
Brouwershaven.

PIJPBOUT.

Proces-Verbaal
N°. 1540.

boven Verschil
AP
tot n~ in M.
aangeI nomen. I

I 5,980

I
I
1

I

i
BROUWERSI
HAVEN.
I'
Gebouwtje voor
de registreerende
peilschaal, staande I
aan den buitendijk
van den St. Chris- l
toffelpolder ten
noordwesten van
Brou wershaven.

muurvlak
Zuidelijk
van het achtkante gebouwtje, 0,59 M. rechts
van het zuidwestelijke ,
muurvlak, 0,84 M. links
van het zuidoostelijke
muurvlak, 0,13 M. boven
het plint, ongeveer 0,36
M. boven beganen grond.

BROUWERSHAVEN.
I
Gebouwtje voor
de registreerende
p'2ilschaal, staande
aan den buitendijk
van den St. Christoffelpolder ten
noordwesten van
Brou wershaven.

Zuidoostelijke binnenwand van den peilput,
onder den ingang, 0,31
M. onder den bovenkant
van den deurdorpel.

BROUWERSHAVEN.
Hardsteenen raaipaal in den buitenberm van den
dijk nabij het gebouwtje voor de
registreerende
peilschaal,
gemerkt 6 en dragende op den
vlakken kop het
opschrift:
2,75
+ 0.

De kop is v lak en
horizontaal, 0,15 M. lil
het vierkant en steekt
ongeveer 0,30 M. boven
den buitenberm uit.

I
RONDE IJZEREN BOUT.

Proces-Verbaal
N°. 1540.

1

4,692

1

!

I
I
,

I
8

9

V IERKANTE

IJZEREN
BOUT

4,102

zonder groeven, 31 m.M.
hoog en 31 m.M. breed. I
BOVENKANT.

Proces-Verbaal
N°. 1293.

HARDSTEENEN RAAIPAAL.
MIDDEN VAN HET BOVENVLAK.

3,619

4,149

+0,047

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

Hoogte in M.
Gemeente
en plaats van

Nadere

Omschrijving

plaatsbeschrijving.

van het merk.

het merk.

BRUINISSE.
Noordelijke
zijgevel;
Veerhuis, bewoond 0,38 M. rechts van den
door C. Zoeter en oostelijken of voorgevel,
toebehoorende aan 0,31 M. links van den
M. Zoeter, staande steenen dag van het I
aan den buitendijk meest oostelijke raam, .
van den Bruinisse- ongeveer 1,53 M. boven I
polder te Zijpe, , de bestrating.
gemerkt C 42.
I
i

1

I

2

PIJPBOUT.

[I

f

0,370

I

BRUINISSE.
II Noordelijke
zijgevel:
Veerhuis, bewoond 0,12 M. rechts van den
door C. Zoeter en oostelijken of voorgevel,
toebehoorendeaan 0,23 M. onder den onM. Zoeter, staande derkant van den houten
aan den buitendijk dorpel van het rechtsvan den BrUinisse-I gelegen raam, ongeveer
polder te Zijpe, 0,39 M. boven de bestragemerkt C 42.
ting.

AD~48

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

11

VIERKANTE IJZEREN
KRUISBOUT

4,239

4,318

+0,079

4,143

4,221

+ 0,078

4,252

4,312

+0,060

met eene horizontale en
eene verticale groef, 21
m.M. hoog en 17 m.M
breed.
BOVENKANT.

Proces-Verbaal
N° 1292.

I

BRUINISSE.
I Noordelijke
zijgevel;
Veerhuis, bewoond I 0,13 M. rechts van den
door C. Zoeter en II oostel~iken of voorgevel,
toebehoorende aan, 0,55 M. links van den
M. Zoeter, staande I verticaal van den steeaan den buitendijk I nen dag van het rechtsvan den Bruinisse-I gelegen raam, 0,32 M.
polder te Zijpe, onder den onderkant van
gemerkt C 42.
I den houten raamdorpel,
ongeveer 0,3Q M. boven
I de bestrating.

3

VIERKAN'.rE IJZEREN
BOUT

zonder groeven, 21 m.M.
hoog en 21 m.M. breed.
BOVENKANT.

Proces-Verbaal
N°. 1292.

I
4

BRUINISSE.
I
Veerhuis, bewoond,
door C. Zoeter en
toebehoorende
aan M. Zoeter,'
staande aan den
buitendijk
van
den Bruinissepolder te Zijpe, gemerkt C 42.

Zuidelijke gevel; 0,28
M. links van den oostelijken of voorgevel, ongeveer 0,42 M. boven de
bestrating.

I

I

1L.--.-.:....-----:.1

.-...:.-

Y-IERKANTE IJZEREN
KRUISBOUT

met één horizontale en
twee verticale groeven,
16 m.M. breed en 16
m.M. hoog.
Staat der Verkenmerken, enz., opgenomen
bij de waterpassing langs
de noord- en zuidzijde
van Duiveland in 1871;
in manuscript aanwezig
in het archief van den
Algemeenen Dienst van
den Waterstaat.

--'--1
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I

Merken I
der
Volg- nauwkeurignum- heidsmer. water-I'
pasI singen. :
5

Hoogte in M.
Gemeente
en plaats van

Nadere

Omschrijving

plaatsbeschrijving.

van het merk.

het merk.

BRUINISSE.
Hofstede, in den
Bruinissepolder
nabij den buitendijk aan het Zijpe
even bezuiden het
veerhuis,bewoond
door en toebehoorende aan de
wed. L. Rage,
gemerkt C 44.

' Zuidoostelijke of dijk\ gevel, tusschen de beide
beneden ramen, 1,08 M.
rechts van den steenen
dag van het linkerraam,
0,99 M. links van den
steenen dag van het
rechter, 9 lagen metselwerk boven de voeg
overeenkomende met den
onderkant der houten
raam dorpels, , ongeveer
1,54 M. boven beganen
grond.
I

III

Verschil
boven
boven
A.P.
N.A.P.
in M.
tot nu
geaangeI vonden. nomen'l
2,761

VIERKANTE IJZEREN
KRUISBOUT

2,822

+0,061

met één horizontale en
twee verticale groeven,
16 m.M. hoog en 16
m.M. breed.
Staat der Verkenmerken, enz., opgenomen
b\i de waterpassing langs
de zuidzijde van Duiveland in 1871; in manuscript aanwezig in het
archief van den Algemeenen Dienst van den
Watentaat.

6

BRUINISSE.
Gebouwtje voor
de registreerende
peilschaal op den
buitendijk
van
den Stoofpolder
aan het Zijpe.

Westelijke of voorgevel;
0,39 IV!. rechts van den
steenen dag van de deur,
0,14 M. rechts van den
buitenkant der deuromlijsting , 0,18 M. links
van den hoekpilaster,
1,36 M. boven den bovenkant van het plint, ongeveer 1,61 M. boven
beganen grond.

PIJPBOUT.

6,203

7

BRUINISSE.
Gebouwtje voor
de registreerende
peilschaal op den
buitendijk
van
den Stoofpolder
aan het Zijpe.

Zuidelijke binnenwand
van den peilput, 0,29 M.
links van den westelijken
binnenwand, 0,33 M. of
6 lagen metselwerk onder den onderkant van
den ondersten houten
vloer.

V IERKANTE IJZEREK
BOUT,

4,368

4,444

+0,076

BRUINISSE.
Zijpe, nabij het
gebouwtje voor
de registreerende
peilschaal op den
buitendijk
van
den Stoofpolder.

Tegen een geschoorden
paal met waarschuwingsbord, dienende als hoogwaterpeilschaal ter contröle van de registreerende,
verdeeld in centimeters,
met het opschrift: "Rijks
Peilschaal +- A.P.", tellende van 1,17 M. - tot
3,25 M. + A.P.

0,070

0,000

+0,070

8

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

Proces-Verbaal
N°. 1292.

NULPUNT DER
GEËMAILLEERD IJZEREN
PEILSCHAAL,

afgeleid uit de hoogten
der deelstrepen, 3,18 M.
en 3,19 M. + A.P.

-

15
Merken
der
Volg- nauwkeurignum- heidsmer. waterpassingen.

Hoogte in M.
Gemeente
en plaats van

Nadere

Omschrijving

plaatsbeschrij ving.

van het merk.

het merk.

1

BURGH.
Openbare lagere
school te Burgh,
gemerkt B 79.

Noordwestelijke
of
voorgevel, in het plint,
rechts van het portaal
van den mgang, 2,49
M. rechts van het portaal, 3,03 M. links van
den zuidwestelijken zijgevel, 0,79 M. onder de
lijn, strookende met den
onderkant van de onderdorpels der ramen, 0,14
M onder den onderkant
I der plintprofileering, ongeveer 0,45 M. boven
beganen grond.

2

BURGH.
Openbare lagere
school te Burgh,
gemerkt B 79.

Noordwestelijke
of
voorgevel, in het plint,
rechts van het portaal
van den ingang, 2,47 M.
rechts van het portaal,
3,05 M. links van den
zuidwestelijken zijgevel,
0,05 M. onder den onderkant der plintprofileering,
2 lagen metselwerk boven
den
bovengenoemden
ronden ijzeren bout, ongeveer 0,55 M. boven
beganen grond.

3

4

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

RONDE IJZEREN BOUT.

2,781

RONDE BRONZEN KRUISBOUT.

2,865

BURGH.
Haadhuis teBurgh,
toebehoorende aan
en bewoond door
L. van Grafeiland
te Burgh.

VIERKANTE IJZEREN
Voorgevel , links van
den ingang, 1,03 M. rechts :
KRUISBOUT
van den steenen dag van met één horizontale en
het tweede kelderraampje, twee verticale groeven,
gerekend van den zuide- 18 m.M. hoog en 18
lijken zijgevel, 0,39 M. m.M. breed.
links van het steenen
stoepje onder de deur,
2,27 M. onder den onderkant van den knoop van
het bovengelegen anker,
ongeveer 0,25 M. boven
beganen grond.

3,658

BURGH.
Toren der Hervormde kerk te
Burgh.

Voorzijde, links van den
ingang, 0,32 M. rechts
van de noordwestzijde
van den toren, 0,19 M.
links van het plint van
de deuromlijsting , 0,16
M. boven de stoep.
Metselwerk gescheurd.

4,600

V IERKANTE IJZEREN
KRUISBOUT.

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

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

4,664

+0,064

16
Merken I
der
Volg- nauwkeuri~

nummer.
t

heidswaterpassingen·1

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

BURGH.
Hofstede aan de
westzijde van den
zoogenaamden
Meeldijk, tusschen
Burgh en Burghsluis , bewoond
door J. Overbeeke
en toebeh-::orende
aan de wed. W.
Overheeke, gemerkt B 87.

Noordoostelijke ofvoorRONDE IJZEREN
gevel, onder het raam
(Onzichtbaar
rechts van de deur,. 2,62 cementlaag).
M. rechts van den steenen
dag van de deur, 0,46 M.
links van den regenbak,
0,56 M. onder den bovenkant of 10 lagen metselwerk onder den onderkant
van de rollaag ondf'r het
raam, ongeveer 0,32 M.
boven beganen grond.

BURGH.
Hofstede aan de
westzijde van den
zoogenaamden
Meeldijk, tusschen
Burgh en Burghsluis , bewoond
door J. Overbeeke
en toebehoorende
aan de wed. W.
Overbeeke,
gemerkt R 87.

Noordoostelijke of voorgevel, boven den regenbak nabij den noordwestelijken gevel, O,SO M.
rechts van den steenen
dag van het rechts van
de deur gelegen raam,
O,l(j M. links van den
noordwestelijken gevel,
2,1385 M. onder den onderkant van den knoop van
het bovengelegen anker,
0,24 M. boven den bovenkant van den regenbak.

7

BURGH.
Hofstede aan de
westzijde van den
zoogenaamden
Meeldijk, tusschen
Burgh en Burghsluis , bewoond
door en toebehoorende aan W.
Beije Az. , gemerkt C 2.

of
Noordoostelij ke
voorgevel, in het pena,nt
tusschen de beide rechts
van de deur gelegen
ramen, 0,50 M. rechts
van den steenen dag van
het linker raam, 0,43 M.
links van den steenen
dag van het rechter
raam, ongeveer 1,69 M.
boven beganen grond.

RONDE IJZEREN BOUT.

2,398

8

BURGH.
Huis te Burghsluis, in de Burghsinlaag ten westen
van den scheidingsdijk ,
bewoond door en
toebehoorende
aan J. Landegent
Hz.,
gemerkt
C 12.

Oostelijke
zijgevel,
boven de goot, 0,69 M.
rechts van het anker
nabij den zuidelijken
gevel, 1,34 M. links van
den steenen dag van het
zolderluik, 1,06 M. onder
den hellenden bovenkant
van den muur, ongeveer
3,65 M. boven beganen
grond.

RONDE IJZEREN BOUT.

4,128

5

6

BOUT.

door

V IERKAN'rE

IJZEREN
KRUISBOUT

1,840

2,296

met één horizontale en
twee verticale groeven,
17 m.M. hoog en 17
m.M. breed.
(Onzichtbaar
door
cementlaag).

I

17

!

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

Verschil

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

in M.

I

I

I

BURGH.
Huis te Burghsluis, in de Burghsinlaag ten westen
van den scheidingsdijk ,
bewoond door en
toebehoorende
aan J. Landegent
gemerkt
Hz.,
012.

9

zijgevel, RONDE BRONZEN KRUISOostelijke
BOUT.
boven de goot, 0,69 M. I
rechts van het anker I
nabij den zuidelijken
gevel, 1,35 M. links van
den steenen dag van het
zolderluik, 8 lagen metselwerk boven den boronden
vengenoemden
ijzeren bout.
I

4,492

I

I

I
I

I
I
!
I

i

I
I
i

I

I

Zuidwestelijke gevel, in
BURGH.
Woning van den het penant tusschen de
waterbouwkundi- beide ramen, 0,65 M.
ambtenaar rechts van den steenen
gen
van den Burgh- dag van het linker raam,
en Westlandpol- 0,57 M. links van den
der, achter den steenen dag van het
van rechter raam, ongeveer
buitend~k
genoem en pol- 0,54 M. boven beganen
der, even ten grond.
oosten van de
Westenschouwensche inlaag, nabij
den Westbout ,
gemerkt 0 33.

13

I

VIERKANTE IJZEREN
KRUISBOUT
met één horizontale en
twee verticale groeven,
17 m.M. hoog en 17
m.M. breed.

0,640 !
I
I

I

I

BURGH.
Perkoenpaal in
het buitentalud.
van den buitenvan den
dijk
Burgh- en Westlandpolder , ten
oosten van den
'Vestbout , tusschen dijkspalen
13 en 14.

15

,
I

In het midden van den
kop van den paal.

IJzEREN KNOPROUT.
HOOGSTE PUNT.

2,059

i

!

I
1

1

O. 565

CADZAND.
Protestantsche
kerk.

Zuidzijde van het vooruitspringende
gedeelte
van den westelijken gevel
ten noorden van den
hoofdingang, 0,99 M.
rechts van den linkerhoek
en 0,93 M. links van den
den
rechterhoek van
voorsprong, 0,72 M. boven
het plint, ongeveer 1,79 M.
boven beganen grond.

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

4,087

3

18
Merken
der
Volg- nauwkeurige
num- heidsmer. water·
pasI
singen.

I

Gemeente

plaatsbeschrijving.

het merk.

CADZAND.
Onderwijzerswoning bij de kerk.

Zuidelijke zijgevel 0,51
M. uit den westelijken
voorgevel, 0,15 M. boven
het plint, 0,56 M. boven
beganen grond.

3

CADZAND.
Onderwijzerswoning bij de kerk.

4

2

5

6

c~

409

van het merk.
I

I

I

I

Omschrijving

Nadere

en plaats van

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

RONDE IJZEREN BOUT.

2,844

Zuidelijke zijgevel, 0,51
M. uit den westelijken
voorgevel, 1,05 M. boven
het plint, 1,44 M. boven
beganen grond.

RONDE BRONZEN KRUISBOUT.

3,728

CADZAND.
Gebouwtje voor
de registreerende
peilschaal, bij de
sluis aan de Wielingen.

Oostelijke zijgevel, tusschen den linker hoekpilaster en het raam,
0,39 M. links van het
raamkozijn, 0,37 M. rechts
van den hoekpilaster ,
] ,31 M. boven het plint,
ongeveer 1,63 M. boven
beganen grond.

PIJPBOUT
en twee kleine ronde
kruisbouten , een 299
millimeters er boven,
een 368 millimeters er
onder.

7,371

CADZAND.
Gebouwtje voor
de registreerende
peilschaal, bij de
sluis aan de Wielingen.

Oostelijke gevel, een
weinig beneden en links
van het raam, 0.43 M.
rechts van den linker
hoekpilaster , 0,29 M.
boven het plint.

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

6.,350

CADZAND.
Uitwateringssluis
aan de Wielingen.

Westzijde van het middenpenant , zeezijde, tusschen de schotbalksponI ningen ; de rechterkant
van den steen ligt 0,41 M.
noordelijk of links van de
zuidelijke of rechtersponning, de linkerkant 0,46
M. van de linkersponning, de bovenkant van
den steen ligt 0,96 M.
beneden den bovenkant
of 13 lagen metselwerk
beneden den onderkant
der dekzerk.

PEILMERKSTEEN
met eene horizontale
groef en ingehakt hoogtecijfer van 4,43 M. +
N.A.P.

4,429

I

I
I
I

I

.--~_._
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19
Merken
der
Volg- nauwkeurignum- heidsmer. waterpasI singen.

I

Hoogte in M.
Gemeente

Nadere

en plaats van

Omschrijving

plaatsbeschrijving.

van het merk.

het merk.

1

1

V IERKANTE

CATS.
Zuidoostelijke zijgevel,
Directiekeet van I tusschen den voorgevel
den Annapolder, en den regenbak; 1,96 M.
op den zeedijk rechts van den voorgevel,
van dien polder, I 0,20 M. links van den
aan de Zandkreek, i regenbak, 0,77 M. onder
gemerkt nO. 119. de voeg strookende met
den onderkant van den
,dorpel onder het links
geplaatste raampje, ongeveer 0,20 M. boven beo
ganen grond.

IJZEREN
KRUISBOUT

1

I

Verschil
in M.

~~~e~. I

4,513

met één horizontale en
twee verticale groeven,
17 m.M. breed en 17
m.M. hoog.
(Vroeger vermeld als
nO. 7 Cortgene.)

I1

boven
A.P.
tot nu

boven
NAP
. ..
ge··
I vonden.

I

I
I

I
!
i

i

I

2

3

CATS.
Directiekeet van
den Annapolder ,
op den zeedijk
van dien polder,
aan de Zandkreek,
gemerkt nO. 119.

Zuidwestelijke of voorgevel, tusschen de beide
ramen, links van den
ingang; 0,41 M. rechts
van den steenen dag van
het linkerraam, 0,56 M.
links van den steenen
dag van het rechterraam,
1,82 M. onder den onderkant van den knoop van
het links bovengelegen
anker, ongeveer 0,81 M.
boven beganen grond.

CATS.
Steenglooiing
langs den zeedijk
van den Annapolder, aan de
Zandkreek , v66r
de
directiekeet
van dien polder.

Tegen een paal; peiluit
schaal
bestaande
twee aan elkander geslagen schalen, zonder
opschrift, verdeeld in
halve decimeters, tellende van 5 decimeter
+ A.P. tot 30 decimeter
+ A.P.
I

RONDE IJZEREN KRUISBOUT

met eene horizontale en
eene verticale groef, 32
m.M. in middellijn.
(Vroeger vermeld als
nO. 8 Cortgene.)

NULPUNT DER
HOUTEN PEILSCHAAL,

5,253 I
I
I

i
i
I
I

-0,140

voor hoog water, afgeleid uit de hoogten der
deelstrepen 29 en 29"
decimeter + A.P.
(Vroeger vermeld als
n 9 Cortgene.)
ö.

i

1

CLINGE.

Katholieke kerk.

Westelijke of voorgevel,
in hetinspringendemuur-I
vlak links van den toren,
0,88 M. van den toren, I
0,61 M. rechts van den
linkerkant en 0,52 M.
links van den rechterkant
van het inspringende
vlak, 1,21 M. boven het
plint, ongeveer 2,31 M.
boven beganen grond.

HOOFDMERK

en twee pijpbC'uten, een
321 millimeters er boven,
een 527 millimeters er
onder.

4,574

0,000

+0,140

20
Merken
der
Volg- nauwkeurignum- heidsmer. waterpassingen.

I

I
Gemeente

plaatsbeschrijving.

het merk.

I

I

COLIJNSPLAAT.
der
Woonhuis
hofstede "Stadwijk" , aan den
grintweg
van
Cortgene
naar
Colijnsplaat, In
den Nieuw NoordBevelandschepolder,
bewoond
door L. de Wilde,
toebehoorende
aan A. Hansen,
gemerkt F. nO. 25.

I

van het merk.

i

I

1

Omschrijving

Nadere

en plaats van

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

I
Zuidoostelijke of voorRONDE IJZEREN BOUT.
gevel, tusschen de beide I
ramen, rechts van den
ingang, 0,78 M. rechts
van den verticaal van den
steenen dag van het
linker raam, 1,15 M links
van den verticaal van den
steenen dag van het
rechter raam, 0,35 M.
boven het plint, ongeveer
0,52 M. boven de bestrating.

2,060

:

I

2

4

COLIJNSPLAAT. .
der
Woonhuis
hofstede
"StadI
wijk", aan den
grintweg
van
Cortgene
naar
Colijnsplaat, In
den Nieuw NoordBevelandschepolbewoond
der,
door L. de Wilde,
toebehoorende
aan A. Hansen,
I
I
gemerkt F. nO. 2.5.

COLIJNSPLAAT.
Woning der hofstede "Zorgvlied",
aan den grintweg
van Cortgene naar
Colijnsplaat, in
den Oud NoordBevelandsche polder,
bewoond
door W. Vroegop,
toebehoorende
aan Jhr. Mr. J. D.
Schuurbeque
Boeye, gemerkt
F nO. 14.

Zuidoostelijke of voorgevel, tusschen de beide
ramen, rechts van den
ingang, 0,74 M. rechts
van den steenen dag van
het linker raam, 1,19 M.
links van den steenen dag
van het rechter raam,
1,04 M. boven het plint,
ongeveer 1,21 M. boven
de bestrating.

RONDE BRONZEN KRUISBOUT.
(Het kruis is niet meer
zichtbaar).

2,749

I

Noordoostelijke zijgevel, RONDE IJZEREN ;BoUT.
tusschen den zuidooste- I
lijken gevel en het kelderraam, 0,94 M. rechts van
laatstgemelden gevel, 5,21
M. links van den steenen
dag van het kelderraam,
. ongeveer 0,49 M. boven
I beganen grond.

1,854

I
I

21
Merken
der
Volg- nauwkeurignum- heidsmer. waterpassingen.
I

Hoogte in M.
Gemeente
en plaats van

Nadere

Omschrijving

plaatsbeschrij ving.

van het merk.

het merk.

5 I

COLIJN8PLAAT.
Noordoostelijke zijgevel,
Woning der hof- tussehen de beide ramen,
stede
"Nieuwe 0,66 M. rechts van den
Zorg", aan den I verticaal van den steenen
grintweg van Cort-! dag van het linker vengene naar Colijns- I ster, 0,50 M. links van
plaat, in den Oud ! den verticaal van den
Noord-Beveland- i steenen dag van het
sche polder, be- I rechter venster, 0,40 M.
woond door G. I onder de voeg, strookende
N. C. Israël, toe- I met de onderkanten der
behoorende aan raamdorpels , 0,30 M.
G.Israël,gemerkt i boven den bovenkant der
F nO. 11.
! rollaag op het fundament,
I ongeveer 0,55 M. boven
: beganen grond.
I

6

COLIJN8PLAAT. I Noordoostelijke zijgevel,
Woning der hof- i tusschen de beide ramen,
stede
"Nieuwe 0,63 M. rechts van den
Zorg", aan den steenen dag van het
grintweg: van Cort-llinker raam, 0,53 M.
gene naar Colijns- I links van den steenen
plaat, in den Oud i dag van het rechter raam,
Noord-Beveland-' ongeveer 1,30 M. boven
sche polder, be- beganen grond.
woond door G.
N. C. Israël, toebehoorende aan
G. Israël, gemerkt
F n° 11.

RONDE IJZEREN BOUT.

RONDE

BRONZEN KRUISBOUT.

boven Verschil
boven
A.P.
N.A.P.
in M.
tot nu
geI vonden. aange- I
nomen. !
I
i
1,920

2,662

I!

I

7

8

COLIJN8PLAAT.
Steenen duiker
in den grintweg
van Cortgene naar
Colijnsplaat, over
de waterleiding
van den Oud
Noord-Bevelandsche polder naar de
uitwateringssluis
van dien polder
te Colijnsplaat.

Oostelijke vleugel, tegen
het zuidelijke of binnenfront, 0,25 M. rechts van I
de aansluiting van den
vleugel met dit front,
drie lagen metselwerk
onder de schuine rollaag
op den vleugel, 0,20 M.
onder den bovenkant dier
rollaag.

RONDE IJZEREN BOUT.

-0,001

COLIJNSPLAAT.
Uitwateringsduikersluis onder den
Zeedijk van den
Oud Noord-Bevelandsche polder,
ten westen van
Colijnsplaat.

Zuidelijk of binnenfront , 4,23 M. rechts
van het westelijk einde
van
den frontmuur,
1,58 M. links van het
oostelijk einde van dien
muur, twee lagen metselwerk onder den onderkant der dekzerk, 0,2~ M.
ondeI
den bovenkant
dier zerk.

RONDE IJZEREN BOUT.

1,202

1

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

i

Hoogte
Gemeente

Nadere
plaatsbeschrijving.

Noordelijke
zijgevel,
tusschen de beide westelijke ramen, 0,13 M. rechts
van den steenen dag van
het linker raam, 4,73 M.
links van den westelijken
of voorgevel, 0,24 M.
onder den onderkant van
de rollaag onder het
raam, 2,62 M. onder den
onderkant van het bovengelegen anker, ongeveer
0,88 M. boven beganen
grond.,
I

10

COLIJN8PLAAT.
Raadhuis te Colijnsplaat ,
gemerkt A nO.!.

Oostelijke zijgevel, tusschen de beide ramen,
1,19 M. rechts van den
steenen dag van het linker raam, 0,92 M. links
van den steenen dag van
het rechter raam, 1,23 M.
boven het plint, ongeveer 1,84 M. boven de
bestrating.

11

COLIJN8PLAAT.
Raadhuis te Colijnsplaat ,
gemerkt A n ll • 1.

Oostelijke zijgevel, tusschen het rechtsche der
beide ramen en den
noordelijken of achtergevel, 0,63 M. rechts van
den steenen dag van het
raam, 0,11 M. links van
den achtergevel, 0,29 M.
boven den bovenkant
van het plint, ongeveer
0,93 M. boven beganen
grond.

COLIJN8PLAAT.
Steenglooiing van
den zeedijk van
den Oud NoordBevelandsche polder langs
de
Ooster Schelde,
nabij dijkpaal 47.

Tegen een paal; peilschaal met opschrift:
"A.P.", verdeeld in halve
decimeters, tellende van
1,50 M. -+- tot A.P.

14

van het merk.

het merk.

COLIJNSPLAAT.
Logement "Patrijs", aan de haven
te Colijnsplaat,
bewoond door de
wed. M. G. Riemens, toebehoorende aan M. G.
Riemens, gemerkt
. C nO. 1.

9

Omschrijving

en plaats van

boven
N.A.P.
geI vonden.

V IERKANTE

III

M.

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

4,106

IJZEREN
KRUISBOUT

met één horizontale en
twee verticale groeven,
17 m.M. hoog en 17 m.M.
breed.

5,758

RONDE BRONZEN KRUISBOUT.

V IERKANTE

4,817

IJZEREN
KRUISBOUT

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

NULPUNT DER
HOUTEN PEILSCHAAL,

voor lage waterstanden,
afgeleid uit de hoogten
der deelstrepen 0,05 M.
--:- en 0,00 M. + A.P.

-

0,091

0,000

+0,091

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

Hoogte in M.
Gemeente

Nadere

Omschrijving

plaatsbeschrij ving.

van het merk.

en plaats van
het merk.

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

1

CORTGENE.
Veerhuis op den
zuidoostelijken
havendam van de
haven te Cortgene, voor het
veer op Wol·
faartsdij k ,
bewoond door C.
Schippers en toebehoorende aan
de wed.. K. J.
Schippers,
gemerkt nO. 186.

Zuidoostelijke zijgevel
m den pilaster op den
hoek met den zuidwestel~jken voorgevel; 0,13 M.
rechts van den linkerzijkant van den pilaster,
0,32 M. links van den
rechterzijkant van dezen
pilaster, ongeveer 0,87 M.
onder den bovenkant
van het cementen plint
van den gevel, ongeveer
0,15 M. boven den beganen grond der terp.

RONmJ IJZEREN BOUT.

3,819

2

CORTGENE.
Provinciale aanlegsteiger
voor
stoombooten, aan
de Zandkreek, te
Cortgene.

Midden in den noordoostelijken kop van den
houten dwarsligger aan
het riviereinde van den
toegangssteiger tot het
stoomboothoofd ; 0,11 M.
onder den bovenkant
en 0,14 M. boven den
onderkant van den ligger.

RONDE IJZEREN BOUT.

2,210

6

CORTGENE.
Duikersluis tusschen den Annapolder en den
Adriaanpolder,
onder den scheidier
dingsdijk
polders.

Westelijk front, rechts
van de doorstroomingsopening, 0,22 M. rechts I
van den binnenkant van·
den gewelfboog, 0,56 M.
links van bet zuidelijk
einde van den frontmuur,
0,76 M onder den onderkant van de overstekende
dekzerk, 0,86 M. onder
den bovenkant dier zerk.

RONDE IJzEREN BOUT.

0,755

10

CORTGENE.
Logement "Graaf
van Buren", aan
de kaai te Cortgene, bewoond
door en toebehoorende aan J.
G. Luijendijk, gemerkt nO. 1.

Oostelijke of voorgevel,
links van den ingang tot
het hoofdgebouw; 0,41 M.
links van den steenen
dag der deur, ongeveer
0,97 M. boven beganen
grond.

VIERKANTE IJZEREK
KRUISBOUT

3,293

met één horizontale en
twee verticale groeven,
16 m M. hoog en 17
m.M. breed.

24
Merken I
der
Volg- nauwkeurignum- heidsmer. waterpasI singen.
11

Hoogte in M.
Gemeente
en plaats van

Nadere

Omschrijving

plaatsbeschrijving.

van het merk.

In de gording van het
schoorwerk v66r het buitenfront, 1,00 M. rechts
van het westelijk einde
dier gording, 0,37 M.
links van den linkerzijkant van den schoorpaal naast de doorI stroomingsopening, ongeveer 0,32 M. onder den
bovenkant van de hellende dekzerk.

VIERKANTE IJZEREN
KRUISBOUT

het merk.

CORTGENE.
Oostelijke uitwateringsduikerAIuis
van den Stadspolder, aan de haven
van Cortgene.

13

Meest oostelijke travée
CORTGENE.
Hervormde kerk i van den noordelijken zijgevel, onder het raam;
te Cortgene.
1,96 M. rechts van het
linkercontrefort , 3,28 M.
links van het rechtercontrefort, 1,87 M. onder
den onderkant van de
onderdorpellijst van het
raam, ongeveer 1,08 M.
boven beganen grond.

14

CORTGENE.
Hervormde kerk
te Uortgene.

Meest oostelijke travée
van den noordelijken zijgevel, onder het raam;
2,02 M. rechts van het
linkercontrefort, 3,22 M.
links van het rechtercontrefort , midden in
de een en twintigste laag
metselwerk of 1,23 M.
onder den onderkant van
de onderdorpellijst van
het raam, ongeveer 1,71
M. boven beganen grond.

16

CORTGENE.
Steenen duiker
onder den grintweg naar Colijns.
plaat, genaamd
"Adriaansweg",
in den Frederikapolder.

Westelijk front, links
van de doorstroomingsopening; 0,34 M. rechts
van het noordelijk einde
van den frontmuur, 0,61
M. links van den zijkant
van den sluitsteen van
het gewelf, tien lagen
metselwerk of 0,57 M.
onder den onderkant van
de overstekende dekzerk,
0,67 M. onder den bovenkant dier zerk.

boven Verschil
boven
A.P.
N.A.P.
in M.
tot nu
geaangeI vonden.
nomen'l
0,849

met één horizontale en
twee verticale groeven,
17 m.M. hoog en 17
m.M. breed.
BOVENKANT.

RONDE IJZEREN BOUT.

RONDE

BRONZEN KRUISBOUT.

RONDE IJZEREN BOUT.

2,567

3,205

0,650

25
Merken I
der
Volg- nauwkeurignum- b'd
el s- I
water- I
mer.
pas- I
I singen. I

Hoogte in M.
Gemeente
en plaats van

Nadere

Omschrij ving

plaatsbeschrijving.

van het merk.

bet merk.

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

Verschil
in M.
i

I

1
1

BOUT.
(De bout is vlak met
den muur ingeslagen).

Oostelijke of voorgevel,
DRIEWEGEN.
Huis op den hoek tusschen het raam en den
van den zeedijk zuidelijken gevel; 0,49 M.
van den polder I rechts van dien gevel,
Borssele en den 0,71 M. links van den
verticaal van den steenen
Staartschedijk ,
onbewoond, toe- dag van bet raam, 1,94
behoorende aan M. onder den onderkant
den knoop van
J van Liere, in van
de buurt Cou- I het schuin bovengelegen
anker, ongeveer 0,43 M.
dorpe.
boven beganen grond.

1

RONDE IJZEREN

:1

DRIEWEGEN.
Heultje onder den
"Houten
heulweg", nabij de
aansluiting van
dien weg aan den
zeedijk van Ellewoutsdijkpolder.

2

Noordwestelijk of bovenfront , tusschen de
hardsteenen schuifleiders;
met den linkerkant 0,43
M. rechts van den dag
van den noordoostelijken
schuifleider , met den
rechterkant 0,43 M. links
van den dag van den
zuidwestelijken
leider,
met de groef 0,29 M.
onder het midden van
den bovenkant der dekzerk op het front.

2,106 "'

I

PEILMERKSTEEN

-

0,289

0,000

+0,289

met eene horizontale
groef en ingehakt hoogtec\ifer van 0,289 M. onder

N.A.P.

De steen IS 0,12 M.
hoog en 0,20 M. breed.

i

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

DUIVENDIJKE.
Afgedamde uitwateringsduikersluis van den polder Schouwen,
genaamd "Ossesluis", in den buitendijk ten noordwesten van Brouwershaven.

1

I

Oostelijk of buitenfront, ten zuiden van
den avant-bec boven den
zuidelijken koker; 0,75
M. rechts van den achterkant van de bardsteenen
schotbalksponning
in
den zuidelijken vleugel,
2,07 M. links van den
acbterkant van de hardsteenen schotbalkspon,ning in den avant-bec,
0,58 M. onder den bovenkant of 6 lagen
metselwerk onder den
onderkant van de hardsteenen dekzerk.
i

I
.L.--:.._-,--I__----'-I

VIERKANTE IJZEREN
KRUISBOUT
met één horizontale en
twee verticale groeven,
17 m.M. boog en 17
m.M. breed.
BOVENKANT.
De. bout heeft een
schuinen stand; het
hoogste punt is opgenomen.
Staat der Verkenmerken, enz., opgenomen
bij
de
waterpassing
langs de noordzijde van
Schouwen in 1871; in

3,168

3,228

+0,060

~e~nu~~~Ei~;a~::zi~~~

I Algemeenen Dienst van

I den Wat",t""t.

---:.I_~_-..:.....-___:..._..:..,_I ~
4
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Merken
der
Volg- nauwkeurignum- heidsmer. waterpasI singen.
2

I
I AD 2 59
I

I

Gemeente
en plaats van

Nadere

Omschrijving

plaatsbeschrijving.

van het merk.

het merk.

I
I

I

DUIVENDIJKE.
Afgedamde uitwateringsduikersluis van den polder Schouwen,
genaamd "Ossesluis", in den buitendijk ten noordwesten van Brouwershaven.

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

Ten oosten van de
~ULPUNT DER
meest westelijke schot- HARDSTEENEN PEILSCHAAL,
balksponning
in
het overeenkomende
met
noordelijk muurvlak van H.W.
(Hoogwater) ,
den avant-bec van het afgeleid uit de hoogten I
oostelijk of buitenfront ; der deelstrepen 1,70 M.
de bovenkant van de en 2,00 M. + H.W.
streep II l~l ligt 0,615 M.
Waterpassing langs de
onder den bovenkani van noordzijde van Schouwen;
de dekzerk.
~n manuscript aanwezig
Peilschaal, verdeeld in In het archief van den
I decimeters door uitge- Algemeenen Dienst van
hakte groeven, hoog 1 den Waterstaat.
e.M., tellende tot II ]1~1
+H.W.

1,190

1,126

+0,064

I

I
Westelijk of binne!}DUIVENDIJKE.
RONDE IJZEREN BOUT.
Afgedamde uit- front, boven den zuidewateringsduiker- I lijken koker; 0,41-; M.
sluis van den pol- rechts van den verticaal
der Schouwen, van den rechterkant van
genaamd "Osse- den gedenksteen, 2,25 M.
sluis", in den bui- links van den achterkant II
tendijk ten noord- yan de schotbalksponning
westen van Brou- In den zuidelijken vleuwersbaven.
gel, 0,41 M. onder den
i bovenkant of 3 lagen
metselwerk onder den on- I
derkant van de dekzerk.

3

1,744
I

I

I

i

Oostelijke vleugel van
het
noordelijk landhoofd; 0,64 M. recbts
van den schuinen kant
van den slagstijl, 0,32
M. rechts van de voeg
tusschen den slagstijl en
het metiielwerk van den
vleugel, 0,39 M. onder
den hellenden bovenkant
van den vleugel.

DUIVENDIJKE.
Wachtsl uis in den
watergang
bezuiden den Langendijk, ten westen van de Ossesluis.

4

i

5

II

DUIVENDIJKE.
Wachtsluisin den
bewatergang
zuiden den Langendijk, ten westen van de Ossesluis.

I

I
I

RONDE IJZEREN BOUT.

0,775

NULPUNT DER
Oostelijk
-1,346
muurvlak
van het middenpenant ; HARDSTEENEN PEILSCHAAL,
met
peilschaal verdeeld In overeenkomende
halve decimeters, zonder zomerpeil eZ.p.), afgeleid
opschrift, tellende van uit de hopgte van deelbeneden Z.P. tot 0,65 M. streep 0,65 M. + Z.P.
+ Z.P.

27
Merken
der
Volg- nauwkeurignum- heidsmer. waterpasI singen.

I

Hoogte in M.
Gemeente
en plaats van

Nadere

Omschrijving

plaatsbeschrijving.

van het merk.

het merk.

6

I Noordelijke of voorDUIVENDIJKE.
Herberg aan de gevel, rechts van het
zuidzijde van den raam; 4,24 M. rechts
grindweg van den van den steenen dag
Osse naar Scha- van de deur, 2,23 M.
rendijke,
even links Vll,n den westelijken
beoosten den Ra- zijgevel, 1,94 M. onder
vensweg, bewoond den onderkant van de
door en toebehoo- houten m uurplaat, Slagen
rende aan A. metselwerk onder den
Bakker, gemerkt onderkant van den houten
onderdorpel van het raam,
K4.
ongeveer 0,34 M. boven
beganen grond.

S

Oostelijke of voorgeDUIVENDIJKE.
Hofstede aan de vel, nab\i den noordewestzijde van den lijken zijgevel; 4,84 M.
grindweg van Loo- rechts van den steenen
perskapelle naar I dag van de deur, 0,57
Scharendijke, even M. rechts van den verbezuiden
den ticaal van den steenen
grindweg van den dag van het meest noorOsse naar Scha- delijke raam, 0,57 M.
rendijke, bewoond links van den noordedoor en toebehoo- lijken zijgevel, 8 lagen
aan C. metselwerk onder den
rende
Boogerd, gemerkt onderkant van den houten
L. 39.
onderdorpel van het raam,
ongeveer 0,25 M. boven
beganen grond.

9

DUIVENDIJKE.
Hofstede aan de
westzijde van den
grindweg van Looperskapelle naar
Scharendijke,even
bezuiden
den
grindweg van den
Osse naar Scharendijke, bewoond
door en toebehoorende aan C.
Boogerd, gemerkt
L39.

Oostelijke of voorgevel, nabij den noordelijken zijgevel; 0,5.'5 M.
rechts van den verticaal
van den steenen dag
van het meest noordelij ke raam, 0,59 M. links I
van den noordelijken z\i- I
gevel, 8 lagen metselwerk boven den bovengenoemden ronden ijzeren
bout of in de voeg
overeenkomende met den
onderkant van den houten onderdorpel van het
raam, ongeveer 0,72 M.
boven beganen grond.

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

RONDE IJZEREN BOUT.

-0,182

RONDE IJZEREN BOUT.

0,117

RONDE BRONZEN KRUISBOUT.

0,587

28
Merken
der
Volg- nauwkeurignum- heidsmer. waterpassingen.

I

I

I

Gemeente

Nadere

en plaats van

Hoogte in M.
Omschrijving

II

plaatsbeschrij ving.

het merk.

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

van het merk.

I
I
I

Zuidoostelij ke of VOOf- I RONDE IJZgREN Bou'.r.
gevel, links van den I
ingang, 6,72 M. rechts !
van het linkereinde van
den gevel, 0,33 M. links
van den buitenkant der I
deuromlijsting , 0,10 lU. I
boven het plint, ongeveer 0,50 M. boven be- I
I
ganen grond.
I

ELKERZEE.
Raadhuis van de
I
gemeente Elkerzee te ScharenI
dijke.
I

1

I

I
I
I

I

ELKERZEE.
Raadhuis van de
gemeente IükerI
zee te ScharenI
dijke.
I

Zuidoostelijke of voorgevel, links van den
ingang, 0,17 M. rechts
van den buitenkant der
omlijsting van het meest
rechtsche raam, 0,35 M.
links van den buitenkant der deuromlijsting,
0,,')5 M. boven het plint,
'7 lagen metselwerk boven
den
bovengenoemden
ronden ijzeren bout.

1

f

I

I
I
j
!

3

I

I

4

I

i

I

2

1,481

I RONDE BRONZEN KRUISi
BOUT.

1,897
I

I

!
I
I

I
i
'

.

I

i
I
ELKERZEE.
Huis te Scharen- I
aan de
d~jke,
westzijde van den
grindweg van Elkerzee naar Scharendijke en OostRepart,juist waar
deze samenkomt
met den grindweg
van den Osse naar
Oost-Repart , bewoond door en
toebehoorende aan,
Mej. M. Stoel, gemerkt B 44.

Oostelijke of voorgevel , nabij den noordelijken zijgevel, 4.5ö M.
rechts van den steenen
dag van de deur, 0,49
M. rechts van den verticaal van den steenen
dag van het meest noordelijke raam, 0,25 M.
links van den noordelijken zijgevel, 2,44 M.
onder den onderkant van
den knoop van het bovengelegen anker, 0,21 M.
boven beganen grond.

ELKERZEE.
Huis te Oost-Repart, ten oosten
van onderVOlgendei
directiekeet, bewoond door P.
Ringelberg en toebehoorende aan
D. de Jong, gemerkt na. 60.

Noordelijke of voorgevel, rechts onder den
schoorsteen,
1,15 M.
rechts van het linker
dakvlak, 0,50 M, links
van het rechter dakvlak,
O,ti:.! M. rechts en schuins
onder den onderkant van
den knoop van het anker
onder den schoorsteen,
ongeveer 3,90 M. boven
beganen grond.

RONDE IJZEREN BOUT.

0,041
I

I

I
I
i

I 4,167
VIERKANTE IJZEREN
KRUISBOUT
I met één horizontale en
twee verticale groeven,
16 m.M. hoog en 16
II m.M. breed.
I

!

I
I
I
I

I

I

....

l
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Merken
der
Volg- nauwkeurignum- heidsmer. waterpas[singen.

Hoogte in M.
Gemeente
en plaats van

Nadere

Omschrijving

plaatsbeschrijving.

van het merk.

boven Verschil
boven
A.P.
. M
N.A.P. tot
nu
In ..
gevonden. aangenomen. I
1

het merk.

1

I
I

I

ELKERZEE.
I Zuidoostelijke
gevel, I
Directiekeet,
tusschen de deur en den
tevens
woning noordoostelijken of dijkvan den water- gevel, 2,69 M. rechts
bouwkundigen
I van den steenen dag van
ambtenaar van den de deur, 0,67 M. links
polder Schouwen, van den noordoostelijken
te Oost-Repart, gevel, 1,98 M onder den
gemerkt n<'. 62.
onderkant van de muurplaat, ongeveer 0,95 M.
boven beganen grond.

5

RONDE IJZEREN BOUT.

1',59"
I

1

I

1

1',930

ELKERZEE.
Directiekeet,
woning
tevens
van den waterbouwkundigen
ambtenaar van den
polder Schouwen,
te Oost-Repart,
gemerkt nO. 62.

Zuidoostelijke gevel,
tusschen de deur en den
noordoostelijken of dijkgevel, 2,67 M. rechts
van den steenen dag
van de deur, 0.69 M.
links van den noordoostelijken gevel, 6 lagen
metselwerk boven den
bovengenoemden ronden
ijzeren bout, ongeveer
1,30 M. boven beganen
grond.

RONDE BRONZEN KRUISBOUT.

7

ELKERZEE.
Perkoenpaal aan
den kop van de
steenglooiing van
het buitentalud
van den zeedijk
bij de peilschalen
te
Oost-Repart,
ten noorden van
de directiekeet.

Ongeveer 0,20 M. onder
den kop van den paal.
In den kop van denzelfden paal bevindt zich
een ~jzeren knopbout ,
vermeld onder n°. 8.

RONDE IJZEREN BOUT.

3,741

8

In het midden van den
ELKERZEE.
Perkoenpaal aan kop van den paal.
den kop van de
steenglooiing van I
het buitentalud
van Jen zeedijk
bij de peilschalen
te Oost-Repart ,
ten noorden van
de directiekeet.

IJZEREN KNOPBOUT.
HOOGSTE PUNT.

3,976

6

!

1

I

I
!
I

I
1

_ _.1

1

IL...._-"--_--.:.

1

1

1

.1

1.- - - I

.---.:..-----------:...--------'-:---'----'---,

30
Merken I
der
Volg- nauwkeurignum- heidsmer. waterpasI singen.

1

Hoogte in M.
Gemeente
en plaats van

Nadere

Omschrijving

plaatsbeschrij ving.

van het merk.

b oven . A P
N.A.P. tot n~l
geaangeI vonden. nomen.

t

het merk.

ELLEWOUTS·

.-----

boven

!

I

I

Zuidoostelijk
front,
DIJK.
links van de doorstrooSteenen boogbrug mingsopening , 0,41 M.
I
over de noord- rechts van het links
oostelijke berm-, geplaatste anker, 1,31 M.
sloot
bij
den I rechts van het zuidwestenoordwestelijken i lijke einde van den fronthoek van de nieuwe I muur, een laag metselinlaag in den i werk onder de rollaag,
polder van Elle- : of 0,27 M. onder den
woutsdijk.
1 bovenkant dier rollaag.

RONDE IJZEREN BOUT.

0,230

RONDE IJzEREN BOUT.

0,606

Ducdalf, geschoord door
drie palen, waaraan ondervolgende rij kspeilschaal
voor laag water IS bevestigd, ongeveer 0,23 M.
onder deelstreep A.P. der
peilschaal.

RONDE IJZEREN BOUT.

-0,407

Westelijke rechtstand
ten zuiden van de schotbalksponning, 0,36 M.
'links van den dag van
den linker sehotbalkstijl,
1,01 M. haaks onder den
bovenkant van de hellende rollaag op het
zuidelijk gedeelte van den
rechtstand, 1,08 M. onder
den bovenkant van het
hoekblok met ingehakten
peilsteen , ongeveer 0,35
M. boven beganen grond.

RONDE IJZEREN BOUT.

4,185

Verschil
in M.

I'

I'

Zuidwestelijke
fort-, i
IHJK.
muur, rechts van de I
Fort te Ellewouts- poortopening, in de eerste
I lycene, 0,89 M. rechts
dijk.
van den linkerzij kant
dezer lycene, 0,43 M.
links van den rechterz\jkant der lycene, 0,44
M. onder de geboorte
van de gewelfbogen over
het rechts gelegen blinde
muurvlak, ongeveer 1,32
I M. boven den grond.

ELLEWOUTS·

3

ELLEWOUTS·
DIJK.

Steenglooiing
langs den zeedijk
van den Ellewoutsdijkpolder,
aan de WesterSchelde, voor het
fort te Ellewoutsdijk.

5

I

I

2

ELLEWOUTSDIJK.

Dijksdoorgang in
den zeedijk van
den
Ellewoutsdijkpolder , toegang gevende tot
den afweg naar de
haven van Elle·
woutsdijk.

I

I
I

I
I

1-'-------'--_-----"---_ _ _-----:--.:---'--_1
.:....-1
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Merken
der
Volg- nauwkeurignum- heidsmer. waterpassingen.

6

I

Hoogte in M.
Gemeente

11

ELLEWOUTS·

DUK.

plaatsbeschrij ving.

van het merk.

Westelijke rechtstand,
ten zuiden van de schotbalksponning, ingehakt
in het hardsteenen hoekblok op het zuidelijk
gedeelte van dien rechtstand.

met eene horizontale
groef en ingehakt hoogtecijfer van 5,154 M. boven
N.A.P.
De steen is 0,22 M.
hoog en 0,58 M. lang.

Oostelijke buitenvleugel; de linkerkant 1,20
Uitwateringsdui- M. rechts van den rechkersluis van den terzijkant der schotbalkEllewoutsdijkpol- I sponning, de rechterkant
der, aan de haven· 1,10 M. links van den
aan de Wester- frontmuur van dezen
Schelde , onder vleugel, het midden vlm
den zeedijk van den bovenkant 0,36 M.
den polder, te onder den bovenkant der
hellende dekzerk.
Ellewoutsdijk.

ELLEWOUTS-

DIJK.

Oostelijke binnenvleugel ; de linkerkant 1,62
M. rechts van den frontmuur van dezen vleugel,
de rechterkant 1,}!3 M.
links van den linkerkant
der schotbalksponning ,
het midden van den
bovenkant 0,39 Monder
den bovenkant der hellende dekzerk.

ELLEWOUTS·

DIJK.

Uitwateringsduikersluis van den
Ellewoutsdijkpolder, aan de haven
aan de WesterSchelde,
onder
den zeedijk van
den polder, te
Ellewoutsdijk.

12

Omschrij ving

het merk.

Dijksdoorgang in
den zeedijk van
den
Ellewoutsdijkpolder , toegang gevende tot
den afweg naar de
haven van Ellewoutsdijk.

8

Nadere

en plaats van

ELLEWOUTS-

DIJK.

Noordelijke
zijgevel,
het muurwerk der
travée links van den
ingang, 1,04 M. rechts
van het linkercontrefort,
2,iH M. links van het
rechtercontrefort ,
1,32
M. onder den onderkant
der raamdorpellijst, 0,24
M. boven den bovenkant
van het plint, ongeveer
0,70 M. boven beganen
grond.

lil

Hervormde kerk
te Ellewoutsdijk.

1

1

PEIL~nJRKS'l'EEN

PEILMERKSTEEN

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

5,154

1,643

1,730

+0,087

0,892

0,970

+

met eene horizontale
groefen ingehakt hoogtecijfer van 1,643 M. boven
N.A.P.

PEILMERKSTEEN

met eene horizontale
groef en ingehakt hoogtecijfer van 0,892 M. boven
N.A.P.

RONDE IJZEREN BOUT.

3,753

0,078

32
Merken I
der
Volg- nauwkeurignum- heidsmer. waterpassingen. !

I

Hoogte in M.
Gemeente
en plaats van

I

I

I

Omschrijving
van het merk.

I

I
I

I
ELLEWOUTS·
DIJK.
Hervormde kerk
te Ellewoutsdijk.

14

plaatsbeschrij ving.

het merk.

I

13

Nadere

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

Noordelijke
zijgevel, RONDE BRONZEN KRUIS4,621
in het muurwerk der I
BOUT.
travée links van den ingang, 1,09 M. rechts van
het linker contrefort, 2,76
M. links van het rechtercontrefort, 0,45 M. onder
den onderkant der raamdorpellijst, 1,11 M. boven
i den bovenkant vall het
I
plint.

ELLEWOUTSDIJK.
Duikersluis, in
den
Ellewoutsdijkpolder, onder
den Coppelleweg,
bij de aansluiting
van dezen weg
aan den zeedijk
van den polder.

Zuidelijk of benedenfront; het punt der dek- II
zerk, in het midden aan
de voorzijde, ligt 1,17 M.
rechts van het westelijk
einde der dekzerk, 1,18
M. links van het oostelijk
einde dier zerk, 0,4!:l M.
onder den bovenkant der
dekzerk op de schuifkas.

DEKZERK.
BOVENKANT.

ELLEWOUTS·
DIJK.
Duiker tusschen
den
Everingepolder en den
Ellewoutsdijkpolder, onder den
Binnendijk, nabij
den zeedijk van
beide polders.

Noordwestelij k of benedenfront, ten zuidwesten
van de doorstroomingsopening, 0,94 M. rechts
van den rechterkant van
den
noordoostelijken
ankerknoop, 0,38 M. links
van het zuidwestelijk !
einde van den frontmuur, I
0,41 M. onder den bovenkant der dekzerk.

ANKERKNOOP.
BOVENKANT.

ELLEWOUTSDIJK.
Huis in den polder
van Everinge, bij
den zeedijk, ten
westen van de
inlaag, bewoond
door C. Bruinooge,
toebehoorende
aan
Gabrielle
Motte wed. Alfred
Breuvart te Armentiéres (Frankrijk), gemerkt D.
nO. 3.

Zuidwestelijke zijgevel,
zuidoostzijde , 4,60 1\1.
rechts van het zijvlak van
den regenbak, 0,66 M.
links van den voorgevel,
één laag metselwerk of
0,06 M. boven den bovenkant van het cementen
plint, ongeveer 0,50 M.
boven beganen grond.

0,031

I

I

II
15

I

16

I

I

0,538

I

RONDE IJZEREN BOUT.

2,853

I
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I

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

I

Hoogte in M.
Gemeente
en plaats van

Nadere

Omschrijving

plaatsbeschrij ving.

van het merk.

het merk.

boven Verschil
boven
A.P.
. M
N.A.P.
totnu i In .
geaange- I
I vonden. nomen. i
1

I

18

Noordoostelijke zijgevel,
PEILMERKSTEEN
in den hoek met den met eene horizontale
DIJK.
Huis in den Eve- zuidoostelijken of voor- g~.oef en ing~hakt hoogteringepolder, op gevel, met den linkerkant I CIjfer van 1,/69 M. boven
den hoek van den 0,09 M. rechts van den N.A.P.
zeedijk en den voorgevel, met den rechter-I
Vijfzoodijk , beo kant 1,42 M. links van
woond door en den linkerkant van den I
uitgebouwden schoorsteen, I
toebehoorende
aan H. de Vriend met den onderkant onge- i
kadastraal bekend veer 0,40 M. boven be- I
onder nO. 147, sec- ganen grond.
I
tie D.
I

ELLEWOUTS-

1

1

1

1

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

1

GOES.
Raadhuis.

HOOFDMERK
Voorgevel, links van
den ingang, 0,85 M. rechts en twee pijpbouten, een
van den hoek van het I 419 millimeters er boven,
oude gedeelte des gevels, een 441 millimeters er
1,58 M. boven het plint I onder.

I

I
I

I
1,769 I 1,960 1+0,191

I

I

I
I
I

1- - - 1

3,713

!

2

GOES.
Vischhuisj e.

4

GOES.
Ringmuur van de
cellulaire gevangenis, aan de AIbert-Joachimikade
te Goes.

6

GOES.
Duikersluis, tusschen de "Zoute
Vest" endehaven
van Goes, nabij
den voormaligen
vestingwalmuur ,
onder den grindweg naar Wilhelminadorp.

GEDENKSTEEN
Naar het water ge- I
keerde oostelijke zijge- . met horizontale groef en
vel, de linkerkant 0,22 opschrift daarboven:
M. rechts van den zui"De linie beteyckent
delijken hoek, de rech- den vloedt van den 26
terkant 0,14 M. links Januaris 1682."
De steen IS 0,43 M.
van den noordelijken
hoek,
de
bovenkant hoog en 0,64 M. breed.
negen en twintig lagen
metselwerk of 1,46 M.
onder den onderkant van
de kroonlijst op het gebouwtje, de onderkant
ongeveer 0,63 M. boven
beganen grond.

Noordwestelijke muur,
rechts van de poort,
0,1)4 M. rechts van den
steenen dag der poortopening, 1,08 M. boven
het hardsteenen plint,
I ongeveer 1,60 M. boven
de bestrating.
Noordelijke
buitenvleugelmuur , 0,78. M.
rechts van de aansluiting
van den vleugel met den
frontmuur, één laag metselwerk onder de tweede
vlechting gerekend van
den frontmuur, ongeveer
0,19 M. onder den bovenkant dier vlechting.

RONDE

BRONZEN KRUISBOUT.

RONDE IJZEREN BOUT.

3,700

5,541

2,901

5

34
Merken
der
Volg- nauwkeurignum- heidsmer. water·
pas! singen.

Hoogte in M.
Gemeente

Nadere

en plaats van

plaatsbeschrijving.

Omschrijving
van het merk.

het merk.
I

i

8

boven
~,. . .
gevonden.
>.TAP

GOES.
Spoorwegstation
te Goes.

I.

I
I

Zuidelijke of perron·
gevel, in den eersten
pilaster links van den
middeningang tot het
gebouw, met den linkerkant 0,14 M. rechts van
den linkerkant van den
pilaster, met den rechterkant 0,13 M. links van
den rechterkant van den
pilaster, met den onderkant 0,12 M. boven het
hardsteenen plint en 0,53
M. boven de perronbestrating.

PEILMERKS'l'EEN
I 1,721 '
met eene horizontale I
groef en ingehakt hoogtecijfer van 1,721 M. boven I

N.A.P.

I

De steen is 0,22 M. I
hoog en 0,39 M. breed. I
I

I
I

I
I
I

9

I

i

GOES.
Noordwestelijke
zijHuis aan de west- gevel, oostzijde, 0,44 M.
zijde van den rechts van den noordstraatweg van Goesl oostelijken of voorgevel,
naar Kloetinge, I 3,15 M. onder den ondertegenover
kilo- kant van den bovengemeterpaal15, be- lIegen ankerknoop, onwoond door A. geveer 0,63 M. boven
Casteleijn, toebe- beganen grond.
hoorende aan R.
Claus, gemerkt
E83.

RONDE IJzEREN BOUT.

'S-GRAVENNoordwestelijke
of
POLDER.
voorgevel, zuidwestzijde,
Huis op den hoek tusschen den zijgevel en
van den straatweg het zuidwestelijke raam,
van Goes naar 0,43 M. rechts van den
's-Gravenpolder
verticaal van den steemet den Langen nen dag van het raam,
weg te 's·Graven- 0,58 M. links van den
polder, bewoond zuidwestelijken zijgevel,
door C. Louisse, 2,53 M. onder den onderkant van den bovengetoebehoorende
. aan C. L. de legen ankerknoop , 0,55
Meulemeester, ge- M. onder den bovenkant
merkt B2.
van de rollaag onder het
raam, ongeveer 0,56 M.
! boven beganen grond.

RONDE IJZEREN BOUT.

·1

1,245

i
i
I

I

1

1,071

boven

Verschil

A.P.

. M
In
.

tot nu
aangenomen'l
I

35

I

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

I

Hoogte in M.
Gemeente

Nadere

Omschrijving
van het merk.

boven
N.A.P.
gevonden.

RONDE IJZEREN BOUT.

1,672

Oostelijke zijgevel In
'S-GRAVENden noordel~jken hoek,
POLDER.
der rechts van het eenige
Woonhuis
hofstede "Dijk en raam In dezen gevel,
Weelsigt" in den I 0,59 M. rechts van den
Ooster-Zwakepol- II verticaal van den steenen
der, aan den dag van het raam, 0,52
be- M. links van den noorWeeldijk ,
of dijkgevel,
woond door de delijken
Kraker, toebehoo- I ongeveer 0,71 M. boven
rende aan J. van beganen grond.
der Minne, gemerkt C 1.

RONDE IJZEREN BOUT.

2,510

'S-GRAVENOostelijke zijgevel, in
POLDER.
den noordelijken hoek,
der rechts van het eenige
Woonhuis
hofstede "Dijk en raam In dezen gevel,
Weelsigt" in den 0,69 M. rechts van den
Ooster-Zwakepol- steenen dag van het
der, aan den raam, 0,41· M. links van
be- den noordelijken of dijkWeeldijk ,
woond door de gevel, ongeveer 1,5\.! M.
Kraker, toebehoo- boven beganen grond.
rende aan J. van
der Minne, gemerkt Cl.

RONDE BRONZEN KRUISBOUT.

en plaats van

plaatsbeschrijving.

het merk.

I

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

I

2

Zuidwestelijke of voor'S-GRAVENgevel, in den tweeden
POLDER.
Gemeenteschool te pilaster gerekend van
den noordwestelijken zij's-Gravenpolder.
gevel, 0,13 M. rechts van
den linkerhoek, 0,33 M.
links van den rechterhoek van den pilaster,
0,045 M. boven den bovenkant van het omloopend
plint, ongeveer 0,5\.! M.
boven beganen grond.
i

I
3

4

I

3,390

I

I

I
I

5

'S-GRAVENPOLDER.
Binnensluis van
Zwake of uitwateringsduikersluis.
van den OosterZwakepolder op
den Boonepolder.

buitenNoordelijke
vleugelmuur, twee lagen
metselwerk
onder de
bovenste vlechting. 0,31
M. rechts uit den hoek
van de aansluiting van
den vleugel met den
frontmuur, 0,36 M. onder
den bovenkant der vlechting.

RONDE IJZEREN BOUT.

I

0,913

1

36
Merken
der
Volg- nauwkeurignum- heidswater- I
mer.
I
pas- I
singen. I
I
I

6

1

I

i
'
I!

I

1

I

i

I

i

1

I

I

i

Hoogte in M.
Gemeente

Nadere

en plaats van

pla.at8beschr~iving.

het merk.

I
i

'S-GRAVENI Noordoostelijke
zijPOLDER.
I muur
der schuif kas op
Binnensluis van' het buitentalud van den
Zwake of uitwa- dijk, 0,76 M. rechts van
teringsduikersluis het v66rmuurvlak, 0,48
tusschen den Oos- M. links van het achter-Zwakepolder
termuurvlak , zes lagen
en den Boone- metselwerk of 0,36 M.
polder.
I onder den onderkant van
de houten afdekking der
1 schuifkas.
:
1

i
1

i
i

i

:
i
I
I

I
I

i

1

i

I

I C2 407

GROEDE.
: Noordelijke zijgevel, I
I
Voormalige tol-: onder het penant tusI
gaarderswoning I schen den linkerhoek I
bij den tol onder des gevels en het raam,
Kruisdijk , aan! 0,25 M. rechts van den
den
weg van: linkerhoek, 0,40 M. be- I
i
Schoondijke naar; neden den onderkant der
Breskens ,
be- I rollaag onder het raam. I
woond door en
.
~~~~
.
I
aan P. Huijsheere.
1

1

1

1I

I

.
'
1
I

I

1

!

4,8.'57

I
I

i

1I
1I

I

4,950

I
I
I

:
I

I

I

:

I

i

i

I

I

1---1----1
i

VIERKANTE KRUISHOUT I 3,409 I
met één horizontale en
twee verticale groeven, i
:
16 m.M. hoog en 17 I
m.M. breed.
I
I
BOVENKANT
I

1

1

1

1
1

I

I

I

i

!!

I

I
I

!

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

HAAMSTED~~.:
Hofstede aan de
westzijde van den
Hooge-Zoom tusschen Renesse en
Haamstede , bewoond door A.
Goeminne, toebehoorende aan de
erven B. G. de
Ruyter te Eecloo
(België), gemerkt
n°. 147.

I

i
I

,I

Zuidoostelijke of voorI gevel, rechts van het
rechts van de deur ge: legen raam; 0,57 M.
i links van den noordoosI telijken zijgevel, 2,26 M.
II onder den onderkant van
i den knoop van het boveni gelegen anker, ongeveer
I 0,64 M. boven beganen
I grond.
!
:

1

+0,093

I

I

I

I

I

I

VIERKANTE IJZEREN
BOUT
met eene horizontale
groef
en
daaronder
ingestempelde letter C;
de bout is 21 m.M. hoog
en 21 m.M. breed; de
groef ligt 9 mMo onder
den bovenkant.
Register
VII
van
Peilschalen enz., bijlage 1. B., nO. 66.

----1------

-1

i
1

van het merk.

1

I

__1

1

Versc h'l
1
boven
boven
AP
N.A.P.
tot n~ I in M.
geaangeI vonden. I
I nomen. I

OmschriJ'vinO'
,.,

1
1
---

VIERKANTE IJZEREN
3,578 I
KRUISBOUT
met één horizontale en I
j
twee verticale groeven,
16 m.M. hoog en 16
m.M. breed.
I!.

I

1

1

I
I
I
1

1

2

I

'-_.!..I

HAAMSTEDE.
1
Zuidoostelijke of voorHofstede aan den gevel, rechts van den
Driehoek.
ten I ingang; 0,54 M. rechts
westen van den I van den steenen dag van
Hooge Zoom, tus- I de deur, 4,29 M. links
schen Renesse en I van den noordoostelijken
Haamstede , be-' zijgevel, 0,42 M. of 9
woond door en lagen metselwerk onder
toebehoorende
den onderkant van den
aan M. K. Over- houten onderdorpel van
beeke, gemerkt I het eerste raam rechts van
nO. 149.
de deur, ongeveer 0,47 M.

:...-

RONDE IJZEREN BOUT.

I 3,962
I

I

.......:I_b_o_v_e_n_b_e_g_an_e_n_gr_O_n_d_._...:....

I
I

I

I
1

I

.

--.;.i

I
i

I

:...-__...:....__.....J.
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I

I

I

Merken
der
Volg. nauwkeurignum- heidsmer. waterpassingen.
I

Gemeente
en plaats van
het merk.

Hoogte in M.

Nadere

Omschrijving

plaatsbeschrij ving.

van het merk.

I

I

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

I
I

HAAMSTEDE.
Hofstede aan den
Driehoek,
ten
westen van den
Hooge-Zoom, tusschen Renesse en
Haamstede , bewoond door en
toebehoorende
aan M. K. Overbeeke, gemerkt
nO. 149.

Zuidoostelijke of voorgevel, rechts van den
ingang; 0,.52 M. rechts
van den steenen dag van
de deur, 0,35 M. links
van den verticaal van
den steenen dag van het
eerste raam rechts van
de deur, 10 lagen metselwerk boven den bovengenoemden ronden ijzeren
bout, ongeveer 0,93 M.
boven beganen grond.

HAAMSTEDE.
Hofstede aan de
oostzijde van den
Hooge-Zoom, tusschen Renesse en
Haamstede , bewoond door J ohs.
Hause en toebehoorende aan M.
de Bakker J ohz.,
gemerkt nO. 132.

Noordelij ke zijgevel,
nabij den westelijken of
weggevel, 6,14 M. rechts
van den steenen dag van
het kelderraampje, 0,81 M.
links van den westelijken
gevel, 26 lagen metselwerk
onder de voeg strookende
met den onderkant van
den onderdorpel van het
groote raam, 6 lagen
metselwerk onder de voeg
strookende
met
den
bovenkant van de rollaag
boven het kelderraampje,
ongeveer 0,47 M. boven
beganen grond.

RONDE IJZEREN BOUT.

5

HAAMSTEDE.
Openbare lagere
school te Haamstede.

zijgevel,
Noordel~ike
nabij den westelijken of
voorgevel; 7,24 M. rechts
van den oostelijken of
achtergevel, 0,31 M links
van de gecementeerde
hoeklycene, 0,64 M. links
van den voorgevel, 0,24
M. of 4 lagen metselwerk
boven het plint, ongeveer
0,80 M. boven beganen
grond.

RONDE LJZEREN BoU'l'.

3,557

6

HAAMSTEDE.
Openbare lagere
school te Haamstede.

Noordelij ke
zijgevel;
nabij den westelijken of
voorgevel; 7,22 M. rechts
van den oostelijken of
achtergevel, 0,33 IV!. links
van de gecementeerde
hoeklycene, 0,66 M. links
van den voorgevel, 7
lagen metselwerk boven
den bovengenoemden ronden ijzeren bout, 0,64 M.
boven het plint.

RONDE BRONZEN KRUISBOUT.

3,954

3

4

RONDE BRONZEN KRUIS- I 4,421
BOUT.
II
I
i

2,10.5

,

I

I

I

Verschil
in M.

38
Merken I
der
Volg- nauwkeurignum- heids- i
mer. water-I
passingen. I

I

Hoogte in M.
Gemeente
en plaats van

Nadere

Omschrijving

plaatsbeschrij ving.

van het merk.

het merk.

boven
boven
A.P.
N.A.P.
totnn
geaangeI vonden. nomen.

I

i

V IERKAN'1'E

HAAM8TEDE.
V oormalig raadhuis, thans herberg, te Haamstede, bewoond
door J. Bom, toebehoorende aan
de
gemeente
Haamstede , gemerkt n°. 12.

Zuidelijke of voorgevel, links van het raam;
0,35 M. rechts van den
westelijken zijgevel, 2,47
M. links van den steenen
dag van de deur, 1 laag
metselwerk onder de voeg
overeenkomende met den
onderkant der rollaag I
I onder het raam, ongeveer
1,02 M. boven de bestrating.

8

HAAM8TEDE.
Hervormde kerk
te Haamstede.

Westelijke gevel, links
van den ingang; 2,31 M.
rechts van het linkercontrefort, 0,99 M. links
van den buitenkant der
deuromlijsting, 0,10 M.
onder den onderkant van
de sokkelproflleering, ongeveer 0,9R M. boven beganen grond.

RONDE BRONZEN KRUISBOUT.

4,932·

9

HAAM8TEDE.
Hervormde kerk
tfl Haamstede.

Westelijke gevel, links
van den ingang, 2,34 M.
rechts van het linkercontrefort , 0,97 M. links
van den buitenkant der
deuromlijsting, 0,28 M.
onder den onderkant der
sokkelprofileering,3lagen
metselwerk onder den
ronden bronzen kruisbout, ongeveer 0,80 M.
boven beganen grond.

VIERKANTE IJZEREN
KRUISBOUT

4,761

7

10

I

HAAM8TEDE.
Huis te Haamstede, aan de
westzijde van het
begin van den
straatweg
van
Haamstede naar
Burgh, bewoond
door H. C. en C.
M. Bolle CMz. en
toebehoorende
aan de wed. C.
Bolle-Moolenburgh, gemerkt
n°. 84.

Zuidoostelijke of voorgevel, in het penant
tusschen de beide rechts
van de deur gelegen
ramen, 0,49 M. rechts van
den steenen dag van het
linkerraam, 0,49 M. links
van den steenen dag van
het rechterraam, 2,665 M.
onder den onderkant van
den knoop van het bovengelegen anker, 5 lagen
metselwerk boven de voeg
strookende met den onderkant der rollaag onder
de ramen, 0,84 M. boven
de stoep.

IJzEREN
KRUISBOUT

4,277

[I

1

met één horizontale en
twee verticale groeven, I
16 m.M. hoog en 16
m.M. breed.
1

I

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

RONDE IJZEREN BOUT.

1

I

3,681

Verschil

I
!

in M.

39
Merken
der
Volg- nauwkeurignum- heidsmer. waterpassingen.

Hoogte in M.
Gemeente
en plaats van

Nadere

Omschrijving

plaatsbeschrij ving.

van het merk.

het merk.

i

I

HAAMSTEDE.
I Noordelijke zijgevel,
Hofstede aan de n~bij d~n westelijken of
oostzijde van den dijkgeve, ; 7,52 M. rechts
zoogenaamden
I van den oostelijken of
Meeldijk,
tus- I achtergevel, 0,77 M.links
schen Burgh en van den linkerkant der
Burghsluis, juist cementlaag op den wesbij den zijweg, ge- telijken gevel, 0,80 M.
naamd "het tweede links van den rechterka,nt
sluispad" ,
be- dier cementlaag, ongeveer
woond door en 1,43 M. boven beganen
toebehoorende
grond.
aan J. Boot Wz.,
gemerkt no. 190.

12

i RONDE IJZEREN BOUT.

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

2,169

1

1

i

1

!

1

i

I

I'

1

,
1
1

:
I
I

HAAMSTEDE.
Noordelijke zijgeVel,' I RONDE BRONZEN KRUISHofstede aan de I nabij
den westelijken
BOUT.
oostzijde van den of dijkgevel; 7,5(;
zoogenaamden
I rechts van den oostelijken
Meeldijk,
tus- I of achte:gevel, 0,79 M.
schen Burgh en links van den linkerkant
Burghsluis , juist der cementlaag op den I
bij den zijweg ge- westelijken gevel, 3 lagen
naamd "het twee- I metselwerk boven den I'
de sluispad", be- bovengenoemden ronden
woond door en ijzeren bout, ongeveer I
toebehoorende
1,60 M. boven beganen
aan J. Boot Wz, grond.
gemerkt no. 190.
1

I

2,326 i

M'I

I

:

1

I,

1

1

!I

I

1

1

1

I

I

!
I

'

1

I

1

I
I

'-----~~I
1

2

I

I

1

!

I~-----,~~l--I---

'S-HEER ARENDS- I Zuidoostelijke
KERKE.
muur.
Steenen duiker in
den straatweg van
Goes naar 's-Heer
Arendskerke, tusschen kilometerpalen 10 en 11,
ongeveer 400 M.
voorbij kilometerpaal 11.

'S-HEER ARENDSKERKE.
Toren van de Protestantsche kerk.

1

VIERKANTE KRUISBOUT - 0,016 I
met eene horizontale en
eene verticale groef,
15 m.M. hoog en 15
m.M. breed.
i

front-

1I1

,I

I
I

HOOFDMERK
en twee pijpbouten ,
een 366 millimeters er
boven, een 373 millimeters er onder.

Noordzijde, tusschen
de contreforten, 2,30 M.
van beide verwijderd,
1,25 M. boven het plint.

I

4,271

,I

40
Merken
der
Volg- nauwkeurignum- heidsmer. waterpasI singen.

3

en plaats van

6

Omschrijving

plaatsbeschrijving.

van het merk.

i

C, 236 ! 'S-HEER ARENDSKERKE.
Hofstede, in 1889
bewoond door C.
van Stee, toebehoorende aan de
wed. M. Vermue,
i aan de noordzijde
I
van den straatweg
van Goes naar
Arnemuiden, tusI
sehen de kilometerpalen 5 en
i
6, wijk F 35
i
:-;eetie F, no. 84.

i'S-HEER ARENDSKERKE.
Steenen duiker
I
onder den Tweeden Dwarsweg in
den
NieuweKraaijert-polder,
over de bermsloot
langs den oostelij ken dijk van
den West-Kraaijertpolder.
,I

5

Nadere

het merk.

I
!

4

Hoogte in M.
Gemeente

'S-HEER ARENDSKERKE.
Huis in den WestKraaijertpolder,
aan den Kasteelweg, bewoond door
A. Buteijn, toebehoorende aan B.
Remijn Azn., gemerkt H. nO. 54.

Oostelijke zijgevel: 5.08 I GROOTE KRUISBOUT.
M. van den linkerhoek en
twee pijpbouten,
van den muur, ongeveer een 306 millimeters er
1,97 M. boven beg~wen I boven, een 389 milliI meters er onder.
grond.

Verschil
boven
boven
A.P.
N.A.P.
in M.
tot nu
geaangeI vonden.
nomen'l
3,676

i

Westelijke
vleugel
tegen den zuidelijken
frontmuur, 1,59 M. rechts
van het zuidelijk einde
van den vleugel, 0,21
M. links van den frontmuur, 0,21 M. onder den
bovenkant der hellende
dekzerk ,
twee lagen
metselwerk of 0,12 M.
onder den onderkant
dier zerk.

Noordelijke
zijgevel,
tusschen den oostelij ken
of achtergevel en den
schoorsteen, dertig lagen
metselwerk onder den
knoop van het schuin
bovengelegen anker, 1,85
M. rechts van den achtergevel, 0,81 M. links van
den zijkant van den
schoorsteen, ongeveer 0,68
M. boven den grond.

'S-HEER ARENDSNoordelijke zijgevel,
KERKE.
tussehen den westelijken
Gemeenteschool te of dijkgevel en het links
Nieuwdorp.
daarvan gelegen raam,
0,64 M. rechts van den
steenen dag van dit raam,
0,88 M links van den
westelijken gevel, 0,10 M.
boven den bovenkant der
sokkellij st.

RONDE IJZEREK BOUT.

1,40ö

RONDE IJZEREN BOUT.

3,254

(Niet geheel ingeslagen,
links naar onder gebogen).

RONDE IJZEREN BOUT.

(Onbetrouwbaar).

2,822

41

I

Merken
der
nauwkeurig-I
num- heidsmer. water- I
I
'pas - I
I smgen. 1

IVolgU~l._

Hoogte in M.

'I

I
1

Gemeente
en plaats van

Nadere

Omschrijving

plaatsbeschrijving.

van het merk.

het merk.

.1

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

1
1

'S-HEER ARENDSNoordelijke zijgevel, I RONDE BRONZEN KRUISBOUT.
tusschen den westelijken
KERKE.
(Onbetrouwbaar).
Gemeenteschool te of dijkgevel en het links I
daarvan gelegen raam, 1I
Nieuwdorp.
0,60 M. rechts van den
steenen dag van het I
raam, 0,92 M. links van!
den westelijken gevel,
0,72 M. boven den bovenkant der sokkellijst.

7

3,449

I

I
1

I

'S-HEER ARENDS- I
KERKE.
I
Huis in den west-I
Kraaijertpolder,
aan den dijk tus- I
Hchen dezen polderl
en den Nieuwe- I
West-Kraaijertpolder, bewoond '1'
door A. Domisse I
eh toebehoorende
aan G. Wiskerke.
gemerkt Hno. 44.
1,
1

Westelijke of voorgevel,
tusschen oen zuidelijken
z~jgevel en het links daarvan gelegen raam, 0,49
M. rechts van den verticaal van den steenen
dag van riit raam, 0/)4 M.
uit den zuidelijken zijgevel, in de voeg overeenkomende met den
onderkant van de rollaag
onder het raa,m, welke
voeg ligt 1,92 M. onder
den knoop van het rechts
bovengelegen anker, ongeveer 0,81 M. boven
den bovenkant der fundam entsteenlagen.

RONDE IJZEREN BOUT.

1,903

RONDE IJZEREN BOU'f.

2,007

I
i

l'S-HEER ARENDSKERKE.
Huis bij de wagenmakerij, te Nieuwdorp, aan den
grindweg in den
Nieuwe
WestKraaijertpolder,
bewoond door en
toebehoorende
aan W. Goedbloed,
gemerkt Hno. 45.

10

Noordelijke of voorgevel, tusschen den lilgang en het links daarvan gelegen raam, 0,56
M. rechts van den z~i
kant van den houten
onderdorpel van het raam,
1,29 M. links van den
linkerzij kant der deuromlijsting, ongeveer O,M)
M. boven beganen grond.

I

i
6

42
Merken
der
Volg- nauwkeurignum- heidslner. water·
I pas- I
smgen.
i
11

:
I,
i
I
1

I
I

I

Hoogte m M.
Gemeente
en plaats van

plaatsbeschrijving.

van het merk.

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

'S-HEER ARENDSKERKE.
Huis, aan den
grindweg in den
Nieuwe
WestKraaijertpolder ,
bij den voormaligen buitendijk,
bewoond door en
toebehoorende
aan A, Bolier, gemerkt H. nO. 115.

I

13

Omschrijving

het merk.

I

'S-HEER ARENDSKERKE.
Uitwateringsduikersluis van den
Zuid-Kraaijertpolder bij de haven aan het Sloe.

12

Nadere

I

N oordel\j ke of voor- I
gevel, tusschen de beide
ramen, rechts van den
ingang; vier lagen metselwerk onder de voeg
overeenkomende met den
onderkant der rollagen
onder de ramen, 2,30 M.
rechts van den steenen
dag van den ingang, I
2,64 M. links van den i
\restelijken zijgevel, 2,06 I
i M. onder den onderkant
I van den knoop van het
: bovengelegen
anker,
ongeveer 0,.')0 M. boven
beganen grond.

RONDE IJZEREN Bou'f.

Z,0l21

Zuidelijk of binnenfront , 1,05 ~. rechts
van de aansluiting met
den westelijken vleugel,
0,15 M. links van de
aansluiting
met den
oostelijken vleugel, 0,30
M. onder den bovenkant
l der dekzerk.

RONDE IJZEREN BOUT.

2,132

PEILMERKSTEEN

1,338

Oostelijke binnenvleu'S-HEER ARENDSgel ; met den linkerkant
KERKE.
Uitwateringsdui- 1,42 M. rechts van de
van
den
kersluis van den aansluiting
vleugel aan den frontZuid-Kraaijertpolder bij de ha- I muur, met den rechterven aan het 810e. . kant 1,42 M links van
den frontmuur "an den
vleugel;
het midden
van den bovenkant ligt
0,38 M. onder den bovenI
I kant
der hellende dekzerk.
I

met eene horizontale
I groef en ingehakt
hoogtecijfer van 1,338
M. boven N.A.P.

1

18

I
I
. 'S-HEER ARENDS- i Noordelijke zijgevel;
KERKE.
: 1,80 M. rechts van den
,I Schuurtje, aange- i oostelijken gevel, 1,26 M
bouwd tegen den i links van de beplanking
gevel I tegen den zijgevel van
II oostelijken
van het polder-! het polderhuisje , 1,7451
i
huisje, in den Zuid-I M onder den onderkant
Kraaijertpolder,
van den knoop van het
I
bij dijkpaal3\:J van I bovengelegen anker, on- ,
den Zeedijk van I geveer 0,81 M. boven I
dien polder, be- beganen grond.
woond door J.
Wiskerke ,
gemerkt H. nO. 161.
I

1

1

',1

I'

RONDE IJZEREN BOUT

1,957

1,350

+0,012

43
I

I Merken
V1
der
ag-I nauwkeurignum-, heidsmer.1 waterpas,
I singen.

I

Gemeente
I

Nadere

en plaats van
het merk.

plaatsbeschrijving.

I
I

I

Hoogte in M.
Omschrijving

I
I
I

van het merk.

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

I
Binnenfrontmuur , boven den koker, 0,12 M.
rechts van de aansluiting
van den frontmuur met
den zuidelijken vleugel,
M. links van de
O,S~
aansluiting met den noordelijken vleugel, 0,62 M.
onder den bovenkant der
dekzerk , of acht lagen
metselwerk onder den
onderkant dier zerk.

'S-HEER ARENDSKERKE.
Uitwateringsduikersluis van den
J acobpolder, aan
het 810e.

21

I

'S-HEER ARENDSKERKE.
Uitwateringsdnikersluis van den
Jacobspolder,aan
het Sloe.

Zuidelijke binnenvleugelmuur , tusschen den
rechterzij kant der schatbalksponning en den
frontmuur; met den rechterkant 0,04 M links
van den frontmuur, met
den bovenkant 0,.54 M. I
onder den bovenkant, ,,
en 0,;)7 M onder den I
onderkant der dekzerk I
op den frontmuur.

23

'S·HEER ARENDSKERKE.
Duiker, onder den
van
8traatweg
Goes naar Arnemuiden, In den
Jacobspolder, tusschen kilometerpalen
en 0;1.

Zuidelijk front, boven
de
doorstroomingsopening; 0,50 M. rechts van
de aansluiting van den
frontmuur met den westelijken vleugel, 0,52 M.
links van de aansluiting
met den oostel~jken vleugel, 0,26 M onder den
bovenkant der dekzerk.

I

24

C2 202

'S-HEER ARENDSKERKE.
Het oude veerhuis'!
b~j den afrit naar
den Jacobspolder.1

Zuidelijke gevel.

C2 203

I
'S-HEER ARENDS-I
KERKE.
Het oude veerhuis,
bij den afrit naar I
den Jacobspolder. I

PEILMERKSTEEN
met eene horizontale
groef
ingehakt
en
hoogtecijfer , van 1,120
M. boven N.A.P.

],120

VIERKA~TE

IJZEREN
KRUISBOUT
met één horizontale en
twee verticale groeven,
18 m.M. hoog en 18
m.M. breed.
BOVENKAN'.r

2,511

1

I

I,
5,211 I
PEILMERKS'.rEEN
I
,
I met eene horizontale
I
groef en ingehakt hoogteI
cijfer van 5,211 M. boven
I
I
I N.A.P.
I
I

I

I

25

1,146

I

22

°

VIERKAN'.rE IJ ZEREN
KRUISBOUT
met één horizontale en
twee verticale groeven,
16 m.M. hoog en 16
m M. breed.

I
,

Zuidelijke geYel.

,

VIERKANTE BOUT
zonder groeven, 16 m.M.
hoog en 32 m.M. breed.
BOVENKAKT.

4,803

i

I

i

I

I

26

'S-HEER ARENDSKERKE.
Peilpaal In den
Jacobspolder.

HORIZONTAI.E GROEF IN
DEX PEILPAAL.

Hardsteenen peilpaal.

I,

I

,I

I

,

3,038

I

I

I
I

1

I

I

I

44

~IMerken

Hoogte

IV-I'
o g-I

der
nauwI keurignum-! heidsmer. waterpassin2:en.
i

Gemeente
en plaats van

Nadere

Omschrijving

plaatsbeschrijving.

van het merk.

.~

'8·HEER AREND8·
KERKE.
Peilpaal In den
J acobspolder.

I
I

Hardsteenen peilpaal.

i

M.

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

het merk.

I

In

BOVENVLAK VAN DEN
PEJLPAAL.

Verschil
I in M.
.
!
I

I
I

3,338 I

I

I

!

I

1

1,726 !

I

I

i
I

--

I~I~--

1

4

!

HOEDEKEN8KERKE.
Sluiswachterswoning bij de uitwateringssluis van
den Boonepolder,
bewoond door .T.
Hoekman,
gemerkt C. nO. 14.

Noordelijke of voorgevel, tusschen het eerste
en tweede raam rechts
van den ingang, in de
voeg overeenkomende met
de bovenkanten der rollagen onder de beide
ramen, 0,71 M. rechts van
den steenen dag van het
linkerraam, 0,77 M. links
van den steenen dag van
het rechterraam, 1,\:!2 M.
0nder den onderkant van
den bovengelegen ankerknoop, ongeveer 0,8] M.
boven beganen grond.

RONDE IJZEREN Bom.

HOEDEKEN8KERKE.
Uitwateringsduikersluis van den
Boonepolder, aan
de Wester Schelde.

Zuidelijke binnenvleugelmuur, onder de hellende dekzerk op den
vleugel, met den linkerkant aansluitende tegen
den frontmuur, met den
bovenkant 1,10 M. onder
den bovenkant der dekzerk op den frontmuur.

PEIl.MERKSTEEN
met eene horizontale
groef en ingehakt hoogtecijfer van 1,098 M. boven
N.AP.

1,098

RONDE IJZEREN BOUT.

~,674

ANKERKNOOP.
BOVEè'lKANT.

1,464

HOEDEKEN8KERKE.
Duikersluis tusschen den zuidelijken buitenpolder en den polder
van Hoedekenskerke.

1,18

+0,082

!

Noordelijk zijvlak der
schuif kas op het buitentalud van den binnendijk, 0,39 M. rechts van
het oostelijk zijvlak, 0,38
M. links van het westelijk
zijvlak, 0,77 M. onder den i
onderkant van den houten I
I dek balk op het muurwerk. '.
i

I
I

6

HOEDEKEN8.
KERKE.
Uitwateringsdui.
kersluis van den
polder van Hoedekenskerke aan
de haven van Hoedekenskerke.

~_......:-.

I
I

I

i
i
I
I
I

Oostel\jk of buitenfront, midden boven den
koker; het midden ligt
2,97 M. rechts van den
zuidel\jken zijkant der
dekzerk, en 2,\13?1l. links
van den noordelijken zijkant dier zerk; de bovenkant ligt 1,04 nl. onde;den bovenkant dier dek-

I
....:.I_ze_rk_-._.

1

--:....

--:..

~~
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11 Merken
IVolg-

der
nauwkeurignum- heidsmer. i waterpassingen.
U_l_

Hoogte in M.
Gemeente
en plaats van

Nadere

Omschrijving

plaatsbeschrijving.

van het merk.

het merk.

i

i

I

8 i
I

I
I

in M.

~

i

Westelij k of binnenHOEDEKENSKERKE.
i front, midden boven den
Uitwateringsdui- I koker; met den linkerkersluis van den i kant 2,70 M. rechts van
polder van Hoede- I het noordelijk einde van
kenskerke aan de den frontmuur, met den
haven van Hoede- I rechterkant 2,76 M.links
van het zuidelijk einde
kenskerke.
van dien muur, met den
bovenkant 0,20 M. onder
den bovenkant der dekzerk.

I
met eene horizontale I
groef en ing&hakt hoogtecijfer van 1,487 M. boven
N.A.P.
PEILME}{KSTEEN

1,437

I

1,46

; +0,023

1

1

9

HOEDEKENS·
KERKE.
Uitwateringsduikersluis van den
polder van Hoede·
kenskerke aan de
haven van Hoedekenskerke.

Westelijk of binnenfront , links van den
peilmerksteen ; 1,09 M.
rechts van den noordelijken zijkant van den
frontmuur, 0,71 M. onder den bovenkant der
dekzerk.

10

HOEDEKENSKERKE.
Hervormde kerk
Hoedekenskerke.

Travée van het koor,
het eerste en
tweede contrefort, rechts
van het middenraam in
het koor; 0,96 M. rechts
van het linkercontrefort,
1,49 M. links van het
rechtercontrefort, 0,Ei3 M.
boven het omloopend
plint.

11

HÛEDEKENSKERKE.
Hervormde kerk
Hoedekenskerke.

18

Verschil

boven
boven
N.A.P.
t~t~~
geII vonden.
I aange,
' nomen.

1,04;;

ANKERKNOOP.
BOVENKANT.

RONDE

IJ ZEHEX

BOUT.

2,470

tu~schen

i

Travée van het koor.
tusschen het eerste en
tweede contrefort, rechts
van het midden mam in
het koor; 1,04 M. rechts
van het linkercontrefort,
1,41 M. links van het
rechtercontrefort, '1,18 M.
onder
den
cementen
raamdorpel, ongeveer 1,8:-;
M. boven het omloopend
plint.

Tweede paal, uit het
HOEDEKENSde
Scheldefront,
van
KERKE.
Provinciale aan- middenpaalrij onder den
legsteiger
voor. hoogwatersteiger.
stoom booten, in del
Wester Schelde, te i
Hoeclekenskerke. I

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

---'-

RONDE BRONZEN KRUIS-

3,320

BOUT.

RONDE IJzERE:'l BOUT.

0,168

~

---'-_---'-------'--

46
Merken
der
Volg- nauwkeurignum- heidswater- ,
mer., pas- '
I singen. ,

Hoogte in M.
Gemeente

Nadere

Omschrijving

plaatsbeschrij ving.

van het merk.

en plaats van
het merk.

boven
boven
A.P.
N.A.P.
tot
nn
geII vonden.
H:lngenomel'.

Verschil
I

I

!

,

HOEDEKENSZevende paal, uit het
KERKE.
Scheldefront . van de
Provinciale aan- middenpaalr~j onder den
legsteiger
voor hoogwatersteiger.
stoom booten, in de
Wester Schelde. te
Hoedekenskerke.

15

I

----I--~

,

BOUT.

I 1,171

1

1

I,

I

I
I

~

,I
1__ - - - -

N oordelijke
z~jgevel ;
1,35 M. rechts van den
oostelijken of voorgevel,
0,76 M. links van het
uiteinde van den raamdorpel, O,OH M. boven het
plint, ongeveer 0,88 M.
boven beganen grond.

4

HONTENISSE.
Voormalig tolhuis
bij den tol bij de
herberg
"Rust\Vat", aan dèn
weg van Hulst
naar \Valsoorden,
bij het zuidelijk
einde van den
Havenpolder, gemerkt H. nO. 17.

Noordelijke
zijgevel;
1,40 M. rechts van den
oostelijken of voorgevel,
0,71 M. links van den
steenen dag van het raam,
0,60 M. boven het plint.

6

HONT}~NISSE.

I

IJZERJ<jN

I

HONTENISSE.
Voormalig tolhuis
bij den tol bij de
herberg
"Rust
Wat", aan den
weg van Hulst
naar Walsoorden,
bij het zuidelijk
einde van den
Havenpolder, gemerkt H. nO. 17.

3

RONDE

Herberg
"de
Kroon" te Ter
Hole, op den hoek
van den weg van
Hulst naar \Valsoorden en den zijweg naar de buurt
Molenhoek, bewoond door en
toebehoorende aan
J. Heijrnan, gemerkt Hno. 63.

Noordelijke
zijgevel,
rechts van den verticaàl
van den steenen dag van
het raam, 2,68 M. links
van den westelijken z~j
gevel, twaalf lagen metselwerk onder den onderkant van den raamdorpel,
I ongeveer 0,42 M. boven
beganen grond.
I
I
'I

1

I
I

,

,

RONm; BRONZEN KRUISBOUT.

3,980

RONm~ IJZEREN BOUT.

2,231

in M.

47
Merken I
der
Volg- nauwkeurignum- heidsmer. water-I
passingen.
7

Gemeente
en plaats van

Omschrijving

Nadere

boven I Verschil
Ap I
N.~_P. I tot n~l in M.
vonden. aange, nomen.,
I

boven

plaatsbeschrijving.

van het merk.

het merk.

I

I

iI

I
I 2,842

I
I

I

8

Hoogte in M.

HONTENISSE.
Herber~

"de
Kroon" te Ter
Hole, op den hoek
van den weg- van
Hulst naar Walsoorden en den
zijweg naar de
buurt Molenhoek,
bewoond door en
toebehoorende aan
.L He\iman, gemerkt H, nO. 6ö.

HONTENISSE.
Steenen duiker
nO. 8 onder den
weg van Hulst
naar Walsoorden,
bij den dijk van
den Havenpolder,
nabij mijlpaal 7/8.

Noordelijke

zijgevel,

1,35 M. rechts van den

RONDE BRONZEN KRUISBOUT.

[

1

steenen dag van het raam,
in de voeg overeenkomende met den onderkant
van den houten raamdorpel, ongeveer 1,m M.
boven beganen grond.

Oostelijke

frontmuur;

RONDE IJZEREN BOUT.

0,928

0,5ö M. rechts van den

zuidelijken vleugel, 0,74
M. links van den noordelijken vleugel, 0,40 M.
onder den bovenkant van
de dekzerk.

11

HONTENISSE.
Woning op de
Kuitaarthoeve, in
den Oost-Vogelpolder, aan den
weg van Hulst
naar Walsoorden,
te Kuitaart, bewoond door L. M.
de Zwart, toebehoorende aan het
Kroondomein.gemerkt I nO. 6~.

Westelijke gevel, 0,87
M. rechts van den noordelijken gevel, ongeveer
0,27 M. boven beganen
grond.

RONDE IJZEREN Bou'.r.

1,95H

12

HONTENISSE.
Woning op de
Kuitaarthoeve, in
den Oost-Vogelpolder, aan den
weg van Hulst
naar Walsoorden,
te Kuitaart, bewoond door L. M.
de Zwart. toebehoorende 'aan het
Kroondomein, gemerkt In". 62.

Westelijke gevel; 0,79
M. rechts van den noordel\iken gevel, ongeveer
0,92 M. boven beganen
grond.

RONDE BRONZEN KRUISBOUT.

2.599

I

48
I Merken
der
Volg- nauw-

Hoogte in M.
Gemeente

keuri~
nu:n- II heids-

mer.

waterus' .P
smgen.
I'

Nadere

en plaats van
i

plaatsbeschrijving.

Omschrijving
van het merk.

het merk.

!

i
I

boven
NAP
. ..
i
gevonden.
I
i

Oostelijke of voorgevel,
HONTENISSE.
Woning aan' den 0.66 M. rechts van den
weg van Hulst zuidelijken zijgevel; 0,26
naar Walsoorden, M. links van den steenen
in den Groote I dag van het linker raam
Hengstdijkpolder, in de voeg overeenko- I
nabij mijlpaal 3/4, mende met den onderbewoond door J. kant van den houten
Willems, toebe- raamdorpel, ongeveer 0,70
hoorende aan het M. boven beganen grond.
Kroondomein, gemerkt I nO. 5.'

13

RONDE IJZEREN BOUT.

1,755

I

I

1

I
I

Noordelijke
zijgevel;
0,.59 M. rechts van den
oostelijken of voorgevel,
L07 M. links van, het
uiteinde van den hardsteenen dorpel van het
eerste raam rechts van
den hoek, in de voeg
overeenkomende IHet den
onderkant van dien dorpel, ongeveer 0,67 M.
boven beganen grond.

RONDE IJZEREN BOUT.

2,329

15

I HON'l'ENIS8E.
I
Logement
,,8t.
Hubert", bewoond
II
door en toebehooI
rende aan P. J.
I
Verbist, te KloosI
terzande, gemerkt
I
C no. 117.

Noordelijke
zijgevel;
0,67 M. rechts van den
oostelijken of voorgevel,
1,11 M. links van den
steenen dag van het
eerste raam rechts van
den hoek, ongeveer 1,10
M. boven beganen grond.

RONDE BRONZEN KRUISBOUT.

2,771

17

HONTENISSE.
Woning aan den
weg van Hulst
naar Walsoorden
in den Zandepolder, bij der. dij k
tusschen
den
Zande- en den
Maria-polder, bewoond door P.
Wesepoel, toehehoorende aan het
Kroondomein, gemerkt B nO. 70.

Noordelijke of achtergevel; 1,30 M. links van
den westelijken zijgevel,
ongeveer 0,60 M. hoven
bpganen grond.

RONDE IJZEREN BOUT.

1,444

i

I

1

HONTENISSE.
Logement
,,8t.
Hubert",bewoond
door en toebehoorende aan P. J.
Verbist, te Kloosterzande, gemerkt
C nO. 117.

I

I boven ! Verschil
I AP
,
'
.. I l' M
I tot nu! n .
'aan e- I
I
g !
nomen. 'I

1

Ij'

14

I

I

49
Merken
der
Volg- nauwkeurignum- heidsmer. waterpas- '
I singen·1

Hoogte in M.
Gemeente
en plaats van

Nadere

Omschrijving

planti"beschrijving.

van het merk.

het merk.

1

oordel~jke

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

18

HONTENISSE.
Voormalig tolhuis
aan den weg van
Hulst naar Walsoorden, te Wa1soorden, op den
dijk tusschen den
Maria- en den
Noorddijkpolder,
gemerkt A nO. 85.

N
zijgevel;
0,91 M. rechts van de
I houten raamomlijsting "
1,19 M. links van den I
' westelijken of voorgevel, I
0,13 M. of twee lagen I
metselwerk boven het!
plint, ongeveer 0,94 M.
boven beganen grond.

RONDE IJZEREN BOUT.

3,095

19

HONTENISSE.
Voormalig t01huis
aan den weg van
Hulst naar Walsoorden, te Walsaorden , op den
dij k tusschen den
Maria- en den
Noorddij kpalder,
gemerkt A n°. 85.

Noordelijke
zijgevel,
0,99 M. rechts van de
liouten raamomlijsting ,
1,11 M. links van den
westelijken of voorgevel,
0,78 1\1. of dertien lagen
metselwerk boven het
plint.

RONDE BRONZEN KRUISBOUT.

3,745

HONTENISSE.
Logement en veer! huis bij den aanlegsteiger te Walsoorden, bewoond
door en toebehoorende aan J.
F. Adriaansens,
gemerkt A nO. 132.

Zuidwestelijke z~jgevel,
rechts van het eerste raam
links van den voorgevel;
0,51 M. links van den
z'.lidoostelijken of voorgevel, 0,04 M. boven het
plint: ongeveer 0,43 M.
boven beganen grond.

RONDE IJZEREN BOUT.

4,911

HONTENISSE.
Logement en veerhuis bij den aanlegsteiger te WalFoorden, bewoond
door en toebehoorende aan J.
F. Adriaansens,
gemerkt A n°.132.

Zuidwestelijke z~jgevel,
rechts van het eerste
raam links van den voorgevel; 0.59 M. links van
den zuidoostelijken of
voorgevel, 0,29 M. boven
het plint, ongeveer 0,68
NI. boven beganen grond.

RONDE BRONZEN KRUISBOUT.

I

20

1

!

!

21

I,

I

5,162

1

I

25

HONTENISSE.
I Westelijk of binnenUitwateringsdui- I front; de linkerkant 2,06
kersluis van het M. rechts van het noordewaterschap "Wal- lijk einde van den frontsoorden", in den I muur, de rechterkant 2,01
buitendijk van den M. links van het zuidelijk
Noorddijkpolder. einde van den frontmuur,
I de bovenkant 0,49 M.
, onder den bovenkant del'
I dekzerk.

PEILMERKSTEEN

1,424

1,41

-0,014

met eene horizontale
groef
en
ingenakt
hoogtec~jfer
van 1,42
M. + N.A.P.

7

50
Merken
der
Volg- nauwkeurignum- heidsmer. waterI
pasI singen·1

26

I Hoogte in M.

Gemeente

Nadere

en plaats van

plaatsbeschrijving.

Omschrijvin~

boven
N.A.P.

van het merk.

het merk.
I

I
Zuidoostelijke zijgevel; ,
Lichtwachterswo-! ongeveer ter hoogte der I
ning op het bin- laagste rij rosetankers, i
nentalud van den i 0,30 M. rechts van den
buitendijk van den rechterkant van het noordNoorddijkpolder , oostelijke rosetanker, 1,28
bij de nol van M. links van den noordWalsoorden , ge- I oostelijken of dijksgevel. i
naamtl het "Oude
ho0fd". Het huis
IS
gemerkt A

HONTENISSE.

I

ge-

I

RO~DJ;l IJZERE" BOUT.

I

Verschil

boven

t~t~"u

in M.
I'

aangevonden., nomen.

i

I

i

4,813 I

I
!

I'

!

n". 139.

27

HONTENISSE.

Lichtwachterswoning op het binnentalud van den
buitend~ik van den
Noorddijkpolder ,
bij de nol van
Walsoorden , genaamd het "Oude
hoofd". Het huis
IS
gemerkt A
nO. 139.

28

HONTENISSE.

Werkbaaswoning
van het waterschap "Walsoorden", aan den
buitend~ik van den
Perkpolder , bewoond door den
werkbaas H. J.
Visser, gemerkt
A nO. 191.

29

HONTENISSE.

Werkbaaswoning
van het waterschap " Walsoorden" . aan den
buitendijk van den
Perkpolder , bewoond dool' den
werkbaas H. J.
Visser, gemerkt
A nO. 191.

Zuidoostelijke zijgevel,

RONDE BRONZEN KRUISBOUT.

5,334

VIERKAN'fE IJZEREN
Noordelijke of voorgevel, links van het i
KRUISBOUT
raam links van de deur: I met één horizontale en
1,03 M. rechts van den i twee verticale groeven,
oostelijken gevel, 2,685 16 m.M. hoog en 16
M. onder den onderkant m.M. breed.
Register VII van Peilvan den knoop van het
anker, schalen, enz. Bijlage IV
bovengelegen
ongeveer 0,25 M. boven nO. 30.
beganen grond.

4,317

4,39

+ 0,073

Oostelijke zijgevel; de
rechterkant 2,10 M. links
van den noordelijken
gevel, de onderkant 0,49
M. of acht lagen metselwerk onder den onderkant van den dorpel van
het noordelijke raam, en
ongeveer O,4fi M. boven
beganen grond.

4,335

4,43

+0,095

1,52 M. links van den

noordoostelijken of dijksgevel, 0,40 M. boven den
bovenkant van het noordoostelijke rosetanker van
de laagste rij ankers.

PEILMERKSTEEN

met eene horizontale
groef en ingehakt hoogtecijfer van 4,34 M. +
N.AP.
•

I

I

I

51

.
I Merken I
der
1. \To1g-I nauwkeurignum- i heids·
m er. waterI passingen.

Hoogte in M.
Gemeente
en plaats van

Nadere

Omschr~jving

plaatsbeschrijving.

van het merk.

het merk.

'I

I

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

i
[

I

30

I
!
i

[

I

HONT~~NISSE.

I

I
I

Bovenvlak van den
paal.
(De paal verkeert in
slechten toestand.)

Zware paal tusschen de 2de en
3de
perkoenrij
van de steenglooiing v66r de
werkbaaswoning
van het waterschap ,,''''alsoorden", tusschen de
dijkpalen 40 en 39.

IJZI<::REN KNOPBOUT.
HOOGSTE PUN'I".

i

I
2923 I

I

'

l
I
I
I

:

I

i

i

I!

I

I
I

i:

1---1----1---------1------------1---------------1
2

5

6

HOOFDPLAA'!'.
Openbare school
I
te Slikplaat , aan
de westzijde van
den grindweg van
Schoondijke naar
Hoofdplaat.

Oostelijke of voorgevel,
links van den ingang,
onder het penant tusschen
de beide ramen; 2,49 M.
rechts van den zuidelijken
gevel, 2,54 M. links van
het uitgebouwde portaal,
0,12 M. of twee lagen
metselwerk boven het
plint

RONDE IJZEREN BOUT.

HOOFDPLAAT.
Openbare school
te :::ilikplaat, aan
de westzijde van
den grindweg van
~choondijke naar
Hoofdplaat.

Oostelijke of voorgevel,
links van den ingang,
onder het penant tusschen
de beide ramen; 0,59 M.
of elf lagen metselwerk
boven het plint.

RONDE BRONZEN KRUISBOUT.

3,278

RONDE IJZEREN BOUT.

1,304

RONDE I.JZEREN BOUT.

2,478

I
I

Zuidelijke vleugel van
I HOOFDPLAAT.
!
Houten brug over j het oostelijk landhoofd,
het toeleidingska- I 111 de voorzijde van oen
naaI
naar de eersten paal volgende op
nieuwe sluis van I den hoekpaal; 0,50 M.
den Prins Willems-] onder den bovenkant,
polder, in den weg I 0,26 M. onder den ondervan Hoofdplaat I kant van de sloof op den
naar
Nummer I vleugel.
Eén, nabij Num- ,
mer Eén.
I
HOO~'DPLAAT.

I
Noordelijke of voorHerberg en sluis- I gevel, links van den
wachterswoning I ingang; 0,43 M. links
bij de uitwate- van den steenen dag van
ringssluis van den de deur, vijf lagen metPrins-Willempol- selwerk onder de rollaag
der te Nummer onder het eerste raam
Eén,
bewoond links van de deur, ongedoor C. L. van veer 0,46 M. boven beWeijr,sbergen, ge- ganen grond.
merkt E nO . .53.

!---I---I

I'

i

I',

2,816

I

I
I

1
I

'

I

I

I

I

52
-

Merken 1
der
Volg- nauwnum- keurig- 1I
heids- I
mer. water- I
pasI singen·1

Hoogte in M.
Gemeente

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

van het merk.

plaatsbeschrijving.

het merk.

1

I

RONDl<J BRONZEN
BOUT.

Noordelijke of voorgevel, links van den ingang; 0,55 M. rechts van
den steenen dag van het
eerste raam links van
de deur, 0,49 M. links
van den steenen dag van
de deur, ongeveer 1,16 M.
boven beganen grond.

HOOFDPLAAT.
Herberg en sluiswachterswoning
bij de uitwateringsluis van den
Prins
Willemspolder te Nummer
Eén,
bewoond
door C.L.van
Weijnsbergen,gemerkt E nO. 53.

7

Omschrijving

Nadere

en plaats van

KRUIS- !

3,178 I

I

!

I

I

I

!

I

I

II
I

:
I

!

I

I

I

i

I

VIEHKAN'fE IJZEREN
KRUISBOUT
met eene horizontale
en eene verticale groef
20 m.M. hoog en 20
m.M. breed.
Register VII van Peilschalen, enz., bijlage I,
nO. 103.

Zuidelijke of binnenfrontmuur ; 2,49 M. van
de we8tzijde van de dekzerk, 1,52 M. onder den
bovenkant der dekzerk.
Het merk is onder den
grond.

HOOFDPLAAT.
Uitwateringsduikersluis van den
Prins Willemspolder, gelegen
in den buitendijk
van den Hoofdplaatpolder
te
Nummer Eén.

8

I
'I

1,077

I

1,14

+0,063

2,31

+ 0,039

2,76

+0,018

I
I
1

I
I
i
I

I
9

10
,

HOOFDPLAAT.
Uitwateringsduikersluis van den
Prins Willemspolder, gelegen
in den buitendijk
van den Hoofdplaatpolder
te
Nummer Eén.

Zuidelijke of binnenfrontmuur ; de linkerkant 2,90 M. rechts van
het westelijk einde van
de dekzerk , de bovenkant 0,22 M. onder den
bovenkant en 0,01 M.
onder den onderkant van
de dekzerk.
Het merk is onder den
grond.

PEILMERKSTEEN
I 2,271
met eene horizontale
groef en ingehakt hoogte-I
cijfer van 2,27 M. +
N.A.P.

HOOFDPLAAT.
Hofstede aan den
weg van Schoondijke naar Hoofdplaat of Langeweg,
in
den
Hoofdplaatpolder,
bf:woond door M.
J. Dhondt, toe behoorende aan E.
Lippens, gemerkt
D nO. 6.

Noordelijke of voorgevel; 0,97 M. rechts van
den steenen dag van de
deur, 0,26 M. links van
den steenen dag van het
raam rechts van de deur,
ongeveer 0,70 M. boven
beganen grond.

VIERKA:\ TE IJZEREN
KRUISBOUT
met één horizontale en
twee verticale groeven,
17 m.M. hoog en 17
m.M. breed.
Register VII van Peilschalen, enz. B~jlage I
nO. 102.

I1

I

i

1

I

I
I

I
I
I

I

LI

2,742

I

,

I

I

1

53
Merken I
der I
Volg- nauw-.
. I
1;;:eungnum- heids- I
watermer.j
passmgen.
I
I
I
1

1

i

11

I

I
I

I
I

I
1

!

Hoogte in M.
Gemeente

Nadere

Omschrijving
van het merk.

Noordelijke of voorgevel; de linkerkant 0,48
M. rechts van den steenen
dag van de deur, de
rechterkant 0,40 M. links
van den steenen dag van
het raam rechts van de
deur.

PEILMERKSTEEN
met eene horizontale
groef en ingehakt hoogtecijfer van 2,86 M. +N.A.P.

het merk.

HOOlWPLAAT.
Hofstede aan den
weg van ~choon
dijke naar Hoofdplaat of Langeweg ,
in
den
Hoofdplaatpolder,
bewoond door M
J. Dhondt, toebehoorende aan E.
Lippens, gemerkt
D n". 6.

boven !]Verschil
A.P. I
tot nu : in M.
aangenomen. 1

boven
N.A.P.
gevonden.

en plaats van
plaatsbeschrij ving.

2,860 I 2,93

i

I

!

II
I

i

I
I

I
!
i

HOOIWPLAAT.
Westelijke
zijgevel,
Hofstede in den rechts van het kelderHoofdplaatpolder , raampje ; 2,60 M. links
ten zuiden van van den zuidelijken gevel,
den grind weg van twaalf lagen metselwerk
~choondijke naar
onder den onderkant der
Hoofdplaat
of rollaag onder het kleine
Lange weg, be- raampje, ongeveer 0,23
woond door T. M. boven beganen grond.
van Aalst, toebehoorende aan D. I
Dekker, gemerkt I
Dna. 5

RONDE IJZEREN BOUT.

2,479

Westelijke
zijgevel,
rechts van het kelderraampje; één laag metselwerk onder den onderkant der rollaag onder
het raampje, ongeveer
0,75 M. boven beganen
grond.

RONDE BRONZEN KRUISBOUT.

3,000

HOOFDPLAAT.
Hofstede In den
Hoofdplaatpolder ,
!
ten zuiden van
den grindweg van
Schoondijke naar
Hoofdplaat
of
Lange weg, bewoond door T
van Aalst, toebehoorende aan D.
Dekker, gemerkt
Dna. 5.

13

I

1

I
,

I

HOOFDPLAAT.
Raadhuis te
Hoofdplaat.

15

!

I

Westelijke geveL rechts
van het vooruitspringende
middengedeelte;
0,29 M. rechts van het
vooruitspringend middengedeelte, 0,15 M. of drie
lagen metselwerk boven
het plint, ongeveer 0,55
M. boven beganen grond.

RONDE IJZEREN BOUT.

I

2,580

i+- 0,070

I

•

12

I

------,----

54
I
I

I Merken'
der

I

I

Volg-

nauwI keurignum-[ heidsmer. waterpassingen.
I

I

Gemeente

t\ adere

I

en plaats van

I

plaatsheschrij \"ing.

I
I

het merk.

I
I

I

I HOOFDPLAAT.
I
Raadhuis te
Hoofdplaat.
I

16

I

I

I

I
I
I

Omschrijving
van het merk.

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

I

II

I

I
I

Westelijke gevel; 0,22 RONDE BRONZEN KRln 33,225 !
- BOUT.
M. rechts van het. voorI
midden- I
uitspringende
gedeelte, 0,1)4 M. links I
I
I
I
van het uiteinde van den
I
raamdorpel van het zui- I
I
delijkste raam. 0,79 ~I. I
bo\'en het plint.
!
I
I

I

I

I

i

I

I

I

I

Hoogte in M.

I

I

I

I
I
I
I

I

!
I
I

iI

I

Oostelijke vleugel van
het zuidelijk of binnenfront; de linkerkant 0.25
M. rechts van den frontmuur, het midden van
den rechterkant 0,.'>5 M.
links van den schuinen
bovenkant van den vleugel, het midden van den
bovenkant 0,47 M. onder
den schuinen bovenkant
\'t1l1 den vleugel.

HOOFDPLAAT.
Uitwateringsduikersluis van den
Hoofdplaatpolder
c. a., te Hoofdplaat.

17

I

I

1

I

I

I

i

PEILMERKSTEEN
rnet eene horizontale
groefen ingehakt hoogtec~ifer van 0,87 M.+
N.A.P.

0,870

I

I

II

I

0,93

+0,060

I
I
I

II
1

I

I

I

I

I

I
i

I

18

19

I

i

I
I
I

I

20

I

i
I
I
I

II

I

I

HOOFDPLAAT.
Directie-gebouw
van het waterschap
"Hoofdplaat", aan de
westzijde der haven te Hoofdplaat.

Oostelij ke gevel, rechts
van het noordelijke raam;
1,31 M. rechts van den
steenen dag van dit raam,
0,54 M links van den
noordelijken gevel, ongeveer 1,H5 M. boven den
grond.

RONm; I.JZEREN BOUT.

HOOIWPLAAT.
Directie-gebauw
van het waterschap
"Hoofdplaat" , aan de
westzijde der haven te Hoofdplaat.

Oostelijke gevel, rechts
van het noordelijke raam;
0,215 M rechts van den
ronden ijzeren bout, 1,52
M. rechts van den steenen
dag van het raam, 0,33
M. links van den noordelijken gevel, ongeveer
1,95 M. boven den grond.

RONDE BRONZEN KRUISBOUT.

Westelijke vleugel van
het noordelijke of buitpnfront; de rechterkant
1,00 M. links van het
westelijk uiteinde van
den muur, de bovenkant
I 0,69 M. onder den bovenkant van de dekzerk.

PEILMERKSTEEN
met eene horizontale
groef en ingehakt hoogte·
cijfer van 3,07 M. +
N.A.P.

I

HOOFDPLAAT.
Uitwateringsduikersluis van den
\
Hoofdplaatpolder
c. fi., te HoofdI
plaat.

•

I
I
I

i

I

I

I

I

4,461

4,444

I

3,065

I

I

i

I

I

I

3,12

I
I

+0,055

I

I

55
Merken i
der
Volg- nauwkenrignum- heidsmer. water- I
pasI singen. I
1

Hoogte in M.
Gemeente
en plaats van

omschrij ving

plaatsbeschrijving.

van het merk.

~- ----;--b-o-v-e~n--- Verschil

boven
N.A.P.
t~t~~
geaanO'evonden. I
"
I nomen.

het merk.

HOOFDPLAAT.
Uitwateringsduikersluis van den
Hoofdplaatpolder
c. a., te Hoofd·
plaat.

21

Nadere

Buitenfront, ten noorden
van de schotbalksponning
ten oosten van de opening.
Peilschaal, door groeven
uitgehakt m de hard·
steenen
hoekblokken ,
verdeeld m halve decimeters, tellende van 2,60
M. onder tot 1,95 M. boven
fl.W.

NULPUNT DER
I 1,885
HAHDS'l'EENE'" PEILSCHAAL,
overeenkomende
met
1,868
H. W. of Hoogwater.
I
De eerste hoogte is
,afgeleid uit deelstreep
i 1,90 M. + H.W., de
tweede hoogte uit deelstreep 1,70 M. -+ H.W.
Register VII van Peilschalen, enz. Bijlage I
nO. 101.

i

HOOFDPLAAT.
oitwaterillgsduikersluis van den
Hoofdplaatpolder
c a , te Hoofd·
plaat.

22

23

I
I

i

!

1,

I HOOFDPLAAT.
Dukdalf aan het
einde van het
loopbrugje op het
paalwerk op den
westelijken havendam van de haven
te Hoofdplaat.

1

m M.

1,91

+0,025

+ 0,042

:

1+ 0,053 I.

Buitenfront , ten noorNULPUNT DER
den van de schotbalk- HARDSTEENEN PEILSCHAAL,I
sponning ten westen van afgeleid uit de hoogten
de opening.
der deelstrepen 3,60 M.,
Peilschaal, door groeven 3,75 M. en 3,80"M. -+
uitgehakt III de hard- A.P.
steenen
hoekblokken ,
verdeeld III hal V8 decimeters, tellende van 3,85
M. + A.P. afwaarts.
Zuidzijde
van
den
Koningspaal.
Peilschaal, verdeeld in
centimeters, tellende van
1,90 M. + A.P. afwaarts
tot 3,10 M. + A.P.
(Bovenste stuk van 0,90
tot 1,90 M. + A.P. is verdwenen).

I

I

0,000

+0,053

NULPUN'l' DER
- 0,040 I 0,000 +0,040
GEËMAILLEERD IJZEREN
I
PEILSCHAAL,
afgeleid uit de hoogten
I
der deelstrepen 1,15 M.
I
I en 1,19 M. + A.P.
i
,
,
I
I
1

I:

--I--~J---~---I---~-------' ------------- -----~---_I---I--I----!

1

I Cl 53t

HULST.
Toren van het
Raadhuis.

!
i

I
Westzijde, 1,13 M. links
GROOTE KRUISBOU'f
I
van den rechterhoek en en twee pijpbouten, een
4,66 M. rechts van den ö29 millimeters er boven, I
linkerhoek van den toren, een 408 millimeters er
1,21 M. boven het plint, onder.
ongeveer 1,\-J8 M. b o v e n '
beganen grond.

I

4,713 I
I
I

I
,

i

I'

3

HULST.
Gentsche poort.

i

I

Buitenzijde, links van
den ingang; 0,17 M.
links van den eersten
pilaster van den linkerkant, 1,34 M. boven het
plint, ongeveer 1,53 M.
boven beganen grond.

I
KLEINE VIERKANTE
I
KRUISBOUT
en eene kleine ronde
kruisbout, 24.:', milli'l
meters er boven.

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

!

2,908

1

i
I

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

---1----.
I
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Merken I
der I
Volg- nauw-I
keurip;nU:Ilheicls- ,
water- i
mer. yas- I
I Rmgen. I
1

I

I

Gemeente

Kadere

en plaats van

Omschrijving

plaatsbeschrijving.

het merk.

het merk.

Hoogte m M.

I
I boven
I ~ovell
A.P.
l'i;
I tot nu
I vonden.
n
, aangeI
.
i nomen.
_,
I

':e-!'

I

KAPELLE.
Toren van de Protestantsche kerk.

Cl 232

I

Rechts van den ingang,
0,80 M. van de deuromlijsting, 0,86 M. lin ks van
het contrefort, 1,59 M.
boven het plint.

I 4,167 I
en twee pijpbouten, een I
305 millimeters er boven,
I
een 375 millimeters er I
I
onder.
HOOFDMERK

i,

Verschil
I •
I 111 M.
I
I
I

I
I
I

i

I

2

KAPELLE.
I
Woonhuis der hof-I
stede aan den I
straatweg
naar
Yersekedam, te
Kapelle, bewoond
door en toebehoorende aan A.
l'\ijssen, gemerkt
IS n° 4

Zuidelij ke of voorgevel,
oostzijde; onder de vijfde
laag metselwerk beneden
den onderkant van den
onderdorpel van
het
tweede raam rechts van
den ingang, 0,35 M. rechts
van den verticaal van
den stepnen dag van dit
raam, 0,66 M. links van
den oostelijken zijgevel,
ongeveer 0,61 M. boven
beganen grond.

RONDE IJZEREN BOUT.

3

KAPELLE.
Huis in den polder "Breedewatering
bewesten
Yerseke", aan den
zandweg
naar
Wemeldinge, bewoond door P.
Vemme,
toebehoorende aan de
erve wed. 8. de I
Meulemeester, gemerkt B nO. 1.

Zuidoostelijke gevel,
tusElchen de beide ramen;
onder de vierde laag
metselwerk beneden den
onderkant van de rollaag
onder den onderdorpel
van het linkerraam, 1,87
M. rechts van den verticaal "an den steenen
dag van dit raam, 1,65
M. links van den verticaal van den steenen
dag van het rechterraam,
onge"eer 0.53 M. boven
de bestrating.

RONDE IJZEREN Bou'f.

1,87:2

RONmJ IJZEREN BOUT.

1,196

I
I, KAPELLE.
Huis in den pol-

4

1

I

',
I

i
I
'

1

I

I,
I

,I

,_1_'_,

der "Breerlewatering
bewesten
Yerseke", aan den
zandweg
naar
Wemeldinge, bewoonel door P.
Vermaire, toebehoorende aan D.
Slager, gemerkt
B n". 2.

Oostelijke zijgevel; an- I
der de elfde laag met- I
selwerk
beneden den I
houten onderdorpel van
het lil den zuidelijken
hoek van den gevel geplaatste raampje; 4,43 M. i
rechts van den zuidelijken I
of voorgevel, 1,55, M.
links van den noOrdelijkenl1
of achtergevel, ongeveer
0,40 M. boven beganl:'n
I grond.
Bevindt zich thans in
een tegen den oostelijken
riij;ovo\. gebouwd honten ,
I'

I

I
I

I
I

I

'

I~S_C ---I-~-i----~~--I-------I
uur_Je.

57
Merken
der
Volg- nauwkeurignum- heidsmer. waterpassingen.

Hoogte in M.
Gemeente
en plaats van

Nadere

Omschrijving

plaatsbeschrijving.

van het merk.

het merk.

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

1

KATTENDIJKE.
Herberg in den
polder "Breedewatering bewesten Yerseke", aan
den zandweg naar
Wemeldinge, bewoond door en
toebehoorende
aan de wed. C.
Korstanj e,
gemerkt A nO. 95.

Noordwestelijke of voorhet
gevel,
tusschen
noordelijke der beide
ramen en den noordoostelijken zijgevel; 0,95
M. beneden den houten
onderdorpel van het noordelijke raam, 0.68 M.
rechts van den gemelden
zijgevel, 0,29 M. links
van den verticaal van
den steenen dag van het
noordelijke raam, gelijk
met den grond.

RONDE IJZEREN BOUT.

0,723

2

KATTENDIJKE.
Huis aan den
westelijken dijk
der "Haven van
Goes" , bij de
Schengen, in den
W ilhelminapolder,
bewoond door A.
de Korte, toebehoorende aan den
polder, gemerkt
B n° 17.

Oostelijke of dijkgevel,
tusschen de beide ramen:
1,84 M. rechts van den
steenen dag van het zuidelijke raam; 0,41 M
links van den steenen
dag van. het noordelijke
raam, 1,63 M onder den
onderkant van den knoop
van het rechts bovengelegen anker, ongeveer
1,02 M. boven beganen
grond.

RONDE IJzEREN BOUT.

2,973

3

KATTENDIJKE.
Draaibrug over
de "haven van
Goes" te Wilhelminadorp.

Zuidelijke vleugel van
het oostelijk landhoofd;
4,84 M. rechts van het
voorfront van dit landhoofd, vier lagen metselwerk onder den onderkant der rollaag, 0.44 M.
onder den bovenkant
dier rollaag.

RONDE IJZEREN BOUT.

2,041

4

KATTENDIJKE.
Duiker over de
bermsloot langs
den westelijken
dijk van de "haven l
van Goes", onder
den
kunstweg l
naar den OostBevelandpolder.

Zuidwestelijk
front;
0,68 M. rechts van het
noordwestelijk einde van
het front, 3,13 M. links
van het zuidoostelijk
einde van het front, één
laag metselwerk onder
den onderkant en 0,15 M.
onder den bovenkant der
rollaag.

RONDE IJzEREN BOUT.

1,328

Verschil
in M:

8

58
Merken
der
Volg- nauwkeurignum- heids1ner. water·
pasI
singen.
I
5

I
I
I

I,
I
I

I

I

I

I

I
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
Zuidoostelijke of voorKATTENDIJKE.
Nieuw gebouwd gevel, tusschen het meest
huis (1892) in den noordelijke raam en den
Wilhelminapolder noordoostelijken zijgevel;
te Sas van Goes, 042 M. links van den
bewoond door den zijgevel, 0,18 M. of drie
sasmeester G. C. lagen metselwerk boven I
van Blitterswijk, het plint, ongeveer 0,63 I
M. boven beganen grond.
toebehoorende
aan de gemeente
Goes, gemerkt B
I
n.2.
I

VIERKANTE IJZEREN
KRUISBOUT
met eene horizontale
en eene verticale groef,
15 m.M. hoog en 15 m.M.
breed.

I
I 2,441

I

I
I

Hoogte in M.

KATTENDIJKE.
Nieuwe schutsluis
te Sas van Goes
(1892).

Noordoostelijk buitenfront; 1,80 M. links van
het noordwestelijk einde
van dat front, 0,50 M.
onder den bovenkant der
dekzerk.

VIERKANTE IJZEREN
KRUISBOUT
met eene horizontale
en eene verticale groef,
15 m.M. hoog en 15 m.M.
breed.

5,011

7

KATTENDIJKE.
Voormalige schuten uitwateringssluis "het Goesche
Sas", tusschen de
haven van Goes
en
de OosterSchelde , te Sas
van Goes.

Noordoostelijk of buitenfront van de voormalige schut- en uitwateringssluis, boven den
koker van de uitwateringssluis van .den Wilhelminapolder (westelijk
deel); 2,25 M. links van
het noordwestelijk einde
van het front, 0,63 M.
onder den bovenkant der
dekzerk.

VIERKANTE IJZEREN
KRUISBOUT
met eene horizontale
en eene verticale groef,
16 m.M. hoog en 16 m.M
breed, afgeleid uit de
hoogte der dekzerk =
2,521 M. + A.P.

1,888

8

KATTENDIJKE.
Voormalige schuten uitwateringssluis "het Goesche
Sas", tusschen de
haven van Goes
en de OosterSchelde , te Sas
van Goes.

PEILMERKSTEEN
Noordoostelijk of buitenfront van de voor- met eene horizontale
malige schut- en uitwate- groef en ingehakt hoogteringssluis, rechts van den , cijfer van 2,014 M. boven
koker van de uitwate- NA.P.
ringssluis van den Wil·
helminapolder (westelijk
deelI; met den linkerkant
0,65 M. rechts van den I
voormelden bout, met
den rechterkant 1,24 M.
links van het noordwestelijk einde van het front,
met den bovenkant 0,39
M. onder den bovenkant
der dekzerlL

2,014

6

~

,

59
Merken
der
Volg- nauwkeurignum- heidsmer. waterpasI singen.
9

I

Hoogte in M.
Gemeente
en plaats van

Nadere

Omschrijving

plaatsbeschrijving.

van het merk.

het merk.

KATTENDIJKE.
Voormalige schuten uitwateringssluis "het Goesche
Sas", tusschen de
haven van Goes
en de OosterSchelde , te Sas
van Goes.

Links boven den koker
PEILMERKSTEEN
in het binnenfront van I met eene horizontale
de uitwateringssluis van groefen ingehakt hoogteden
Wilhelminapolder cijfer van 1,000 M. boven
(westelijk deel): met den ! N.A.P.
linkerkant 0,70 M. rechts
van de beplanking van
den linkerbeschoeiingsvleugel, met den rechter- I
kant 2,39 M. links van
de beplanking van den
rechterbeschoeiingsvIeu- I
gel, met den bovenkant
0,97 M. onder den boven1
kant der dekzerk.

Verschil
boven boven
A.P.
N.A.P. tot
in M.
nu
geaangeI vonden. nomen.
1,000

1

1

I

11

12

14

KATTENDIJKE.
Gebouwtje
der
registreerende
peilschaal, op den
westnol van den
Oost-Bevelandpolder, aan de
Zandkreek.

Noordoostelijke of voor_
gevel, tusschen den ingang en den linkerhoekpilaster, 0,34 M. rechts
van den rechterkant van
dezen pilaster, 0,24 M.
links van den zijkant
der hoogste stoeptrede,
0,06 M. boven het plint.
Onzichtbaar doordat de
oorspronkelijke buitenmuren met 1/ 2 steen zijn
bekleed.

KATTENDIJKE.
Steenglooiing
langs het zuidoostelijk beloop van
den westnol van
den
Oost-Bevelandpolder , aan
de Zandkreek.

Houten paal, waartegen de peilschaal voor
hooge waterstanden is
bevestigd; gelegen ongeveer ter hoogte van deelstreep 2,50 M. + A.P. op
de peilschaal.

KATTENDIJKE.
Voorspringend
portaal van de
Hervormde kerk
te Wilhelminadorp.

Zuidelijke of voorgevel,
rechts van den ingang;
0,48 M. rechts van den
steenen dag der kerkdeur,
1,82 M. links van den
rechterhoek van het portaal, 0,82 M. boven het
plint.

l

V IERKANTE IJZEREN
BOUT

4,165

zonder groeven, 18 m.M.
hoog en 18 m.M. breed.
BOVENKAN'l'.

VIERKANTE IJZEREN
BOUT

2,370

zonder groeven, 15 m.M.
hoog en 15 m.M. breed.
BOVENKANT
TEGEN DEN PAAL.

RONDE BRONZEN KRUISBOUT.

(Onbetrouwbaar, wegens vermoedelijke beschadiging).

3,081

60
I

I

Merken
der
Volg- nauwkeurignum- heidsmer. waterpassingen.

Gemeente
en plaats van

Hoogte in M.

Nadere

Omschrijving

plaatsbeschrij ving.

van het merk.

het merk.

I

I

15
I

i

I

I
I

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

Oostelijke of voorgevel, II RONDE IJZEREN BOUT.
tusschen den zuidelijken
zijgevel en het rechts
daarvan gelegen raam;
0,78 M. rechts van dien
gevel, 1,35 M. links van
den steenen dag van de
deur, 2,34 M. onder den
onderkant van den knoop
van het links bovengelegen meest zuidelijke anker, ongeveer 0,63 M.
boven den beganen grond.

KATTENDIJKE.
Woonhuis
der
hofstede genaamd
"Huis Goenje" ,
aan den grindweg
van Wilhelminadorp naar het
Katsche veer in
den Wilhelminapolder, bewoond
door ~. Rottier,
toebehoorende aan
den polder, gemerkt B nO. 15.

1

1,924

I
!

I

I
I
I

16

I

I

KATTENDIJKE.
Steenen duiker
onder den grindweg van Wilhelminadorp naar
het Katsche veer,
over eene waterleiding in den
Wilhelminapolder,
gemerkt nO. 37.

Westelijk front, rechts
van het eenige anker,
midden in den muur;
2,02 M. rechts van het
noordelijk einde van den
frontmuur, 0,27 M. rechts
van den zijkant van het
anker, 1,46 M. links van
het zuidelijk einde van
dien muur, drie lagen
metselwerk of 0,25 M.
onder den bovenkant
van de rollaag, 0,16 M.
boven den bovenkant
van den knoop van het
anker.

RONDE IJZEREN BOUT.

0,722

I

I

!

17
I

KATTENDIJKE.
Westelijke
zijgeve~ ,
Huis, genaamd tusschen het raam In
het "Katscheveer- dien gevel en den noorhuis" , aan den delijken of voorgevel;
zeedijk van den 0,58 M. rechts van den
Wilh el minapolder voorgevel, 2,52 M. links
en den grindweg van den steenen dag van
naar Wilhelmina- het raam, ongeveer 0,76
dorp, bewoond M. boven de bestrating.
door J. van Wieringen en toebehoorende aan de
Maatschappij de I
Wilhelminapolder..

VIERKANTE IJZEREN
KRUISBOUT
met één horizontale en
twee verticale groeven,
18 m.M. hoog en 18
m.M. breed.

2,354

1

!

I
I

I
I

I

I

I

I

I

I

I

iI

I

I

61
Merken
der
Volg- nauwkeurignum- heidsmer. waterpasI singen.

Hoogte in M.
Gemeente
en plaats van

Nadere

Omschrijving

plaatsbeschrij ving.

van het merk.
I

I

zijgev~l,

PEILMERKSTEEN

2,

met eene horizontale
groefen ingehakt hoogtecijfer van 2,334 M. boven
N.A.P.

1

334
1

I'

I
KATTENDIJKE. ! Zuidelijk of binnenUitwateringsdui- i front, ten oosten van de
kersluis van den i doorstroomingsopening ;
Wilhelminapol- '0,33 M. rechts van den
der, onder den oostelijken of binnenzeedijk, aan de kant van den hardsteenen
schuifstijl, 1,02 M. links I
Zandkreek.
van het oostelijk einde 1
van den frontmuur, drie
lagen metselwerk of 0,16 I
M. onder den onderkant
der dekzerk , 0,36 M. I
onder den bovenkant
dier z e r k . '

19

'I

het merk.

KATTENDIJKE.
W estelijke
Huis, genaamd tusschen het raam m
het "Katsche veer- I dien gevel en den zuihuis", aan den i delijken of achtergevel;
zeedijk van den I de linkerkant 1,60 M.
Wilhelminapolder rechts van den steenen
en den grindweg dag van het raam, de
naar Wilhelmina-I rechterkant
2,29
M.
dorp, bewoond links van den achtergevel,
door J. van Wie- I de onderkant ongeveer
ringen en toebe- I 0,60 M. boven den behoorende aan de , ganen grond.
Maatschappij de i
Wilhelminapolder'l

18

boven Verschil
A.P.!
boven
N.A.P. tot nu
in M.
gevonden. aangenomen. I

1,479

RONDE IJZEREN BOUT.

,1

I

1

I

:
I

11

I

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

,

1

Cl 233

KLOETINGE.
Toren van de Protestantsche kerk.

GROOTE KRUISBOUT
Zuidelijke
zijgevel; I
3,19 M. recht.,; van het i en twee pijpbouten, een
linker contrefort, 2,60 , 530 millimeters er boven,
M. van het rechter con- ! een 488 millimeters er
trefort, 1,02 M. boven onder.
het plint.

1

'5,364
I

,
I

Westelijke of voorgevel,
KLOETINGE.
Huis en uitspan- tusschen den ingang en
ning , genaamd het links gelegen venster;
"Café Tol", be- 0,68 M. rechts van den
woond door en steenen dag van dit raam,
toebehoorende aan 0,41 M. links van den
L. C. C. Tukken, steenen dag van den
op den hoek van ingang, ongeveer 0,81 M.
de
straatwegen boven beganen grond.
van '~ioes naar
Kloetinge en naar
's Gravenpolder ,
gemerkt nO. 16.

RONDE IJZEREN BOUT.

!
1

1

I
I
I
I

I

I

i

1

i

1

2

!

1,595

i
I
I

I

I

:i

I

i

1

I
i

,
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Merken
der
nau~-

Volg-

Gemeente

keung- ,
num- heids- i
mer. waterpas- ,
I'

I sin~en.

Nadere

Omschrijving

en plaats van
plaatsbeschrij ving.
het merk.

van het merk.

!

boven
N.A.P.
geI vonden.

I

3

KLÜETINGE.
Huis en uitspannin~ ,
genaamd
"Café To!", bewoond door en
toebehoorende aan
L. C. C. Tukken
op den hoek van
de
straatwegen
van Goes naar
Kloetinge en naar
's-Gravenpolder,
gemerkt nO. 16.

Westelijke of voorgevel,
tusschen den ingang en
het links gelegen venster;
0,77 M. rechts van den
steenen dag van dit raam,
0,32 M. links van den
steenen dag van den
ingang, ongeveer 1,64 M.
boven de bestrating.

RONDE BRONZEN KRUISBOUT.

5

KLOETINGE.
Steenen brug in
den straatweg van
Goes naar 's-Gravenpolder,over de
waterleiding van
den polder "Breedewatering, bewesten Yerseke".

Oostelijk front, in het
midden tusschen de beide
doorstroomingsopeningen,
onder de geboorte der
beide gewelven; 2,35 M.
onder den hovenkant van
de rollaag.

VIERKANTE IJZEREN
- 0,936
BOUT
zonder zichtbare groeven.
BOVENKANT.

6

KLOETINGE.
Uitspanning, genaamd
"Huis
Halfweg", aan de
oostzijde van den
van
straatweg,
Goes naar 's-Gravenpolder ,
bewoonddoor A.van
't Westende, toebehoorende aan
de erven mej.
Leverland,
gemerkt nO. 199.

W p.stelijke of voorgevel,
RONDE IJZEREN BOUT.
tusschen de beide eerste
ramen links van den
ingang; 1,06 M. rechts
van den steenen dag van
het linkerraam, 0,29 M'
links van den steenen
dag van het rechterraam, I
0,36 M. boven het cementen plint, ongeveer 0,59
M. boven beganen grond.

7

KLOETINGE.
Steenen duiker
onder den straatweg van Goes
naar 's-Gravenpolder over eene
waterleiding van
den polder "Breedewatering, bewesten Yerseke".

Westelijk front, links
van de doorstroomingsopening; 0,29 M. rechts
van het noordelijk einde
van den frontmuur, 1,48
M. links van het zuidelUk einde van dien muur,
vier lagen metselwerk of
0,20 M. onder den onderkant en 0,33 M. onder
den bovenkant der dekzerk.

I

I

Hoogte in M.

[I

2,422

1,071

VIERKANTE IJZEREN
-0,907
BOUT
met eene horizontale
groef, 20 m.M. hoog en
20 m.M. breed.
BOVENKANT.
De bout is niet volkomen vierkant; het
hoogste punt is opgenomen.

boven Verschil
A.P.
in M.
tot nu
aange- I
nomen. !
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Merken
der
Volg- nauwkeurignum- heidsmer. waterpassingen.

Hoogte in M.
Gemeente
en plaats van

plaatsbeschrijving.

van het merk.

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

__.c. - - - - ; - - - - 1

boven
NAP
. "
gevonden.
I

KLOETINGE.
Huis
aan
de
westz~ide van den
straatweg
van
Goes naar 's-Gravenpolder ,
bewoond door P.
Everaard, toebehoorende aan J.
A. de Bruyne, gemerkt nO. 197a.
I

.

I

I
Oostelijke of voorgevel, I RONDE IJZEREN BOUT.
tusschen het tweede der
beide links geplaatste
ramen en het ter rechter
zijde aangebouwde huis; I
0,51 M. rechts van den
verticalen steenen dag I
van het gemelde raam,
0,61 M. links van het
begin van het aangebouwde huis, ongeveer!

1,715 .

I
I

1

I

,I

I_~_~_~O_n_d_~_·

I

KOUDEKERKE.
Protestantsche
kerk.

1

Omschrijving

het merk.

8

___ I

Nadere

boven beganen

I
,

1

1

1

Oostelijke of achtergevel, 1,26 M, links van
het
brandspuithuisje ,
1,ó8 M. rechts van den
hoek des gevels, ongeveer 1,89 M. boven beganen grond.
I
'1

GROOTE KRUISBOUT
en twee pijpbouten, een
307 millimeters er boven,
een 3613 millimeters er
onder.

1

4,769

I

---1-----1----------1-------------------1--------------1----1-----1----1
i

2

3

Cl 226

KRABBENDIJKE.
Protestantsche
kerk.

I

Zuidelijke
zijgevel;
0,68 M. links van den
rechterhoek, 1,44
M.
rechts van het rechter
raam, ongeveer 1,94 M.
I boven beganen grond.
Noordoostelijke of dijkgevel, tusschen den zuidoostelijken zijgevel en de
aangebouwde
schuur;
1,28 M. rechts van den
zijgevel, ongeveer 2,11 M.
onder de bovengelegen
houten goot, ongeveer
0,39 M. boven beganen
grond.

~I__m_er_k_t_B_n__6_2·~
•

3,709

1

KRABBENDIJKE.
Woning in den
Nieuw-Krabbendijkepolder, aan
den voormaligen
zeedijk van den
polder en den
Noordweg naar
Krabbendijke, in
1889
bewoond
door H. Kok, toebehoorende aan
J. Krijger, ge-I
O

11---.,;1

PEILMERKSTEEN
Noordelijke rechtstands-I
muur, westelijke vleugel. met eene horizontale
groef
en
ingehakt
hoogtecijfer.

KRABBENDIJKE.
Doorgang
voor
den spoorweg van
Bergen-op-Zoom
naar Middelburg,
in den dij k bij de
grens van Krabbendijke en Rilland, nabij wachthuis 23.

1

GROOTE KRUISBOUT
en twee pijpbouten, een
293 millimeters er boven,
een 354 millimeters er
onder.

3,784

VmRKANTE IJZEREN
KRUISBOUT
met één horizontale en
twee verticale groeven,
17 m.M. hoog en 17
m.M. breed.

0,777

I
'
...:.1

--,-1_ _--'-_-.1._ _

--1

64
Merken I
der
V olg- nauwkeuri~

num- h'ct
el· gmer. waterpas- I
singen. I

Hoogte in M.
Gemeente
en plaats van

I-

Nadere

Omschrijving

plaatsbeschrijving.

van het merk.

het merk.
I

I

I

I
Noordoostelijke of dijkKRABBENDIJKE.
Woning in den gevel tusschen den zuidoostelijken zijgevel en de
Nieuw-Krabbendijkepolder, aan aangebouwde schuur; de
den voormaligen linkerkant 1,40 M. rechts
zeedijk van den van den zijgevel en 0,12
polder en den M. rechts van den ijzeren
Noordweg naar I bout, de bovenkant 1,97
Krabbendijke, in M. onder den onderkant
1889
bewoond van den knoop van bet
door H. Kok, toe- bovengelegen anker en
behoorende aan ongeveer 0,53 M. boven
J. Krijger, ge- beganen grond.
merkt B nO. 62.

4

PEILMERKSTEEN
I
met eene horizontale
I groef en ingehakt hoogtecijfer.

boven Verschil
boven
A.P.
N.A.P.
in M.
tot
nu
geaange- I
I vonden. nomen. I
0,784

I
I

.

i---I-----I--·--------I-----··----------------------------1----1----1·----1

1

KRUININGEN.
Toren van de Pro·
testantsche kerk.

Rechts van den ingang;
0,66 M. rechts van de
deuromlijsting, 0,99 M.
boven het plint.

HOOFDMERK
en twee pijpbouten, een
347 millimeters er boven,
een 456 millimeters er
onder.

4,140

2

KRUININGEN.
Groote schutsluis
te Hansweert.

Binnensluishoofd, oostelijke deurkas der ebdeuren;
1,59 M. van den noordelijken hoek, 0,66 M. onder
den bovenkant der dekzerk.

GROOTE KRUISBOUT
en twee pijpbouten, een
307 millimeters er boven,
een 433 millimeters er
onder.

2,115

KRUININGEN.
Groote schutsluis
te
Hansweert ,
tusschen het kanaaI door ZuidBeveland en de
buitenhaven aan
de Wester-Schelde.

Noordelijke of binnenVIERKANTE IJZEREN
front van den oostelijken
BOUT
rechtstand; negen lagen zonder zichtbare groeven.
metselwerk onder de dekBOVENKANT.
zerk, 1,21 M. links uit
den dag der doorvaartopening, 0,18 M. links
van den binnenkant van
het hardsteenen hoekblok,
0,70 M. onder den bovenkant der dekzerk.

2,074

KRUININGEN.
Groote schutsluis
te Hansweert.

Hardsteenen peilschaal
aan het buiten sluishoofd
westelijke
rechtstandsmuur.

3

I

I

4

O2 199

NULPUNT VAN DE
-0,144
PEILSCHAAL,
afgeleid uit de hoogten
der deelstrepen van 4,40
M. en 3,97 M. + A.P.
I

0,000

I
I

+0,144
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I

Merken
der
Voig- nauwkeurignum- heidsmer. water.passmgen.

Gemeente
en plaats van

Hoogte in M.

Nadere

Omschrijving

plaatsbeschrijving.

van het merk.

het merk.

I

I

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

I

I

.5

I

Buitensluishoofd, zui- I RONDE IJZEREN BOUT.
delijk of buitenfront van I
den westelijken rechtstand; 0,79 M. rechts van
den ijzeren koppelbalk I
van den houten loopsteiger in de buitenhaven, I
5,05 M. links van den
binnenkant van het op
gelijke hoogte gelegen
hoekblok
hardsteenen
van dedoorvaartopening,
onder de derde laag metselwerk of 0,35 M. onder
den bovenkant van de
dekzerk.

KRUININGEN.
Groote schutsluis
te Hansweert tusschen het kanaal
I
door Zuid-Beveland en de buitenhaven aan de
Wester-Schelde.

I

I

7

8

4,418

1

I

Buitensluishoofd, zuidzijde van de westelijke
deurkas der vloeddeuren,
boven een geëmailleerd
ijzeren peilschaal; 0,46 M.
rechts uit den rechterkant van de linkerschotbalksponning onder de
eerste laag metselwerk
onder de dekzerk ofO,30
M. onder den bovenkant
dier zerk.

KRUININGEN.
Kleine schutsluis
te Hansweert, tusschen het kanaal
I
door Zuid-Beveland en de buitenhaven aan de
Wester·Schelde.

I

I
i

RONDE IJZEREN BOUT.

4,463

I

RONDE BRONZEN KRUISWestelij ke paal van
BOUT.
het derde juk gerekend
BOVENKANT.
van het buitenfront, in I
het naar de schutsluis I
gekeerde vlak, ter hoogte I
van den vloer des steigers.
I

KRUININGEN.
Loopsteigel' in de
buitenhaven voor
de groote schutsluis te Hansweert.

1

I

4,636
1

I

I
I

1

I

~

.. _ . _ . _ - - -

---i

I
I

I

1

zijgevel,
Oostelijke
boven tusschen de beide
Hofstede genaamd ramen der benedenver"Dijkzicht" , . in dieping en tusschen het
den
Oudeland- tweede en derde anker
schen polder, ten van den zuidelijken of
noorden van den voorgevel gerekend; 0,27
grindweg
van M. rechts van het linkerScherpenisse naar I anker, 0,45 M. links van
St. Maartensdijk, het rechteranker. 3lagen
bewoond
door metselwerk onder den
en toebehoorende onderkant der ankeraan A. Elenbaas, knoopen, ongeveer .3,62
M. boven beganen grond.
gemerkt B 108.
I

ST. MAARTENS-

DIJK.

RONDE IJZEREN BOUT.

I

3,557

I
I
1

I
I
1

I
I,

I
I

II
1

i
1

I
I
I

I
1

I
9
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Merken
der
Volg- nauwkeurignum- heidslner. water·
passingen.

Hoogte in M.
Gemeente
en plaats van

Nadere

Omschrijving

plaatsbeschrijving.

van het merk.

het merk.

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

I

1

I

2

ST. MAARTENSZuidelijke of dijkgeveL i
DIJK.
nabij den westelij ken
Hofstede, genaamd gevel; 0,57 M. rechts
"Capoenhof" ; lil '[ van den westelijken gevel,
den
Oudeland- 0,39 M. links van den
schen polder. ten verticaal van den steenen
noorden van den I dag van het meest wesgrindweg
van I telijke raam, ongeveer
Scherpenissenaar 0,77 M. boven den grond.
St. Maartensdijk,
bewoond door en I
toebehoorende
aan P. L. de Wilde'l
gemerkt B 107.

RONDE IJZEREN BOUT.

1,549

ST. MAARTENS- : Zuidelijke of dijkgeDIJK.
vel nabij den westelijken
Hofstede,genaamd gevel; 0,56 M. rechts
"Capoenhof" , in van den westelijken geden
Oudeland- vel, 0,40 M. links van den
schen polder, ten verticaal van den steenoorden van den nen dag van het meest
grindweg
van westelijke raam, 9 lagen
Scherpenisse naar metselwerk boven den
St. "Iaartensdijk, bovengenoemden ronc;en
bewoond door en ijzeren bout, ongeveer
toebehoorende
11,17 M. boven den grond.
aan P. L. de Wilde,
gemerkt H 107.

RONDE BRONZEN KRUISBOUT.

1,935

ST. MAARTENSDIJK.
Uitwateringsduikersluis van den
Oudelandschen
polder te St. Maartensdijk.

VIERKANTE IJZEREN
KRUISBOUT
met één horizontale en
twee verticale groeven,
17 m.M. hoog en 17 m.M.
breed.

2,161

I

1'

1

I

I

1

3

I
I
~

4

I
1

,

i

Zuidelijk of buitenfront, midden boven de
opening; 1,51 M. rechts
van den achterkant van
de linkerschotbalksponning, 1,54 M. links van
de rechterschotbalksponning, 0,37 M. onder den
bovenkant der dekzerk , I
0,08 M. boven den bo- :
venkant van den sluit- I
steen van het gewelf.
:
1

!

5

ST. MAARTENS·
Westelijke
VleUgel-I
NULPUNT DER
DIJK.
muur van het zuidelijke IHARDSTEENEN PEILSCHAAL,
Uitwateringsdui- of buitenfront tusschen overeenkomende
met
kersluis van den de beide schotbalkspon- hoogwater (H.W.), afgeOudelandschen
I ningen;
peilschaal, ver- leid uit de hoogte van
polder te St. Maar· I deeld in centimeters, I deelstreep 0,70 M. +
tensd\jk.
zonder opschrift, tellende H.W.
opwaarts tot 0,75 M. +
H. W. en afwaarts.

1,377
1

,1
1

I

11

1

1

'-"-----:..--_----:-1_ _
0
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Merken
der
Volg- nauwkeurignum- heidsmer. waterpassingen.
I

I

I
Gemeente
en plaats van

Nadere

Omschrijving

plaatsbeschrijving.

van het merk.

het merk.

I
I

ST. MAARTENS-

6

DIJK.

Raadhuis te St.
Maartensdijk.

Noordelijke of voorgevel, links van het
meest oostelijke raam;
0,63 M. rechts van het
oostelijk einde van den
gevelmuur, 0,58 M. links
van den buitenkant der
hardsteenen raamomlijsting, 0,08 M. boven den
bovenkant van den sokkeI, ongeveer 1,~2 M.
boven beganen grond.

I

7

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

I

I, RONDE IJzEREN BOUT.

3,015

I
I

I
I

I
I
I
I

i
I

ST. MAARTENS-

DIJK.

Raadhuis te St.
Maartensdijk.

Noordelijke of voorgevel, links van het
meest oostelijke raam;
0,61 M. rechts van het
oostelijk einde van den
gevelmuur, 0,60 M links
van den buitenkant der
hardsteenen raamomlijsting, 0,ö2 M. boven den
bovenkant
van
den
sokkel, 5 lagen metselwerk boven den bovengenoemden ronden ijzeren bout.

I

RONDE BRONZEN KRUISBOUT.

3,255

I
I
I

I

,

I

iI
I
I

I
!

I

8

ST. MAARTENS-

DIJK.

Hervormde kerk
te St. Maartensdijk.

9

ST. 1\1 AARTENS-

DIJK.

Hervormde kerk
te St. Maartensdijk.

Zuidelijke gevel van
de nieuw aangebouwde
consistoriekamer, rechts
van het meest oostelijke
contrefort van het oude
gedeelte; 0,83 M. rechts
van het plint van genoemd contrefort. 1,97
M. onder de lijn, strookende met den onderkant van den onderdorpel van het meest westelijke der drie ramen
der consistoriekamer, ongeveer 0,32 M. boven beganen grond.
Zuidelijke gevel van de
nIeuw
aangebouwde
consistoriekamer, rechts
van het meest oostelijke
contrefort van het oude
gedeelte; 0,87 M. rechts
van genoemd contrefort,
8 lagen metselwerk boven
den bovengenoemden ronden ijzeren bout, ongeveer
0.76 M. boven beganen
grond.

1
1

RONDE IJZEREN BOUT.

1,976

I

II
I

I
i
I

I
RONDE BRONZEN KRUISBOUT.

2,424
I
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Merken
der
Volg- nauwkeurignum- heidsmer. waterpassingen.
I
I
10

I

I
Gemeente
en plaats van

Nadere

Omschrijving

plaats beschr~jving.

van het merk.

het merk.

I
I

Westelijk front, ten
DIJK.
I zuiden van de middelste
Brug,
tevens opening; 0,51 M. links
wachtsluis, over II van het tweede anker
een waterleiding onder de dekzerk , van
in den Oudeland- I het zuidelijk einde geschen polder, in I rekend en schuin gemeden grindweg van I ten; 0,41 M. onder den
St. Maartensdijk bovenkant der dekzerk,
naar :-itavenisse, I 0,29 M. of 6 lagen meteven benoorden selwerk onder den onSt. Maartensdijk, derkant der dekzerk, 1,39
genaamd "Sluis M. boven den bovenkant
van den knoop van het
b~j de Schoddeondergelegen anker.
bocht".

ST. MAARTENS-

I

i

I

i

boven Verschil
boven
A.P.
N.A.P.
in M.
tot nu
geI vonden. I aangenomen. I
I
!

0,244

I
I

I

I

I

i
I
I
I

I
i

I

I
I

I

1
•

I,
I

I

.
I

RONDE IJZEREN BOUT.

I
I

,

11

Hoogte in M.

front,
Zuidoostelij k
boven het middenpenant;
DIJK.
Wachtsluis van 2,45 M. rechts van het
van den
den molenboezem linkereinde
van den Oude- frontmuur, 3,58 M. links
landscben polder, I van het rechtereinde van
ten westen van den den frontmuur, 0,64 M.
grindweg van St. onder den bovenkant der
Maartensdijk naar dekzerk, 0,52 M. of 11
Stavenisse, in den lagen metsel werk onder
zijweg naar den den onderkant der dekzerk, 0,72 M. boven den
molen.
bovenkant der dekzerk
van bet vooruitstekend
middenpenant.

I
RONDE IJZEREN BOUT.

ST. MAARTENS·

0,234

I
I
I

I

I

I

I
II

I
I

I
1

I

ST. MAARTENS-

12

DIJK.

I

geHofstede,
naamd "Reijgerburgh", in den
Middellandsehen
polder, aan de
westzijde van den
grindweg van St.
Maartensdijk naar
Stavenisse, bewoond door J. P.
toebeHage,
aan
hoorende
Jhr. Mr. W. C.
M. de Jong van
Ellemeet te OostKapelle, gemerkt
B 123.

I

Oostelijke gevel van het
hoofdgebouw, rechts van
het middelste der ellipsvormige ramen; 0,37 M.
rechts van den zuidelijken
gevel, 3,54 M. links van
den noordelijken gevel,
ongeveer 0,26 M. boven
beganen grond.

RONDE IJZEREN BOUT.

0,997

I
I

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

en plaats van

Omschrijving

Nadere

N.~.P.

van het merk.

plaatsbeschrijving.

het merk.
I

I

in M.

vo~d~n'l ~~~~~. \
1,440 I

I

-0,132

RONDE IJ:ilEREN BOUT.

Zuidwestelijke of voorgevel, onder tusschen de
Huis in den Mid- beide benedenramen; 3,05
dellandschen pol- M. rechts van den noordder, aan de noord- westelijken gevel, 2,00 M.
oostzijde van den links van den zuidoostegrindweg van St. lijken gevel, ongeveer
Maartensdijk naar 0,32 M. boven beganen
Stavenisse, nabij grond.
en ten zuidoosten
van den Tweeden
dijk,
bewoond
door en toebehoorende aan C.
Stouten, gemerkt
B 117.
MAARTEN~

DIJK.

I

toin~

Verschil
I

I

ST.

14

boven
AP

bo v en

ST. MAARTENS- I Oostelijke gevel van I1 RONDE BRONZEN KRUISBOUT.
DIJK.
I het hoofdgebouw, rechts
Hofstede, genaamd van het middelste der
"Reijgerburgh " , ellipsvormige ramen ; 6,36
in den Middel- M. rechts van den zuilandschen polder, delijken gevel, 3,55 M.
aan de westzijde links van den noordelijvan den grindweg ken gevel, 10 lagen
van St. Maartens- metselwerk hoven den
dijk naar Stave- bovengenoemden ronden
nisse, bewoond ijzeren bout, ongeveer
door J. P Hage, 0,71 M. boven beganen
toebehoorende
grond.
aan Jhr. Mr. W. C.
M. de Jong van
Ellemeet, te OostKapelle, gemerkt
B 123.

13

15

Hoogte in M.
Gemeente

I
I

Noordoostelijke of voor-I RONDE IJzEUEN BOUT.
gevel, rechts van den
Hofstede,genaa~d ingang; 0,47 M. rechts I
"Molenwerf" , In van den steenen dag der
den Noordpolder, deur, 0,80 M. links van
aan de zuidwest- I den verticaal van den
zijde van den steenen dag van het rechts
grindweg van St. van de deur gelegen raam,
Maartensdijk naar ongeveer O,öO M. boven
Stavenisse, be- beganen grond.
woond door en
I
toebehoorende
aan C. Noom, gemerkt B 1.57.

0,438

ST. MAARTBNSDIJK.

1

I

I

I

I

I

I

I

I

I
I

I
I

I

I

70
Merken
der
Volg- nauwkeurignum- heidswatermer.1 passingen.

I

i

Gemeente

Nadere

Hoogte in M.
Omschrijving

en plaats van

I

plaatsbeschrijving.

I

van het merk.

het merk.

I
,
I

I

1

,

I

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

I

I

16

I ST. MAARTENS-

I

17

Noordoostelijke
of I RONDE BRONZEN KRUISvoorgevel, rechts van
BOUT.
den ingang; 0,44 M.
rechts van den steenen
dag der deur, 0,83 M.
links van den steenen
dag van het rechts van
de deur gelegen raam,
10 lagen
metselwerk
boven den bovengenoemden ronden ijzeren bout,
ongeveer 0,47 M. boven
I
beganen grond.

IllJK.
Hofstede, genaamd
"Molenwerf", in
den Noordpolder,
aan de zuidwestzijde van den
grindweg van St.
Maartensdijk naar
Stavenisse , bewoond door en
toebehoorende
aan C. Noom, gemerkt B 157.

ST. MAARTENS-

DIJK.
Duiker in den
Noordpolder, on·
der den grindweg
van St. Maartensdijk naar Stavenisse, nabij de
woning, gemerkt
B 1.53.

18

ST. MAARTENS-

DUR.
Hofstede, genaamd
"Bouwmanslust".
in .den Uiterste. nieuwlandpolder,
ten noordoosten
van den grindweg
van St. Maartensdijk naar Stavenisse, bewoond
door en toebehoorende
aan A.
Vermaas, gemerkt
B 163.

I
I

Zuidwestelijk
fr.ont,
links van de opemng;
0,37 M. rechts van het
linkereinde
van
den
frontmuur, 1,54 M. links
van het rechtereinde
van den frontmuur, 0,50
M. onder den bovenkant
en 0,32 M. onder den
onderkant der dekzerk.

RONDE IJzEREN BOUT.

-0,726

Zuidoostelijke of voorgevel, links van den
ingang; 1,5H M. rechts
van den steenen dag van
het verplaatste raam,
0,37 M. links van den
steenen dag der deur,
ongeveer 1,91 M. boven
heganen grond.

RONDE IJzEREN BOUT.

2,276

I

I,

I

0,880

!

I

I

I
I

I

I

I

I

II
I

I

71

Volgnummer.

19

'1

Merken
der
nauwkeurigheids-'
waterpassingen.

Hoogte in M.
Gemeente
en plaats van

Nadere

Omschrij ving

plaatsbeschrijving.

van het merk.

iboven Verschil
b oven I A P
in M.
N.A.P. t t' .
0 nu
vo~~~n'l; nomen.
aange!
I

het merk.

I.

I
ST. MAARTENS- I
DIJK.
i
Hofstede,genaamd
"Bouwmanslust",
in den Uiterstenieuwlandpolder,
ten noordoosten
van den grindweg
van St. Maartensd~jk naar Stavemsse , bewoond
door en toebehoo- ,
rende
aan A.
Vermaas, gemerkt,
'I

B 163.

I

I

Zuidoostelijke of voor-I RONDE BRONZEN KRUIS- I 2,758 I
gevel, links van den I
BOU'.r.
ingang; 1,56 M. rechts I
van den steenen dag van
het verplaatste raam,
0,39 M. links van den
steenen dag der deur,
11 lagen metselwerk bo-I
ven den bovengenoemden
ronden ijzeren bout, ongeveer 2,37 M. boven beganen grond.
I
I
I

I

1

1
I,

I

I'

I

-1--'1---1-.----~--,----~_.- ~
MIDDELBURG.
Groote toren
(lange Jan).

I

GROOTE KRUISBOUT
Zuidwestzijde ; 1,77 YI.
rechts van het linker con- I en twee
pijpbouten ,
I trefort 1,615 M. links van een 325 millimeters er
het rechter contrefort, boven, een 521 milli1,05 M. boven het plint. meters er onder.

I

i

I

I
6,853 :

I

:

I
I

I

i

1

1

I

2

MIDDELBURG.
Raadhuis.

HOOlWMERK
tusschen I
Voorgevel ,
het tweede en derde en twee pijpbouten ,
raam rechts van den hOOfd-l1 een 327 millimeters er
ingang; 0,51 M. rechts boven, een 433 millivan de omlijsting van meters er onder.
het tweede raam, 0,49 M. !
links van de omlijsting I
van het derde raam,!
1,56 M. boven het plint. I

6,552

3

MIDDELBURG.
Kaaimuur
der
haven te Middelburg, buiten de
schipdeur van het
droogdok.

Noordoostelijke muur,
RONDE IJZEREN BOUT.
rechts van de draaibrug I
over de schipdeur; der- I
tien lagen metselwerk
boven de ondergelegen
rollaag, drie lagen onder
de rollaag, welke het
muurwerk afdekt; 0,:39
M. rechts van den zijkant der inkassing in het
muurwerk, 0,37 M. links
van den verticaal uit den
rechterzij kant der hoekzerk, 0,41 M. onder den
bovenkant van de rollaag.

3,682

,

72
Merken
der
Volg- nauwkeurignum- heidsmer. waterpasI singen.

Hoogte in M.

1

I
1

,

Gemeente

I

en plaats van

II
,
i

het merk.

Nadere

Omschrijving

plaatsbeschrij ving.

van het merk.

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

6

MIDDELBURG.
Woonhuis
der
hofstede "Brandenburg", aan de
oostzijde van den
straatweg
van
Middelburg naar
Veere, bewoond
door L. Wisse,
toebehoorende aanj
D. A. Berdenis
van Berlekom, gemerkt Tn°. 264.

1

Zuidwestelijke of voorgevel, tusschen den ingang en het eerste der
beide westelijke ramen;
0,62 M. rechts van den
steenen dag van het raam,
0.60 M. links van den
houten pilaster van de
deur, veertien lagen metselwerk of 0,82 M. boven
den onderkant van de
rollaag onder het raam,
ongeveer 1,52 M. boven
beganen grond.

RONDE BRONZEN KRUIS- I' 1,802
BOUT.
i

I

---l----I----------l------------~I------------l----I----------

2

TER NEUZEN.
Draaibrug voor
gewoon verkeer
te Sluiskil.

5

TER NEUZEN.
Groote westelijke
schutsluis.

6

Zuidelijke vleugelmuur
van het westelijke landhoofd; 3,40 M. ten oosten
of rechts van hct uiteinde des vleugels. 0,75
M. onder de tweede tandvlechting van de brug af,
1,13 M. onder den bovenkant van den vleugel,
volgens de verticaal gemeten.

VIERKANTE KRUISBOUT
met één horizontale en
twee verticale groeven,
] 6 m.M. hoog en 17 m.M.
breed.
BOVENKANT.

3,297

Buitensluishoofd, dekzerk op den zuidoostelijken buitenfrontrnuur;
l 0,~6 M. van den noordoostelijken- of voorkant
der dekzerk, 2,63 M. van
het zuidoostelijke muurvlak.

BRONZEN KNOPBOUT.
Hoogste punt.

6,140

PEILMERKSTEEN
met eene horizontale
groef en ingehakt hoogtecijfer van 5,45 M. +
N.A.P.

t

TER NEUZEN.
Groote westelijke
schutsluis.

Noordoostelijk of buitenfront van het buitensluishoofd, links van de
doorvaartopening ; de linkerkant 2,47 M. rechts
van de zuidoostelijke of
landzijde van den muur,
de bovenkant 0,56 M.
onder den bovenkant der
dekzerk.

5,449

5,52

+0,071

TER NEUZEN.
Groote westelijke
schutsluis.

Zuidelijk of binnenPEILMERKSTEEN
I 2,633
front van het binnen- met eene horizontale
sluishoofd, rechts van I groef en ingehakt hoogtede doorvaartopening ; de cijfer van 2,63 M. boven
rechterkant 2,63 M.links N.A.P.
van den oostelijken hoek
van den muur, de bovenkant 0,825 M. onder den I
bovenkant der dekzerk.

2,71

+0,077

73

I

Merken
der
Volg- nauwkeurignum- heidsmer. waterpassingen.
I

Gemeente
en plaats van

Hoogte in M.

Nadere

Omschrijving

plaatsbeschrijving.

van het merk.

het merk.
I

I

Oostel~jke-

Ct 562

GROOTE KRUISBOUT
I
of voorg-e- I
TER NEUZEN.
Katholieke kerk. vel, onder het bli.nde en een pijpbout 231
I raam links van den toren; millimeters er onder.
1,76 M. rechts van den
linker hoekpilaster, 1,77
M. links van den toren,
0,97 M. beneden den
onderdorpel
van
het
blinde raam, ongeveer
1,9b M. boven beganen
grond.

2,903

11

Ct 563

TER NEUZEN.
Gebouwtje voor
de registreerende
peilschaal bij de
oostelijke schutsluis.

Zuidelijke- of voorgevel, links van den ingang; 0,48 M. links van
het deurkozijn, 0,37 M.
rechts van den linkerhoek van het muurvlak,
1,12 M. boven het plint,
ongeveer 1,40 M. boven
beganen grond.

PIJPBOUT.
en twee kleine ronde
kruisbouten , een 264
millimeters er boven,
een :i38 millimeters er
onder.

7,385

TER NEUZEN.
Oostelijke schutsluis.

Noordelijk of buitenfront van het buitensluishoofd, rechts van de doorvaartopening ; de linkerkant 1,40 M. rechts van
de doorvaart, de bovenkant 0,81 M. onder den
bovenkant der dekzerk.

PEILMERKSTEEN
met eene horizontale
groef en ingehakt hoogtecijfer van 4,18 M. +
N.A.P.

4,180

13

TER NEUZEN.
Oostelijke schutsluis.

Westelijke rechtstandsmuur, tegen de noordzijde van de stormdeurkas.
Peilschaal, met opschrift: "Rij kspeilschaal I
I kanaal Terneuzen", verI deeld in centimeters, tellende van 4,50 M. +
A,P. afwaarts.

14

Zuidwestelijk binnenTER NEUZEN.
Oostelijke schut- of kanaalfront van het
I binnensluishoofd , links
sluis.
van de doorvaartopening ;
de linkerkant 1,43 M.
rechts van het noordwestelijk of oevereinde van
het front, de bovenkant
0,84 M. onder den bovenkant der dekzerk.

,

in M.

I

10

12

Verschil

boven
boven
A.P.
N.A.P.
tot
nu
geI
aange·
I vonden.
nomen.

4,25

-+- 0,070

-0,051
NULPUNT DER
GEËMAILI.EERD IJZEREN
PEILSCHAAL,
afgeleid uit de hoogten
der deelstrepen 4,39 M.
en 4,43 M. + A.P.

0,000

+0,051

PEILMERKSTEEN
met eene horizontale
groef en ingehakt hoogtecijfer van 3,62 M. +
N.A.P.

3,69

+0,070

,
I

3,620

I

I

[

10

74
Merken
der
Volg- nauwkeurignum- heidsmer. waterI passingen.

Hoogte in M.
Gemeente
en plaats van

Omschrijving

plaatsbeschrijving.

van het merk.

het merk.

TER NEUZEN.
Oostelijke steenen
beer in den havendijk nabij de oostelijke schutsluis.

Oostelijke of binnenI zijde rechts van de uitwateringssluis in den beer
I van de
oostelijke Rijks
waterleiding; de linkerkant 0,08 M. rechts van
den noordelijksten penantI kop van de uitwateringssluis, de bovenkant 0,76
M. onder den bovenkant
van de dekzerk op den
penantkop.
I

1

I

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

1

2

',
I

I

i,

15

Nadere

I

PEILMERKSTEEN
met eene horizontale
I groef en ingehakt hoogtecijfer van 1,44 M. +
I N.A.P.
~
:
1

: 1,445 : 1,52
I
I
I

I
I

I

I

1

i

I

'I

I

I--.--------i---I----~,----2,686

PIJPBOUT.

I
I

I

I

RONDE IJZEREN

BOUT.

1,453 I

I

I

I West- of voorzijde, I
NOORDGOUWE.
rechts van
Toren der Her- contrefort
vormde kerk te den ingang; 0,47 M.
Noordgouwe.
rechts van den linker- I
.1 kant van het contrefort, 1
0,35 M. links van den
rechterkant van het contrefort, 1,24 M. boven I
den bovenkant van het I
: plint, ongeveer 1,72 M.
boven beganen grond
1

PIJPBOUT.

2,911

1

1

,I

I'

1

+ 0,075

I

I

1

in M.

i

I

Westzij de , links van
de deur, die toegang geeft
tot de bewaarplaats der
brandspuiten; 0,21 M.
rechts van de binnenzijde
der portiek, 0,22 M.links
van den steenen dag van
II de deur, ongeveer 0,4:3
I M. boven beganen grond.
I

tot n"u

Verschil

!

I
NIEUWERKERK. ' Westzijde, links van
Toren nabij de I de deur, die toegang
Hervormde kerk I geeft tot de bewaarplaats
te Nieuwerkerk. : der brandspuiten; 0,18
M. rechts van de binnenzijde der portiek, 0,25
M. links van den steenen
dag van de deur, ongeveer 1,66 M. boven beganen grond.

NIEUWERKERK.
Toren nabij de
Hervormde kerk
te Nieuwerkerk.

iboven
b oven I A P
N.A.P.
ge' vonden. I aangeI nomen.
I

I

I
I
I
I

75
Merken
der
Volg- I nauwkeurignum- heidsmer. I waterpasI singen.
2

I

Hoogte in M.
Gemeente
en plaats van

2

NOORDGOUWE.
Duiker onder den
straatweg
tusschen Noordgouwe en Zonnemaire,
even bezuiden den
dijk van den Zonnpmairschen polder.

plaatsbeschrijving.

van het merk.

Noordwestelijk fron t;
0,66 M. rechts van het
linkereinde
van
den
frontmuur, 2,35 M. links
van hét rechtereinde van
den frontmuur, 0,44 M.
onder den bovenkant van
de rollaag.

I1

RONDE IJZEREN BOUT.

boven Verschil
boven
A.P. I in M.
N.A.P. tot
nu
geaange- i
I vonden. nomen. i
-0,436

1

I

I

- ~-----_·__·_--I-----------I----I----I----I

NOORDWELLE.
Huis aan den
zandweg achter
de duinen van
Oost-Repart naar
de vuurtorens van
Henesse, bewoond
door M. Kwaak
en toebehoorende
aan R. Steur Jr.
te Renel:lse., gemerkt B 34.

Oostelijke
zijgevel,
tusschen de beide benedenankers; 1,73 M.
rechts van het linkeranker, 1,43 M. links van
het rechteranker, 1,1.') M.
schuins onder den onderkant ankerknoop van het
anker onder den schoorsteen, ongeveer 1,78 M.
boven beganen grond.

NOORDWELLE.
Hofstede aan de
zuidzijde van den
zandweg van OostRepart naar de
vuurtorens van
Renesse, ten zuiden van den 81a- I
perdijk achter de
duinen, bewoond
door en toebe·
hoorende aan B.
Hoogerland, gemerkt B 38.

Noordelijke of voorgevel, rechts van den
ingang; 0,41 M. rechts
van den steenen dag van
de deur, 0,50 M. links
van den verticaal van
den steenen dag van het
eerste raam rechts van
de deur, 4,40 M. links
van den westelijken zijgevel, 7 lagen metselwerk onder de voeg
strookende met den onderkant van den houten
onderdorpel
van
het
raam, ongeveer 0,49 M.
boven beganen grond.

NOORDWELLE.
Lichtwachterswob\i den
ning
steenen vuurtoren
van Renesse , bewoond door P.
Corbeel,
toebehoorende aan het
Rijk.

Zuidelijke gevel, links
van het meest westelijke
raam; 0,34 M. rechts van
den westelijken gevel,
1,89 M. onder den hellenden bovenkant van
den muur, ongeveer 0,5U
M. boven beganen grond.

I

3

Omschrijving

het merk.

-I-I~-I1

Nadere

,

VIERKANTE IJZEREN
KRUISBOUT

2,911

I met één horizontale en

, twee verticale groeven,
m.M. hoog en 16
Ii 16
m.M. breed
I,

RONDE IJZEREN BOUT.

V IERKANTE

IJZEREN
KRUISBOUT

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

1,176

3,338

I

76
Merken I
der
Volg- nauwkeurignum- heidsmer. waterpassingen.
1

Hoogte in M.
Gemeente
en plaats van

Nadere

Omschrijving

plaats beschr~iving.

van het merk.

boven
NAP
. ..

het merk.

vo:d~n'l
I
1

4

Noordelijke gevel,rechts I
NOORDWELLE.
Huis van den van het meest westelijke .
opzichter van de raam; 1,23 M. rechts van
den verticaal van den
kustverlichting,
tusschen den stee- steenen dag van genoemd
nen en den ijze- I raam, 0,74 M. links van
ren vuurtoren van i den westelijken gevel, 2
Renesse, bewoond I lagen metselwerk onder
door X. A. J. den onderkant van den
Magé. toebehoo- houten onderdorpel van
rende aal"'. het het raam, 0,57 M. of 12
Rijk, gemerkt B lagen metselwerk boven
het plint, ongeveer 0,96
44.
M. boven beganen grond.

5

NOORDWELLE.
Huis van den
opzichter van de
kustverlichting,
tusschen den steenen en den ijzeren vuurtoren van
Renesse, bewoond
door X. A. J.
Magé, toebehoorende aan het
Rijk, gemerkt B

Noordelijke gevel,rechts
van het meest westelijke
raam; 1,21 M. rechts van
den steenen dag van genoemd raam, 0,76 M.
links van den westelijken
gevel, 10 lagen metselwerk boven den bovengenoemden ronden ijzeren bout, 1,03 M. boven
het plint.

RONDE IJzEREN BOUT.

4,416

RONDE BRONZEN KRUISBOUT

4,874

GROOTE KRUISBOUT

5,160

44.

1

2

OOSTBURG.
Katholieke kerk.

Westelijke- of voorgevel, terugspringend gedeelte rechts van den
ingang, onder het raampje
nabij' den rechterhoek
des gevels; 0,68 M. rechts
van het linker contrefort,
0,65 M. links van het
rechter contrefort, 1,07
M. boven het plint, ongeveer 1,S1 M. boven beganen grond.

OOSTBURG.
Openbare school.

Voorgevel onder het
penant links van het
vierde raam van den
rechterkant, 0,36 M. rechts
van het vooruitspringende
middelgedeelte des gevels,
O,lS" M. boven het plint.

en twee pijpbouten, een
229 millimeters er boven,
een 362 millimeters er
onder.

VIERKANTE KRUISBOUT

met één horizontale en
twee verticale groeven,
17 m.M. hoog en 17
m.M. breed.
BOVENKANT.

4,204

boven
A.P.
tot nu

Verschil

aangenomen. !

in M.

77
Merken
der
Volg- nauwkeurignum- heidsmer. waterpassingen.
I
I

3

Hoogte in M.
Gemeente
en plaats van

Nadere

Omschrijving

plaatsbeschrijving.

van het merk.

het merk.

boven IVerschil
A.P.
.
boven
N.A.P. totnu I m M.
geaangevonden.
I
I
nomen. ;
I

I

1

1

I

C2 3961 OOSTBURG.
Duiker III den
weg van Oostburg
naar Sluis, over
het uitwateringskanaal naar de
Wielingen, tusschen de kilometerpalen 14 en
15.

PEILMERKSTE}~N
I 0,795 I
met eene horizontale
en
ingehakt .
groef
I
hoogtecijfer van 0,80
M. + N.A.P.

Noordwestelijk front,
rechts van de eerste opening van den zuidwestelijken of rechterkant; de
rechterkant van den steen
ligt 1,21 M. van den
rechterkant
van
den
frontmuur, de bovenkant
van den steen 0,46 M.
onder den onderkant of
0,70 M. onder den bovenkant van de rollaag.

I
-I-~'II
OOS'f- EN WESTSOUBURG.
Brugwachterswoning aan de Souburgsche brug.

Noordelijke
zijgevel;
2,15 M. links van den
rechter pilaster, 1,04 M.
boven het plint.

2

OOS'I.'- EN WESTSOUBURG.
Brug nabij de
Abeele, over de
bermsloot langs
het kanaal van
Vlissingen naar
Middelburg.

Oostelijk
landhoofd,
noordelijke vleugel.

3

OOST- EN WESTSOUBURG.
Steenen duiker,
in den weg van
Middelburg naar
Vlissingen langs
het kanaal, ongeveer 154 meters
voorbij het voorgaande
merk
nO. 2, in de richting naar Vlissingen.

1

I

PIJPBOUT
I 5,473
en twee kleine ronde
kruisbouten , een 384
millimeters er boven,
een 465 millimeters er
onder.
I
I

I'

I
I

Oostelijk front.

P"IT"MERKBTE><N
I
met uitstekende nok, i
en ingehakt hoogte-!
cijfer van 1,654 M. +
N.A.P.
Bovenkant van de nok.

PEILMERKSTEEX

met uitstekende nok,
en ingehakt hoogtecijfer van 0,032 M. +
N.A.P.
Bovenkant van de nok.

1,654

0,032

I

18
Merken
der
Volg- nauwkeurignum- heidsmer. waterpasI singen.
4

C, 210

Hoogte in M.
Gemeente

Nadere

Omschrijving

plaatsbeschrij ving.

van het merk.

en plaats van
het merk.

boven
boven
A.P.
N.A.P.
tot
nu
geaangei vonden. nome!'·.

I
OOST- EN WESTSOUBURG.
Brug in den weg
van Middelburg
naar Vlissingen
langs het kanaal,
op een afstand
van ongeveer 200
meters van de
brugwachterswoning, vermeld onder nO. 1, in de
richting naar Middelburg.

Zuidelijk
landhoofd,
oostelijke vleugel.

PEIJ,MEHKSTEEN
met uitstekende nok,
en
ingehakt hoogtecijfer van 0,010 M. +
N.A.P.
Bovenkant van de nok.

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

PHILIPPINE.
Katholieke kerk.

Noordwestelijkeof
voorgevel,
onder het
blinde raam links van
den toren, 1,33 M. van
den muur van den toren,
1,20 M rechts van den
linker hoekpilaster , 1,46
M. beneden den raamdorpel, ongeveer 1,90 M.
boven beganen grond.

GROO'IE KRUISBOUT
en
twee pijpbouten,
een 224 millimeters er
boven, een 372 millimeters er onder.

4,587

2

PHILIPPINE.
Voorgevel,
beneden
Herberg en stal- I het penant rechts van
ling
genaamd het eerste raam van den
"Land en Zee- rechterkant, 0,48 M. links
zicht", in 1885, van den rechterhoek des
bewoond door N. gevels, 2 lagen metselVoerman bij de werk of 0,12 M. beneden
haven vim Phi- den onderkant des raamlippine. gemerkt dorpels, ongeveer 0,64 M.
A, nO. 142.
boven beganen grond.

VIERKANTE KRUISBOUT
met één horizontale en
twee verticale groeven,
16 m.M. hoog en 17
m.M. breed.
BOVENKANT.

4,590

ST. PHILIPSLAND.
Huis, bewoond
door en toebehoorende aan C.
Faassen ez., op
het buitentalud
van den dijk nabij
de uitwateringsduikersluis van de
Oud St. Philipslandsche en Henriettepolders te
St. Philipsland,
gemerktA,no.11.

Noordom;telijke

!

i

0,010

1

AD, 46

in M.

I

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

2

Verschil

ge~-el-,

3,97 M. rechts van den
zuidoostelijken gevel, 2,45
M. links van den noordwestelijken of dijkgevel,
2,90 M. onder den knoop
van het boven den bout
gelegen anker, ongeveer
0,27 M. boven het talud
van den dijk.

I

I
1
I
1
---V--I);}-'R-K-A-N-"ï-'E-IJ-Z-E-R-E-N-- --4-,5-a-8- -4-,-6-0-\-+-0-,0-6-2KRUISBOUT
met één horizontale en
twee verticale groeven,
16 m.M. hoog en 16
m.M. breed.
De
groeven
zijn
moeilijk zichtbaar.
Register VII
van
PeIlschalen, enz., bijlage V, D, nO. 2; in
manuscript aanwezig in
het archief van den Alg.
Dienst van den Waterstaat.

i

I
!

7~

Merken
der
Volg- nauwkeurignum- heidsmer. waterpassingen.

Hoogte in M.
Gemeente
en plaats van

Nadere

Omschrijving

plaatsbeschrijving.

van het merk.

het merk.

1

I

I

2,681

Oostelijke zijgevel, 0,27
M. rechts van den zuidelijken of voorgevel,
1,31 M. links van de
bouten schutting tusschen
de scbool en de onderwijzerswoning , 0,20 M.
boven het plint, ongeveer
0,75 M. boven beganen
grond.

RONDE IJZEREN BOUT.

1,421

ST. PHILIPSLAND.
Hofstede,
genaamd "Nicke",
bewoond door C.
Van Htrien en
toebehoorende
aanK. J.l'euman
te Gilmeken, gelegen in den Anna
Jacobapolder aan
de zuidzijde van
den grindweg van
St. Philipsland
naar het Zijpe.

Noordwestelijke zijgevel, 2,83 M. links van
den noordwestelijken of .
voorgevel, 0,08 M. of een '
laag metselwerk boven
den bovenkant van de
rollaag van het plint,
ongeveer 0,57 M. boven
beganen grond.

RONDE IJZEREN BOUT.

1,816

ST. PHILIPSLAND.
Huizinge,
genaamd het "Witte
Huis". bewoond
door en toebehoorende aan J. W.
del Campo genaamd Camp, geden
legen in
Anna
Jacobapolder nabij den
buitendijk
aan
bet Zijpe.

Zuidwestelijke zijgevel;
3,58 M. rechts van den
noordwestelij ken of voorgevel, 0,88 M. rechts van
de houten omlijsting van
de meest linksche glazen
deur. 1,09 M. boven het
plint, ongeveer 1,44 M.
boven beganen grond.

PIJPBOUT.

3,751

Oostelijke zijgevel, 0,39
M. rechts van den zuidelijken of voorgevel,
1,46 M. boven het plint,
ongeveer 2,01 M. boven I
beganen grond.

4

ST. PHILIPSLAND.
Openbare lagere
school te St. Pbilipsland, gemerkt
A, 38.

5

1

I

,

PIJPBOUT

ST. PHILIPSLAND.I
Openbare lagere
school te St. Philipsland, gemerkt
A, 38.

AD 1 78

3

iboven Verschil
b oven I A P
N.A.P. ., t 0 t" nu
in M.
vO~~~ll'l: aange- i
nomen. I
I
•

80
Merken
der
Volg- nauwkeurignum- heidsmer. waterpasI singen.

7

Hoogte in M.
Gemeente
en plaats van

Nadere

Omschrijving

plaatsbeschrijving.

van het merk.

het aIerk

ST. PHILIPSLAND.
Schuur op de hoeve genaamd "Willemsburg", toebehoorende aan J.
W. del Campo genaamd Camp, in
de onmiddell~jke
nabijheid van het
Witte Huis, gelegen in den Anna
J acobapolder nabij
den buitendijk aan:
het Zijpe.
:

Zuidoostelijke gevel,
0,29 M. rechts van den
steenen dag van de meest
rechtsche deur, 0,5J M.
links van den noordoostelijken gevel, ongeveer
1,54 M. boven beganen
grond.

I1

Verschil
boven
boven
N.A.P. tAt' P ,
in M.
e
0 nu
i
gdaangeII von en. , nomen. I

PIJP BOUT.

3,286

RONDE IJZEREN BOUT.

2,182

,

i
I

ST. PHIIJIPSLAND.I
Schuur op de hoe- I
ve genaamd "Wil- !
lemsburg", toebe- I
hoorende aan J. I
W. del Campo ge- I
naamd Camp, in I
de onmiddell~jke I
nabijheid van het ,
Witte Huis, ge- '
legen in den Ann~.i
J acobapolder nabIJ:
den buitendijk aanl
het Zijpe.
:

Zuidoostelijke gevel,
0,35 M. rechts van den
steenen dag van de meest
rechtsche deur, 0,45 M.
links van den noordoostelijken gevel, ongeveer
0,43 M. boven beganen
grond.

i

i,
:
i

---1--------·-----1-------------··-------1-----------1----1----1----1

1

POORTVLIET.
Huis aan de noordzijde van den j
straatweg
van !
Tholen
naar I
Poortvliet , tus-',
schen de kilome- I
terpalen 9 en 8, I
buurt Oud-Kerkhof, bewoond door I
en toebehoorende
aan W. Beeke, ge- 'I
merkt B, 146.

Zuidwestelijke of voorgevel, rechts van den
ingang; 0,59 M. rechts
van den steenen dag van
de deur, 0,50 M. links
van den verticaal van
den steenen dag van het
rec.hts van de deur gelegen raam, 2,06 M.
onder den onderkant van
den knoop van het bovengelegen anker, ongeveer
0,20 M. boven beganen
grond.

RONDE IJZEREN BOUT.

0,566

81
Merken
der
nauwkeurignum- heidsmer. waterpassingen. !

1Voig-

Hoogte in M.
Uemeente
en plaats van

Nadere

Omschrijving

plaatsbeschrijving.

van het merk.

het merk.

POORTVLIET.
Huis
aan
de
noordzijde
van
den
straatweg
van Tholen naar
Poortvliet,
tusschen de kilometerpalen 9 en 8,
buurt Oud-Kerkhof, bewoond door
en toebehoorende
aan W. Beeke,
gemerkt B, 146.

Zuidwestelijke of voor- I
gevel, rechts van den i
ingang; 0,57 M. rechts'
van den steenen dag van
de deur, 0,52 M links
van den verticaal van den
steenen dag van het rechts
van de deur gelegen
raam, 2,99 M. links van
den zuidoostelijken zijgevel, 8 lagen metselwerk
boven den bovengenoemden ronden ijzeren bout,
ongeveer 0,59 M. boven
beganen ?;rond.

5

POORTVLIET.
Raadhuis
te
Poortvliet.

6

POORTVLIET.
Hervormde kerk
te Poortvliet.

2

I

I

7

POORTVLIET.
Hervormde kerk
te Poortvliet.

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

RONDE BRONZEN KRUISBOUT.

0,951

Zuidelijke of voorgevel, rechts van den
ingan?;; 0,17 M. rechts
van den buitenkant der
deuromlijsting , 0,14 M.
links van den linkerz~i
kant van den hardsteenen
onderdorpel
van
het
eerste raam rechts van
de deur, 2,56 M. onder
den onderkant van den
knoop van het bovengelegen anker, ongeveer
0,75 M. boven het stoepje.

RONDE IJZEREN BOUT.

2,477

Zuidelijke gevel, tweede i
travée van den toren
gerekend; 1,81 M. rechts
van den regenbak, 1,59
M. links van het rechtercontrefort, 1,62 M onder
den onderkant van de
lijst onder het raam,
0.39 M. boven den bovenkant van het plint.

RONDE IJzEREN BOUT.

1,972

Zuidelijke gevel, tweede
travée van den toren
gerekend; 0,57 M. rechts
van den rechterkant van
den gedenksteen, 1,61 M.
I links van het rechtercontrefort, 1,18 M. onder
den onderkant van de
lijst onder het raam, 7
lagen metselwerk boven
den
bovengenoemden
ronden ijzeren bout, 0,82
M. boven den bovenkant
van het plint.

RONDE

BRONZEN KRUISBOUT.

2,399

11

8~

Merken
der
Volg- nauwkeurignum- heidslner. waterpasI
singen.
I
10

11

Hoogte in M.
Gemeente
en plaats van

Nadere

Omschrijving

plaatsbeschrijving.

van het merk.

het merk.

POORTVLIET.
Duiker onder den
straatweg
van
Poortvliet
naar
Scherpenisse, ongeveer 65 M. beoosten kilometerpaal 6, even bewesten Poortvliet.

Zuidelijk front, ongeveer midden boven de
opening; 2,45 M. rechts
van het westelijk einde
van den frontmuur, 2,80
M. links van het oostelijk
einde van den frontmuur,
0,32 M. onder den bovenkant of 4 lagen metselwerk onder den onderkant van de dekzerk ,
0,54 M. boven den top
van de binnenwelflijn der
opening.

POORTVLIET.
Duiker, over eene
waterleiding in
den Poortvlietsehen polder, onder een zij weg ten
noorden van den
straatweg
van
Poortvliet naar
Scherpenisse, tusschen de kilometerpalen 6 en 5.

Westelijk front, binnen de vork van het
middelste anker tusschen
de beide openingen; 0,30
M.. onder den bovenkant
of 3 lagen metselwerk
onder den onderkant van
de dekzerk, 0,26 M. boven
den bovenkant van den
knoop van het genoemde
anker.

I

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

RONDE IJZEREN BOUT.

I 0,398

RONDE IJZEREN BOUT.

0,014

I
I

I1

!

--:---1-1
2

I Zuidoostelijke of voorRENESSE.
Hofstede aan de gevel, onder het penant
westzijde van den tusschen de beide links
zandweg van den van de deur gelegen
ijzeren vuurtoren ramen; 1,95 M. rechts
naar Renesse, be- van de aansluiting van
woond door M. het woonhuis met de
Jonker en toe- schuur, 2,22 M. links
behoorende aan van den steenen dag
de wed. L. Blom, van de deur, 0,47 M.
onder de lijn strookende
gemerkt B, 16.
met den onderkant der
del
onderdorpels
van
beide ramen, ongeveer I
0,39 M. boven beganen I
grond.

862

RONDE IJZEREN BOUT.

2'

1

I

......

-----------------~~-~----------

83
Merken
der
Volg- nauwkeurignum- heidsmer. waterpasI singen.

Hoogte in M.
Gemeente
en plaats van

Omschrijving
boven

plaatsbeschrijving.

van het merk.

het merk.

Verschil

boven

A.P. I in M.
totnu ,
ge·
aange- I
I vonden. nomen.
N.A.P.

I

I

3

Nadere

RENESSE.
Toren der Hervormde kerk te
Renesse.

West- of voorzijde,
noordelijk
contrefort
links van den ingang;
0,62 M. rechts van de
noordzijde van het contrefort, 0,38 M. links van
de zuidzijde van het
contrefort, O,M M. onder
den Achuinen kant van
den deksteen van den
sokkel, ongeveer 0,32 M.
boven beganen grond.

I
'

RONDE IJZEREN BOUT.

4,258

RONDE BRONZEN KRUISBOUT.

4,591

RONDE IJzEREN BOUT.

4,951

i
I

I

,
I
I

i
i

[
1

4

I

RENESSE.
Toren der Hervormde kerk te
Renesse.

West- of voorzijde, I
noordelijk
contrefort I
links van den ingang; li
0,60 M. rechts van de
noordzijde van het contrefort, 0,40 M. links,
van de zuidzijde van het i
contrefort, 0,23 ~1. onder den schuinen kant
van den deksteen van
den
sokkel, ongeveer
0,65 M. boven beganen
grond.
1

1,

I

5

RENESSE.
Voormalig raadhuis, thans herberg
genaamd
"Het wapen van
Zeeland". te Renesse, bewoond
door L. J Kappers, toebehoorende aan H. W.
Mulock Houwer,
te Groningen.

of
Noordoostelijke
voorgevel, in het penant
tusschen de beide rechts
van de deur gelegen
ramen; 3,42 M. rechts
van den steenen dag
van de deur. 0,66 M.
rechts van den steenen
dag van het linkerraam ,
0,56 M. links van den
steenen dag van het
rechterraam, 3,28 M. links
van den noordwestelijken
zijgevel, ongeveer 0,81 M.
boven beganen grond.

6

RENESSE.
Yoormalig raadhuis, thans herberg
genaamd
"Het 'Vapen van
Zeeland", te Renesse, bewoond
door L. J. Kappers, toebehoorende aan H. W.
Muluck Houwer,
te Groningen.

of
Noordoostelijke
voorgevel, in het penant
tusschen de beide rechts
van de deur gelegen
ramen; 0,65 M. rechts '
van den steenen dag van I
het linkerraam, 0,57 M I
links van den steenen dag
van het rechterraam, 9
lagen metselwerk boven
den bovengenoemden ronden ijzeren bout, ongeveer
1,25 M. boven beganen
grond.

I

RmifDE

BRONZEN KRUISBOUT.

5,386

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

84
Merken
der
Volg- nauwkeurignum- heidsmer. waterpasI singen.

Hoogte in M.
Gemeente
en plaats van

Nadere

Omschrijving

plaatsbeschrijving.

van het merk.

het merk.

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

i

7

8

9

10

VIERKANTE IJZEREN
I 4,812
KRUISEOU:'
met één horizontale en
twee verticale groeven,
16 m.M. hoog en 16
m.M. breed.
BOVENKANT.
De bout is geheel in
het muurwerk geslagen
en heeft een schuinen
~tand; het hoogste punt
IS opgenomen.

I
Noordoostelijke of voorRENESSK
Voormalig raad- 'I gevel, rechts van het
huis, thans her- meest rechtsche raam;
berg
genaamd . 0,26 M. links van den
"Het Wapen van noordwestelijken zijgevel,
Zeelánd", te Re- 3,43 M. onder den ondernesse, bewoond kant van den knoop van
door L. J. Kap- het bovengelegen anker,
pers,
toebeh~o , ongeveer 0,69 M. boven
rende aan H. W. beganen grond.
Mulock Hou wel',
te Groningen.

Noordwestelijke of voorRENESSE.
Huis aan de oost- gevel, links van de deur;
zijde van den 0,32 M. rechts van den
straatweg
van noordoostelijken zijgevel,
Renesse
naar ,,0,76 M. links van den
Haamstede, ge- steenen dag van de deu, 1',
naamd "Hooge- I 2,62 M. onder de muurzoomsche weg", plaat, ongeveer 0,35 M.
bewoond
door boven beganen grond.
en toebehoorende
aan G. den Boer,
gemerkt B, 55.

RONDE IJZEREN BOUT.

3,776

VIERKANTE IJZEREN
KRUISBOUT
met één horizontale en
twee verticale groeven,
17 m.M. hoog en 17 m.M.
breed.
BOVENKANT.
De bout heeft een
schuinen
stand; het
hoogste punt is opgenomen.

2,676

RONDE IJZEREN BOUT.

2,675

I

RENESSE.
Hofstede aan de
westzijde van den
Hooge-Zoom tusschen Renesse en
Haamstede , bewoond door W.
Kooman , toebe- I
hoorende aan de I
wed. A. KoomanGerse te Renesse,
gemerkt B, 46.

Zuidoostelijke of weggevel, rechts van het
meest rechtsche raam;
0,35 M. rechts van den
steenen dag van dat
raam, 0,53 M. links van
den
noordoostelijken
gevel, ongeveer 0,84 M.
boven beganen grond.

RENESSE.
Hofstede aan de
westzijde van den
Hooge-Zoom,tusschen Renesse en
Haamstede , bewoond door en
toebehoorende
aan C. Hage, gemerkt B, 47.

Zuidoostelijke of voorgevel, rechts van het
rechts van de deur gelegen raam; 2,52 M. recnts
van den steenen dag van
de deur, 0,34 M. links
van den regenbak, 0,45
M.
onder
de
lijn,:
strookende met den onder-I
kant van den houten
onderdorpel van
het
raam, ongeveer 0,50 M.
boven beganen grond.

'I

Verschil
in M.
'I

85

I

Merken I
der
Volg- nauwkeurignum- heidsmer. waterpas-

Hoogte in M.
Gemeente

Nadere

en plaats van

plaatsbeschrijving.

Omschrijving
van het merk.

het merk.

sin~en.

Zuidoostelijke of voorgevel, rechts van het
rechts van de deur ge·
legen raam; 0,33 M.
rechts van den steenen
dag van het raam, 0,36
M. links van den noordoostelijken zijgevel, 10
lagen metselwerk boven
den bovengenoemden ronden ijzeren bout, ongeveer 0,94 Mboven beganen grond.

RENE88E.
Hofstede aan de
westzijde van den
Hoo~e-Zoom tusschen Renesse en
Haamstede , bewoond door en
toebehoorende
aan C. Hage, gemerkt E, 47.

12

Zuidoostelijke of voorRENE88E.
Huis aan de west- gevel, onder het raam;
zijde van den 2,09 M. rechts van den
Hooge-Zoom tus- zuidwestelijken zijgevel,
schen Renesse en 2,94 M. links van den
Haamstede , be- noordoostelijken zijgevel,
woond door J. 0,57 M. onder den ondervan der Have, ,kant van het houten
toebehoorende
I raamkozijn, ongeveer 0,07
aan J. Hoogen- M. boven beganen grond.
boom te Renesse,
gemerkt B, 49.

Oostelijke zijgevel, boven het penant tusschen
de kelderramen; de loodlijn door het merk is
I 1,U4 M. van het rechter
I raamkozijn en 1,20M. van
! het linker raamkozijn
! verwijderd, het merk is
0,31 M. boven den bovenkant dier kozijnen
II geplaatst.

1

RILLAND-BATH.
Douanenhuisje te
Bath.

3

RILLAND-BATH. I Zuidwestel~jke gevel,
Huis "Afspanning, nabij den rechterhoek.
Café en Biljart"
te Bath, bewoond I
door J. L. van
den Brink.
Cl 225
I

I
I

boven

I'

11

5

Verschil
AP
N.A.P. t-0 t" nu I in M.
ge- ! aan eg
Ii vonden'j nomen.
bov e n

RILLAND-BATH. I Voorgevel, rechts van
School te Rilland. I het rechterraam, 0,43 M.
I rechts van de raamomllijsting, 0,32 M.lin,ks van
den pilaster, 1,46 M.
boven het plint.

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

I RONDE

BRONZEN KRUISBOUT.

3,110

RONDE IJZEREN BOUT.

3,846

GROOTE KRUIS BOUT

5,247

en twee pijpbouten, een
329 millimeters er boven,
een 421 millimeters er
onder.

PEILlVIERKSTEEN

4,235

met eene horizontale
groef en ingehakt hoogtecijfer van 4,235 M. +

4,35

+0,115

N.AP.
GROOTE KRUISBOUT

3,691

en twee pjjpbouten, een
284 millimeters er boven,
een 355 millimeters er
onder.

1

- . - - - - - - - -

1

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

86
Merken
der
Volg- nauwkeurignum-I heidsmer. water.passmgen.

Hoogte in M.
Gemeente

Nadere

Omschrijving

plaatsbeschrij ving.

van het merk.

en plaats van
het merk.
I

I

1

I SAS VAN GENT.
Brugwachterswoning bij de draai·
brug over het
oostelijk gedeelte
van het kanaal
van Ter Neuzen
naar Gent, benedenpand , in den
weg van Sas van
Gent naar Westdorpe, te Sas van
Gent.

2

SAS VAN GENT.
Brugwachterswoning bij de draai·
brug over het
oostelijk gedeelte
van het kanaal
van Ter Neuzen
naar Gent, benedenpand , in den
weg van Sas van
Gent naar Westdorpe, te Sas van
Gent.

3

SAS VAN GENT.
Noordelijk of benedenOostelijke
of
front van den oostelijken
Groote schutsluis, rechtstandsmuur van het
in het kanaal benedenste sluishoofd; de
Gent-Ter Neu- rechterkant 3,50 M. links
zen, te Sas van van de doorvaartopening,
Gent.
cle bovenkant 0,65 M onder den bovenkant der
dekzerk.

4

I

SAS VAN GENT.
Oostelijke
of
Groote schutsluis
m het kanaal
Gent--Ter Neuzen, te Sas van
Gent.

Zuidelijke zijgevel, ongeveer lil het midden
van den gevel; 2,28 M.
rechts va,n den westelijken hoek, 2,26 M. links
van den oostelijken hoek
van het vooruitspringende I
middengedeelte, 0,65 M
onder den onderkant van
den steenen band overeenkomende met de raamdorpels, 0,06 M. boven
den bovenkant van het
plint, ongeveer 0,41 M.
boven beganen grond.

Zuidelijke zijgevel, ongeveer in het midden
van den gevel; 0,16 M.
onder den onderkant van
I den steenen band overeenkomende met de raamdorpels, 0,&6 M. boven
den bovenkant van het
plint.

Noordelijke of benedenfrontmuur van den
westelijken rechtstandsmuur van het benedenste
slui~oofd; de linkerkant
3,50 M. rechts van de
doorvaartopening, de bovenkant 0,65 M. onder
den bovenkant der dekzerk.

boven Verschil
boven
A.P.
N.A.P.
in M.
totnn
geaangeI vonden. nomen.

RONDE IJZEREN BOUT.

5,188

RONDE BRONZEN KRUISBOUT.

5,683

PEILMERKSTEEN

3,574

met eene horizontale
en
ingehakt
groef
hoogtecijfer van 3,57
M. + N.A.P.

PEILMJ<"RKSTEEN

met eene horizontale
en
ingehakt
groef
hoogtecijfer van 3,57
M. + N.A.P.

3,571

87
Merken
der
Volg- nauwkeurignum- heidsmer. waterpasI singen.

I

Hoogte in M.
Gemeente
en plaats van

Nadere

Omschrijving

plaatsbeschrij ving.

van het merk.

het merk.

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

5

SAS VAN GENT.

Oostelijke
of
Groote schutsluis
in het kanaal
Gent-Ter Neuzen, te Sas van
GenL

I
Zuidelijke of boven- I
frontmuur van den oos-I
telijken
rechtstandsmuur van het bovenste
sluishoofd; de linker- i
kant 3,00 l\1. rechts van I
de
doorvaartopening , i
de bovenkant 0,65 M.
onder den bovenkant der
dekzerk.

Verschil
in M.
I

i

I

I

PEILMERKSTEEN
met eene horizontale
groef
en
ingehakt
hoogtecijfer van 3,57
1'1 + N.A.P.

3,.566

PEILMERKSTEEN
met eene horizontale
groef
en
ingehakt
hoogtecijfer van 3,56
1'1. + N.A.P.

3,560

1,1'

6

SAS VAN GENT.

Oostelij ke
of
Groote schutsluis
in het kanaal
Gent-Ter Neuzen, te Sas van
Gent.

9

SAS VAN GENT.

Schotbalksluis
aan het boveneinde van de oostelijke waterleiding aan den
oostelij ken oever
van het kanaal
van Ter Neuzen
naar Gent, bovenpand, binnen Sas
van Gent.

11

SAS VAN GENT.

Westelijke
of I
Oude schutsluis'
in het kanaal
Gent-Ter Neuzen, te Sas van
Gent.

Zuidelijke of bovenfrontmuur van den westelijken rechtstandsmunr
van het bovenste sluishoofd; de rechterkant
3,50 1'1. links van de
doorvaartopening, de bovenkant 0,65 1'1 onder
den bovenkant der dekzerk.
Westelijke vleugel van
het noordelijk landhoofd,
tevens westelijke kaaimuur van het kanaal
tusschen de Oude of Westelijke schutsluis en genoemde schotbalksluis ;
5,08 1'1. links van de
doorstroomingsopening
der sluis, 4,78 M. links
van het hoogste smalle
hoekblok, 0,36 M. onder
den bovenkant of vier
lagen metselwerk onder
d~n onderkant van de
dekzerk.

Oostzijde van het penant in het beneden
sluishoofd 111 de doorvaart in de deurkas van
een voormalige deur, de
bovenkant van den steen
ligt 0,43 M. onder den
bovenkant der dekzerk,
de steen ligt in de tweede
laag hardsteenen blokken
onder de dekzerk.

RONDE IJZEREN

BOUT.

PEILMERKSTEEN
met eene horizontale
groef
en
ingehakt
hoogtecijfer van 4,32
l\1. + N.A.P.
De bovenkant van
den steen ligt 0.120
1'1. boven het midden
der groef, de steen is
0.24 M. hoog en 0,36
M. breed.
Waterpassing van den
Alg. Dienst van den
Waterstaat.
Proces-verbaal
Nv. 1085 en 1140.

3,373

4,315

4,40

+0,085

88
Merken i
der
Volgnauw-I
keuri~num- heids- i
mer.

I

water- I
pal:!singen·1

Hoogte in M.
Gemeente

Nadere

en plaats van

plaatsbeschrijving.

I

van het merk.

het merk.
I

I

A.P.

N.A.P.

in M.

tot nu
geaangeI vonden. nomen.
I

.

I

SAS VAN GENT.
Westelijke
of
Oude schutsluis
In het kanaal
van Ter Neuzen
naar Gent,. te Sas
van Gent.

Verschil

boven

I boven
i

i

12

Omschrijving

van
Westzijde
het I
penant tusschen de doorvaartopening en de spuisluis in het bovensluishoofd; 1,10 M. links van
het zuidelijk ofboveneinde
van het penant, 0,48 M.
I onder den bovenkant van
het penant of in de voeg
onder de eerste laag I
hardsteenen blokken onder de dekzerk.

RONDE

IJZEREN BOUT.

ö,487
I

!

!

i

i

SAS VAN GENT.
Baanwachterswoning aan den
spoorweg GentTer Neuzen, bij
den overgang van
den keiweg van
Sas van Gentnaar
Assellede,
gemerkt nO. 472.

15

1

I

i

i

i

I
I

i

I

I

IJZEREN BOUT.

2,180

I

!
I

i

Noordelijke gevel, tweede
travée gerekend van den
oostelijken gevel; 1,83 M.
rechts van het linkercontrefort, ~,52 M. links van
het rechtercontrefort, 2,28
M orider den onderkant
van de lijst onder het
raam. 0,28 M boven den
bovenkant van het plint,
ongeveer 0,50 M. boven
beganen grond.

SCHERPENISSE.
Hervormde kerk
te Scherpenisse.

Noordelijke gevel,tweede
travée gerekend van den
oostelijken gevel; 1,82 M.
rechts van het linkercontrefort, 2,54 M. links van I
het rechtercontrefort, 1,86 I
M. onder den onderkant
van de lijst onder het I
raam, 4 lagen metsel- I
weà boven den boveo-I
genoemden ronden ijzeren
bout, 0,70 M. boven den
bovenkant van het plint, ;
ongeveer 0,92 M. boven I
beganen grond.

i

I

RONDE

SCHERPENISSE.
Hervormde kerk
te Scherpenisse.

,

2

Noordelijke gevel; 0,43
M. rechts van de oostelijke zijde van het hoofdgebouw, 1,28 M. links van
den steenen dag van den
ingang, 2,02 M. onder
den onderkant van de
uitmetfleling van het boven gedeelte van den gevel,
0,(18 M. boven den bovenI kant van het plint.

RONDE

RONDE

IJZEREN BOUT.

2,210

BRONZEN KRUIS-

2,628

,

BOUT.

I

i

"

i

I

I
I
i
I
I

i
I

II

I

89

.

I

Merken
der
Volg- nauwkeurignum- beidsmer. waterpaasingen.
I
3

Gemeente

Nadere

Omschrijving

plaatsbeschrijving.

van het merk.

Noordelijke
zijgevel,
tusscben de kelderdeur
en het tweede mam gerekend van den zuidoostelijken of voorgevel;
1,93 M. rechts van den
verticaal van delJ steenen
dag van genoemd raam,
2,24 M. links van den
steenen dag van genoemde deur, ongeveer
0,27 M. boven beganen
grond.

RONDE IJZEREN BOUT.

3,967

Noordoostelijke zij gevel, tusachen de kelderdeur en het tweede raam
gerekend van den zuidoOAtelijken of voorgevel;
1,!:J1 M. rechts van den
verticaal van den steenen
dag van genoemd raam,
I '1,,27 M.links van den steenen dag van genoemde
I deur, 8 lagen metselwerk
boven den bovengenoemden ronden ijzeren bout,
ongeveer 0,65 M. boven
beganer.. grond.

RONDE BRONZEN KRUISBOUT.

4,347

Noordoostelij ke of voorgevel, tusschen de deur
en den noordwestelijken
zijgevel; 4,6.5 M. rechts
van den steenen dag van
de deur, 5,23 M. links
van den noordwestelijken
zijgeveL 3,125 M onder
den onderkant van den
I knoop van het bovengelegen anker, ongeveer 0,53
M. boven beganen grond.

VIERKANTE IJZEREN
KRUISBOUT
met één horizontale en
twee verticale groeven,
16 m.M. hoog en 17
m.M. breed.

4,366

RONDE IJZEREN BOUT.

4,251

en plaats van
het merk.

I
I
I
I

Verschil

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

boven
N.A.P.
gevonden.

I

I SCHERPENISSE.
Logement
te
I
Scherpenisae , op
den hoek der wegen naar Poortvliet, naar Gorishoek en naar St.
Maartensdijk, onbewoond,
gemerkt nO. 259.

I
SCHERPENISSE.
Logement
te
Scherpenisse, op
den hoek der wegen naar Poortvliet, naar Gorishoek en naar St.
Maartensdijk, onbewoond,
gemerkt nO. 259.

4

SCHERPENISSE.
Huis in de Kaaistraat te Scherpenisse, bewoond
door W. Geuze,
en toebehoorende
aan A Polderman,
gemerkt
nO. 225.

5

9
1

SCHERPENISSE.
Noordelijke gevel, tusHofstede in den schen de beide zolderScherpenissepolramen; 0,82 M. rechts
der, ten oosten van den steenen dag van
van den straat- I het linkerraam, 0,73 M.
weg van Scherpe- i links van den steenen
nisse naar Goris- I dag van het rechterraam,
hoek, tusschen de 2,28 M. onder den onderkilometerpalen 2 kant van den knoop van
en 1, bewoond het bovengelegen anker,
door en toebe- ougeveer 3,90 M. boven
hoorende aan de beganen grond.
wed. P. de Keizer
Jz., gemerkt nO.
301 en 301a.
I

I

Hoogte in M.

I

i

12

.

.

90

.

I

Merken
der
Volg- nauwkeurignum- heidslner. waterpassingen.

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
geI
aangeI
I vonden. nomen.
I
I

10

I
I
I

•

11

.

I

12

SCHERP}~NISSE.

I

Hofstede In den
Scherpenissepolder. ten oosten
van den straatweg van Scherpenisse naar Gorishoek, nahij den
kilometerpaal 1,
bewoond
door
en toebehoorende
aan P. Kievit Mz.,
gemerkt 299 B.

I

Oostelijke
zijgevel,
bovt:'n de eerste twee
ramen van den noordelijken gevel gerekend,
tusscht:'n twee ankers;
1,78 M. rechts van het
zuidelijke anker, 0,43 M.
links van het noordelijke
anker, 1 laag metsel werk
boven den bovenkant
van den ankerknoop, ongeveer 3,23 M. boven beganen grond.

SCHERPENISSE.
Huis aan den
van
straatweg
Scherpenisse naar
Gorishoek, tusschen de kilometerpalen 1 en 0,
bij de aansluiting
met den buitendijk
van den
Geertruidapolder,
bewoond
door
A. Joppe, toebehoorer.cle aan G.
Larooij, gemerkt
n° 303.

Noordwestelijke
of
voorgevel, tusschen de
denr en het raam; 1,69
M. rechts van den steenen
dag van de deur, 4,.59
M. links van den zuidwestelijken zijgevel, 2,07
M. onder den onderkant
van den knoop van het
vierde anker gerekend
van den noordoostelijken
zijgevel, ongeveer 0,32 M.
boven beganen grond.

SCHERPENISSE.
Huis aan den
straatweg
van
Scherpenisse naar
Gorishoek, tusschen de kilometerpalen 1 en
bij de aansluiting
met den buitendijk
van den
Geertruidapolder,
bewoond
door
A. Joppe, toebehoorende aan G.
Larooij, gemerkt
nO. 303.

of
Noordwestelijke
voorgevel, tusschen de
deur en het raam; 1,68
M. rechts van den steenen dag van de deur,
1.58 M. links van den
steenen dag van het
raam, 1,64 M. onder den
onderkant van den knoop
van het vierde anker
gerekend van den noordoostelijken zijgevel, ongeveer 0,76 M. boven
beganen grond.

I

RONDE IJZEREN BOUT.

3,637

I

I

RONDE IJzEREN BOUT.

3,617

I

°

RONDE BRONZEN KRUISBOUT.

4,04.5

I
I

i
I
I
I

I

I
I

I

I

I

,
I

!

I
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Merken I
der
Volg- nauwkeurignum- I heidswatermer. I pas- '
singEm·1
I

Hoogte in M.
Gemeente

Nadere

Omschrijving

plaatsbeschrijving.

van het merk.

boven I Verschil
boven
A.P.
. 1'11
N.A.P.
tot
nUl
I
n.
ge·
aangeI vonden.
nomen. !
I

en plaats van
het merk.

I

14

SCHERPENISSE.
Veerhuis op den
buitendijk
van
den Scherpenissepolder te Gorishoek, bewoond
door en toebehoorende
aan G.
Larooij , gemerkt
nU. 305.

Westelijke
zijgevel, I RONDE IJZEREN BOUT.
links van de beide benedenramen; 0,50 M.
rechts van den noordelijken of voorgevel, 5,40
M. links van den zuide- I
lijken gevel, ongeveer
0,33 M. boven beganen
grond.

15

SCHERPENISSE.
Veerhuis op den
buitendijk
van
den Scherpenissepolder te Gorishoek. bewoond
door en toebehoorende aan G.
Larooij , gemerkt
nO. 305.

Westelijke
zijgevel,
links van de beide benedenramen; 0,49 1'11
rechts van den noordelijken of voorgevel, 1,54
M. links van den steenen
dag van het noordelijke
raam, 10 lal!en metselwerk boven den bovengenoemden ronden \izeren
bout, ongeveer 0,77 M
boven beganen grond.

RONDE BRONZEN KRUISBOUT.

5,255

16

SCHERPENISSE.
Veerhuis op den
buitendijk
van
den Scherpenissepolder te Gorishoek , bewoond
door en toebehoo
rende aan G.
Laroo\i, gemerkt
n° 305.

Zuidelijke gevel, nabij
VIERKANTE IJZEREN
KRUISBOUT
den westelijken gevel;
0,32 M. rechts van den met eene horizontale
westelijken gevel, 1,31 en eene verticale groef,
M. onder den onderkant 24 mMo hoog en 24 m.M.
van den knoop van het breed.
bovengelegen anker, ongeveer 1,28 M. boven beganen
grond.

5,835

17

SCHERPENISSE.
Paal,
waaraan
bevestigd IS de
peilschaal
voor
Hoogwater, nabij
en ten zuiden van
het veerhuis te
Gorishoek.

Zuidzijde, even onder
den kop van den paal.
De bovenkant van den
ronden ijzeren bout komt
overeen met 1,95 M. -+
H.W. op de peilschaal.

18

SCHERPENISSE.
Paal nab\i en ten
zuiden van het
veerhuis te Gorishoek.

I_-:..-_..:.-.-

.

---'-I

Aan de noordzijd~;
peilschaal verdeeld In
halve decimeters. zonder
opschrift, tellende van
0,34 M. -;-- H.W. tot 2 M.
+ H.W.

4,810

I

RONDE IJZEREN BOUT.

3,318

NULPUNT DER
HOUTEN PEILSCHAAL,
overeenkomende
met
Hoogwater CH.W.) afgeleid uit de hoogte der
deelstreep 1,95 M. +

1,368

I

I

H.VV.
~

_...:..

___'__

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

Hoogte in M.
Gemeente
en plaats van

Noordzijde, 0,19 M.,
SCHERPEI\'lSSE.
Paal,
waaraan onder den kop van den
bevestigd is de paal.
De bovenkant van den
peilschaal
voor
laagwater, nabij ronden ijzeren bout komt
de spuisluis van overeen met 0,197 M. -7het posthaventje I H. W. op de peilschaal.
te Gorishoek.

I

'I

RONDE IJZEREN BOUT.

1,

,68

I

'

1

i

I

--1---1

i

-7-

in M.

aangenomen. I

!

1,365

NULPUNT DER
HOUTEN PEILSCHAAl"

I

overeenkomende
met
hoogwater
(H.W.),
afgeleid uit de hoogte
der deelstreep 0,20 M.

H.W.

I

-H.W.

--i----~-~--··-·-i-.-

SCHOONDIJK~~. I

..-

Westelijke- of voorge- '
GROOTE KRUISBOUT
Katholieke kerk. I vel, tusschen de beide en twee pijpbouten,
I ramen links van den in· een 258 millimeters er
gang: 0,41 M rechts van boven, een 272 millihet linkerraam, 0,40 M. meters er onder.
links van het rechterraam,
1,14 M. boven het plint,
ongeveer 1,68 Mboven
beganen grond.

SCHOONDIJKE.
Logement
.,'s Lands wel varen" , bewoond
door en toebehoorende aan J. M.
Bruijnooge , op
den hoek van den
weg naar Oost·
burg met dien
naar
Breskens,
gemerktM, n°.49,
te Schoondijke.

2

M.

1

Verschil

boven
A.P.
tot nu

;

SCHERPENISSE.
Aan de westzijde: peilPaal nabij de schaal verdeeld in halve
spuisluis van het decimeters, zonder opposthaventje te I schrift, . van H.W. af,
: watuts tellende tot ö,64
Gorishoek.

I

i
I

van het merk.

boven
NAP
. ..
gevonden. i
I,

I

I

plaatsbeschrijving.

'I

I
20

Omschrijving

het merk.

I

19

Nadere

Zuidelijke zijgevel; 0,64
M. rechts van den steenen
dag van het meest rechtsehe raam, 0,72 M. links
van den zuidelijken of
voorgevel, 1,60 M. onder
den onderkant der muurplaat, ongeveer 1,31 M.
boven beganen grond.

4,030

3,424

VIERKANTE IJZEREN
KRUISBOUT

met
twee
groeven,
volgens de diagonalen.
heeft een
De bout
schuinen stand.
HOOGSTE PUNT.

,!

I

SCHOONDIJKE.
Logement
,,'s Lands welvaren". bewoond
door en toebehoorende aan J. M.
Bruijnooge , op
den hoek van den
weg naar Oostburg met dien
naar Breskens ,

3

,
I
I

L.:..",

Oostelijke- of voorgevel,
VIERKANTE IJZEREK
KRUISBOUT
rechts van de deur nabij I'
den zuidelijken hoek; 4,15 met één horizontale
M. rechts van den zuide- I groef, 16 m.M. hoog
lijken gevel, 1,85 M. rechts , en 16 m M. breed.
van den steenen, dag van
genoemde deur, 2,55 M.
onder den onderkant van
den knoop van het bo- I
vengelegen anker, ongeveer 0,4l::l M. boven bega- ,

te Schoond~ike. ......n_eIl_g_r_O_n_d_.
:...__g_em_e_rk_t_M_n_o_._4_9_'
I,

1

2,583

I,
I'

~Ii

,

. . . .;

_'_
i

I

:. .___

--l
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Merken
der
Volg- nauwkeurignum- heidsmer. waterpassingen.
I
I
4

I

Gemeente

Hoogte in M.

Nadere

Omschrijving

plaatsbeschrijving;

van het merk.

I vel;Noordoostelijke
zijge2,80 M. rechts van

RONDE IJZEREN BOUT.

I boven Verschil
boven I A P
in M.
tot n~
N.A.P.
geaan e- '
I vonden. I nom~n. I

en plaats van
het merk.
I

I SCHOONDIJKE.
Hofstede aan de
noord westzijde
van den weg van
Schoondijke naar
Hoofdplaat. In
den PrinswiEemspolder, bewoond
door en toebehoorende aan J. Risseeuw, gemerkt
o n° 71.

2,393

1

i den

zuidoostelijken of
voorgevel, 4,08 M. links
van den steenen dag van
het kelderraampje, 0,26 M.
boven de bovenste verI tanding van het fundaI ment.
i

I

I
5

I

6

SCHOONDIJKE.
Hofstede aan de
noordwestzijde
van den weg van
Schoondijke naar
Hoofdplaat, in
den Prinswillemspolder, bewoond
door J. Risseeuw
en toebehoorende
aan P. J. Callenfels, gemerkt 0
nO. 71.

Noordoostelijke zij gevel, ongeveer loodrecht
boven den ronden ijzeren
bout; 0,80 M. boven de
bovenste vertanding van
het fundament.

RONDE BRONZEN KRUISBOUT.

2,917

SCHO()NDIJKE.
Steenen duiker
onder den grindweg van Schoondijke naar. Hoofdplaat,
In den
Prinswillemspolder, ongeveer 400
M. ten zuidwesten
van den Gaternisse \'leg.

Zuidoostelijke
front·
muur, rechts van het
gewelf; 0,41 M. links
van het rechtereinde van
den frontmuur, 0,42 M.
onder den bovenkant of
zeven lagen metselwerk
onder den onderkant van
de dekzerk.

RONDE IJZEREN BOUT.

0,808
I
I

I
I

I

I

RONDE IJZEREN BOUT.
Zuidoostelijke
gevel;
0,85 M. links van den
steenen dag van het
kelderraampje, 0,79 M.
onder den bovenkant der
~choondijke na~r
Hoofdplaat, In rollaag of zestien lagen
den Prinswillems- metselwerk onder den
polder, ongeveer onderkant der rollaag
150 M. ten noord- onder het tweede raam
westen van den links van den noordoosweg, bewoond door tel\jken gevel, 0,16 M. i
J. De Meijel' en boven de bovenste vertoebehoorende
tanding van het fundaaan L. de Clel'cq, ment.
I
I
gemerkt 0 n°. 53.

SCHOONDIJKE.
Hofstede aan de
noordwestzijde
:
van den weg van

7

II
i

II
I

I
I
I

2,117

i

I
I

I
I
I

I

II
I

I

94
Merken
der
Volg- nauwkeurig- .
num- heids- !
mer. water-I
pas- I
I singen. I

Hoogte in M.

[I

Gemeente

Nadere
plaatsbeschrijving.

van het merk.

het merk.

\,
Zuidoostelijke
gevel;
I SCHOONDIJKE.
Hofstede aan de 0,32 M. onder den bovenkant van de rollaag onder
noordwestzijde
van den weg van het tweede raam links
Schoondijke naar van den noordoostelijken
Hoofdplaat, in gevel, 0,64 M. boven de
den Prinswillems- bovenste vertanding van
. polder, ongeveer , het fundament .
150 M. ten noordwesten van den
weg,
bewoond
door .J. de Meijer
en toebehoorende
aan L. de Clercq,
gemerkt 0 nO. 53.

8

Omschrijving
boven

en plaats van

N.A.P.

2,589

GROOTE KRUISBOUT

3,502

I

1

2

3

1

229

SCHORE.
Draaibrug over
het kanaal van
Zuid-Beveland.

Oostelijk
landhoofd,
zuidelijke vleugel; 1,33
M. rechts van het eerste
hardsteenen kussenblok
van den rechterkant in
het landhoofd, 1,25 M.
onder den bovenkant der
dekzerk

Cl 230

SCHORE.
Toren van de Protestantsche kerk.

Zuidelijke
zijgevel,
links van den ingang;
0,88 M. van den linkerhoek van den muur, 0,79
M. links van den tegen
den toren staanden muur,
ongeveer 2,22 M. boven
beganen grond.

SCHORE.
Woning, bewoond
door W. Rijn, sectie D, nO. 1259.

Oostelijke
zijgevel;
3,18 M. van den linkerhoek des gevels, ongeveer, 1,97 M. boven beganen grond.

SLUIS.
Protestantsche
kerk.

Zuidoostelijke- of voorgevel, links van den
ingang; 0,61 M. links
van den linker deurpilaster, 4,19 M. rechts van
den linkerhoek des gevels,
0,75 M. boven het plint,
ongeveer 1,76 M. boven
beganen grond.

I Cl

Cl 231

en twee pijpbouten, een
293 millimeters er boven,
een 353 millimeters er
onder.

GROOTE KRUISBOUT

3,985

en een pijpbout , 287
millimeters er boven.

PIJPBOUT.

3,302

HOOFDMERK

5,264

en twee pijpbouten, een
184 millimeters er boven,
een 306 millimeters er
onder.

A.P.

tot nu
geaangeI vonden. nomen.

RONDE BRONZEN KRUISBOUT

Verschil

boven

in M.
I

95
Merken
der
Volg- nauwkeurignum- heidsmer. waterpasI singen.

2

I

Hoogte in M.
Gemeente
en plaats van

Nadere

Omschrijving

plaatsbeschrijving.

van het merk.

het merk.

I

Noordoostelijke kaaiof bekleedingsmuur, de
haven invarende, voorbij
het plankier voor het
douanegebouwtje, boven
eene geëmailleerde peilschaal, 0,73 M. beneden
den onderkant van de
dekzerk.

SLUIS.
Haven in de stad
dicht bij het begin van den weg
naar St. Anna ter
Muiden.

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

2

2,632

Noordwestelijke zijgevel, rechts van het benedenraam; 0,52 M. rechts
van den verticaal van
den steenen dag van dat
raam, 0,82 M links van
den zuidwestelijken of
voorgevel, ongeveer 0,.52
M. boven beganen grond.

1

1
I

1

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

STAVENISSE.
I Zuidelijke- of voorgevel,
Hofstede in den I links van het meest wesOude-Zuidmoer- i telijke raam; 0,68 M.
polder, aan de I rechts van den westelijnoordzijde van den! ken gevel, o,m M. links
grindweg van St. 'I van den verticaal van
Maartensd~jk naar den steenen dag van geStavenisse, be- I noemd raam, 3,80 M.
woond door A. [links van den steenen
Gakeer,
toebe- dag van de deur, ongehoorende aan A. veer 0,64 M. boven beGakeer , gemerkt ganen grond.
B 285
STAVENISSE.
Huis in de i\ieuwKempenshofstedepolder , aan de
noordzijde van den
grindweg van St.
Maartensdijk naar
Stavenisse, onbewoond ,
toebehoorende aan A.
van Luijk, gemerkt nO. 284.

VIERKANTE KRUISBOUT
met één horizontale en
twee verticale groeven,
17 m.M. hoog en 17
m.M. breed.
BOVENKANT.

1
_ - - - - - - - - -1

I
1

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

RONDE IJZEREN BOUT.

I

1

1- - - - - - .

1,647

I'

I
I
I

I
I
RONDE IJZEREN BOUT.

I

1,171

I
I

I

I
I
I

3

STAVENISSE.
Huis in deNieuwKempenshofstedepolder , aan de
noordzijde
van
den grindweg van
St. Maartensdijk
naar Stavenisse,
onbewoond, toebehoorende aan
A. v. Luijk, gemerkt n°. 284.

L,",---l-----'--

Noordwestelijke
zijgevel, rechts van het
benedenraam ; 0,50 M.
rechts van den steenen
dag van dat raam, 0,84
M. links van den zuidwestelijken of voorgevel,
9 lagen metselwerk boven
den
bovengenoemden
ronden
ijzeren bout,
ongeveer 0,93 M. boven
beganen grond.

RONDE BRONZEN KRU1S- I 1,578
BOUT.
I

I
!

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

96
Merken I
der
Volg- nauw- I
keurignumheids- I
mer. waterpas- .
singen·1
I

I
I

Hoogte in M.
Gemeente
en plaats van

Nadere

Omschrijving

plaatsbeschrij ving.

van het merk.

het merk.
I

i
i.

I

I
STAVENISSE.
Toren der Hervormde kerk te
Stavenisse.

4

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

1

Noordzijde, links van
den ingang; .0,50 M.
rechts van den hoek van
den toren- met den kerkmuur, 0,32 M. links van
den buitenkant der houten deuromlijsting, ongeveer 0,46 M. boven beganen grond.

RONDE

IJzERI~N

BOUT.

,I

1,5.57

I

I

I
i

i

I
I

I

.
STAVENISSE.
Toren der Hervormde kerk te
Stavenisse.

5

Noordzijde, links van
den ingang; 0,48 M.
rechts van den hoek van
den toren- met den kerkmuur, 0,34 M. links van
den buitenkant der houten deuromlijsting , 8
lagen metselwerk boven
den bovengenoemden ronden ijzeren bout, ongeveer
0,87 M. boven beganen
grond.

7

I
"

1
I

I

I

1,971

I

I
6

RONDE BRONZEN KRUISBOUT.

STAVENISSE.
Logement aan de
markt te Stavenisse, bewoond
door K. D. van
Kooten en toebehoorende aan C.
Broodman , gemerkt nO. 30.

Westelijke- of voorgeRONDE IJZEREN BOUT.
vel, onder tusschen de
beide rechts van de deur I
gelegen ramen; ~,91 M
rechts van de hardsteenen
neut der deuromlijsting,
3,25 M. links van het
zuidelijk einde van den
gevelmuur, 0,83 M. onder
den onderkant van een
ijzeren kram in het
penant tusschen genoemde ramen, ongeveer 0,25 I
M. boven beganen grond.

STAVENISSE.
Raadhuis te Stavenisse.

Zuidoostelijke zijgevel,
tusschen de beide benedenramen; 0,59 M. rechts
van de linkerraamomlijsting, 0,46 M. links van
de rechterraamlijsting,
0,19 M. boven den bovenkant van den sokkel.

1,288

1

VIERKANTE IJZEREN
KRUISBOUT
met één verticale en
twee horizontale groeven, 16 m.M. hoog en
16 m.M. breed.
BOVENKANT.

I
I

4,569

I
i

!
,I

,

II

I

97

}

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

Hoogte in M.
Gemeente
en plaats van

Omschrijving

plaatsbeschrijving.

van het merk.

het merk.

V IERKA VfE

Noordwestelijk of buitenfront, in den linkerstijl
van de opening; 0,88 M.
onder den bovenkant der
deksloof.

STAVENISSE.
Uitwateringsduikersluis van den
Stavenissepolder,
te Sta venisse.

Noordwestelijk of buitenfront in den tweeden
stijl links van de opening,
0,ö5 M. onder den bovenkant der deksloof.

11

STAVENISSE.
Veerhuis op den
hoek van den oostelijken havendijk
en den buitendijk
van den Margarethapol der, bewoond door en
toebehoorende
aan C. Boomsluiter, gemerkt nO.
310.

Zuidelijke gevel, tusschen de beide ankers
boven het privaat, links
onder het meest westelijke raam der bovenverdieping; 0,58 M. rechts
van
den
westelijken
gE'vel, 0,14 M. rechts van
het linkeranker, 0,46 M.
links van het rechteranker, 0,70 M. onder
de lijn, strookende met
den onderkant van den
houten onderdorpel van
genoemd raam.

12

STAVENISS:K
Oostelijke zijgevel; 0,10
Veerhuis op den M. links van den noorhoek van den oos· del~iken- of voorgevel,
telijken havendijk 0,92 M. of 19 lagen
en den buitendijk metselwerk onder de
van den Margare- muurplaat, ongeveer 1,13
thapolder ,
be- M. boven de dijkskruin.
woond door en
toebehoorendeaan
C. Boomsluiter ,
gemerkt nO. 310.

14

I

Verschil
in M.
i

STAVENISSE.
Pltl1l in de haven
van Stavenisse,
ongeveer 100 M.
ten noordwesten
van het veerhuis.

0,782

IJzEREN
KRUISBOUT.

met twee evenwijdige
groeven en één loodrecht daarop, 20 m.M.
hoog en 20 m.M. breed.
I
i

9

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

I

STAVENISSE.
Uitwateringsduikersluis van den
Stavenissepolder,
te Stavenisse.

8

Nadere

BOVENKANT.

De bout heeft een
zeer schuinen stand;
het hoogste punt IS
opgenomen.
1,320

V IERKANTE

IJZEREN
KRUISHOUT

met één horizontale en
twee verticale groeven,
16 m.M. hoog en 16 m.M.
breed.
4,654

RONDE IJZEREN BoU'!'.

6,281

V IERKANTE

IJzEREN
KRUIS BOUT.

met eene horizontale
en eene verticale groef,
23 m.M. hoog en 23
m.M. breed.

Aan de zuidoostzijde·;
peilschaal verdeeld in
halve decimeters, zonder
opschrift, tellende tot
3,40 M. + A.P.

NULPUNT DER
HOUTEN PEILSCHAAL,

afgeleid uit de hoogte
der deelstreep, 2,90 M.
+ A.P.

-

0,032

0,000

+0,032

I

-I-I'---~i------.--I---__ I-~--!
I

13

98
Hoogte in M.
Gemeente

Nadere

Omschrijving

plaatsbeschrijving.

van het merk.

THOLEN.
Veerhuis aan de
Eendracht te Tholen, bewoond door
P ..J. Stoffels, toebehoorende aan
de gemeente Tholen, gemerkt E
47.'>.

Zuidelijke- of voorgevel,
tusschen de deur en den
schoorsteen;
0,55 M.
rechts van den steenen
dag van de deur, 1,03
M. links van den schuinen
kant van den schoorsteen.
ongeveer 1,27 M. boven
beganen grond.

VIERKAKTE IJZEREN
KRUISBOUT

I THOLEN.
Veerhuis aan de
Eendracht te Tholen, bewoond. door
P. J. Stoffels, toebehoorende aan
de gemeente Tholen. gemerkt E
475.

Zuidelijke- of voorgevel,
tusschen de deur en het
links van den schoorsteen gelegen raam; 0,60
M. rechts van den steenen dag van de deur,
(),31 M. links van den
steenen dag van het
raam, 1,389 M. onder
den onderkant van den
knoop van het schuins
bovengelegen anker, ongeveer 2,33 M. boven
beganen grond.

THOLEN.
Veerhuis aan de
Eendracht te Tholen, bewoond door
P. J. Stoffels, toebehoorende aan
de gemeente Tholen, gemerkt E
475.

Zuidelijke- of voorgevel,
tusschen de deur en het
links van den schoorsteen gelegen raam; 0,53
M. rechts van den steenen dag van de deur,
0,38 M. links van den
steenen dag van het
raam, 1,292 M. onder den
onderkant van den knoop
van het schuins bovengelegen anker.

THOLEN.
Contrescarpe aan
de Eendracht te
Tholen even ten
zuiden van het
veerhuis.

Tegen de noordzijde
van een paal van de
beschoeiing;
peilschaal
verdeeld in centimeters,
, zonder opschrift, tellende
van 1 M. -;- A.P. tot
Ii 3,30 M. + A.P.
I

en plaats van
het merk.

5

6

7

boven Verschil
boven
A.P.
N.A.P.
in M.
tot
nu
geaangeI vonden. nomen.
4,023

met één horizontale en
twee verticale groeven,
17 m.M. hoog en 17
m.M. breed.

V IERKAN'rE IJZEREN

4,978

5,14

+0,162

5,07.5

5,24

+0,165

0,000

+0,072

KRUISBOUT

met één horizontale en
één verticale groef, 18
m.M. hoog en 18 m.M.
breed.
Register VII van Peilschalen, enz Bijlage I,
nO. 42b.

V IERKANTE IJzEREN
KRUISBOUT

met eene horizontale en
eene verticale groef, 18
m.M. hoog en 18 m.M.
breed.
Register VII van Peilschalen enz., Bijlage I,
n'. 42a.

N ULPUN'r DER
GEËMAILLEERD IJZEREN
PEILSCHAAL,

afgeleid uit de hoogten
der deelstrepen 3,13 M.
en 3,17 M. + A.P.

1-0,072

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

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

I

I

Gemeente
en plaats van

Nadere

Omschrijving

plaatsbeschrijving.

van het merk.

Verschil

boven
N.A.P.
gevonden.

het merk.
I
I

I
I

I
I
Z:;uidelijke gevel van
THOLEN.
Hervormde kerk het transept, links van
te Tholen.
I den hoofdingang; 0,77
M. rechts van het hoektorentje, 1,12 M. links
I van den buitenkant der
! deuromlijsting, ongeveer
I 0,76 M. boven beganen
grond.

9

Zuidelijke gevel van
I THOLEN.
Hervormde kerk I het transept, links van
!
te Tholen.
den hoofdingang; 0,93

10

Hoogte in M.

I
I

RONDJ;~

IJZEREN BOUT.

1,630

RONDE IJZEREN BOUT.

2,084

RONDE BRONZEN KRUISBOUT.

2,472

M. rechts van het hoektorentje, 0,96 M. links
van den buitenkant der
deuromlijsting, ongeveer
1,21 M. boven beganen
grond.
1

11

THOLEN.
Hervormde kerk
te Tholen.

Z:;uidelijke gevel van
het transept, links van
den hoofdingang; 0,91 M.
rechts van het hoektorentje, 0,\19 M. links
van den buitenkant der
deuromlijsting, ongeyeer
1,60 M. boven beganen
grond.

12

THOLEN
Voormalige portierswoning bij
de Oudelandsche
Poort te Tholen,
onbewoond, toebehoorende aan
de gemeente Tholen,
gemerkt
D 431b.

Zuidwestelijke- of voorRONDE IJZEREN BOUT.
gevel, rechts van den :
ingang; 0,46 M. rechts
van den steenen dag van
de deur, 0,70 M. links
van den zuidoostelij ken
zijgevel, 0,]3 M. of 2,
lagen metselwerk boven
het plint, ongeveer 0,50
M. boven beganen grond.

0,644

THOLEN.
Hofstede aan den
zijweg van den
straatweg
van
Tholen
naar
Poortvliet
tusschen Tholen en
kilometerpaal 12,
ongeveer 60 M.
bewesten den tol,
bewoond door de
wed. W. Perestam, toebehoorende aan M.
Lafontijn te Bergen op Zoom, gemerkt E 446.

Zuidwestelijke- of voorgevel, rechts van den
ingang; 0,46 M. rechts
van den steenen dag van
de deur, 0,94 M. links
van den steenen dag van
het eerste raam rechts
van de deur. 5,53 M.
links van den zuidoostelijken zijgevel, ongeveer
0,28 'M. boven beganen
grond.

0,333

I

I

13

I

boven
A.P.
tot nu , in M.
aange- I
nomen. I

RONDE IJZEREN BOUT.

I

,

I

100
Merken
der
Volg- nauwkeurignum- heidsmer. waterpassingen.

Hoogte
Gemeente
en plaats van

Nadere
plaatsbeschr~iving.

Zuidwestelijke- of voorgevel, rechts van den
ingang; 0,14 M. rechts
van den steenen dag van
de deur, 5,5,5 M. links
van den zuidoostelijken
z~igevel, 8 lagen metselwerk boven den bovengenoemden ronden ijzeren bout, ongeveer 0,64
M. boven beganen grond.

THOLEN.
Duiker onder den
Oudelandschen
Dijk, nabij den
straatweg
van
Tholen
naar
Poortvliet, tusschen de kilometerpalen 12 en 11.

Noordelijke vleugel van
het
westelijke
front,
onder
de
middelste
vlechtin!! ; 0,n3 M. rechts
van den hoeksteen van
den vleugel, 0,95 M links
van het front, 0,18 M.
onder den schuinen bovenkant van den vleugel.

16

THOLEN.
Huis aan de zuidzijde van den
straatweg
van
Tholen
naar
Poortvliet , tusschen de kilometerpalen 11 en 10,
in den Oudelandschen polder, bewoond door en
toebehoorende
aan C. Moeliker,
gemerkt F 501.

N oordot'stelijkeof
voorgevel, tusschen de
deur en het raam; 0,50 M.
rechts van den steenen
dag van de deur, 3,98 M.
links van den noordwestelijken zijgevel, ongeveer 0,31 M. boven beganen grond.

17

THOLEN.
Huis aan de zuid·
zijde van den
straatweg
van
Tholen
naar
Poortvliet , tusschen de kilometerpalen 11 en 10,
in den Oudelandschen polder, be'woond door en
toebehoorende
aan C. Moeliker,
gemerkt F 501.

Noordoostelijkeof
voorgevel, tusschen de
deur en het raam; 0,48 M.
rechts van den steenen
dag van de deur, 1,14 M.
links van den steenen
dag van het raam, 4,00
M. links van den noordwestelijken zijgevel, 2,56
M. onder de goot, ongeveer 0,72 M. boven beganen grond.

15

van het merk.

het merk.

THOLEN.
Hofstede aan den
zijweg van den
straatweg
van
Tholen
naar
Poortvliet
tusschen Tholen en
kilometerpaal 12,
ongeveer 60 lYI.
bewesten den tol,
bewoond door de
wed. W. Perestam, toebehoorende aan M.
Lafontijn te Bergen op Zoom, gemerkt E 446.

14

Omschrijving

RONDE

BRONZEN KRUISROUT.

boven Verschil
A.P.
in M.
'g~_'
tot nu
vonden. I aangeI nomen. I
I

I

0,682

I
I
I

RONDE

BRONZEN KRUISBOUT.

I
I
I
!

1- 0,758

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

RONDE LJZEREN BOUT.

M.

boven
N Al'

i

VIERKANTE IJZEREN
KRUISBOUT

III

0,546

0,960

101
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
N.A.P.
A.P. I in M.
ge- . totnu I
vonden. I nomen.
aange'I'

I
Noordoostelijke vleugelmuur van het zuidoostelijke front; 0,16 M.
rechts van het front, 0,;)7
M. onder den schuinen
bovenkant van den vleugel, 4 lagen metselwerk
onder den onderkant van
de hoogste vlechting.

THOLEN.
Duiker onder den
straatweg
van
Tholen
naar
Poortvliet nabij
kilometerpaal 10,
even beoosten den
Kettingdijk.

18

RONDE IJZEREN BOUT.

'-0,42"

I
I
I
I
I

THOLEN.
Hofstede aan de
noordzijde
van
den straatweg van
Tholen
naar
Poortvliet , tusschen de kilome .
terpalen 10 en~,
bewoond door Dk.
van der Maas,
toebehoorende
aan de Montigny
te Rijssel,gemerkt
E 451.

19

Zuidwestelijke- of voorgevel, rechts van den
ingang; 0,56 M. rechts
van de deuromlijsting,
0,27 M. links van den
linkerkant van den hardsteenen onderdorpel van
I het eerste raam rechts
van de deur, 2 lagen
metselwerk onder den
I' onderkant
van genoemden raamdorpel, 0,26 M.
boven het plint, ongeveer
I 0,66 M. boven beganen
grond.

RONDE I.JZEREN BOUT.

1,299 i
!

I

I
I

1

I
i

I

I

' ,
I
[
i
I VEERE.
I
Brug
lD
den
straatweg
van·
,
I
Middelburg, over I
,
den
watergang I
van Middelburg I
I
n~ar Veere van
den
polder WalI
I
cheren, te Veere.
I
,
,I

I
0,519 ,I
I

-I--I-~--~-I------- '~-'-I---~----I,--I~-I~-I
1

I
'

'I

I

I
2

VIERKAN TE IJZEREN
Zuidoostelijke vleugel
KRUISBOUT
van het zuidwestelijk
landhoofd; 2,19 M. rechts met één horizontale en
van het zuidelijk einde twee verticale groeven,
der dekzerk, ongeveer I 18 m.M. hoog en 18
3,90 M. links van den m.M. breed.
dag van het landhoofd,
drie lagen metselwerk of
0,18 M. onder den onderkant, en 0,38 M. onder
den bo\"enkant der dek- I
zerk.

i

I

I

I

Noordelijke
binnenVEERE.
Uitwateringsdui- vleugel; 0,60 M. rechts
kersluis van den van den hoek met het
polder Walche- westelijk front van dien
ren, onder den vleugel, 0,32 M. onder
westelijken bui- den bovenkant, of twee
tenhavend\ik van lagen metflelwerk onder
het kanaal door den onderkant der horiWalcheren,
te I zontale dekzerk.
Veere.

VIERKANTE IJZEREN
BOUT

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

~0,521

I
I

BOVENKANT.

i
I

102

I

Merken
der
Volg- nauwkeurig- I
num- heids- I
mer. water-j
passingen.

Hoogte in M.
Gemeente

Nadere

Omschrijving

plaatsbeschrijving.

van het merk.

en plaats van
het merk.

I

VEERE.
U itwateringsdui-

3

kersluis voor den
rioolwatergang
van Middelburg,
onder den westelijken buitenhavendijk van het
kanaal door Walcheren, te Veere.

I
Westelijke muur van
den kelder van het bui-·
tenwindwerk boven den I
koker; 0,95 M. rechts
van den zuidelijken keldermuur, 1,03 M. links
van den scheidingsmuur I
met de duikersluis van
den polder Walcheren,
0,47 M. onder den boven- I
kant, of v\if lagen met·
selwerk onder den onderI
kant der dekzerk.

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

I, 4,547
VIERKANTE IJZEREN
Bou'f
zonder duidelijk zichtbare groeven, ongeveer
20 m.M. hoog en 20
m.M. breed.
BOVENKANT.

I

I,
VEERE.

4

Kleine schutsluis,
tussehen het kanaaI door Waleheren en de bui·
tenhaven aan het
\'eergat te Veere.

I VEERE.
Waterkeerende
muur der groote
schutsluis, aan
den ingang tot de
kleine schutsluis,
tusschen het kanaaI door Walcheren en de buitenhaven, aan het
\'eergat te Veere.

5

6

VEERE.

Groote schutsluis
tusschen het ka·
naaI door Walcheren en de buitenhaven, aan het
Veergat te Veere.
I

I

I

I
.

i

Zuidel\ik- of binnenfront van den westelijken rechtstand; ,'),14 M.
rechts van het weste·
l\ik einde der dekzerk,
7.84 M. links van den
dag der doorvaartopening, één laag metselwerk onder de dekzerk,
I of 0,26 M. onder den
bovenkant dier zerk.

RONDE IJzEREN BOUT.

Oostelijk
muurvlak;
links van het voorspringend
metselwerk
der
deurkas van de buitenvloeddeur; 4,08 M. links
van
den noordelijken
zijkant van dezen voorsprong, drie lagen metselwerk onder de dekzerk,
0,37 M. onder den bovenkant dier zerk.

RONDE IJZEREN BOUT.

4,639

Voorspringend muurvak benoorden de deurkas der oostelijke buitenvloeddeur; 0,70 M. rechts
van
den noordelijken
hoek van dit muurvlak,
2,61 M. links van den
zijkant der deurkas ; ] ,21
M. onder den bovenkant,
of achttien lagen metselwerk onder den onderkant der dekzerk.

VIERKANTE IJZEREK
BOUT,
zonder zichtbare groeven, 18 m.M. hoog en
18 m.M. breed
BOVENKANT.
(De bout is krom
gebogen).

3,803

1,749

I

~

I

I

I
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!

Merken
der
Volg- nauwkeurignum- heidsmer. waterpassingen.

Gemeente

van het merk.

plaatsbeschrij ving.

het merk.

I

Omschrij ving

Nadere

en plaats van

Hoogte in M.

I

I

I

Verschil
boven
boven
A.P.
in M.
N.A.P.
tot nu
ge- . aan eI vonden. I nomen.
g !

I

i

VEERE.
Waterkeerende
muur der groote
schut,;1uis,
aan
den ingang tot de
kleine schutsluis,
tusschen het kanaaI door Walcheren
en de
buitflnhaven, aan
het Veergat te
Veere.

7
I
I
!

i
t

II
I

9
I

11

VEERE.
der
Gebouwtje
registreerende
peilschaal , aan
het einde van den
hawestelijken
vendam der buitenhaven van het
kanaal door Walcheren, te Veere.

of
Noordwestelij kevoorgevel, tusschen den
ingang en de rechterlycene, 0,30 M. rechts
van den steenen dag der
deur, 0,41 M. links van
den linkerkantderlycene,
0,78 M. boven den bovenkant van het plint.

13

VEERE.
der
Gebou\\tje
registreerende
peilschaal,
aan
het einde van den
hawestelijken
vendam der buitenhaven van het
kanaal door Walcheren, aan het
Veergat te Veere.

I

I
I
i

I

4,643 !
I

I

,!

Paal in het voor- af ! RONDE BRONZEN KRUIShavenfront, ten noorden I
BOUT.
en onmiddellijk naast de II
BOVENKANT.
linkerleuning van den
steiger.
I

VEERE.
der
Gebouwtje
registreerende
II
peilschaal,
aan
het einde van den
westelijken
hai
I
vendam der buitenhaven van het
kanaal door Walcheren, te Veere.

!

I

VEERE.
Laagwateraanlegsteiger aan den
noordwestelijken
havend<tm.der buitenhaven van het
kanaal door vValcheren aan het
Veergat te Veere.

]2

II

I

I
Oostelijk
muurvlak, II
VIERKAN'rE IJZEREN
links van het voorsprin- I
BOUT
gend
metselwerk der zonder groeven, 31 m.M.
deurkas van de buiten- I hoog en 31 m.M. breed.
vloeddeur; 1,.54 M. links
BOVENKANT.
van den noordelijken zij- (of hoogste punt van den
kant van dezen voor- I kop van den schuin
':!e.rong, 0,37 M. onder geslagen bout.)
en bovenkant, of drie I
lagen metselwerk onder
den onderkant der dek- I
zerk.
i

3,407

I
RONDE BRONZEN KRUISBOUT.

4,952
II

Noordwestelijke
binRONDE IJZEREN BOUT.
nenwand van den peilput, onder de deuropening, tusschen de beide I
vloerbinten;
0,22 M.
rechts van het linkerbint, I
0,21 M. links van het
i rechterbint,
0,17 M. onI der
den onderkant van II
de laagste der beide I
I
: houten vloeren.

3,953

I Noordwestelijke
of
I voorgevel, tusschen den
ingang en den rechterI pilaster; 0,27 M. rechts
van den steenen dag van
de deur, 0,39 M. links
linkerzij kant
I van den
van den voet van den
pilaster, 0,10 M. boven
het plint.

4,279

VIERKANTE IJZEREN
BOUT
I
zonder groeven, 32 m.M.
I hoog en 32 mMo breed.
I
BOVENKANT.
I

I
I

I
i

I

I

I

I

I

I

i

I

I
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Merken
der
Volg- nauw-

I

keuri~-

en plaats van

num- heiusmer. waterpa8singen'l

Nadere

Omschrijving

plaatsbeschrijvin~.

van het merk.

het merk.

I

i

I

Verschil

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

2,522

Westel\ike- of voorgevel, tusschen de beide
ramen rechts van den
ingang, In de voeg,
strookende met de onderkanten der rollagen onder
de ramen; 0,59 M rechts
van den steenen dag van
het linkerraam, 0,56 M.
links van den steenen
dag van het rechterraam,
2.06 M. onder den onderkant van den knoop van
het bovengelegen anker,
ongeveer 0,57 M. boven
beganen grond

ROKDE IJzEREN BOUT.
(Vroeger vermeld als
nO. 4 Vrouwenpolder.)

0,438

Oostelijke- of voorgeWoonhuis
der vel, tusschen de beide
hofstede, aan den ramen rechts van den
van ingang; 0,98 M. rechts
straatweg
Middelburg naar van den steenen dag
'{eere , bewoond van het linkerraam, 1,67
door
de wed. M. links van den steenen
Pauwer en toe- dag van het rechterraam,
behoorende aan I 1,83 M. onder den knoop
de wed. A. P. van het links bovengeWouters, in de legen anker, twee lagen
buurt
Zandijk, metselwerk boven de
gemerkt B nO. 59. zandsteenen lijst op den
sokkel, 0,23 M. boven den
!
bovenkant van dezen
sokkel.

RONDE IJZEREN BOUT.
(Vroeger vermeld als
nO. 5 Vrouwenpolder).

Rondeel
"het
Blauwe Hoofd",
aan het Veerg~lt,
bij den Kampveerschen toren
te Veere.

I

VEERE.

16

Huis,
aan de
oostzijde van den
van
straatweg
Middelburg naar
Veere, bewoond
door en toebehoorende aan J. Caljouw, gemerkt B
nO. 43.

I
I

I

I

I
I

I
I

VEERE.

17

I

Noordoostelijk- of naar I VIERKANTE IJZEREN
de rivier gekeerd muurBOUT
vlak,
rechts van de zonder groeven, 11 m.M.
steenen trap naar het hoog en 14 m.M. breed.
oostelijk havenhoofd; 1,62
HOOGSTE PUNT.
M. rechts van den linker- II
hoek van het muurwerk, I
2,46 M. onder den bovenkant der dekzerk, ongeveer 0,55 M. boven beganen grond.

VEERE.

14

I

Hoogte in M.
_.

Gemeente

1,304

I
I

I

I
I
I

I

I

I

I

I

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

Hoogte in M.
Gemeente

Nadere

Omschrijving

plaatsbeschrijving.

van het merk.

het merk.

1

VLISSINGEN.
Draaibrug over
het kanaal van
\'l i ssingen naar
Middelburg, nabij de Keersluis.

2

VLISSINGEN.
SI uismeesterswoning.

landhoofd, I
PEILMERKSTEEN
Oostelijk
zuidelijke vleugel, nabij I met uitstekende nok, en
een steunklos.
ingehakt
hoogtecijfer
van 1,388 M. + N.A.P.
Bovenkant van de nok.

Voorgevel, rechts van
den ingang; 0,32 M.
links van het raam, 1,05
I M. boven de sokkellijst.

HOOFDMERK

VLISSINGEN.
Binnen wand van den
Gebouw der re- ronden peilput, zuidzijde,
gistreerende peil- twee lagen metselwerk i
schaal, bij de , onder de dekzerk op den
groote en kleine , put, 0,29 M. onder den
schutsluizen tus- I bovenkant dier zerk.
schen het kanaal
door Walcheren
en de buitenhaven aan de Wester-Schelde,
te
Vlissingen.

4

VLISSINGEN.
Waterkeerende
muur der groote
schutsluis, aan
den ing::ing tot
de kleine schutsluis,
tusschen
het kanaal door
Walcheren en de
buitenhaven
te
Vlissingen.

VLISSINGEN.
Waterkeerenrle
muur der groote
schutsluis, aan
den ingang tot
de kleine Rchutsluis,
tusschen
het kanaal door
Walcheren en de
buitenhaven
te
Vlissingen.

1
1

Noordel\ik muurvlak;
2,65 M. rechts van het
voorspringendemuurwerk
der buitenvloeddeurkas
van de kleine schutsluis
(gemeten op de dekzerk),
0,47 M. onder den bovenkant of vijflagen metselwerk onder den onderkant der dekzerk.

8chotbalksponning in
het voorspringend muurwerk
der noordelijke
buitenvloeddeurkas van
de kleine schutsluis; peilschaal dienende ter contröle van de registree·
rende peilschaal, met
opschrift: "Peilschaal betrekkelijk A.P.". verdeeld
in dubbele centimeters,
tellende van 3,25 M. --;-tot 3,75 M. + A.P.

1,3881

7,333

en twee pijpbouten, een
510 millimeters er boven,
een 489 millimeters er
onder

3

5

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

en plaats van

I

RONDE IJZEREN BOUT.

5,213

V IERKANTE IJZEREl"

4,567

BOUT

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

NULPUNT
DER GEËMAILLEERDE
LAVA-PEILSCHAAL,

-0,106

0,000

+0,106

afgeleid uit de hoogten
der deelstrepen 3,62 M.
-+ en 3,75 M. + A.P.

I

14

106

I

Merken
der
Volg- nauwkeurignum- heidslner. water·
pasi,
singen.

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. nomen.
1

I

I

6

I

I

I

binnenebVLISSINGEN.
I Zuidelijke
Kleine schutsluis I deurkas ; 0,38 M. links
tusschen het ka- van de schotbalksponnaaI door Wal- I ning aan het einde dier
cheren en de kas, 0,37 M. onder den
buitenhaven
te bovenkant, of drie lagen
onder den
Vlissingen.
i metselwerk
I onderkant der dekzerk.

i

II
I
I

I

I

VIERKANTE IJZEREN
I
BOUT
zonder duidelijk zichtbare groeven, 18 m.M.
hoog en 18 m.M. breed. I
BOVENKANT.

1,680

I
i

I
i

I
I

i
i

I

I

i

I

I

I

I
I

Rechtstand aan het
VLISSINGEN.
I
Groote schutsluis westeinde van de zuidetusschen het ka- I lijke binnenebdeurkas ;
naaI door Wal- 1,07 M. rechts van het
cheren en de einde der deur kas, 0,16
buitenhaven te M. rechts van het hoogste
hardsteenen
hoekblok ,
Vlissingen
0,38 M. onder den bovenkant, of drie lagen metselwerk onder den onderkant der dekzerk.

7
I

VIERKANTE IJZEREN
I

I

BOUT

!

I

2,680

I

zonder duidelijk zicht- i
bare groeven, 20 m.M. I
hoog cn 20 m.M. breed.
I,
BOVENKANT.
I

I
I

I
I

!

I

i

I

I

I

I
I

I

I
!

0, 212

8

I

VLISSINGEN.
Sluis van het
Marinedok.

Hardsteenen peilschaal
aan
den
oostelijken
rechtstandsmuur, in den
afgeronden hoek aan het
zuidelijke einde. De schaal
is aan .de linkerzijde verdeeld In heele en halve
decimeters, opwaarts tellende tot 85 decimeters.
Boven deze verdeeling
bevindt zich de letter C.

1-

NULPUNT DEI~ PEILSCHAAL,
verdeeling aan de lin- I
I kerzijde.
i
De hoogte van het
nulpunt is afgeleid uit
de hoogte der deelstrepen van 84 en 85 I
decimeters.
Waterstaatsregister
VII, Bijlage I, Noordelijke oever van de
Wester-Schelde N°. 87 a. I

I

5,531

- 5,40

1+

0,131

.

I

I
I
I

-

O2 213

9
I

I
I

I

i

VLISSINGEN.
Sluis van het
Marinedok.

Hardsteenen peilschaal
aan den oostelijken rechtstandsmuur, in den afgeronden hoek aan het
zuidelijke
einde.
De
I schaal is aan de rechterzijde verdeeld in heele,
halve en kwart voeten
ParijI (waarschij rrlij k
sche), opwaarts tellende
I tot 26 voet. Boven deze
verdeeling bevindt zich
[ de letter C.

NULPUNT DER PEILSCHAAL, 1- 5,678
verdeeling
aan
de
rechterzijde.
De hoogte van het
nulpunt is afgeleid uit
de hoogte der deelstreep van 26 voet; II
1 voet gelijk 0,324839 M.
stellende.
Waterstaatsregister
VII, Bijlage I, Noordelijke oever van de
Wester-Schelde N°. 87a.

I

I

I
II
I
I
1

II
1

-5,55 +0,128

107

I

Merken
der
nauwkeurignum-I heidsmer. I waterpasII singen.

u I
vO g-

11

12

I

Hoogte in M.
Gemeente
en plaats van

Nadere

Omschrijving

plaatsbeschrijving.

van het merk.

het merk.

boven Verschil
boven
A.P.
. M
N.A.P.
tot nu
111
•
geaangeI
I vonden. nomen.

VLISSINGEN.
Sluis van het
Marinedok

Hardsteenen peilschaal I NULPUKT DER PEILSCHAAL, - 5,029
aan den westelijken recht- verdeeling aan de linstandsmuur, in den afge- kerzijde.
ronden hoek aan het
De hoogte van het
zuidelij ke
einde.
ne nulpunt is afgeleid uit
schaal is aan de linker- de hoogte der deelstreep
zijde verdeeld 111 heele, van 24 voet; 1 voet gehalve en kwart voeten lijk 0,324839 M. stellende. I
(waarschijnl\jk
ParijWaterstaatsregister
sche), opwaarts tellende VII, Bijlage I, Noor- I
tot 24 voet. Boven deze delijke oever van de
verdeeling bevindt zich Wester-Schelde. N°. 87b.
de letter R.

- 4,90

-I- 0,129

VLISSINGEN.
Sluis van het
Marinedok.

Hardsteenen peilschaal
aan den westelijken rechtstandsmuur, in dp,n afgeronden hoek aan het
zuidelijke
einde.
De
schaal is aan de rechterzijde verdeeld 111 heele
hal ve decimeters,
en
opwaarts tellende tot S5
decimeter; in het Waterstaatsregister staat, ten
onrechte tot 80 palm.
Boven deze verdeeling
bevindt zich de letter C.

-5,40

+0,130"

VLISSINGEN.
Marineschutslu is,
tusschen het verbindingskanaal en
de Marinehaven,
aan de WesterSchelde, te Vlissingen.

Binnenfrontmuur van
den oostelijken rechtstand van het noordelijkof binnenslujshoofd; 0,79
M. rechts van den rechterkant vl;1n den gedenksteen in dezen muur,
0,04 M. rechts van den
rechterkant
van
den I
naastgelegen
peilmerk- I
steen, 11,62 M. onder den
,I bovenkant der dekzerk.

NULPUNT DER PEILSCHAAL, -

5,530

verdeeling
aan
de
rechterzijde.
De hoogte van het
nulpunt is afgeleid uit
de hoogte der deelstrepen van 84 en 85
decimeters.
Waterstaatsregister
VII, Bijlage I, Noordelijke oever van de
Wester-Schelde. N°. 87b.

RONDE IJzEREN BOUT.

2,586

PEILMERKSTEEN

2,583

I

13

VLISSINGEN.
Marineschutsl uis,
tusschen het verbindingskanaal en
de Marinehaven,
aan de WesterSchelde, te Vlissingen.

Noordelijk- of binnenfront van den oosielijken
rechtstand van het binnensluishoofd met den
linkerkant 0,39 M. rechts
van den rechterkant van
den nabijgelegen gedenksteen, met den bovenkant 0,50 M. onder den
bovenkant der dekzerk.

2,60 +0,017

met eene horizontale
groef en ingehakt hoogtecijfer van 2,583 M. +
N.A.P.

I

I

108

I

Merken I
der
v 0 gnauwkeurignum- h'd
el s- I
water-I
mer.
passingen.
P

I

Hoogte in M.
Gemeente
en plaats van

Nadere

Omschrijving

pIaatsbeschr~iving.

van het merk.

boven
NAP
. ..

het merk.

vo~~~n'l'
I

VLISSINGEN.
Marineschutsl uis,
tusschen het verbindin/!;skanaal en
dè Marinehaven,
aan de WesterSchelde, te Vlissingen.

Zuidelijk- of buiteufront van den oo::;telijken
rechtstand van het binnensluishoofd; met den
rechterkant 4,93 M. links
van de aansluiting van
het muurwerk met den
schutkolkmuur, 0,50 M.
onder den bovenkant der
dekzerk.

PEIDIERKS'.rEEN
I
met eene horizontale I
groef en ingehakt hoogte-j
cijfer van 2,538 M. +
N.A.P.
i

15

VLISSINGEN.
Hpuisluis aan den
mond der Koopmanshaven,
te
Vlissingen.

Noordelijk- of binnenfront , westelijke recht·
standsmuur, 1,00 M. rechts
van den linkerkant van
den muur, 0,44 M. onder
den
bovenkant
der
dekzerk.

VIERKANTE KRUISBOUT
met eene horizontale en
eene verticale groef, 20
m.M. hoog en 20 m.M.
breed.
Waterstaatsregister
VII, Bijlage I, Noordelijke oever van de
Wester-Schelde. N". 88.

16

VLISSINGEN.
Spuisluis aan den
mond der Koopmanshaven.

Hardsteenen peilschaal
aan den oostelijken rechtstandsmuur ,
in den
slagstijl,
verdeeld
in
meters en decimeters.

NULPUNT DER PEILSCHAAL, - 3,464
afgeleid uit de hoogte
der deelstreep van VII el.
Waterstaatsregister
VII, Bijlage I, Noordelijke oever van de
Wester-Schelde. N".89b.

17

VLISSINGEN.
Spuisluis aan den
mond der Koopmanshaven , te
Vlissingen.

Noordelijk- of binnenfront, in den westelijken
rechtstandsmuur; met den
linkerkant 1,48 M. rechts
van den dag der sluis,
0,73 M. rechts van den
zijkant van het hoekblok ;
met den bovenkant 0,22
M. onder den bovenkant
der dekzerk.

PEILMERKSTEEN
met eene horizontale
groef en ingehakt hoogtecijfer van 2,764 M. +
N.A.P.

14

,.

18

L

boven
A.P.
tot nu

VLISSINGEN.
Spuisluis·aan den
mond der Koopte
manshaven ,
Vlissingen.

in M.

aangenomen. I
2,580 +- 0,042

2,538

!
I
1

i

2,79

+0,128

1-

3,33

+0,134

2,764

2,78

+0,016

2,750

2,78

7-0,030

2,662

i
I

I
Zuidelijk- of buitenfront, in den westelijken
rechtstandsmuur; met den
linkerkant 4,17 M rechts
van de aansluiting van
het muurwerk aan den
keermuur, met den rechterkant 1,40 M. links
van den dag der sluis,
met den bovenkant 1,25
M. onder den bovenkant
der dekzerk.

Verschil

I
PEILMERKSTEEN
['
met eene horizontale
groef en ingehakt hoogtecijfer van 2,750 M. I
+ N.A.P.
.
'I

.
I
I

"-----"---~--_.----:-..--"-------
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Merken
der
Volg- nauwkeurignum- heidsmer. waterpassingen.
1

I
Gemeente
en plaats van

Hoogte in M.

Nadere

Omschrijving

plaatsbeschrijving.

van het merk.

boven
boven
A.P.
N.A.P. tot
nu
ge- . aa eI vonden. I nomen.
ng

het merk.

I

I
Rechts van den lnVLISSINGEN.
Toren van de Pro- I gang; 0,22 M. links van
testantsche kerk. het contrefort, ongeveer
2,13 M. boven beganen
grond.

C, 242

19

GROOTE KRUISHOUT
I 4,780
en twee pijpb;;uten, een ,
314 millimeters er boven, I
een 364 millimeters er
onder.
i
!
!

,

VLISSINGEN.
Bekleedingsmuur
van den wal, v66r
den toren bij de
kazerne "Cavalier", te Vlissingen,
aan
de
Wester-Schelde.

20

in M.

i

I

I

Verschil

I

Oostelijk muurvlak van
den in de rivier voorspringenden muur, bij
de aansluiting met den
recht doorloopenden bekleedingsmuur; 2,08 M.
rechts van den rechterkant van den peilmerksteen In dezen muur,
0,48 M. links van den
gemelden
bekleedingsmuur, twee lagen metselwerk onder de rollaag,
of 0,33 M. onder den
bovenkant dier rollaag.

8,272

RONDE IJZEREN BOUT.

!

1

21

VLISSINGEN.
Bekleedingsmu ur
van den wal, v66r
den toren bij de
kazerne "Cavalier", te Vlissingen, aan de Wester-Schelde.

Oostelijk muurvlak van
den In de rivier voorspringenden muur, bij
de aansluiting met den
recht doorloopenden bekleedingsmuur ; 0,15 M.
links van dezen bekleedinsmuur, 0,40 M. onder
den bovenkant, of drie
lagen metselwerk onder
den onderkant der rollaag.

VIEHKAN'.rE IJZEREN
KRUISBOUT
zonder duidelijk zichtbare groeven, 20 m.M.
haag en 20 m.M. breed.
MIDDEN VAN DEN KOP.
Register VII, van Peilschalen, enz. Bijlage I,
nO. 90.

8,206

8,23

+0,024

VLISSINGEN.
Bekleedingsmuur
van den wal, v66r
den toren bij de
kazerne "Cavalier", te Vlissingen, aan de Wester-Schelde.

Oostelijk muurvlak van
den in de rivier voorspringenrlen muur; met
den rechterkant 2,55 M.
links van den recht doorloopenden bekleedingsmuur, met den bovenkant
0,25 M. onder den bovenkant der rollaag.

PEILMERKSTEEN
met eene horizontale
groef en ingehakt hoogtecijfer van 8,230 M. +
N.A.P.

8,230

8,27

+0,040
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Merken
I der
VOlg-I nauwkeurignum-[ heidsmer. waterpasI sin/!:en.
1

Hoogte in M.
Gemeente
en plaats van

VROUWENPOLDER.

VROUWENPOLDER.

I

"Huis ten halve",
aan de westzijde
van den straatweg van Middelburg naar Veere,
bewoond door G.
Louwerse en toebehoorende aan
M. de Kroo, gemerkt B n°. 200,
buurt
m
de
Schellach.
I

2

WAARDE.

Huis te Waarde,
bewoond door Jacobus Overbeeke,
toebehoorende
aan mevr. Overbeeke , gelegen
den
tegenover
Plátten dijk, gemerkt A nO. 37.

3

Omschrijving

plaatsbeschrijving.

van het merk.

Zuidoostelijke- of voorgevel, tusschen den zuidwestelijken zijgevel en
het tweede raam links
van den ingang; 9,51 M.
rechts van den zijgevel,
1,01 M. links van den
steenen dag van het
raam, 1,61 M. onder den
onderkant van den knoop
van het schuin bovengelegen anker, ongeveer
1,43 M. boven beganen
grond.

RONDE BRONZEN KRUISBOUT.

Zuidoostelijke- of voorgevel, onder het tweede
raam links van den ingang; 0,73 M. rechts van
den verticaal van den
linker steenen dag van
het raam, 0,68 M. links
van den verticaal van den
rechter steenen dag van
het raam, drie lagen
me~selwerk
onder den
onderkant, of 0,22 M.
onder den bovenkant van
de rollaag onder het venster, ongeveer 0,38 M.
boven de bestrating.

VIERKANTE IJZEREN
KRUISBOUT

het merk.

"Huis ten halve",
aan de westzijde
van den straatweg van Middelburg naar Veere,
bewoond door G.
Louwerse en toebehoorendli\ aan
M. de Kroo, gemerkt B n". 200,
buurt
m
de
Schellach.
2

Nadere

WAARDE.

r lirectiekeet

van
den polder Waarde, op den zeedijk van dezen
polder, bewoond
door J. Blok 8zn.,
rij kswaterwaarnemer.

boven Verschil
boven
A.P.
N.A.P.
in M.
tot
nu
geaangeI vonden. nomen.
I 1,253

I

met
twee
ven,
hoog
De
bout
werk

0,222

één verticale en
horizontale groeongeveer 18 m.M.
en 18 m.M. breed.
hoogte van den
nabij het muuris opgenomen.
BOVENKANT.

Zuidoostelijke- of straatgevel; 1,71 M. rechts
van den schoorsteen of
0.46 M. rechts van den
verticaal van het middenraam In dezen gevel,
0,91 M. links van den
steenen dag van het
kelderraam,
ongeveer
0,58 M. boven de bestrating.

RONDE IJzEREN BOUT.

Oostelijke- of voorgevel;
1,48 M rechts van den
steenen dag van de deur,
3,08 M. links van den
noordelijken
zijgevel,
ongeveer 0,52 M. boven
de kruin van den dijk.

RONDE IJZEREN BOUT.

1,341

•
5,654

l11
Merken
der
Volg- nauwkeurignum- heidsmer. waterpasI singen.

I

Hoogte in M.
Gemeente
en plaats van

Omschrijving

plaatsbeschrijving.

van het merk.

het merk.
·1

WAARDE.

5

Nadere

Uitwateringsdui.
kersluis van den
polder Waarde,
aan de WesterSchelde , onder
den zeedijk van
den polder.

Oostelijke bUitenvleu-!
gel, rechts van de geemailleerd ijzeren hoog-waterpeilschaal ,
onder
de vijfde laag metselwerk
onder de derde oflaagste
vlechting; 0,76 M. links
van het buitenfront van
dezen vleugel, 0,50 M.
onder den bovenkant der
vlechting.

RONDE IJZEREN BOUT.

Verschil
boven
e I AP
bo v"n
in M.
N.A,P·I
t 0 t' nu
.
e
gdaangevon CII'I nomen. Ii
2,590

•
WAARDE.

6

Uitwateringsduikersluis van den
polder Waarde,
aan de WesterSchelde , onder
den zeedijk van
den polder.

WAARDE.

7

Uitwateringsduikersluis van den
polder Waarde,
aan de WesterSchelde , onder
den zeedijk van
den polder.

binnenWestelijke
vleugel , rechts van den
hardsteenen schuifstijl ,
onder de hoogste. vlechting; de linkerkant 0,18
M. van den rechterz\jkant van dezen stijl;
het midden van den
bovenkant negen lagen
metselwerk onder den
onderkant, of 0,71 M.
onder den bovenkant der
vlechting.

PEILMERKSTEEN
met eene horizontale
groef
en
ingehakt
hoogtecijfer van 1,305
M. + N.A.P.

1,305

buitenWestelijke
vleugel , tusschen
de
schuifsponning en de
schotbalksponning ; de I
linkerkant 0,17 M. rechts
van
den
rechterkant I
dezer sponning, de rech- I
terkant 0,42 M. links,
I. van den linkerkant Jer
schuifsponning , de bo- I
venkant met het midden
0, n M. onder den boven- I
kant der hellende dekzerk.

PF.ILMERKSTEEN
met eene horizontale
groef en ingehakt hoogte·
cijfer van 2,726 M. +
N.A.P.

2,726

1,43

+0,125
I

2,86

+0,134

0,000

+0,134

1

1

WAARDE.

8

Uitwateringsduikersluis van den
polder Waarde,
aan de WesterSchelde , onder
den zeedijk van
den polder.

_--"l

1:....--.. . .
1

Zuidelijk einde van i
den westelijken buiten-I·
vleugel, tegen en steunende op den hoeksteen
van het buitenfront van
den vleugel; peilschaal
in een houten koker
met drijver,
tellende
van 1,20 M. + tot 4,00
M. -+- A.I'. zonder opschrift. verdeeld in halve

1-0,134
NULPUNT DER
GEËMAILLEl<JRD IJZEREN
PEILSCHAAL,
voor
hoog
water,
afgeleid uit deelstreep
4,00 M. + A.P.

...:...d_ec_im_ete_rs_._ _----"--

--'-_--:.-_...:...1_--1
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Merken
der
nauwkeurig- ,
numheids- I
mer. water- I
pas•
i
Rmgen. i

Volg-

Hoogte in M.
Gemeente
en plaats van

Nadere

Omschrijving

plaatsbeschrij vin g.

van het merk.

het merk.

I

I

,

I

I

boven Verschil
boven
A.P.
N.A.P.
in M.
totnu I
geaangeI vonden. nom~n. ,
,

I

13

-

WAARDE.
Bovenvlak van de dekUitwateringsdui- I zerk op .den buitenfrontkersluis van den muur. lil het midden
I
Emmanuelpolder van de voorzijde.
op de WesterI
Schelde, onder
den zeedijk van
II
dien polder.
I

DEKZERK.
BOVENKANT.

3,351
I

I

I

I
I

14

WAARDE.
Uitwateringsduikersluis van den
Emmanuelpolder
op de WesterSchelde, onder
den zeedijk van
dien polder.

I
I

Zuidelijk- of voorfront
der buitenschuifkas ; de
linkerkant 1,20 M. rechts
van den verticaal van
den westelijken zijkant
der dekzerk, de rechterkant 1,85 M. links van
den verticaal van den
oostelijken zijkant der
dekzerk, met den bovenkant 0.05 M. onder den
onderkant, of 0,26 M.
onder den bovenkant der
dekzerk.

PEILMERKSTEEN
4,104
met eene horizontale
groef en ingehakt hoogtecijfer van 4,104 M'+
I
N.A.P.
I

I

15

WAARDE.
Uitwateringsduikersluis van den
Emrnanuelpolder
op de WesterSchelde, onder
den zeedijk van
dien polder.

2

I

I

i
I

binnenOostel~ike
vleugelmuur , één laag
metselwerk onder de
derde vlechting. gerekend
van de dekzerk op het
voorfront van den vleugel,
1,49 M rechts van gemeld voorfront, 1,61 M.
links van de aansluiting
van den vleugel met het
binnenfront, 0,45M. onder
bovenkant
den
der
vlechting.

I
WEMELDINGE.
Travée van het koor,
Hervormde kerk tusschen het eerste en
te Wemeldinge. het tweede contrefort,
rechts van het middenraam lil het koor; 1,2:i
M. rechts van den voet
van het linkercontrefort,
0,81 M. links van den
voet van net rechtercontrefort, ongeveer 0,39 M.
boven beganen grond.

RONDE IJZEREN BOUT.

0,652

RONDE IJZEREN BOUT.

1,880

I

I
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Merken
der
Volg- nauwkeurignum- heidsmer. water.passmgen.
I
3

Hoogte· in M.
Uemeente
en plaats van

Omschrijving

plaatsbeschrij ving.

van het merk.

het merk.

I
WEMELDINGE.
Hervormde kerk
te Wemeldinge.

I

4

Nadere

Travée van het koor,
tusschen het eerste en
tweede contrefort, rechts
van het middenraam in
het koor; 1,26 M. rechts
van het linkercontrefort,
0,87 M. links van het
rechtercontrefort , ongeveer 1,52 M. boven beganen grond.

i

Buitensluishoofd, noordWEMELDINGE.
Groote schutsluif'l zijde van de oostelijke
te Wemeldinge, deurkas der buitenvloedtusschen het ka- deuren , rechts van de
naal door Zuid- controleerende geëmailBeveland en de leerd ijzeren peilschaal,
buitenhavèn aan I 0,16 M. rechts van den
de Ooster-Schelde. rechterkant van de sponning boven de peilschaal,
drie lagen metselwerk
onder de dekzerk of 0,o8
M. onder het bovenvlak
dier zerk en 0,33 M.
onder den onderkant van
de afschuining van dien
deksteen.

I

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

RONDE BRONZEN KRUISBOUT.

3,010

RONDE IJZEREN BOUT.

4,358

,

I
i

I

I

!

1

5

Deurkas van de wesWEMELDINGE.
Groote schutsluis telijke buitenvloeddeur ,
laag
metselwerk
te Wemeldinge, één
tusschen het ka- onder de dekzerk ; 0,11
naal door Zuid- M. rechts van de sponBeveland en de ning lil het muurwerk,
buitenhaven aan 0,10 M. links van den
de Ooster-Schelde. noordelijken hoek der
deurkas, 0.05 M. onder
den onderkant, of ü,25
M. onder den bovenkant
der dekzerk.
I

7

I

I
I

V IERKA!'TE

IJZEREN
KRUISBOUT

4,483

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

I twee

BOVENKANT.

NULPUNT DER
- 0,132
Onmiddellijk ten noorWEMELDINGE.
Groote schutsluis den van de deurkas der HARDSTEENEN PEILSCHAAL,
buiten vloed- dienende tot controlete Wemeldinge, westelijke
tusschen het ka- deuren; peilschaal inge- peilschaal , afgeleid uit
naal door Zuid- hakt in de hardsteenen de hoogte van de deelBeveland en de hoekblokken, breed 0,36 streep 4,49 6 M. + A.P.
buitenhaven aan M., met den linkerzij kant
de Ooster-Schelde. 0,16 M. rechts van de
deurkas, verdeeld in centimeters, met het opschrift:
"Rijks Peilschaal boven
A.P.", tellende van 2,40
I M. -;- tot 4,50 M. + A P.

0,000

+0,132

15

114
Merken
der
Volg- nauwkeurignum- heidsmer. waterpasi singen.

8

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

NULPUNT DER
Tegen
een
houten I
plaat, 111 de deur der GEËMAILLF;ERD IJZEREN -0,140
buitenvloedoostelijke
PEILSCHAAL,
deur, in den noordelijken dienende tot controle
hoek der kas; peilschaal, i van de registreerende
verdeeld in centimeters, peilschaal, afgeleid uit
tellende van 3,00 M.
l de hoogten der deeltot 4,00 M. + A.P.
strepen 4,00 M. + en
3,90 M. + A.P.

I WEM];LDINGE.

Groote schutsluis
te "\Vemeldinge,
tusschen het kanaal door ZuidBeveland en de
buitenhaven aan
de Ooster-Schelde.

1

I

0,000

+0,140

3,64

+

1

,
,

'

I
I

I

,I

I
WEl\fELDINGE.
Deurkas van de wes- I
Kleine schutsluis telijke binnenebdeur, drie
te Wemeldinge, lagen metselwerk onder
tusschen het ka- de dekzerk ; 0,21 M.
naal door Zuid- rechts van den noordeBeveland en de lijken kant der schotbuitenhaven aan balksponning , 0,56 M.
de Ooster-Schelde. rechts van den zuidelijken
kant dier sponning,0,17 M.
onder den onderkant, of
0,43 M. onder den bovenkant der dekzerk.

9

12

Zuidwestelijke- of voorgevel, tusschen het raam
en den zuidoostelijken
zijgevel; 0,17 M. links van
dien gevel, tien lagen
metselwerk of 0,45 M.
onder de voeg, strookende
met den onderkant van
de rollaag onder het raam,
2,64 i M. onder den onderkant van den kno0p van
het bovengelegen anker.
NB. De bout bevindt
zich onder den beganen
grond.
.

WEMELDINGE.

Huis aan het zoogenaamde "Verderf" te ' ' T emeldinge, bewoond
door en toebehoorende aan J.
van \Vesten.

2,355

VIERKANTE IJZEREN
KRUISHOUT

met één horizontale en
twee verticale groeven,
17 m.M. hoog en 17 m.M.
breed.
BOVENKANT.

V IERKANTE

3,879

IJzEREN
KRUISBOUT

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

I

3

Zuidwestelijk- of bovenSteenen
duiker front, midden boven de
111
de oostelijke opening; de bovenkant
Rijkswaterleiding, van den steen ligt 0,37
gemerkt 0 W D ' M. onder den bovenkant,

WESTDORPE.

PEILMERKSTEEN

I'

met eene hOIizontale
groef en ingehakt hoogtecijfer van 1,44 M. + !
N.A.P.
1

1,437

i
1'1

I

O

,

dijk tusschen den
Autrichepolder en
I
J _ _:..-_ _--.:._
den Emmapolder.
_n__._4_,__i_n_d_e_n....:._d_e_r_d_e_k_ze_r_k_.
!-

I

1

....:....

,.;"II'i

2,203

..:.I!,I

....:..._~
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Merken
I der
Volg- nauwkeurignum- heidsmer. waterpas- I
I singen.

Hoogte in M.
Gemeente
en plaats van

Nadere

Omschrijving

plaatsbeschrijving.

van het merk.

het merk.

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

4

WESTDORPR
Voormalig
tolhuis, nu herberg,
aan den Zwartenhoek , bewoond
door de wed. P.
Dellaert en toebehoorende aan F.
Dellaert, gemerkt
B Hl3.

Noordwestelijke zijgevel; 2,09 M. rechts van
den uitgebouwden schoorsteen, 0,39 M. links van
den zuidwestelijken- of
voorgevel, ongeveer 0,48
M. boven den grond.

RONDE IJZEREN BOUT.

3,776

5

WESTDORPE.
Voormalig
tolhuis, nu herberg,
aan den Zwartenhoek , bewoond
door de wed. P.
Dellaert en toebehoorende aan F.
Dellaert, gemerkt
B 193.

Noordwestelijke zijgevel; 0,67 M. rechts van
den steenen dag van het
raam rechts van den
schoorsteen,
0,34 M.
links van den zuidwestelijken- of voorgevel, ongeveer 1,30 M. boven den
grond.

RONDE BRONZEN KRUISBOUT.

4,585

6

Noordelijk- of benedenWESTDORPE.
de linkerkant
Oostelijke
der front ;
twee steenen dui- 0,94 M. rechts van den
kers
aan den binnenkant der oostelijke
Eversdam, in de schotbalksponning ,
de
oostelijke Rijks- rechterkant 0,93 M. links
waterleiding, ge- van den binnenkant d6r
merkt
0 W D , westelijke schotbalksponnO. I,
tusschen ning, de bovenkant 0,30
den
Canisvliet- I M. onder den bovenkant
polder en den I der dekzerk.
Canisvliet buitenpolder.

PEILMERKSTEEN
met eene horizontale
groef en ingehakt hoogtecijfer van 1,25 M. +
N.A.P.

8

WESTDORPE.
Smidse aan de
zuid westzijde van
I
de woning aan
den keiweg van
Sas van Gent
naarAxel of Graaf
Jansdijk, bewoond
door en toebehoorende aan N. Heijnlan, gemerkt B
nO. 112.

9

WESTDORPE.
Onderwijzerswoning bij de openbare school te
Westdorpe, gemerkt B nO. 32

,

1,248 I 1,33

Zuidoostelijke
gevel;
0,35 M, rechts van het
anker rechts van den
onderdorpel
van
het
raam, 0,66 M. links van
den zuidwestelijken gevel
van het woonhuis.

RONDE IJZEREN BOUT.

5,014

Noordelijke- of voorgevel, rechts van den
ingang; 0,42 M. links
van den westelijken zijgevel, 0,05 M. of één
laag metselwerk boven
het plint, ongeveer 0,68
M. boven beganen grond.

RONDE IJZEREN BOUT.

4,775

I

\
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I

I

Merken
der
Volg- nauwkeurignum- heidsmer. waterpassingen.

Gemeente
en plaats van

Hoogte in M.

Nadere

Omschrijving

plaatsbeschr\jving.

van het merk.

het merk.
I

I

I

I

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

I

I

10

WESTDORPE.

Onderwijzerswonillg bij de openbare school te
Westdorpe, gemerkt B nO. 32.

I

Noordelij ke- of voor- RONDE BRONZEN KRUIS- I 5,280 I
I
gevel, rechts van het I
BOU'f.
raam rechts van den (Onzichtbaar tengevolge
ingang; 0,34 M links I bepleistering gevel I.
van den westelijken zijgevel, 0,57 M. boven
het plint, ongeveer 1,20 I
M. boven beganen grond.

I

I
i

WESTDORPE.

13

Poldermagazijn
van den Canisvlietpolder, bij de
Passluis, aan den
keiweg van Sas
van Gent naar
WestdOl'pe, gemerkt A nO. 14.

WESTDORPE.

14

I

Gesloten steenen
duiker, III den
Graaf Jansdijk
aan het einde van
de Groote Canisvliet, genaamd
de "Passluis".

Westelijke
zijgevel;
1,30 M. rechts van den
noordelijken gevel, 2,04
M. onder den onderkant
van den knoop van het
tweede anker, gerekend
ntn den noordelijken
gevel, ongeveer O,i)O M.
boven beganen grond.

2,912

RONDE lJzEREN BOUT.

I

,

Westelijke
vleugelmuur van het zuidelijk
front; de rechterkant
0,77 M. links van het
oostelijk einde van den
muur, de bovenkant 0,45
M. onder den bovenkant
der dekzerk op den
vleugel.

1,838

PEILMERKS'fEEN

1,93

met eene horizontale
groef en ingehakt hoogtecijfer van 1,34 M. +
N.A.P.

,+0,092

I

WESTDORPE.

15

Gesloten steenen
duiker, III den
Graaf Jansdijk
aan het einde van
de Groote Canisvliet, genaamd
de "Passluis".

Westelijke
vleugelV IERKANTE IJZEREN
muur van het zuidelijk
KRUISBOUT
front, op de grens tus- met één horizontale en
schen het hooge en het I twee verticale groeven,
lage gedeelte van den 16 m.M. hoog en 16
muur; 2,60 M. links van m.M. breed.
het oostelijk einde van
den vleugel, 1,15 M.
onder den bovenkant
of een en twintig lagen
metselwerk onder den i
onderkant der dekzerk
op den hoogen muur.
I

1,231

I

I
,I
i

i

II
!
I

I

I

I

I

i

I
I
I

!

I

I

I

I

I

Ii
I
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Merken I
der
Volg- nauwkeurignum- heidsmer. waterpasI singen·1

1

Hoogte in M.
Gemeente

I boven

van het merk.

plaatsbeschrij ving.

I

HOOFDMERK
en twee pijpbouten ,
een 34] millimeters er
boven, een 362 milli·
meters er onder.

AP

N.A~!,' I tot n~
vo~den. aange-

Verschil
I

in M.

i
nomen. \

'I

-I

i

Voorzijde, links van
den ingang; 0,51 M.
rechts van het linker
contrefort, 1,33 M. boven
het plint.

1

boven

het merk.

WESTKAPELLE.
Vuurtoren.

Cl 246

Omschrijving

Nadere

en plaats van

I 8,744 I

I

I,

'

I

i

I

I

'

I
'

1

1

2

Oostel~ike

WESTKAPELLE.
Huis van Walcheren, bij den
dijk,
bewoond
door P. L. Boulier.

Cl 247

I
I

--,---1----------I[ WISSEKERKE.
Woonhuis
der
hofstede III den
Vlietepolder, aan
den Vlieteweg ,
bewoond
door
A. Geluk en toebehoorende aan
C. de Kam, geII
merkt P nO. 5.

4

I

lOOd"

I

,I

I

1

Oostof landzijde, I VIERKANTE KRUISBOUT I 7,647
onder het lichtraam.
met eene horizontale en ,
1 eene
verticale groef, 15 I
I m.M. hoog en 15 m.M. I
breed.

WESTKAPELLE.
Molen "de Vijf
I
Gebroeders" op
,
den Zeedijk.

3

I
!
, 5,421
zijgevel, 1,38
PIJPHOUT
M. rechts van den linker- en twee kleine ronde
hoek van den gevel, 1,04 I kruisbouten, een 293
M. boven het plint.
I' millimeters
er boven,
een 303 millimeters er

-------------1--------RONDE Ih.E"," Ilom',

i
1

I

1

Noordelijke- of achter- I
gevel; 7,50 M. rechts
van den oostelijken zij- I
gevel, 2,75 M. links van '
den westelijken zijgevel,
1,96 5 M. onder den onderkant van den knoop
van het bovengelegen
anker, ongeveer 0,57 M.
boven beganen grond.

I

I

1
- - - -

1
- - - 1- - - I

1,,939

1

1

[

,I'

,

I
II
1

i

1-

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

1

1
-

-

,

1

1

1

1

II
,

DIJK.
Woning der hofstede "Zuidvliet",
in den Zuidvlietpolder, bewoond
door en toebehoorende aan W.
van Oeveren.

1

L:-.I----:-1_ _--...:..

Oostelijke zijgevel, nabij
den noordelijken hoek;
0,95 M. links van den
noordelijken- of dijkgevel, 0,12 M. links van
den linkerzij kant van
den peilmerksteen, ongeveer 0,56 M. boven beganen grond.

VIERKANTE IJZEREN
2,153 I
KRUISHOUT
I
met één horizontale en I
twee verticale groeven, I
I
16 m.M. hoog en 17 I
m.M. breed.
I
BOV;:-NKAN'1'.
['
De bout heeft een
schuinen stand; het
hoogste punt is opge- I
I
I'

I'

i

I'

--'--1"_ome_no_ _~i_...:.....-1-----'--'
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Merken
der
Volg- nauwkeurignum- heidsmer. waterpassingen.

Hoogte in M.
Gemeente
en plaats van

Nadere

Omschrijving

plaatsbeschrijving.

van het merk.

het merk.

I:

2

WüLFAARTS-

DIJK.

Woning der hofstede "Zuidvliet",
in den Zuidvlietpolder, bewoond
door en toebehoorende aan W.
van Oeveren.

I Oostelijke
zijgevel,
'nabij den noordelijken
hoek; de linkerkant 0,12
M. rechts van voor··
melden bout, de rechterkant 0,45 M. links van
den noordelijken- of dijkgevel, het midden van
den bovenkti.nt 1,77 M
schuin onder den onder
kant van den knoop
van het rechts bovenge- I
legen anker, de onderkant ongeveer 0,42 M.
boven beganen grond.

PEILMERKSTEEN

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

Verschil

in M.

2,151

met eene horizontale
groef en ingehakt hoogtecijfer van 2,151 M. boven
N.A.P.

I

3

WüLFAARTS-

6

WüLFAARTS-

Zuidelijk- of binnenfront, ten oosten van de
llitwateringsdui- doorstroomingsopening;
kersluis van den 1.10 M. rechts van het
Zuidvlietpolder ,
~estelijk einde van de
onder den zeedijk, dekzerk, 0,53 M. links
aan de Zandkreek. van het oostelijk einde
dier zerk, één laag metselwerk, of 0,18 M. onder
den bovenkant der zerk.

DIJK.

DIJK.

Veerhuis bij het
haventje
van
Wolfaartsdijk ,
voor het veer op
Cortgene ,
bewoond door ell
toebehoorende
aan J. van der
Voorde.

7

Noordoostelijke zijgevel, tusschen de beide
westelijke ramen in den
gevel; 5,45 M. rechts van
den zuidoostelijken- of
achtergevel, 2,56 M.links
van den noordwestelijkenof voorgevel. één laag
metselwerk, of 0,08 M.
boven den bovenkant van
de fundamentlagen.

;sr oordwestelijkeof
voorgevel,
nabij
den
Veerhuis bij het noordoostelijken
hoek,
haventje
van tusschen de rollaag en
Wolfaartsdijk,
de eerste platte laag metvoor het veer op selwerk van het plint;
Cortgene,
be- 0,29 M. rechts van den
W00nd door en noordoostelijken zijgevel,
toebehoorende aan 0,11 M. onder den bovenJ. van der Voorde, kant der rollaag.

WüLFAARTS-

DIJK.

RONDE IJzEREN BOUT.

1,145

RONDE IJZEREN BOUT.

4,137

VIERKANTE IJZEREN
KRUISBOUT

3,972

met één horizontale en
twee verticale groeven,
17 m.M. hoog en 17
m.M. breed.
(Het merk zit 1 e.M.
onder de aangebrachte
cementen stoep).

L,~I_' --..:...-----:-------:...----:...---:..-_1

119
Merken
der
Volg- nauwkeurignum- heidsmer. waterpassingen.

Hoogte in M.
Gemeente
en plaats van

Nadere

Omschrijving

plaatsbeschrij ving.

van het merk.

Verschil
boven
b oven,I A P
in M.
N.A.P. I toi n~
geaangevonden. I nomen. I

het merk.

I

1

Ct 5:37

IJZENDI.JKE.
Raadhuis.

Zuidoostelijke- of voortusschen de deur
en het rechterraam ; 0,70
M. links van het raamkozijn, 0,74 M. rechts
'van den deurpilaster,
ongeveer 2,0.5 M. boven
beganen grond.

3,850

HOOFDMERK

I gevel,

en twee pijpbouten ;
een 297 millimeters er
boven, een 348 milli-I
meters er onder.

1

1

1

I

1

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

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

I

2

ZIERIKZEE.
Basculebrug over
het Dijkwater, in
den weg
van
Nieuwerkerk naar
Zierikzee, nabij
de Duivelandsche
Poort te Zierikzee.

einde
Noordoostelijk
van het noordwestelijk
muurvlak van den zuidoostelijken pijler, 0,79 M.
rechts van de aansluiting met den avant-bee,
0,32 M. links van den
buitenkant der brug,
0,65 M onder den bovenkant of;) lagen metselwerk onder den onderkant van het hardsteenen dekstuk op den
pijler onder den lantaarn

V IERKANTE

IJZEREN
KRUISBOUT

met één horizontale en
t wee verticale groeven,

!

16 m.M. hoog en 16
m.M. breed,
Staat der Verkenmerken, enz., opgenomen
bij de
waterpassing
langs de zuidzijde van
Duiveland in 1871; in
manuscript aanwezig.

3

Aan het noordoostelijk I
NULPUNT DER
ZIERIKZEE.
Basculebrug over einde van het noordwes- I HOU'fEN PEILSCHAAL,
met
bet Dijkwater, in telijk muurvlak van den overeenkomende
(H.W.),
den
weg van zuiuoostelijken pijler,links Hoogwater
Nieuwerkerk naar van bovengenoemden vier- afgeleid uit de hoogte
Zierikzee, nabij kanten ijzeren kruisbout ; der deelstreep 2 M. +
de Duivelandsche peilschaal, verdeeld in H.W.
Poort te Zierikzee. decimeters, wnder op- ['
schrift, tellende van 2,:20
M.'-;- H.W. tot 2,00 M. +
H.W.

4

ZIERIKZEE.
Duivelandsche
Poort te Zierikzee, aan het Dijkwater, in den
weg van Zierikzee naar Nieuwerkerk.

Noordwest- of stadsrechts van den
mgang; 0,39 M. rechts
van den buitenkant van
het profiel dier poorti oper..ing, 1,21 M links
van den hoek van de
poort met het rechtsgelegen huis, één laag
metselwerk boven den
bovenkant van bet onderste hardsteenen hoekblok, ongeveer 0.47 M.
I boven de bestrating.
~ijde,

3,181

.

RONDE IJZEREN BOUT.

1,382

4,137

3,228

+0,047

120
Merken
der
Volg- nauwkeuri~

num- heidsmer. waterpasI singen.

1
1

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

ZIERIKZEE.
I Noordwest- of stadszijde , rechts van den
Duivelandsche
Poort te Zierik- ingang; 0,36 M. rechts
zee, aan het D~ik van den buitenkant van
water, lil den het profiel der poortweg van Zierik- opening, 1,24 M. links
zee naar Nieu- van den hoek van de
werkerk.
poort met het rechtsgelegen huis, 4 lagen
metselwerk boven den
bovengenoemden ronden
ijzeren bout, ongeveer
0,65 M boven de hestrating.

RONDE BRONZEN KRUISBOUT.

4,310

6

ZIERIKZEE.
Zuidelijke- of voorgevel,
Pakhuis op den links van de deur; 0,74
oostelijken hoek M rechts van het hardvan de Venkel- steenen paaltje met sponstraat en Nieuwe ning voor vloedplanken,
Haven te Zierik- 0,8.5 M. links van den
zee,
toebehoo- steenen dag van de deur,
rende aan N. L. I 2,77 M. onder den onderBrouwer, gemerkt kant van den voorsprong
D, 140,
der tweede verdieping,
ongeveer 0,28 M. boven
de bestrating.

RONDE LJzEREN BOUT.

3,514

7

ZIERIKZEE.
Zuidelijke- of voorgePakhuis op den vel, links van de deur;
oostelijken hoek de linkerkant 0,62 M.
van de Venkel- rechts van den westestraat en Nieuwe lijken zijgevel, de onderHaven te Zierik- kant 5 lagen metselwerk
zee,
toebehoo- boven den ronden ijzeren
rende aan N. L. bout.
Brouwer, gemerkt
D. 140.

PEILMERKSTEEN

3,847

11

ZIERIKZEE.
Uitwateringsduikersluis van den
polder ~chouwen,
!renaamd "Westhavensluis", aan
de Nieuwe Haven
van
Zierikzee,
onder den W esthavendijk.

met ingehakt hoogtecijfer van 2,50 M. +

H.W.

MIDDEN INGEHAKT KRUIS.

De steen is hoog 0,105
M. en breed 0,202 M.

Zuidwestelijke vleugel
NULPUNT DER
- 0,043
van het zuidoostelijk- of HARDSTEENEN PEILSCHAAL,
buitenfront, vlak bij ge- afgeleid uit de hoogte
noemd front; peilschaal der deelstreep 2,44 M.
verdeeld in centimeters. + A.P.
zonder opschrift, tellendé
van beneden A.P. tot
2,44 M. + A.P.
I
Tusschen de deelstre- ,
pen 1,50 M. en 1,70 M.
+ A.P. vertoont zich een
scheur.

0,000

+0,043
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~

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

Gemeente

I

Hoogte in M.
Omschrijving

Nadere

van het merk.

plaatsbeschrijving.

het merk.

I

ZIERIKZEE.
Uitwateringsduikersluis van het
district "de Zuidhoek", genaamd
"Oosthavensluis",
aan de Nieuwe
Haven van Zierikzee, onder den
Oosthavend~ik.

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

en plaats van

I

Noordwestelijk- of bUi-I'
tenfront ; 1,72 M rechts
van den achterkant der
linkerschotbalksponning ,
1,13 M. links van den
achterkant der rechterschotbalksponning , 0,31
M. onder den bovenkant
of 2 lagen metselwerk
onder den onderkant van
de dekzerk.
Metselwerk gescheurd.

RONDE IJZEREN BOUT.

2,595

RONDE IJZEREN BOUT.

4,243

RONDE BRONZEN KRUISBOUT.

4,652

RONDE IJZEREN BOUT.

4,22\)

iI
13

ZIERIKZEE.
Huis aan den
Oosthavendijk ,
behoorende bij de
steenbakkerij van
D. Q. Mulock
Houwer, ten westen van de basculebrug over het
Dijkwater ,
bewoond door T.
Willemse,
gemerkt D 581.

Noordelijke. of dijkgevel, nabij den oostelijken gevel, 0,37 M.
rechts van den oostelijken gevel, 1,87 M. links
van den steenen dag van
het oostelijk raam, 1,1931
M. onder den onderkant
van den knoop van het
bovengelegen anker, 0,15
M. boven den bovenkant
van het plint, ongeveer
0,75 M. boven beganen
grond.

ZIERIKZEE.
Noordelijke- of dijkHuis aan den gevel; 0,34 M. rechts van 'I
Oosthavendijk ,
den oostelijken gevel,
behoorende bij de 1,89 M. links van den
steenbakkerij van steenen dag van het
D. Q. Mulock oostelijke raam, 0,784 M.
Houwer, ten wes- I onder den onderkant van
ten van de bas- den knoop van het boculebrug over het vengelegen anker, 9 lagen :
Dijkwater ,
be- .metselwerk boven den
woond door T. bovengenoemden ronden
Willemse ,
ge- I ijzeren bout, 0,5,1'> M.
merkt D 581.
boven den bovenkant van
het plint.

lEi

ZIERIKZEE.
Gebouwtje voor
de registreerende
peilschaal
aan
den Westhavendijk
van
de
Nieuwe
Haven
van Zierikzee.

Zuidoostelijke binnenwand van den peilput;
1,15 M. rechts van den
noordoostelijken binnenwand, 0,97 M. links van
den zuidwestelijken binnenwand, 0,33 M. onder
den bovenkant van den
onderdorpel der deur.

16

122
Merken
der
Volg~
nauwkeurignum- heidsmer. water·
passingen.
I
I

16

I
!

I

I
I
I

I

Hoogte in M.

I

Gemeente

I

Nadere

en plaats van

Omschrijving

II

plaatsbeschrijving.
het merk.

I

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

van het merk.

I

I

I

i

I ZIERIKZER.
I
Gebouwtje voor
de registreerende
peilschaal
aan
1
den WesthavenI
dijk
van
de
Nieuwe Haven
van Zierikzee.

I
I

I

I!

Linkerhoekpilaster van
RONDE IJZEREN BOUT.
den zuidoostelijken- of
voorgevel; 0,16 M. rechts
van den linkerkant van
den pilaster, 0,16 M.
links van den rechterkant
van den pilaster, 0,27 M.
of 4 lagen metselwerk I
boven het plint, ongeveer I
0,82 M. boven beganen
I
grond.

I
4,865 I

I

I

I
I

I
I
I

I

I

ZIERIKZEE.
Gebouwtje voor
de registreerende
peilschaal
aan
den Westhavendijk
van
de
Nieuwe Haven
van Zierikzee.

17

Linkerhoekpilaster van I RONDE BRONZEN KRUIS- 1 5,349
den zuidoostelijken- of.
BOUT.
voorgevel; 0,14 M. rechts
I
van den linkerkant van
den pilaster, 0,18 M.
links van den rechterkant
I
van den pilaster, 8 lagen
I
I
metselwerk boven den
bovengenoemden ronden
ijzeren bout, 0,715 M.
I
boven het plint.
I

I
I

ZIERIKZEE.
Zuidoostelijke zijgevel;
Lichtwachterswo- 6,85 M. rechts van den
ning aan het zuid- zuidwestelij ken- of voorwestelijk einde gevel, 2,60 M. links van
van den Westha- den schuinen buitenkant
vendijk van Zie- van het contrefort van
rikzee , bewoond den achtergevel, ongeveer
door de wed. 0,52 M. boven beganen
J. Koreman, toe- grond.
behoorende aan
de
gemeente
Zierikzee,
gemerkt C 640.

18

RONDE IJZEREN BOUT.

4,918

I
I
I

I
ZIERIKZEE.
LichtwachterswoI
ning aan het zuidI
westelijk einde
van den WesthaI
vendijk van ZieI
rikzee, bewoond
door de wed. J.
Koreman, toebehoorende aan de
gemeente Zierikzee, gemerkt C
640.

19

I

Zuidoostelijke zijgevel;
6,84 M. rechtl:! van den
zuidwestel\iken of voorgevel, 2,55 M. links van
den schuinen buitenkant
van het contrefort van
den achtergevel, 9 lagen
metselwerk boven den
bovengenoemden ronden
ijzeren bout. ongeveer
1,05 M. boven beganen
grond.

RONDE BRONZEN KRUISBOUT.

5,373

I

I

i

123

I

Merken
der
Volg- nauwkeurignum- heidsmer. waterpasI singen.

Hoogte in M.
Gemeente
en plaats van

Nadere

Omschrijving

plaatsbeschrijving.

van het merk.

het merk.

ZIERIKZEE.
Lichtwachterswoning aan het zuidwestelijk
einde
van den Westhavendijk van Zierikzee, bewoond
door de wed. J.
Koreman, toebehoorende aan de
gemeente Zierikzee, gemerkt 0
640.

20

Noordoostelijke- of ach- I
tergevel, onder het tweede!
raam gerekend van den I
zuidoostelijken zijgevel; I
1,10 M. rechts van het
linkercontrefort, 0,80 M.
links van het rechter- I
contrefort, 0,86 M. onder I
den onderkant van den I
onderdorpel van het bo- I
vengelegen raam.
I

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

ANKERKNOOP.
BOVENKANT.

4,342

1

II

I

24

AD I 89

ZIERIKZEE.
St. Lievens Monstertoren te Zierikzee.

Zuidelijk contrefort van
de westzijde, rechts van I
den ingang, 1,49 M. rechts !
van den linkerkant van I
het contrefort, 1,64 M'I
links van den rechterkant
van het contrefort, 0,69 '
M. onder den onderkant I
van de profileering boven I
den sokkel, ongeveer 1,87
I M. boven beganen grond.

PIJPBOUT

3,390

25

AD t 90

ZIERIKZEE.
Westelijke borstweringsmuur van
den noordelijken
toegangsweg tot
de Nobelpoort te
Zierikzee.

Nabij den noordelijken
hoek van de westelijke- of
buitenzijde, 0,86 M. rechts
van den buitenkant der
schuine rollaag, 0,78 M.
onder den bovenkant der
horizontale rollaag of
negen lagen metselwerk
onder
den onderkant
daarvan, ongeveer 0,79
M. boven het talud.

RONDE IJzEREN BOUT.

1,503

I

I
I

Ol 245

1

I
I

--I

I

\

I

0----1

I
ZOUTELANDE.
Toren van de Protestantsche kerk.

[

I
I

I- - - - - -

GROOTE KRUISBOUT
en twee pijpbouten, een
514 millimeters er boven,
een 496 millimeters er
onder.

Links van den ingang:
0,24 M. rechts van het
contrefort, 1,02 M. boven
de sokkellijst.

------1

I

I

5,3i1

-_._----,

I

I

I
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LIJST

DER

GEMEENTEN, waarin verkenmerken voorkomen.

Bladz.

Bladz.

A.

H.

1

Arnemuiden

1, 2

Axel.

B.
Baarland .

3, 4

Biggekerke

4
5-8

Borssele

Bruinisse.

8-10
10-12
13, 14

Burgh.

15-17

Breskens .
Brouwershaven

C.
Cats.
Clinge.

20-22
23, 24

Colijnsplaat .
Cortgene .

36-39

's-Heer Arendskerke .
Hoedekenskerke

39-44
44--46

Hontenisse

46-51

Hoofdplaat

51-55

D.

K.

56

Kapelle
Kattendijke.

57-61

Kloetinge.

61-63
63
63, 64
64, 65

Krabbendijke
Kruiningen .

H.
Maartensdijk (St.)

65-71

Middelburg.

71, 72

25

Driewegen

55

Hulst

Koudekerke

17, 18
19
19

Cadzand

Haamstede

N.

25-27

Duivendijke .

72-74
74

Neuzen lTer)

E.
:h:lkeJ:zee

28, 29

Ellewoutsdijk

30-33

Nieuwerkerk

74, 75
75, 76

Noordgouwe
Noordwelle

G.
Goes

33, 34

's-Gravenpolder

34-36

Groede.

.

36

O.
Oostburg.
Oost- en West-Souburg

76, 77
77, 78

125

Bladz.

Bladz.

v.

P.
78
78-80
80-82

Philippine
Philipsland (St.)
Poortvliet

Veere

101-104

Vlissingen

105-109
110

Vrouwenpolder

R.

W.

82-85
85

Renesse
Rilland-Bath

Waarde

· 110-112

Wemeldinge

· 112-114
· 114-116
117

Westdorpe

s.

Westkapelle.

86-88
88-92
92-94
94
94, 95
95-97

Sas van Gent
Scherpenisse
Schoondijke .
Schore.
Sluis
Stavenisse

T.
Tholen

Wolfaartsdijk

IJ.

.

IJzendijke

119

z.
Zierikzee.

98-101

117
· 117, 118

Wissekerke

Zoutelande

· 119-123
123

I.
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