
  



De gemeentegrenzen van Maartensdijk 
werden volgens de daarvan opgestelde, 
bewaard gebleven documenten voor het 
eerst formeel opgemeten en vastgelegd 
op 26 april 1818. Of de bijbehorende 
werkzaamheden ook inderdaad op die dag 
en op de beschreven manier plaatsvonden, 

vastgesteld, is onzeker. Waarschijnlijk moeten 
we daarvoor teruggaan naar 1812. 

de voorbereidingen voor de instelling van 

Méthodique Verzameling, 
was vastgelegd hoe de landmeters te 
werk moesten gaan. Eerst werden van 

van de percelen. 

kadastrering van kracht. Aanvankelijk verliep 

waren pas in 1818 aan de beurt. Maarssen en 

de gemeente Maartensdijk verliep volgens 

het gemeentehuis van Maartensdijk om ‘de 
opneming te verrigten van de omtrekslijnen 
van de gemeente’ en de bevindingen 

Hendriksen. Een schout van een ‘gemeente 

de grensscheiding op te nemen van 
het grondgebied van de gemeente van 

doorgaans op een plek waar drie gemeenten 

Bepaling van de grenzen van 
Maartensdijk

Kees Floor



beginpunt volgde de groep de gemeentegrens 

aan de rechterhand. Eerst ging de tocht onder 

en door weilanden naar de Hollandsche 

en provinciegrens vervolgd. 

beschreven. Elke aanpalende gemeente kreeg 

. Enclaves waren volgens de 
bij de grensbepaling toegepaste regels niet 

weg dat aan de gemeente Maartensdijk 

van hogerhand nodig waren.

in Westbroek. Steeds was het landmeter 

drie gemeenten werden doorgestuurd naar 

de gouverneur van de provincie Utrecht J.M. 

De 

grensbepaling van de beide gemeenten 

weergegeven.

De beeldvorming

schetsten een tot de verbeelding sprekend 
relaas van een vermoedelijk lange dag met 

De wandeling ging namelijk niet alleen over 

Fig. 1 Figuratieve schets der grensscheiding tussen de 
gemeenten Maartensdijk en Achttienhoven. 



voortdurend overleg nodig met de 

programma voor een overvolle werkdag. Te 

Ongeloofwaardig

er tegenwoordig van uit dat de schouten en 

het traject langs de eigen gemeentegrens 
mee wandelden. Steeds als een nieuw 

beter hanteerbaar waren dan de ongeveer 15 

de présence gaven.

gemeente als Utrecht met een omtrek van 

wat goede wil nog wel kunnen geloven dat 

moest men ook nog heen en teruglopen van 
het gemeentehuis aan de Kerkdijk naar het 

bij de Westbroekse molen voor Westbroek en 

procedure van 
het vastleggen 

één etmaal kon 

was niet te doen.



kanton Maarssen in een hoog tempo om 
de andere dag een volgende gemeente. De 

van grensbepaling op één werkdag niet klopt. 

ondertekening namelijk al achterhaald. Ze 

die datum waren onder andere Abstede 

de genoemde Utrechtse buitengemeenten. 

grensbepaling van Maartensdijk wel de 

Maartensdijk met Westbroek werd daardoor 

westgrens van Maartensdijk 
in het kader linksboven nog aangegeven dat 

het om de grens met de inmiddels daarvan 



Vaststelling grenzen in 1812

in het Frans 

bepaald en vastgelegd.

bepalen van de gemeenten in het kanton 

geldende procedure voor de eerste maal 

brengen van gemeenten gevolgd moesten 
worden.

Westbroek

de Fransen was samengevoegd met 

grensbepaling is opgesteld. Dat blijkt onder 
andere uit een bijlage bij het vergelijkbare 
document van buurgemeente Zuilen uit 

een gebiedsruil werd 
beklonken tussen Zuilen en 

gemeente lag vrijwel 
geheel op de rechteroever 

stukje grond van nog geen 
3 hectare bij de voor het 
overige in Zuilen gelegen 

op de linkeroever van de 

Westbroek besloten dit 
gebied bij Zuilen te trekken. 

een even groot stuk land bij 
het huis de Klop overgaan 



gelegen en inmiddels als ‘bouwland genaamd 

veranderd was.

Maartensdijk

grensbepaling opgesteld. Alle gemeenten in 

men mag aannemen dat met name in de 

beginperiode de regels strikt werden gevolgd. 
De registers van uitgaande stukken van de 

Kaart van de Gemeente van Maartensdijk

geleegen in de Provincie van Utrecht

volgens de Perceels Gewijze Plans voor het 

Kadaster van die Gemeente 

Opgemaakt in den Jaare 1813 en 

Herzien in den Jaare 1819

op Last van

Den Heere Six van Oterleek, 

Minister van Financien

onder administratie van

Den Heer J M van Tuyll van Serooskerke 

Gouverneur

Den Heer M J Eyck van Zuijlichem 

Burgemeester

En onder directie van

De Heer J de Kock directeur der directe 

Door J B van Zijlmans Land Meter der Eerste 

Classe

Na dezelve gecopieerd 20 Maart 1823



gemeente Utrecht geven het overtuigend 

Maartensdijk’ verwacht en de maire van 

verbaal van grensbepaling steeds suggereren 
was er in dit geval dus sprake van minstens 

van het gemeentehuis naar een punt op de 

bespaard. 

grens met Utrecht. Dat geldt nog sterker voor 

Dat de grensbepalingen inderdaad doorgang 
vonden blijkt uit een klacht die drie weken 

en Westbroek werden volgens de daarvan 

Het is onwaarschijnlijk dat de hele procedure 
in een dag kon worden doorlopen en dat de 

plaatsgevonden van Maartensdijk en 

Verantwoording
-

chiefstudie in het Utrechts Archief en het 
RHC Vecht en Venen. Een volledige bronver-
melding vindt u op www.stmaerten.nl.
Op onze website vindt u ook alle foto’s op 

Extra 

-   ‘De oude grenzen van Westbroek en 

     (St Maerten nr 10, 1993)
-   ‘Het kadaster van 1832’ van Dick Wijmer         
     (St Maerten nr 36, 2009). 
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