Bepaling van de grenzen van
Maartensdijk
Kees Floor
De gemeentegrenzen van Maartensdijk
werden volgens de daarvan opgestelde,
bewaard gebleven documenten voor het
eerst formeel opgemeten en vastgelegd
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brengen van gemeenten gevolgd moesten
worden.
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de Fransen was samengevoegd met
bepalen van de gemeenten in het kanton
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
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het huis de Klop overgaan

gelegen en inmiddels als ‘bouwland genaamd

veranderd was.
Maartensdijk
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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

beginperiode de regels strikt werden gevolgd.
De registers van uitgaande stukken van de
men mag aannemen dat met name in de

gemeente Utrecht geven het overtuigend

en Westbroek werden volgens de daarvan

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

Maartensdijk’ verwacht en de maire van
plaatsgevonden van Maartensdijk en
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(St Maerten nr 36, 2009).
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