
Eerste directie van Fortificatiën, Vesting Gorinchem, 1835 

Litt. A 

 

[1]Beschrijving der afscheidingen tusschen ’s Rijks militaire gronden en die welke bijzondere 

eigendommen uitmaken binnen en buiten de Vesting Gorinchem, opgemaakt ingevolge aanschrijving 

van de Algemeene Directie der Genie van den vijf en twintigsten junij achttien honderd vier en dertig 

Nummer drie en twintig. 

 

Tot deze beschrijving behoort een plan gemerkt Litt. B, geteekend naar de schaal van twintig Ellen op 

den duim waarop de afscheidingen met geel door gestippelde lijnen en door eenige limietpalen 

benevens andere vaste punten aangewezen zijn alsmede zes processen-verbaal gemerkt Litt. C, D, E, 

F, G en H, houdende bepalingen, welke ten aanzien der bedoelde afscheidingen door 

gemeenschappelijk overleg met sommige belanghebbenden, getroffen zijn. 

Alle afstanden zijn gerekend waterpas te zijn gemeten. 

 

Eerste Afdeeling 

Binnen de Vesting 

Limieten van ’s Rijks Fortificatie-werken, gronden en daarop gelegene gebouwen 

 

Eerste gedeelte: Van de Korenbrugsluis af tot de Arkelpoort 

Afscheidingspunten en palen Nummer een-drie en twintig 

 

Van het uiteinde der borstweermuurs op den [2] regter flankmuur van bastion Nummer één, loopt 

de scheidingslijn zuidwaarts in het verlengde der buiten zijde diens borstweermuurs tot aan den Zuid 

Oostenlijken hoek van den limietpaal Nummer één; welken hoek zich op zeven Ellen vijf en zestig 

duimen afstand van genoemd uiteinde bevindt; - vervolgens vanaf dien hoek, Westwaarts in eene 

regte lijn, lang vijf en twintig Ellen vijf en twintig duimen, loopende in de rigting van den 

Zuidwestelijken hoek van het blok huizen staande in gemeld bastion tot aan den Zuidwestelijken 

hoek van den limietpaal Nummer twee, zijnde de straat breedte tusschen dezen paal en de tegen 

overstaande huizen vier Ellen twee duimen; van dit punt, Noordwaarts, het beschot van het 

pakhuisje nevens de loods, waarin den sasmeester Laurens de Groot woont en de heining des tuins 

achter die woning gelegen volgende tot aan den Noordwestelijken hoek van den limietpaal Nummer 

drie, staande op twee en twintig Ellen twee palmen van den boven buiten rand des hooger gemelden 

borstweermuurs, en op zeven en twintig Ellen negen en tachtig duimen van den paal Nummer twee; 

waarna de scheiding met regte lijnen loopt in de rigting van de Noord Oostzijde van den limietpaal 

Nummer vier, waarvan het midden zich bevindt op tien Ellen twee en zeventig duimen van het laatst 

beschreven punt en op vijf Ellen vijf palmen van het blok huizen, hierboven gemeld; in de rigting van 

den Noord Oostelijken hoek van den limietpaal Nummer vijf, welke hoek zich op [3] acht Ellen zeven 

palmen afstand van het midden van paal Nummer vier en in het verlengde van het meermaals 

gemelde blok huizen, op twee Ellen van derzelver Noord Oostenlijken hoek bevindt; in de rigting, 

Westwaarts, naar de Noordzijde van den limietpaal Nummer zes, waarvan het midden op zeven Ellen 

drie en dertig duimen van voornoemden hoek en op vijf palmen van de heining des tuins gelegen is, - 

en in de rigting naar der Noord Oosthoek van den limietpaal Nummer zeven, zich bevindende op 

dertien Ellen veertien duimen afstand van het laatst beschreven punt, juist tegen den 

Noordwestelijken hoek van de heining des tuins waar langs de scheiding dan weder loopt tot aan het 

midden van den limietpaal Nummer acht gelegen op twee Ellen een en zestig duimen van het laatst 

beschreven punt en vervolgens  de kromte der glooijing volgende, door het midden der limietpalen 

Nummer negen, tien, elf en twaalf, staande aan den voet der glooijing van de oprit in de keel van 

bastion Nummer Een, achtervolgens op negen Ellen zes en tachtig duimen, tien Ellen drie en veertig 

duimen, veertien Ellen acht en veertig duimen en veertien Ellen twee en vijftig duimen, in regte 

lijnen gemeten midden op midden van elkander en daarenboven het midden van laatst genoemden 

paal in het verlengde van het voorfront van het huis toebehoorende aan Cornelis de Leur op vijf 



Ellenvan den Zuid Oostelijken hoek van [4] hetzelve, naast welken hoek mede in het verlengde van 

het voorfront, een limietpaal Nummer dertien gesteld is welkers Oostelijken kant zich op acht 

palmen van laatst gemeld huis verwijderd bevindt en waarvan de Zuidzijde de rigting aanduidt van 

den loop der scheiding tusschen deze paal en die gemerkt Nummer twaalf; blijvende vervolgens de 

scheiding evenwijdig op acht palmen afstand van de particuliere eigendommen tot aan de Westzijde 

van den limietpaal Nummer twintig, welke zich in het verlengde des voorfronts van het hoekhuis 

toebehoorende aan Jacobus van Ouwerkerk bevindt en waarvan de Noordzijde vier Ellen vijf en 

vijftig duimen van den steunmuur des walgangs der regter halve Courtine één en twee verwijderd is, 

doorloopen en wel langs de vlakken of zijden der limietpalen Nummer veertien, vijftien, zestien, 

zeventien, negentien en twintig, aan den kant der Fortificatiewerken en door het punt gemerkt 

Nummer achttien, zijnde het snijpunt van twee lijnen getrokken evenwijdig op acht palmen afstand 

aan de Noord en Westelijke muren van Stads Aschhok. De afstanden midden op midden tusschen de 

palen Nummer dertien, veertien, vijftien, zestien, zeventien, het punt Nummer achttien, en de palen 

Nummer negentien en twintig zijn achtervolgens negen Ellen acht duimen, zeven Ellen zeven palmen, 

zeven Ellen twee palm, twaalf Ellen vijf en zeventig duimen, negen Ellen [5] negen duimen, vijf Ellen 

twee palmen en acht en dertig Ellen drie en negentig duimen. 

In het verlengde der rigting tusschen de Noordzijdeder palen Nummer negentien en twintig 

loopt de scheiding, Westwaarts, tot het punt Nummer een en twintig, zich op twee Ellen negen 

palmen der Westzijde van laatst genoemden paal en vier Ellen zeven en twintig duimen van het 

binnenfront der Arkelpoort, bevindende; waarna dezelve weder Noordwaarts loopt volgens een lijn 

haaks met het front der poort getrokken, tot aan het punt Nummer twee en twintig gelegen op acht 

palmen van dat front en van daar, evenwijdig op acht palmen afstand van gemelde binnenfront der 

poort, tot het punt Nummer drie en twintig vallende in het verlengde van den Westelijken zijmuur 

van meergenoemd front. 

 De houten keet op een steenen voet en het belende houten pakhuisje staande op ’s Rijks 

gronden in bastion Nummer één nabij de Korenbrugsluis behooren even als die Sluis tot het beheer 

van het Amortisatie Sijndicaat; de tuin daarachter groot drie honderd vier en zestig vierkante Ellen, 

mede op de Vestinggronden gelegen, is, tegen betaling van eene jaarlijkse recognitie, aan den 

sasmeester Laurens de Groot tot weder opzeggens, afgestaan; de windkorenmolen, staande op de 

Schietkat binnen genoemd bastion, hebbende in middellijn, buitenwerks, ongeveer negen Ellen vijf 

[6] palmen, behoort aan den heere Abraham Boxman wordende dat bijzonder eigendom bepaald 

door den buitensten omtrek van dien molen; het poortiershuis staande op ’s Rijks grond daartoe 

tijdelijk afgestaan aan de Oostzijde van het binnen front der Arkelpoort behoort aan den poortier W. 

Hoogbruin eindelijk behoort aan den Stad Gorinchem de beide zinkputten waarvan een zich bevindt 

in de straat tegen het binnen front, de andere met een houten trap daarheen geleidende op de 

buitenglooijing des wals tegen de Westzijde der Arkelpoort,alsmede het houten Commiezen huisje 

staande op ’t Rijks grond dewelke daartoe tot wederopzeggens, afgestaan is, aan de Oostzijde der 

wacht boven die poort en de vier hardstenen sponningstijlen  in de regtstands muren onder de 

poort. 

Aan den eigenaar van den voornoemden Molen alsmedeaan den eigenaars van het aschhok en van 

den tuin gelegen aan de Oostzijde van dat hok is een overpad en uitweg verleendover de beide 

kapitale opritten, waarvan de eene naar de Kat in bastionNummeréén geleidt de andere een aanvang 

neemt bij het beschrevenpuntNummer een en twintig en tot aan den limietpaal Nummer twintig 

loopt, daarentegen is een diergelijk regt aan het Rijk verleend ten aanzien van den toegang, of de 

Strook Stads terrein begrepen tusschen de scheidingslijnen, twee en drie, drie en vier en de 

Oostelijke randvan het Steenen voetpad dat ongeveer twee Ellen en vijf palmen [7] breed is,gelegen 

voor en tegen de Oostzijde van het blok Stads huizen in gemeldbastion. 

Het zal aan niemand, zonder daartoe bekomen verlof van het Stedelijk Bestuuren van het 

Departement van Oorlog veroorloofd zijn om eenig gebruik te maken, van de Strooken gronds 

begrepen tusschen de particuliere eigendommen en de scheidingslijnen loopende tusschen de 

limietpalenof de punten Nummer vier,vijf,zes en zeven en vervolgens tusschen die gemerkt Nummer 



dertien tot en met Nummer twintig. Zullende het gras dat daarop mogt groeijen van Rijkswege te 

gelijk met dat staande op Rijks fortificatie gronden, gemaaid en weggeruimd worden. 

 

Tweede Gedeelte: Van de Arkelpoort tot de Kansepoort 

Afscheidingpunten en palen, Nummer drie en twintig-vier en vijftig (bis) 

Van het punt Nummer drie en twintig af loopt de scheiding volgens een rechte lijn tot aan het punt 

Nummer vier en twintig, hetwelk zich bevindt in het verlengde van den Westelijken Zijmuurvan het 

buiten front der Arkelpoort op drie Ellen vijf en twintig duimen afstand van dat front, waarnadezelve 

regthoekig met de lijn,drie en twintig-vier en twintig, zich Westwaarts wendt tot aan het midden de 

Zuidzijde van den limietpaal Nummer vijf en twintig zijnde een afstand van zes Ellen, twee [8] en 

zestig en een halve duim, vervolgens den voet der bomen glooiing van de oprit volgt tot aan het 

midden der Zuidzijde van de limietpaal Nummer zesentwintig welk midden drieEllenvijf palmen van 

den Noord Oostelijken hoek der schuur toebehoorende aan Christiaan Stapelkamp en op dertien 

Ellen acht en negentig duimen van het midden van den paal Nummer vijfentwintig verwijderd is en 

dan weder , in een regte lijn loopt, tot aan den Zuid Westelijken hoek van den limietpaal Nummer 

zeven en twintig, zich bevindende zijn op zes en zeventig Ellen, twee palmen van het midden des 

paals Nummer zes en twintig, en haaksgemeten elf Ellen van de nagenoeg evenwijdig aan de lijn 

Nummer zes en twintig en twintig-zeven en twintig,staande heining der tuinen, of zes Ellen drie 

palmen van de Oostelijken frontmuur van het hoekhuis zich bevindende in het verlengde der 

voornoemden lijn. 

Uit laatst gemelden hoek van paal Nummer zeven en twintig neemt dezelve eene Noord Westelijke 

rigting tot aan den Zuidwesthoek van den limietpaal Nummer acht en twintig gesteld juist aan het 

buiten boord der bermsloot op dertien Ellen vijf en veertig duimen van het laatst beschrevene punt 

en achttien Ellen zes palmen van den Zuidoosthoek van gemeld hoekhuis toebehoorende aan Joseph 

Columban Doswald. Waarna de lijn van scheiding midden door de voormelde bermsloot loopt tot aan 

den limietpaal Nummer drie en dertig welkers Zuid Oostelijken hoek zich op twee Ellen zes pal- [9] 

menvan de nabijgelegen heining op drie en vijftig Ellen acht palmen van den Noordwesthoek van het 

hoekhuis toebehoorende aan Cornelis Poldermans bevindt. Wordendeden loop van het buitenboord 

der voormelde Sloot welke gemiddeld drie Ellen vijf palmen bovenbreedte heeft door den 

limietpalen acht en twintig-negen en twintig – dertig-een en dertig-twee en dertig en drie en dertig, 

als hoofd punten derzelve bepaald zijnde der afstanden midden op midden tusschen de voornoemde 

palen achtervolgens, naar regte lijnen, gemeten, drie en vijftig Ellen en vijftig duimen, vijf en vijftig 

Ellen vier en zestig duimen, een en twintig Ellen zeven palmen, drie en veertig Ellen, twaalf duimen 

en vijtig Ellen een en dertig duimen. 

Van den beschreven hoek des paals Nummer drie en dertig volgt de Scheiding in regte lijnen 

westwaarts den voet der glooijing van den walgang tot aan den Noord Oostelijken hoek van den 

limietpaal Nummer vier en dertig dewelke van den laatst voorgaande vier en veertig Ellen zeven 

duimen en van de naast bij gelegen heining der tuinen, twee Ellen zeven palmen  haaks gemeten;  

gesteld is; tot aan den Noord Westelijken hoek van den limietpaal Nummer vijfendertig die van laatst 

genoemden negen Ellen acht en vijftig duimen en van den Noordwestelijken hoek van het hoekhuis 

hooger gemeld één el verwijderd staat, tot aan den Zuid Oostelijken hoek [10] van den limietpaal 

Nummer zesendertig zijnde een afstand van twee Ellen vijf en dertig duimen haaks met de lijn vier en 

dertig-vijf en dertig gemeten tot aan den Zuidwestelijken hoek van den limietpaal Nummer zeven en 

dertig, staande op honderd twaalf Ellen vijf en veertig duimen van laatstgenoemden paal en op 

veertien Ellen vijf en twintig duimen van den Noord westhoek van het hoekhuis toebehorend aan 

Jasper van Gelderen, tot aan den Noord Oosthoek van den limietpaal Nummer acht en dertig, zijnde 

een afstand van vier Ellen zeven duimen en staande tien Ellen achttien duimen van den hoek van 

genoemden huis, en tot aan het midden der Zuidzijde van den limietpaal Nummer negen en 

dertig,welk midden van het punt Nummer acht en dertig twaalf Ellen vijf duimen en van den 

Noordwesthoek van laatst genoemd hoekpunt zeventien Ellen, vijf duimen verwijderd staat zijnde de 

kortste afstand tussen die zijde en het boven buiten boord van Stads uitwatering zes Ellen vier 

palmen. Waarna dezelve lang de Zuid Westzijde van den limietpaal Nummer veertig welkers midden 



twaalf Ellen een en vijftig duimen in een regte lijn gemeten van het midden des paals Nummer negen 

en dertig en zeven Ellen vijf palmen van den Zuid Oostelijken hoek der Koepel, toebehorende aan 

Maria Cornelia van Nieuwland of vijf Ellen zeven palmen,kortste afstand van gemeld buitenboord der 

Stads uitwatering verwijderd is, de kromte langs [11] den voet des walgangsvolgt tot aan den Zuid 

Westelijken hoek van den limietpaal Nummer een en veertig,dewelke vier Ellen zeven palmen, mede 

in een regte lijn gemeten, van het midden des paals Nummer veertig en zeven Ellen, drie palmen van 

den Noord Oosthoek der voornoemdeKoepel gelegen is. Van dit laatst beschreven punt loopt dezelve 

Westwaarts juist in het verlengde der Noordzijde van die Koepel tot aan den Noordwestelijken hoek 

van den limietpaal Nummer twee en veertig zijnde een afstand van vijf Ellen vijf en veertig duimen, 

waarna zij weder door het midden van de voornoemde bermsloot, welke gemiddeld drie Ellen vijf 

palmen breed is , loopt tot aan den Noord Oostelijken hoek van den limietpaal Nummer zes en 

veertig die juist op het punt van Scheiding dezer Sloot, de Stads uitwatering , even als den paal 

Nummertwee en veertig aan het buiten boord der Sloot gesteld is. Zijnde overigens den loop van het 

buiten boord der genoemdenSloot,door de limietpalen, Nummer twee en veertig-drie en veertig –

vier en veertig-vijf en veertig en zes en veertig als hoofdpunten, derzelve aangewezen. De afstanden 

tusschen deze laatstgenoemden punten zijn midden op midden, achtervolgens drie en dertig Ellen, 

vijf en negentig duimen, drie en veertig Ellen negenentachtig duimen,acht en veertig Ellen zes 

palmen en vijf en vijftig Ellen vijf en tachtig duimen. 

Daarna loopt de scheidingslijn langs het bui- [12] tenof Westelijk bovenboord der Stads uitwatering, 

eerst tot aan den limietpaal Nummer zeven en veertig, staande midden op midden van paal Nummer 

zes en veertig, een en tachtig Ellen, zes en dertig duimen en dan tot aan den Zuid Oostelijken hoek 

van den limietpaal Nummer acht en veertig zijnde van het midden van laatstgenoemden paal een 

afstand van zes en twintig Ellen, vijf en dertig duimen. Van dezen hoek der paals Nummer acht en 

veertig, loopt dezelve Zuid-ZuidWwaarts in eene regte lijn,naar de Zuid Oostelijken hoek van den 

voet des Noordelijken vleugel muurs van de zoogenaamde Melkheul waarbij een limietpaal Nummer 

negen en veertig gesteld is welkens Noord Oosthoek op zeven Ellen twee palmen van den 

Zuidwesthoek  van het hoekhuis toebehorende aan de Weduwe D.Roozenburg en zestien Ellen twee 

palmen van het punt Nummer acht en veertig verwijderd staat.Vervolgens loopt de scheiding met 

regte lijnen rakelings langs de Oostzijde des deksteens  gemerkt Nummer vijftig, liggende op den 

voet van den zuidelijken vleugelmuur der voormelde heul, tot aan den Zuid Oostelijken hoek van de 

limietpaalNummer een en vijftig staande op drie Ellen afstand van den Noordwest hoek, gemerkt 

Nummer en vijftig (bis), van het Achterhuis toebehorende aan Adrianus van Alphen en op elf Ellen 

twee duimen van het beschrevene punt van paal Nummer negen en veertig;Westwaarts tot aan den 

Zuid Ooste- [13] lijkenhoek  van den limietpaal Nummer twee en vijftig, staande aan den voet der 

glooiing van den walgang op Zeventien Ellen zes en veertig duimen van het punt Nummer een en 

vijftig en op vier Ellen vijf palmen van het vlak des afgeplatten hoeks gemerkt Nummer twee en 

vijftig(bis) van den Stal toebehoorende aan laatst genoemden eigenaar, ZuidZuid Westwaarts, de 

voormelde glooijing volgende tot aan een punt, gemerkt Nummer drie en vijftig, gelegen in het 

verlengde der Noordzijde van den regten profilmuur der Kansepoort op drie Ellen acht palmenvan 

het binnen front dier poort, op vier en twintig Ellen zeven palmen van het punt Nummer twee en 

vijftig en op zes Ellen vier en zeventig duimen van den Zuidwesthoek, gemerkt Nummer drie en 

vijftig(bis) van den genoemden stal en westwaarts,het zoo even genoemdeverlengde des regter 

profilmuurs van de poort volgende tot aan het punt Nummer vier en vijftig gelegen op acht palmen 

van gemeld binnen front, waarlangs de scheiding eindelijk evenwijdig volgens de lijn vier en vijftig en 

vier en vijftig(bis)loopt tot in het verlengde der Zuidelijke Zijde van den linker profilmuur der 

voormelde poort. 

Het terrein begrepen tusschen de beschrevene lijnen een en vijftig-twee en vijftig, twee en vijftig-

drie en vijftig en regte lijnen, loopende van punt [14] Nummerdrie en vijftig regt naar en tot op acht 

palmen van den hoek des stals bij Nummer drie en vijftig (bis) vervolgens evenwijdig op acht palmen 

van den Westelijken Zijmuur van gemelden Stal tot een punt bij den hoek gemerkt Nummer twee en 

vijftig(bis) vallende in het verlengde eener lijn getrokken van af den hoek gemerkt Nummer een en 

vijftig(bis) tangens aan de afplatting van den laatst gemelden hoek deze lijn tusschen de punten twee 



en vijftig(bis) en een en vijftig(bis) volgende en eindelijk de lijn de lijn tusschen de punten een en 

vijftig(bis) en een en vijftig, is een gemeenschappelijk eigendom van het Rijk en van de Stad 

Gorinchem; moetende de beide partijen ieder voor de helft in het onderhoud daarvan voorzien. 

Zullende het overigens zonder bekomen verlof van die beide partijen niet veroorloofd zijn om 

gebruik te maken, tot uitbouw of tot het plaatsen van het belemmerende verzamelingen hoe ook 

genaamd op het Strookje terrein begrepen tusschen de lijnen een en vijftig(bis),twee en vijftig(bis) en 

drie en vijftig(bis) en de naastgelegen particuliere eigendommen. 

De houten duiker  loopende van af het binnen front der Melkheul onder door de hoofdgracht naar de 

groote Schelluinse vliet met het houten opstaand werk tegen voornoemd binnen front en de beide 

hard steenen sponningen zich bevindende in de profilmuren dezer heul behooren aan het Stedelijk 

bestuur hetwelk het regt bezit om daarmede in met de voornoemde duiker te werken, de heul in 

geval van nood af te [15] dammenen ketting molens wederzijdsch van dezelve op de walgangen, op 

de glooijingen en op de opritten te plaatsen mits vooraf den Eerstaanwezenden Ingenieur daarvan te 

verwittigen. 

Ook behooren aan de Stad Gorinchem de vier hardsteenen sponningen in de Kansepoort 

muren.Overigens is aan dat Bestuur,tot wederopzeggensafgestaan, de Strook grond langs den binnen 

voet der Courtine drie en vier om daarop mest hoopen te plaatsen. 

Aan het Rijk behoort de hardsteenen pomp staande op Stads grond nagenoeg in het verlengde der 

Westzijde van den linker profilmuur der Kansepoort. 

Aan de eigenaren der tuinen gelegen binnen bastion Nummer twee zijn vier, aan die der tuinen 

binnen bastion Nummer drie, een, aan die der tuinen gelegen aan de Oostzijde der Stads uitwatering 

achter de Courtine drie en vier,drie uitwegen en overpaden van de Rijks binnen bermen verleend 

namelijk: 

Twee tusschen de limietpalen Nummer acht en twintig en negen en twintig; één tusschen  de 

limietpalen Nummer negen en twintig en dertig; één tusschen de limietpalen Nummer twee en 

dertig en drie en dertig; één tusschen de limietpalen vijf en veertig en zes en veertig;één tusschen de 

limietpaden zes en veertig en zeven en veertig, en één nabij elk der limietpalen ,Nummer zeven en 

veertig en achtenveertig. 

Het Rijk bezit regt van overpad en uitweg over de Strooken gronds aansluitende tegen de lijnen van 

de scheiding tusschen de punten Nummer vier en twintig [16] toten met Nummer acht en twintig, en 

over die aansluitende tegen de lijnen van scheiding tusschen de punten Nummer drie en dertig tot 

en met Nummer twee en veertig. 

Derde Gedeelte: Van de Kansepoort tot de Waterpoort 

Afscheidingspunten en palen Nummervier en vijftig (bis)- honderd en een. 

Van het punt Nummer vier en vijftig (bis) loopt de scheiding, met regte lijnen tot aan het punt 

Nummer vijf en vijftig gelegen op drie Ellen zeven palmen van het binnen front der Kansepoort en in 

de rigting tusschen dat punt en den Noordwest hoek van het hoekhuis toebehorende aan Pieter 

Smits, dan Zuidwaarts langs de Oostzijde van den limietpaal Nummer zes en vijftig, welkers midden 

van het puntvijf en vijftig Negentien Ellen acht duimen en van den Noord Westelijken hoek van het 

schuurtje, toebehoorende aan Bernardus Verhulst, vijf Ellen vijf palmen of regthoekig gemeten 

zeventien Ellenzeven en zeventig duimen van den achterkant des borstweermuurs op de linker 

Courtine muur drie-vier geplaatst is, en vervolgens tot den Zuid Oostelijken hoek van den limietpaal 

Nummer zeven en vijftig zich bevindende  aan  het buiten boord der binnen bermsloot op dertig Ellen 

vijf en twintig duimen van het midden deslaatst genoemden paals en zes Ellen, haaks gemeten van 

de heining om de nabijgelegen tuinen.Waarna dezelve midden door de vernoemde bermsloot[17] 

loopttot aan den Noord Oostelijken hoek van den limietpaal Nummer zestig, staande juist in het 



verlengde der Westzijde van het meest westelijk gelegen huisje toebehoorende aan Cornelis van 

Nispen.  

Het beloop van het buiten boord dezer Sloot, welke gemiddeld drie Ellen bovenbreedte heeft, wordt 

door de limietpalen Nummer zeven en vijftig - acht en vijftig - negen en vijftig en zestig als 

hoofdpunten bepaald;de afstanden midden op midden tusschen deze laatstgenoemde palen zijn 

achtervolgens zes en veertig Ellen vijf en twintig duimen, zes en veertig Ellen, zeven en tachtig 

duimen, en een en vijftig Ellen acht en veertig duimen. 

Van den beschreven hoek van paal Nummer zestig loopt dezelve volgens regte lijnen rakelings langs 

de zijde, geteekend zestig - een en zestig,een en zestig-twee en zestig, twee en zestig-drie en zestig 

en drie-en zestig - vier en zestig van de lijnbaan huisjes toebehoorende aan laatst genoemden 

eigenaar; zijnde de afstanden tusschen die punten achtervolgens vijf Ellen negen palmen;zes Ellen 

vier en zeventig duimen;zes Ellen vier en zeventig duimen; vier Ellen, vijf en twintig duimen en twee 

Ellen vier palmen; in den uitspringenden hoek Nummer twee en zestig en op den uitspringenden 

hoek Nummer vier en zestig is een limietpaal gesteld. 

Loopende vervolgens de scheidingslijn van laatst gemelden uitspringenden hoek Nummer vier en 

zestig naar den Noord Oostelijken hoek van den limietpaal Nummer vijf en zestig, zijnde een afstand 

van één el vier palmen, terwijl dien paal met de Oostzijde juist aan den voet der binnen [18] glooijing 

van de Courtine vier-vijf op negen Ellen zeven palmen haaks gemeten van het Westelijk boven boord 

der Sloot loopende langs de lijnbaan gesteld is. 

Nu volgt dezelve weder met regte lijnen Oostwaarts dezen voet tot aan het midden der Oostzijde van 

den limietpaal Nummer zes en zestig, zijnde een en tachtig Ellen acht en veertig duimen van Nummer 

vijf en zestig en zeven Ellen zeven palmen van gemeld boord der Sloot verwijderd;-  tot aan den 

Zuidwesthoek van den limietpaal Nummer zeven en zestig, zich bevindende op elf Ellen vijftien 

duimen van het midden van paal Nummer zes en zestig en zes Ellen van genoemd boord der Sloot, -

tot aan de Noord Oostelijken hoek van den limietpaal Nummer acht en zestig zijnde twee Ellen zeven 

en negentig duimen van het punt Nummer zeven en zestigen twaalf Ellen vijf palmen van den 

Zuidwestelijken hoek der Koepel toebehoorende aan Abraham Boxmanverwijderd,- tot aan de Zuid-

Oostelijkenhoek van den limietpaal Nummer negen en zestig staande op zes Ellen vijftien duimen van 

het punt Nummer acht en zestig en, altoos haaks gemeten,op vijf Ellen vijf palmen van gemeten 

boord der Sloot;- tot aan den Noord Westhoek van den limietpaal Nummer zeventig, gesteld op twee 

Ellen vijf en vijftig duimen van het punt Nummer negen en zestigen drie Ellen één palm van de 

voornoemde Sloot of van de Oostzijde van den houten duiker aldaar; - tot aan het midden der 

Oostzijde van den limietpaal [19] Nummereen en zeventig zich bevindende op zeventien Ellen negen 

duimen van het punt Nummer zeventig en vier Ellen vijf palmen van het genoemden boord der Sloot 

en tot aan den Zuid Oostelijken hoek van den limietpaal Nummer twee en zeventig zijnde acht en 

vijftig Ellen en veertig duimen van het punt Nummer een en zeventigen drie Ellen vier palmen van 

het meermaals genoemde boord der Sloot gesteld. 

Volgende alsnu de scheidingslijn den voet der afronding van de hooger gemelde binnenglooijing tot 

aan den limietpaal Nummer drie en zeventig, dewelke volgens die ronding gemeten, op acht Ellen, 

zes en zeventig duimen van het punt Nummer twee en zeventigen ter plaatse alwaar de 

binnenvoetsche Sloot die gemiddeld drie Ellen breedte heeft, in aanraking met de voormelde 

glooijing komt gesteld is,- het midden dezer binnenvoetsche Sloot zich bevindende juist aan den voet 

der binnen glooiing van de watergangen der regter face en regter flank van bastion Nummer vijf tot 

aan de palenfundering staande om de Koepel en den ijskelder achter de spits van bastion Nummer 

vijf,toebehoorende,met die palissadering aan Christoffel Bierwagenrakelings langs deze palissadering  

tot het midden der voormeldeSloot aan de oostzijde derzelve; - het midden dezer Sloot,gelegen aan 

den voet der binnen glooijing van de walgangen der linker face en flank van gemeld bastion en der 



oprit achter de Courtine vijf-zes,[20] tot aan de particuliere palissaderingbij het uiteinde over dezelve 

gesteld en rakelings langs dit eindje palissadering tot aan den Noord Oostelijken hoek van den 

limietpaal Nummer een en tachtig die bij hetuiteinde der particuliere palissadering staande in het 

verlengde der huizen van de nieuw Stad straat op acht Ellen twee palmen van het uiteinde dier 

huizen gesteld is. 

Wordende de voornoemde vakken binnenvoetsche Sloot en palissadering achter de spits van bastion 

Nummer vijf, als hoofdpunten bepaald door de rakelings daar naast gestelde limietpalen Numeros 

drie en zeventig-vier en zeventig -vijf en zeventig -zes en zeventig-zeven en zeventig-acht en 

zeventig- negen en zeventig en tachtig,welke achtereenvolgens midden op midden volgens regte 

lijnen gemeten behalve achterlangs de palissadering waarlangs de lijnen gemeten zijn,twee en vijftig 

Ellen zes duimen,zeven en veertig Ellen vijf en zeventig duimen,twaalf Ellen vijf en tachtig duimen, 

vijftien Ellen twee en vijftig duimen, twee en vijftig Ellen drie en dertig duimen, zes en vijftig Ellen 

zestig duimen en acht en twintig Ellenzeven en vijftig duimen van elkander staan; zijnde de afstand 

tusschen het midden van den laatstgenoemden paal en den beschreven hoek van den paal Nummer 

een en tachtig, vier en twintig Ellen drie palmen. 

Van laatstgenoemden hoek af loopt dezelve Zuidwaarts mede in het verlengde der gemelde huizen 

van de nieuw Stad Straat tot aan den Noord [21] Oostelijken hoekvan den limietpaal Nummer twee 

en tachtig zijnde een afstand van vijf Ellen vijf palmen, en vervolgens door het midden der palen 

Numeros drie en tachtig-vier en tachtig – vijfentachtig en zes en tachtig langs den voet der 

binnenglooijing van den wal, achtereenvolgens gesteld op vijf Ellen drie en veertig duimen, acht Ellen 

vijftien duimen, tien Ellentwee en zestig en een halve duim en vijftien Ellen acht en twintig duimen 

midden op midden van den anderen volgens regte lijnen gemeten staande den paal Nummer zes en 

tachtig negen Ellen drie palmen van den Noord Westelijken hoek van het hoekhuisje toebehorende 

aan Antonie Peters van der Velde bij het begin der binnenvoetsche Sloot,breed gemiddeld drie Ellen, 

zich bevindende aan den voet der binnen glooijing van het linker gedeelte der Courtine vijf-zes,door 

welkers midden de scheidingslijn loopt tot bij den voet of het uiteinde van den Noord Westelijke 

profilmuur der Stads heul, gelegen onder de groote oprit in de Keel van bastion Nummer zes ,zijnde 

de afstand midden op midden, tusschen laatst genoemden paal die aan het buiten boord der Sloot 

gesteld is en genoemden voet des profilmuurs gemerkt Nummer zeven en tachtig, drie en zeventig 

Ellen drie palmen. 

Nu volgt dezelve, de profilmuur tusschen de punten zeven en tachtig-acht en tachtig aan de Noord 

Noord westelijke zijde der voormelde heul, het geheele front dezer heul aan die zijde tot aan [22] het 

puntNummer negen en tachtig lang zesEllenzeven en dertig duimen;- de lijn, lang vijf Ellenéén palm 

tusschen dit punt en het midden der Oostzijde van den limietpaalNummer negentig makende een 

regte hoek met den tuinmuur waartegen dezelven op negentien Ellen twee palmen van den Zuidwest 

hoek der Rijks Affuitloods gesteld is; - Zuidwaarts de tuinmuur, de daaraanvolgenden houten 

tuinheining en het Zuid Zuid Oostelijke front der voormelde heul tot aan het punt Nummer een en 

negentig of het Zuidelijk uiteinde van dat front, zijnde langs die voorwerpen gemeten twaalf Ellen zes 

palmen van het midden des paals Nummer negentig gelegen;-de profilmuur van het punt Nummer 

een en negentig aansluitende,tot aan deszelfs uiteinde gemerkt Nummer twee en negentig, en het 

buiten of Zuidelijk bovenboord der Stads uitwatering tot aan het Westelijk frontvan den overwelfden 

duiker onder de straat voor het Tolhuis,welk boord door de limietpalen Nummer drie en negentig en 

vier en negentig,als hoofdpunten verzekerd is, zijnde de afstanden , midden op midden, in regte 

lijnen gemeten, tusschen de punten twee en negentig en drie en negentig, vijftien Ellen,- die drie en 

negentig en vier en negentig,vijftien Ellen,en tusschen Nummer vier en negentig en laatstgenoemd 

front des duikers vijf en tachtig Ellen drie en twintig duimen. 

Dan volgt de scheidingslijn den voet van het gemelde front tot aan den hoek gemerkt Nummer 

vijfennegentig welke dat front met den steunmuur des walgangs maakt; - de verticale snijdingslijn 



welke [23] diebeide muren bij dat punt maken tot aan den voet van den scheidingsmuur tusschen de 

puntenNummer vijfen negentig en vijf en negentig (bis) dewelke vijf Ellen vijf en dertig duimen lang 

is en aan het Rijk behoort;-de regte lijn haaks met voormelden muur uit het punt Nummer vijf en 

negentig getrokken,tot op acht palmen van den Westelijken gevel  van het Tolhuis, welk punt met 

Nummer zes en negentig gemerkt en vijf Ellen vijf palmen van het punt Nummer vijf en negentig of 

van de Oostzijde van hooger gemelden muur boven genoemden duiker, gelegen is;- de regte lijnen 

zes en negentig-zeven en negentig,zeven en negentig-acht en negentig,acht en negentig-negen en 

negentig, evenwijdig aan het voornoemde gebouwen deszelfs heiningmuur op acht palmen afstand 

getrokken, en eene lijn loopende langs den Noordelijken voet der Contreforten, staande tegen den 

heining muur in de Keel van het Oude Tolhuis bolwerk en, in diezelfde rigting Oostwaarts langs den 

Noordelijken rand van het rabat dat bij den Noordwestelijken hoek gemerkt Nummer honderd van 

het binnen front der Waterpoort te niet loopt eindelijk langs voormeld binnen front tot aan den 

Noord Oostelijken hoek gemerkt Nummer honderd en één, dezer poort. 

Zijnde het punt Negen en negentig of het snijdingspunt der verlengde beschrevene lijnen acht en 

negentig-negen en negentig en Negen en negentig-honderd vijf Ellen drie palmen van de 

tegenoverstaande huizen in de Tolsteeg en Zeven Ellen vier palmen van die in de Molenstraat altoos 

regthoe- [24] kig gemeten verwijderd. 

Aan de Stad Gorinchem behoort: 

De duiker onder de Courtine vier-vijf;- de heul met wederzijdsch daaraansluitende profilmuren onder 

de groote oprit in de Keel van het bastion Nummer zes;- de overwelfden duiker vanaf den muur 

gemerkt vijf en negentig en vijf en negentig(bis), tot aan de Oost Zuid Oostzijde van den Schiftkoker 

gemerkt litt. a, in het oude Tolhuis bolwerk en den overwelfden duiker van en met deszelfs binnen 

front gemerkt litt.b of den aanvang van het groote wulf  met deszelfe regt standmuren (bepaald door 

een verticaal vlak rakelings daaraan) en gemeld bolwerk onder de linkerflank van dat bolwerk en 

onder de Rijks Straat buiten de Waterport doorloopende tot aan de Oost Zuid Oost zijde van den 

Rijks Kaaimuur waarin en waarop bij het punt gemerkt litt. d hardstenen slagstijlen met steenen 

dekking en het vereischte houten staande werk met schuif aangebragt is dat almede aan de Stad 

behoort, enen, even zooals de schuif, in de voornoemde straat gemerkt litt. c,nabij den Zuid 

Oosthoek van het Kadewerkershuisje en boven genoemden duiker gelegen. 

De vierkante pelmolen staande binnen bastion Nummer zes, hebbende tien Ellen zijde behoort aan 

den Heer Klaas van der Koog wordende dat bij zonder eigendom bepaald door de buitensten omtrek 

van hetzelve. 

De houten deuren waarmede de kasten in de regtstands muren van de Waterpoort afgesloten zijn 

behoo- [25] renaan den Heer Leendert de Beer dezelve zijn aldaar bij mondelingsche vergunning 

gesteld, even als het gebruik dier kasten, tot wederopzeggens. 

Aan den eigenaar van den voornoemden molen en aan die van den tuin aansluitende tegen de 

scheidingslijn negentig-een en negentig, is een overpad en uitweg verleend over de meermaals 

genoemden Kapitale oprit in de Keel van bastion Nummer zes;terwijl aan het Dijk bestuur  van ’t 

Land van Arkel beneden de Zouwe ingeval van nood bij hoogwater en ijsgangen, niet alleen een 

soortgelijk regt verleend is over de kleine oprit bij het Tolhuis en verder over den walgang der regter 

flank van het Oude Tolhuis bolwerk tot bij de Spits van hetzelve, maar ook om in zoodanig geval een 

houten trap te stellentegen den bekledingsmuur van de genoemden face mits alvorens daartoe over 

te gaan, de Militaire Genie vooraf, zoo vroeg mogelijk daarvan te verwittigen en alle degradatien 

welke daardoor zouden kunnen ontstaan, op de eerste aanmaning vanwege de Directie van 

Fortificatien te herstellen. Ook is aan voornoemd Dijk bestuur vergund en daartoe een sleutel van de 

kleine deur, zich bevindende in den heining muur in de Keel van het Oude Tolhuis bolwerk, 



overhandigd, om naar welgevallen met de Schuif staande in den Rijks Koker gemerkt Litt. a, boven 

den Stads duiker binnen voornoemd bastion te werken. 

Het Rijk bezit regt van overpad en uitweg over den Strook terrein gelegen ten Zuiden der Kansepoort 

[26] tusschende lijnen van Scheiding Nummer vijf en vijftig tot zeven en vijftig en de 

tegenovergelegene particuliere eigendommenalsmede over denStrook gronds aansluitende tegen de 

lijnen van Scheiding tusschen de punten Nummer vier en zestig tot en met Nummer drie en zeventig. 

 

Vierde Gedeelte: Van de Waterpoort tot de Dalempoort 

Afscheidingspunten en palen Nummer honderd en een - honderd zeven en veertig. 

Van den Noord Oostelijken hoek der Waterpoort, gemerkt Nummer honderd en één, af loopt de 

scheiding rakelings langs den Oostelijken zijmuur van den voormelde poorten van het daarop 

staande wachthuis tot aan den Zuidwestelijke hoek, gemerkt Nummer honderd twee, van het 

daartegen aansluitende huis toebehorende aan de Erve G. de Zeeuw JZ. welk punt even als de achter 

of Zuidzijde van het gedeelte van dat huis begrepen tusschen dit punt en het privaat gemerkt 

Nummerhonderd drie gemiddeld één el twaalf duimen haaks gemeten van de achterzijde van sRijks 

tegen overgelegen borstweer muur verwijderd is;- de achter of noordelijke zijde van den Ouden 

walmuur begrepen, tusschen de voornoemde poortmuur en den Zuidwestelijken hoek des regter 

aansluitmuurs van de Sluis in den havenmond, gemerkt Nummer honderd vier;-de Achter of 

Westelijke zijde van het havenwaarts inspringend gedeelte ouden walmuur, lang tusschen de punten 

honderd vier en honderd vijf van buiten [27] gemeten,ongeveer twee en twintig Ellen drie palmen;- 

de vóór of Oostelijke zijde van dien muur eerst tot aan de achter of binnen zijde bij het punt gemerkt 

Nummer honderd zes van hooger gemelden aansluitmuur der haven Sluis, zijnde eene lengte van vier 

Ellenéén palm en daarna de snijdingslijnen van dien aansluitende sluitmuur volgende tot aan den 

meermaals genoemden uithoek bij Nummerhonderd vier en eindelijk langs de voorzijde van den 

Ouden walmuur gelegen tusschen dat punt en de Waterpoort tot aan sRijks Kaaimuur buiten die 

poort. 

Behoorende alzoo die Oude walmuren ter voller dikte alsook de daarop staande borstweermuren ter 

voller hoogte, hoezeer op een gedeelte derzelve, over eene lengte van of het punt Nummer honderd 

drie tot aan dat gemerkt Nummer honderd zeven van ongeveer vijf en twintig Ellen eene loods en 

een privaat gesteld is, toebehorende aan de Erve de Zeeuw voormeld en overigens de achtergevels 

der particuliere huizen tusschen de punten honderd twee-honderd drie en honderd vijf-honderd 

zeven, op den achter rand ruiten,aan het Rijk hetwelk in tijd van Oorlog en ingeval van daaraan te 

doene herstellingen het vrije gebruik  daarvan aan zich houdt zonder immer eenige 

schadevergoeding toe te staan bij aldien door dat gebruik of in de gevallen van instorting door 

ouderdom als anderzinds eenige schade mogt worden veroorzaakt. Zijnde de afstand tusschen de 

achtergevels honderd vijf-honderd zeven en den achter kant van den voorgelegen borstweermuur 

gemiddeld drie en zeventig duimen haaksgemeten. [28]Thans tot deOostzijde van den havenmond 

overgaande vangt de lijn van scheiding aan bij den Zuid Oostelijken hoek gemerkt Nummer honderd 

acht, van den aansluitmuur der Sluis in dien mond dewelke tot het beheer van het Amortisatie 

Sijndicaat behoort; volgt de snijdingslijnen welke dien muur met den ouden walmuur maken tot in 

den Noord Oostelijken hoek van denzelven of den voet van den hoek gemerkt Nummer honderd 

negen des Noord of havenwaarts loopende, ouden walmuur; loopt verder Oostwaarts langs de 

buitenzijde van dien muur tot tegen de schuur of loods toebehoorende aan de Heeren Willem van 

Breda, Teunis van Breda, Martinus Willemstein, Cornelis van Andel, Daniel Duijzer en Gerrit Blankers, 

en volgt daarna de snijdingslijnen welke die muren met elkander maken tot aan den Zuidwesthoek 

van de voornoemde schuur of loods;zijnde de lengte van het gedeelte Ouden walmuur gelegen 



tusschen de Sluismuur of het punt gemerkt Nummer honderd negen en de gedachte loods, bij het 

punt gemerkt Nummer honderd tien, boven op gemeten, drie Ellen, drie palmen lang, terwijl de 

afstand tusschen het laatstgenoemden punt en voornoemde Zuidwesthoek der schuur twee Ellen 

twee palmen bedraagt. -Van dezen hoek af loopt de scheiding vervolgens met regte lijnen Zuidwaarts 

naar een punt, gemerkt Nummer honderd elf, zich bevindende op tien Ellen vijf en zeventig duimen 

van dien hoek en negen Ellen drie en tachtig duimen van den uithoek des ouden walmuurs gemerkt 

Nummer hon- [29] derd acht;-dan Oostwaarts naar een punt gemerkt Nummer honderd twaalf, 

vallende in het verlengde Zuidwaarts, der buitenzijde van het Contrefort aan de Oostzijde der 

Oliemolen toebehoorende aan de laatst genoemden eigenaren, zich bevindende op drie Ellen vijf en 

twintig duimen van de Zuidzijde van dat Contrefort, een el drie en zeventig duimen van den 

achterkant des nabijstaanden borstweermuurs en zestien Ellen vijf palmen van het laatst 

beschrevene punt Nummer honderd elf, waardoor de scheidingslijn tusschen de twee 

laatstgenoemden punten zich op tachtig duimen evenwijdig aan de Zuidzijde van voornoemden 

molen bevindt; - daarna volgt dezelve de reeds beschrevene lijn tusschen het punt Nummer honderd 

twaalf en den Zuid Oostelijken hoek van gemeld Contrefort; - de voet van dat Contrefort lang vier 

Ellen vier palmen tot aan den Noord Oosthoek van hetzelve gemerkt Nummerhonderd dertien;- de 

lijn tusschen dit punt in den Noord Oostelijken hoek van den limietpaal Nummer honderd veertien, 

lang vier en twintig Ellen drie en twintig duimen bevindende zich dezen hoek op tachtig duimen van 

den Noord Oosthoek van het pakhuis, toebehorende aan Jan Willem de Groot,en in het verlengde 

van het Noordelijk front van hetzelve gesteld; de lijn tusschen dit punt en den Noordwestelijken hoek 

van den limietpaal Nummer honderd vijftien lang vier Ellen vijf en zeventig duimen, zijnde dien hoek 

gesteld op tachtig duimen van en in het verlengde van [30] het noordelijk front der loods 

toebehoorende aan de weduwe Cornelis van Andel;- de regte lijn getrokken evenwijdig op gemiddeld 

acht palmen afstand der Westzijde van deze loods, lang een en twintig Ellen acht duimen tot aan het 

punt Nummer honderd zestien, vallende in het verlengde der voetlijn van het Zuidelijk front der 

genoemde loods, op acht palmen van den Zuidwestelijken hoek derzelve, bij welke hoek een 

limietpaal gesteld is welkens NoordWesthoek zich op elf Ellen twintig duimen, haaks gemeten van de 

achterzijde des nabijstaanden borstweermuurs of vier Ellen zeven palmen van den hoek genummerd 

Nummer honderd dertien van het Contrefort der Oliemolen verwijderd bevindt; vervolgens den voet 

der Zuidelijke of achtergevels en heiningen der particuliere huizen en tuinen eerst tot aan den Zuid 

Oosthoek van het huis, toebehorende aan de Weduwe voornoemd gemerkt Nummer honderd 

zeventien gelegen op vier en twintig Ellen vijf en zestig en een halve duim van het punt Nummer 

honderd zestienen negen Ellen zeven palmen van de achterzijde van de meergemelden 

borstweermuur zijnde de walgangs breedte verwijderd is, en daarna tot aan denNoord Oostelijken 

hoek van den limietpaal Nummer honderd achttien, die op dertig Ellen vier en twintig duimen van 

laatstgenoemd punt en negen Ellen vijf en twintig duimen altoos haaks gemeten,  van den achterkant 

des borstweermuurs juist aan en tegen den Zuid Oosthoek van het huisje toebehoorende aan de 

Erven van Cornelis Seele gesteld is. - Nu volgt de lijn van scheiding den voet der binnen [31] glooijing 

van den walgang, in een regte lijn Noord Oostwaarts tot aan den Noord Oosthoek van den limietpaal 

Nummer honderd negentien, zijnde vijf en twintig Ellen van den beschreven hoek van paal Nummer 

honderdachttien en veertien Ellen veertien duimen, regthoekig gemeten van den boven buiten rand 

des bekleedingsmuurs van de linker halve Courtinetusschen het Oude Tolhuis bolwerk en bastion 

Nummer zeven gesteld;- dan Noordwaarts de lijn tusschen laatst genoemd punt en den Zuid 

Westelijken hoek van den limietpaal Nummer honderd twintig, lang drie Ellen welke paal met 

deszelfs  Zuidzijde gesteld is tegen de particuliere beschoeiing van de oprit aldaar waarlangs de 

scheidingslijn weder rakelings in eene regte lijn loopt tot aan den Noordwestelijken hoek van den 

limietpaal Nummer honderd een en twintig staande op dertien Ellen zeven en dertig duimen van het 

punt Nummer honderd twintig, en, haaks gemeten, twaalf Ellen twee en dertig duimen van 

voormelden buiten rand des muurs van de gedachte Courtine; vervolgens rakelings langs den Zuid 

Oostelijken rand of voet van de daaraanvolgende particuliere beschoeijingen  steunmuurtjes, 

trappen,huizen of pakhuizen en om den voetmuur des traps lang drie Ellen en breed vijf en negentig 

duimen zich bevindende vóór het huis, toebehorende aan Jan Pieter de Leur, eerst tot aan den Noord 



Oosthoek van den limietpaal Nummer honderd twee en twintig, dewelke zich in eene regte lijn 

gemeten vijftien Ellen zes en negentig duimen van het punt Nummer honderd een en twintig en 

veertien Ellen[32] vier duimen van den boven buiten rand van de voormelden bekleedingsmuur 

verwijderd bevindt, vervolgens Zuidwaarts tot aan den Noord Oosthoek van den limietpaalNummer 

honderd twee en twintig bis, gelegen op twee Ellen vier en zestig duimen van het punt Nummer 

honderd twee en twintig en dan weder in eene nagenoeg regte lijn tot aan den Zuid Westelijken 

hoek van den limietpaal Nummer honderd drie en twintig, staande juist tegen den Zuid Oosthoek der 

schuur toebehoorende aan Jan Pieter de Leur, zeven en twintig Ellen vijf en negentig duimen van het 

punt Nummer honderd twee en twintig (bis) en vijftien Ellen vijf en tachtig duimen van den regter 

flankhoek van bastion Nummer zeven,uit den buitenkant der rollaag  gemeten. 

Tusschen laatstgenoemden hoek van paal Nummer honderd drie en twintig en den Noord 

Oostelijken hoek van den limietpaal Nummer honderd vier en twintig , die drie Ellen vijf en twintig 

duimen, regt gemeten van eerstgemelden staat, volgt de scheidingslijn den voet der kleine glooijing 

van den Rijks trap; daarna loopt dezelve rakelings en met regte lijnen langs den Zuidwest en Zuid 

Oostelijken rand van de particuliere beschoeijing,  hebbende eene lengte tot aan den 

Noordwesthoek van den limietpaal Nummer honderd vijf en twintig van zeven Ellenéén palm en van 

dit punt tot aan den Noord Oostelijken hoek van den limietpaal Nummer honderd zes en twintig, die 

achttien Ellen zeven en twintig duimen haaks gemeten van den buiten boven rand des 

bekledingsmuurs der regter flank van bastion Nummer Zeven verwijderd staat, van twee Ellen vijf en 

vijftig duimen;[33] - langsde loods, de heining en de Oliemolen, toebehorende aan dezelfde 

eigenaren, alsdie van den hiervoor genoemdenOliemolen, eerst tot aan den Noord Oosthoek van den 

limietpaal Nummer honderd zeven en twintig, staande op elf Ellen drie palmen van het punt 

Nummer honderd zesen twintig, en zestien Ellen zeven palmen haaks gemeten van gemelden rand 

der regter flank van bastion Nummer zeven, dan tot den Noord Oosthoek van den limietpaal 

Nummer honderd acht en twintig staande op een en twintig Ellenéén palm van den hoek des paals 

Nummer honderd zeven en twintig en dan tot een punt gemerkt Nummer honderd negen en twintig, 

vallende in het verlengde der zuidzijde van den Oliemolen voornoemd op één el vijf palmen van den 

ZuidOostelijken hoek derzelve, of zeventien Ellen drie en zeventig duimen van den beschreven hoek 

der paals Nummer honderd acht en twintig, de lengte van het Contrefort dat vijf palmen breed is, 

daaronder begrepen, en twee en twintig Ellen zeven en veertig duimen van den buiten bovenrand 

des bekleedingsmuurs van het afgeplat gedeelte van voornoemd bastion, haaks daarmede gemeten. 

Van dit punt Nummer honderd negen en twintig, loopt de scheiding in regte lijnen: Noordwaarts 

naar den Noordwesthoek van den limietpaal Nummer honderd dertig, staande op vier en dertigEllen 

drie palmen van het puntNummer honderd negen en twintig zes en twintig Ellen vijf en zestig 

duimen  van het buiten bovenboord der bekleeding van de linker face van bastion Nummer Zeven en 

een el vijf palmen van den Zuid Oostelijke hoek van [34] het huis toebehoorendeaan de Compagnie 

van Willem van Breda;-Oostwaarts naar het midden, der Westzijde van limietpaal Nummer honderd 

een en dertig zich bevindende op twee Ellen vijf palmen van het punt Nummer honderd dertig 

regthoekig met de laatste lijn gemeten; - Noordwaarts naar het midden der Westzijde van den 

limietpaal Nummer honderd twee en dertig, staande op tien Ellen vier palmen van het midden van 

laatstgenoemden paalen zeventien Ellen twaalf duimen uit den boven buiten rand der bekleding van 

den linker flankhoek van laatst genoemd bastion of twee Ellen zes palmen van den heining muur des 

nabijgelegen tuins, en naar den Noord Oosthoek van den limietpaal Nummer honderd drie en dertig 

staande op vier en twintig Ellen negen enzestig duimen van het midden des paals Nummer honderd 

twee en dertig, vijf en zeventig duimen van den hoek gemerkt Nummer honderd drie en dertig (bis) 

der tuinmuren aan het uiteinde der walsteeg aldaar en op zeventien Ellen drie palmen van den 

buiten boven rand des bekleedingsmuurs van de regter halve Courtine zeven-acht.Waarna de 

scheiding eerst de voornoemde afstand van vijf en zeventig duimen, tot aan den hoek volgt en dan 

weder in een nagenoeg regte lijn noordwaarts langs de voormelde tuinmuren en den voet der 

Oostzijde van het hoekhuis; toebehorende aan Johanna Jacoba den Bremer en Jan Lancenet loopt tot 

daar waar den profilmuur des walgangs van het voormelde gedeelte der Courtine zeven-acht bij dat 



hoekhuis aansluit, zijnde dit [35] punt gemerktmet Nummer honderd vier en dertig  gelegen op drie 

en vijftig Ellen en drie palmen van gemelden hoek der tuinmuren; verder loopt dezelve, langs den 

buiten voet van dezen profilmuur tot aan deszelfs uiteinde, gemerkt Nummer honderd vijfendertig, 

welk punt op zes Ellen van de Zuid Oosthoek van het hoekhuisje of de Voliere toebehoorende aan de 

vrouw van Bastiaan van Eeten gelegen is; - van dit punt in ene regte lijn, Oostwaarts, naar een punt, 

gemerkt Nummer honderd zes en dertig, gelegen in de lijn getrokken tusschen de beide buitenste 

uithoeken gemerkt Nummer honderd zeven en dertig en honderd achtendertig van de Westelijke 

Zonnewachters op het vóór en achter front der Sluis of heul onder de Courtine zeven- acht, op drie 

Ellen zes palmen van de Zuid Westelijken hoek Nummer honderd zeven en dertig des 

borstweermuurs op het binnenfront daarvan, zoo even gemeld, en elf Ellen van het punt Nummer 

honderd vijf en dertig,- en van dit laatste punt naar den buitensten uithoek gemerkt Nummer 

honderd acht en dertig van den Westelijken Zonnewachter op het vóór of buiten front dezer Sluis, 

heul genaamd, dewelke tot den Administratie van den Waterstaat behoort en beperkt is door de 

twee lijnen gemerkt Nummer honderd zeven en dertig-honderd acht en dertig en honderd negen en 

dertig-honderd veertig, getrokken tusschen de uiteindens der Zonnewachters op de borstweer  

muren boven dezelve, door de snijdingslijnen daar ter plaatse met de aansluitmuren van de 

bekleeding der Courtine zeven-acht [36] en van den profilmuurder oprit loopende naar de 

Dalempoort, alsmede door de achterranden van derzelven muurwerken, aan de Oostzijde van het 

binnenfront gemerkt Nummer honderd veertig-honderd een en veertig en honder een en veertig - 

honderd twee en veertig, van welk punt Nummer honderd twee en veertig of Noord Oostelijken 

hoek van den Oostelijken binnen profilmuren der Sluis, de Scheiding in regte lijnen loopt :Oostwaarts 

tot aan den Zuidwestelijken hoek van den limietpaal Nummer honderd drie en veertig, staande op 

twaalf Ellen dertien duimen van het punt Nummer honderd twee en veertig juist tegen den hoek 

welke de beide heiningen om de tuinen aldaar met elkander maken;- Noordwaarts langs een 

gedeelte van die heining tot aan den Noordwesthoek van den limietpaal Nummer honderd vier en 

veertig, staande op twee Ellen negen en twintig duimen van het punt Nummer honderd drie en 

veertig en tien Ellen zestien duimen van den Noordwesthoek der Dalempoort;- Oostwaarts langs den 

voet der Zuidzijde van het hoekhuis toebehorende aan Frederik van Zee, tot aan den Zuid Oostelijken 

uithoek van hetzelve gemerkt Nummer honderd vijf en veertig, zich bevindende op vijf Ellen twee en 

vijftig duimen van den voormelde Noord westhoek der Dalempoort en negen Ellen zeven palmen van 

het punt Nummer honderd vier en veertig gemeten langs den voet van voormeld hoekhuis;- 

Zuidwaarts tot een punt gemerkt Nummer honderd zes en veertig, gelegen op acht palmen van 

voornoemden hoek der poort in het verlengde van derzelver Westzijde, en Oostwaarts evenwijdig op 

acht palmen van het binnen front dezer poort tot aan het punt gemerkt Nummer honderd zeven en 

veertig vallende in het verlengde der Oostzijde van die [37] poort. 

Aan de eigenaren van den Oliemolen staande aan de Oostzijde van den havenmond behoort het 

scheidingsmuurtje gelegen in het verlengde, Zuidwaarts, van de Oostzijde van dien molen en is aan 

hun vergund : om op den ouden walmuur begrepen tusschen de bepaalde punten Nummer honderd 

acht tot en met honderd tien, een houten rasterwerk, dat van een hekdeurtje voorzien moet zijn, te 

plaatsen; - en overpad en uitweg over de groote oprit tusschen de punten Nummer honderd twaalf 

en honderd vijftien alsmede over den walgang ingesloten door hooger gemeld scheidingsmuurtje, 

ouden walmuur, den bekledingsmuur tusschen dat scheidingsmuurtje en het punt Nummer honderd 

acht, en de beschreven scheidingslijn om de molen;- om van dat gedeelte walgang, waarvan de 

afsluiting aan hun vergund is, gebruik te maken tot berging van goederen of gereedschappen onder 

voorwaarden van daaraan niets te veranderen, ingeval van buitengewone hoge waterstanden een 

overpad of doorgang ten dienste der Stad en van het Rijk toe te laten, en overigens voor zoo lang het 

Rijk dien walgang niet tot de verdediging nodig heeft in welk geval de deur in het bedoelde 

Scheidingsmuurtje tot deszelfs dienst zal behoren gesteld te worden of desnoodig dat muurtje door 

het Rijk kan weg gebroken worden, mits naderhand voor deszelfs rekening weder op te bouwen,-om 

te leggen een steenen stoep voor den ingang der Molen aan de Oostzijde derzelve, over eene lengte 

van drie Ellen acht palmen en breedte van één El zes palmen op ’sRijks oprit,- en om in het geval van 



buiten [38] gewoon hoogwater, hooger bedoeld namelijk wanneer het Oostelijk gedeelte der Stad 

onder staat en geen gebruik van de oprit bij de Molen kan worden gemaakt, alsdan, van den walgang 

begrepen, tusschen de oprit bij de Oliemolen in bastion Zeven of, bij aldien ook de toegang naar deze 

oprit belemmerd is, tusschen de oprit bij de Sluis of heul nabij de Dalempoort en de hier bedoelde 

molen als overpad en uitweg gebruik te kunnen maken, mits op de eerste uitnoodiging van wege de 

Directie der Genie, alle sporen of degradatien te herstellen en het nodig grindzand op het wandelpad 

aan te brengen. 

Ook is aan de eigenaar van de Oliemolen staande in bastion Nummer Zeven een regt van overpad en 

uitweg vergund over de oprit gelegen aan de Oostzijde van dien Molen, zoo mede om in de gevallen 

van hoogwater hiervoren bedoeld, daartoe te mogen gebruik maken van den walgang begrepen 

tusschen dezen Molen en de oprit bij de voornoemde Sluis; echter onder detzelfde voorwaarden als 

zooeven gemeld. 

De Stad Gorinchem heeft alsmede regt van overpad of doorgang, in de bedoelde gevallen van 

hoogwater, over het gedachte gedeelte walgang gelegen tusschen de Sluis in den havenmond en de 

Sluis of heul onder de Courtine Zeven – acht. 

De groote bestraatte oprit van de Westzijde van de Dalempoort en het bestraat gedeelte der 

oppervlakte boven de Sluis of heul aldaar, wordt als eene publieke passage beschouwd. 

De particuliere beschoeijingen, muurtjes, trappen enzovoorts, welke zich langs de scheidingslijnen 

[39] begrepen tusschen de limietpalen Nummer honderd twintig tot honderd zes en twintig 

bevinden, zullen, wanneer daaraan iets mogt komen te ontbreken waardoor instortingen van den 

walgang te vrezen zijn, door de eigenaren moeten worden hersteld of deze anders moeten gedogen 

dat daar ter plaatse onverwijld aarde glooijingen van El op El aanleg, buiten de limiet van 

’sRijksgronden, aangebracht worden. 

Zonder bekomen verlof van het Departement van Oorlog zal het niet veroorloofd zijn om eenig 

gebruik te maken tot uitbouw of tot het plaatsen van belemmerende verzamelingen, op de 

Strookengronds welke zich tusschen de in dit vierde gedeelte beschreven scheidingslijnen en de 

particuliere eigendommen bevinden. 

Het Rijk heeft een regt van overpad en uitweg : over het daartoe gebruikt wordende bovenste 

gedeelte der Scheepstimmerwerf van en naar de oprit gemerkt Nummer honderd twintig-honderd 

een en twintig; over de mede daartoe gebruikt wordenden weg van af de brug van de Kalkhaven 

tusschen de Robbestraat in de walsteeg naar en van den trap bij het punt Nummer honderd drie en 

twintig, en over den Strook grond of den weg gelegen langs de lijnen van Scheiding tusschen de 

punten Nummer honderd een en dertig tot en met Nummer honderd drie en dertig.- 

 

Vijfde Gedeelte: Van de Dalempoort tot de KorenbrugSluis 

Afscheidingspunten en palen Nummer honderd zeven en veertig-honderd zes en zeventig 

Van af het punt Nummer honderd zeven en veertig [40] loopt de scheiding met regte lijnen 

eerst,Noordwaarts tot aan den Noordwestelijken hoek van den limietpaal Nummer honderd acht en 

veertig staande in het verlengde der Westzijde van het hoekhuis toebehorende aan de Weduwe 

Frans van de Wiel en van Hemert op acht Ellenéén palm van den Noord Oosthoek der 

Dalempoort;daarna Oostwaarts op gemiddeld tachtig duimen evenwijdig aan de Zuidzijde van het 

gemelde hoekhuis, tot aan den Noordwesthoek van den limietpaal Nummer honderd negen en 

veertig, dewelke achttien Ellen zeven en zestig duimen van het punt Nummer honderd acht en 



veertig, twee en twintig Ellen twee en veertig duimen,haaks gemeten van het buiten boven boord 

des bekledingsmuurs van het linker gedeelte der Courtine zeven-acht en met deszelfs Noordzijde 

juist tegen de heining des tuins gesteld is, en vervolgens langs den voet dier heining tot aan het 

midden der Noordzijde van den limietpaal Nummer honderd vijftig,staande op zeventien Ellen zeven 

duimen van het punt Nummer honderd negen en veertig en een en twintig Ellen twee duimen haaks 

gemeten van voornoemd buitenboord des bekledingsmuurs der genoemdenCourtine, waarna de lijn 

van scheiding loopt midden door de binnen bermsloot tot aan het midden van den limietpaal 

Nummer honderd vijf en vijftig, die in het verlengde van het Oostelijk bovenboord derzelve en in het 

verlengde van het midden der Westwaarts naar den Visschersdijk loopende Sloot,  op vier en veertig 

Ellen zeven duimen, waterpas gemeten, van den boven buiten rand der rollaag des regter [41] flank 

haaks vanbastion Nummer negen, is geplaatst;- zijnde overigens het buiten boven boord dezer sloot, 

als hoofdpunten bepaald door de limietpalen Nummer honderd een en vijftig, staande op negen 

Ellen drie en veertig duimen van het punt Nummer honderd vijftig alwaar de Sloot, die aldaar 

aanvangt met greppel te zijn, eene boven breedte heeft van acht en tachtig duimen;- Nummer 

honderd twee en vijftig, staande op drie en twintig Ellen drie en zestig duimen van Nummer honderd 

een en vijftig, alwaar die breedte is twee Ellen, en op acht en dertig Ellen negen palmen van het 

midden van den voet des voorfront van het buskruidmagazijn, onder de regter flank der Kat in het 

bastion Nummer acht;-Nummer honderd drie en vijftig, staande op vier en twintig Ellen zeven 

palmen van Nummer honderd twee en vijftig, alwaar die breedte is twee Ellen vier palmen, en 

Nummer honderd vier en vijftig, staande op vier en veertig Ellen twee palmen van Nummer honderd 

drie en vijftig, alwaar die breedte is drie Ellen acht palmen, en op zes en dertig Ellen van den buiten 

boven rand der rollaag des linker flankhoeks van bastion Nummer acht. De bedoelde Sloot 

breedte(slechts zoo na mogelijk opgegeven wordende) bij den paal Nummer honderd vier en vijftig is 

vijf Ellen en bij die Nummer honderd vijf en vijftig vijf Ellenvijf palmen, terwijl de afstand tusschen 

het midden van deze beide laatstgenoemden palen honderd drie en dertig Ellen zes en veertig 

duimen bedraagt.Alsna loopt de limiet weder met regte lijnen Noord Oostwaarts tot aan den Noord 

Westelijken hoek van [42] den limietpaal Nummerhonderd zes en vijftig, staande op acht Ellen zes en 

zeventig duimen van het punt Nummer honderd vijf en vijftig in het verlengde der lijn Nummer 

honderd vier en vijftig-honderd vijf en vijftig;- dan West Noord Westwaarts tot aan den 

Zuidwesthoek van den limietpaal Nummer honderd zeven en vijftig, staande op zes Ellen drie palmen 

van het punt Nummer honderd zes en vijftig en van daar Noord Noord Oostwaarts tot aan den Noord 

Noord westhoekvan den limietpaal Nummer honderd acht en vijftig, geplaatst op vijf Ellen negen en 

negentig duimen van het punt Nummerhonderd zeven envijftig, juist aan het buiten boord der 

binnen bermsloot, op zeven en veertig Ellen vijf en veertig duimen van den boven buiten rand der 

rollaag des linker flankhoeks van bastion Nummer negen en drie en zestig Ellen vijf en twintig duimen 

uit soortgelijken rand van den regter flankhoek van dat bastion. Volgende ook na de scheiding het 

midden door de binnen bermsloot tot aan den Zuid Oosthoek van den limietpaal Nummer honderd 

twee en zestig staande aan den boven rand van het buiten of Westelijk boord van het gedeelte dier 

sloot dat nagenoeg evenwijdig aan den Visschers dijk gelegen is, op zeven en veertig Ellen negentien 

duimen uit den boven buiten rand der rollaag van den regter flankhoek van bastion Nummer Elf en 

zestien Ellen van den Noordwesthoek van het hoekhuis, toebehorende aan de Weduwe Betras 

Johannes Hoeben. Zijnde ook hier het beloop van het buiten boven boord dezer sloot, als 

hoofdpunten, verzekerd door de limiet- [43] palen Nummer honderd negen en vijftig, staande op 

acht Ellen zeven palmen van het punt Nummer honderd acht en vijftig, alwaar de sloot eene boven 

breedte heeft van zes Ellen;- Nummer honderd zestig, staande op honderd vier en zeventig Ellen vier 

en negentig duimen van Nummer honderd negen en vijftig, alwaar die breed is zeven Ellentwee 

palmen, op zeven en veertig Ellen veertien duimen van den boven buiten rand der rollaag des regter 

flankhoeks van bastion Nummer tien, en Nummer honderd een en zestig staande op honderd veertig 

Ellen veertien duimen van Nummer honderd zestig, in welkers nabijheid de bedoelde sloot breedte is 

twee Ellen vijf en zestig duimen, en negentien Ellen vijf en dertig duimen van het punt Nummer 

honderd twee en zestig alwaar de sloot twee Ellenéén palm breedte heeft.Van het laatst beschreven 

punt Nummer honderd twee en zestig, loopt de scheiding: Westwaarts regt naar en langs de 



Zuidzijde van den limietpaal Nummer drie en zestig staande op twaalf Ellen acht en zeventig duimen 

van Nummer honderd twee en zestig tot aan den voet der Noord Oostelijke glooijing van het 

zoogenaamde kleine haventje welke glooijing en aanleg van ongeveer El op El heeft en waarvan het 

bovenboord, als hoofdpunten door dezen paalen door die gemerkt Nummer honderd vier en zestig, 

staande op zestig Ellenéén palm van den buiten boven rand der rollaag des regter flankhoeks van 

bastion Nummer elf, op drie en vijftig Ellen vijf en zeventig duimen van [44] soortgelijken land des 

linker flankhoeks van dat bastion en op acht en dertig Ellen vijf en zeventig duimen van den paal 

Nummer honderd drie en zestig;- langs gemelden voet tot op twee Ellen afstand van den voet des 

Oostelijken profilmuurs van het binnenfront der Sluis of heul onder de Courtine een-elf dewelke voor 

zoo veel al het muurwerk met de hierna beschreveneStrooken breed twee Ellen, daarvan aanbetreft 

tot de Administratie van den Waterstaat behoort op twee Ellen evenwijdige afstand aan de 

achterzijden van dien profilmuur tot aan den Noordelijken hoek van den limietpaalNummer honderd 

vijf en zestig, staande in het verlengde der Noord Noord West of achterzijde van den borstweermuur 

op gemeld binnen front der Sluis;- regt naar den Westelijken hoek van den limietpaal Nummer 

honderd zes en zestig, staande mede in het verlengde van de achterzijde des voormelden borstweer 

muurs, langs welkers voet de lijn rakelings loopt, even als aan de Noord Oostelijke zijde, op twee 

Ellen afstand van het uiteinde van denzelven;- op twee Ellen evenwijdige afstand aan de achterzijde 

van den Westelijken profilmuur der voormelde Sluis, Zuid Oostwaarts tot aan den Oostelijken hoek 

van den limietpaal Nummer honderd zeven en zestig dewelke tegen de heining der tuinen op vijf 

Ellen en vijftig duimen van het punt Nummer honderd zes en zestig gesteld is;- langs den voet dier 

heining, eerst Zuid Westwaarts tot aan den Zuid Oosthoek van de limietpaal Nummer honderd acht 

en zestig staande op [45] een en twintig Ellenvier duimen van Nummer honderd zeven en zestig en 

drie en twintig Ellen vijf en zestig duimen, haaks gemeten uit den buiten bovenrand des 

bekledingsmuurs der Courtine een en Elf en dan Westwaarts tot aan den Zuidwesthoek van den 

limietpaal Nummer honderd negentig en zestig zich bevindende op één el zes en negentig duimen 

van Nummerhonderd acht en zestig;- Zuidwaarts langs de Oostzijde der Rijks heining om het plein 

achter de Lingewacht als hoofdpunten verzekerd door de limietpalen Nummer honderd negen en 

zestig-honderd zeventig-honderd een en zeventig en den Noord Oostelijken hoek gemerkt Nummer 

honderd twee en zeventig, van voornoemd gebouw welke punten achtervolgens midden op midden 

van elkander verwijderd zijn twaalf Ellen zestien Ellen drie en zeventig duimen en zeven Ellen zeven 

palmen; - langs de Oost of buitenzijde van den Oostgevel van dat gebouw enin het verlengde daarvan 

tot aan het punt Nummer honderd drie en zeventig, gelegen op één el twee palmen van den Zuid 

Oosthoek van meergemeld gebouw;- evenwijdig op één el twee palmen van het vóór of Zuidelijk 

front langs het steenen rabat, tot aan het punt Nummer honderd vier en zeventig gelegen in het 

verlengde van de Westgevel van hetzelve;- regt naar den Zuidwestelijken hoek van den limietpaal 

Nummer honderd vijf en zeventig, staande in het verlengde Zuidwaarts der boven voorzijde van den 

bekledingsmuur der linker branche van het Redan tusschen de bastions één-elf, op acht Ellen twee 

en zeventig duimen van deszelfs uiteinde of van den profil- [46]muur des wals aldaaren veertien 

Ellen zeven en negentig duimen van het punt Nummer honderd vier en zeventigeindelijk langs die 

verlengde lijn, de voetlijn der buiten glooijing van de borstwering aldaar en langs de snijdingslijn, 

welke den bekleedingsmuur met den Oostelijken aansluitmuur der Korenbrugsluis maakt volgende, 

tot aan den voet des Oostelijken hoeks van dien aansluitmuur gemerkt Nummer honderd zes en 

zeventig, alwaar de binnen scheiding van ‘s Rijks Fortificatie gronden en de zich daarop bevindende 

Militaire gebouwen eindigt. 

Het houten Commiezen huisje, staande op ‘sRijksgrond, aan de Oostzijde van het binnen front der 

Dalempoort, behoort aan de Stad Gorinchem. De grond daartoe wordt beschouwt tot 

wederopzeggens te zijn afgestaan. 

Ook behooren aan de Stad Gorinchem, de beide houten sponning stijlen tegen de regtestandsmuren 

van en onder de voornoemde poort benevens de beide zinkputten vóór het binnen front derzelve. 



De windkorenmolen staande in het bastion Nummer acht,hebbende in middellijn buitenwerks, 

ongeveer tien Ellen behoort aan de Weduwe Frans van de Wiel en van Hemert; wordende dit 

bijzonder eigendom bepaald door den buitensten omtrek van dien molen. Aan de eigenaren van 

denzelven is een overpad en uitweg verleend over de Kapitale oprit gelegen tusschen de punten 

Nummer honderd zeven en veertig en honderd vijftig, en over den walgang der regter flank en face  

van bastion Nummer acht. 

Op de Strook gronds gelegen tusschen de schei- [47] dingslijnhonderd acht en veertig-honderd negen 

en veertig en de particuliere eigendommen, zal geen uitbouw verrigt noch belemmerende 

verzamelingen geplaatst mogen worden zonder daartoe de vergunning van het Departement van 

Oorlog verkregen te hebben. 

Het Rijk heeft een regt van overpad en uitweg over het gedeelte van den Visschers dijk gelegen 

tusschen de brug van het kleine haventje aan het Oostelijk uiteinde der blauwe torenstraat en de 

scheidingslijn honderd twee en zestig-honderd drie en zestig,als ook over het zoogenaamde 

Visschersdijkje of laantje gelegen tusschen bastion Nummer negen en den Visschersdijk. 

Marge: De Stad Gorinchem bezit het regt om, ingeval de weg over het Wijdschild buiten de 

Dalempoort door hoogwater of andere oorzaken geldzonerd [woord moeilijk leesbaar, betekenis zal 

zijn onbegaanbaar/gestremd] wordt, voor de publieke en particuliere passage gebruikte maken van 

den noodweg loopende over den Kapitalen wal tot aan den hoogen Dalemschendijk door de coupure 

aldaar, in de borstwering der Courtine acht - negen. 

Aan het Amortisatie Sijndicaat blijft verzekerd de tegenwoordige legplaats der Schotbalken, 

behoorende bij den Korenbrugsluis, langs den voet van het profil muurtje bij den limietpaal Nummer 

honderd vijf en zeventig; Zullende die balken echter nimmer verder Oostwaarts mogen worden 

geplaatst dan gelijk met den binnen kruin der borstwering aldaar terwijl den genoemden limietpaal 

niet hooger dan drie palmen boven den beganen grond zal mogen worden gesteld. 

 

Zesde Gedeelte:Limieten om de afzonderlijk binnen de Stad gelegen Rijks Militaire gebouwen en 

gronden 

Deze zijn bepaald als volgt: Om het Tuighuis met het Kanon en Kogel plein en om de Affuitloods 

makende tezamen een [48] geheel uit, gelegen in de Boerenstraat, door regte lijnen getrokken 

evenwijdig aan de buiten zijden der gevelsen der afsluitmuren, te weten : aan de Westzijde op één el 

twee en twintig duimen; aan de Zuidzijde op één el vijf en vijftig duimen en aan de Oostzijde op drie 

Ellen drie en twintig duimen afstand van derzelver voet; voorts door de buiten of noordzijde van den 

Noordelijken afsluitings muur van het Kanon plein, dewelke alzoo geheel aan het Rijk behoort. De 

verlenging van die zijde aan beide uiteindens beperkt de beschreven strooken, of de steenen 

rabatten, die overigens door de verlenging der evenwijdige lijnen bij de Zuidelijke hoeken van de 

Affuitloods bepaald zijn, om deze eigendommen. 

En om de Hoofdwacht met de daarachter zich bevindende binnenplaats en daaropstaande privaten, 

gelegen aan de groote Markt of parade plaats,- door regte lijnen evenwijdig getrokken aan de buiten 

zijden der gevels en der afsluit muren, als: aan de Westzijde op één el zes palmen en aan de 

Noordzijde op drie palmen; voorts door de buiten of Oostzijde van den Oostelijken afsluitingsmuur  

der binnenplaats; de buiten of Zuidzijde van den Zuidelijken afsluitingsmuur dier plaats waartegen de 

privaten gesteld zijn, en de buiten of Zuidzijde van den Zuidelijken gevel des gebouws; welke muren 

alzoo geheel aan het Rijk behooren, gelijk ook het riooltje met den rioolput loopende van af de 

binnenplaats tot even onder de Stads Kraansteeg. De verlenging der buiten zijde, noordwaarts van 



eerstgemelden afsluitingsmuur, en Westwaarts van den Zuidelijken gevel des gebouws,beperkt de 

beschrevene strooken of de steenen rabatten, welke bovendien door [49] de verlengingder 

evenwijdige lijnen bij den Zuidwestelijken hoek van het gebouw ingesloten zijn om dit eigendom. 

 

Algemeene bepalingen betrekkelijk sommige voorwerpen in deze Eerste afdeeling voorkomende. 

Op de aan het Rijk behoorende rabatten om de gebouwen en bij de poorten, voor zoo veel zij met de 

aan het stedelijk Bestuur van Gorinchem toebehoorende eigendommen in aanraking komen, mag 

geen uitbouw plaats hebben dan met overleg van dat Bestuur. 

In de gevallen van bijzondere hooge waterstanden en van overstroomingen bezit het stedelijk 

bestuur voormeld het regt om, zoo mogelijk na alvorens aan den Plaatselijken Kommandant en aan 

den Eerstaanwezenden Ingenieur daarvan kennis gegeven te hebben, de Stadspoorten aftedammen. 

Moetende aan die Autoriteiten ook onverwijld kennis van de ontruiming dier dammen gegeven 

worden. 

De onbestraatte opritten en onbestraatte gedeelten van ‘s Rijks werken, welke volgens de 

bepalingen voorkomende in de vijf Eerste gedeelten van deze Eerste Afdeeling , met een overpad en 

uitweg zijn belast en bereden mogen worden, moeten door de belanghebbenden, aan wien dat regt 

toekomt, behoorlijk worden onderhouden in zonderheid door aanvulling van de wagen sporen met 

puin digting derzelve en bezanding van tijd tot tijd voor zoo veel noodig en voor zoo veel zulks niet 

door het Rijk wordt verrigt met grof rivier grind. 

De gedeelten of de halve breedte der binnen bermsche of binnenvoetsche Slooten mede in de 

voormelde afdeeling beschreven voor zoo verre die, aan de met Rijks limiet belende particulieren 

toebehooren, mogen in geen [50] geval versmald of gevuld worden. Zij moeten integendeel zoo 

mogelijk te gelijk als wanneer zulks aan de Rijks gedeelten ter bekwamer tijd geschied naar behooren 

schoon gemaakt en van tijd tot tijd tot de gewone diepte uitgediept worden.Mogt dit een en ander 

onderhoud gedurende een Jaar verzuimd worden dan behoud het Rijk het regt aan zich om zulks in 

deszelfs voordeel te laten doen. 

De buiten boorden der Stads uitwateringen, voor zooverre zij langs de beschrevene limieten loopen 

worden door het Stedelijk Bestuur van Gorinchem onderhouden. 

De Rijks palissaderingen of andere afsluitingen staande op aan het Stedelijk Bestuur toebehoorende 

gronden, zijn tijdelijk daarop gesteld en wel bepaaldelijk voor zoo lang dezelve tot den staat van 

verdediging kunnen noodig geacht worden. 

De herstelling of vernieuwing van werken in het algemeen, ofschoon op een anders terrein gelegen, 

is wederkerig toegestaan, mits elkander wederkerig vooraf te verwittigen en, desnoodig, met 

elkander deswegens in overleg te treden. 

De boomen welke op de Vestingwerken geplaatst zijn of nog geplant mogten worden behooren 

zoodanig gehouden te worden dat dezelve geen nadeel aan de windmolens staande op den hoofdwal 

toebrengen. 

Tweede Afdeeling. Buiten de Vesting. 

Limieten van ’t Rijks Fortificatiewerken, gevonden, enzoovoorts 

Eerste gedeelte: Van de Koornbrugsluis tot aan den Beer vóór de punt van bastion Nummer vier 



De afscheidingspunten en palen Numero honderd zes en zeventig-honderd zes en negentig: 

Aan den voet van den Zuid Oostelijken hoek des borst- [51] weermuurs van den regten flankmuurvan 

bastion Nummeréén vangt de scheidingslijn aan en volgt: 

De snijdingslijnen welke den Westelijken aansluitmuur der Korenbrugsluis met genoemden 

borstweer en flankmuur maken; 

De buiten voet van dien flankmuur voor zoo veel die tusschen de Coupure, begrepen tusschen 

gemelden Sluismuur en den profilmuur der berm vóór die flank, gelegen is; - De buiten voet van dien 

profilmuur ;-  De voet van het regter boord der rivier de Linge tot aan de Noord Oostelijken hoek van 

den limietpaal Nummerhonderd zeven en zeventig, dewelke gesteld is aan den oever der rivier op 

een en zeventigEllen drie palmen van den voet der bekleedingmuurs van den regter Schouderhoek 

van bastion Nummeréén, en op acht en zestig Ellen vier palmen van den voet der Oostzijde des beers 

vóór dat bastion aan het Zuid uiteinde van denzelven;- De regte lijn Noord Noordwestwaarts 

loopende getrokkentusschen dit punt en den Zuidwestelijken hoek van den limietpaal Nummer 

honderd acht en zeventig, dewelke juist in het verlengde der buiten voetlijn van den Oostelijken 

profil muur des beers op vijftien Ellen vijftien duimen van den voet der Oostzijde aan het Noord 

uiteinde van denzelven, geplaatst is; zijnde die lijn lang vijf en zeventig Ellen twee en vijftig duimen 

terwijl het verlengde daarvan, Zuid Zuid Oostwaarts, juist op het midden van het uiteinde van den 

middelsten penant der Sluis of heul, gelegen onder de Courtineéén en elf aanloopt;-De lijn tusschen 

de limietpalen Nummer honderd negen en zeventig-honderd tachtig getrokken evenwijdig op drie 

Ellen van en aan het uiteinde des genoemden vleugelmuurs en de lijn tusschen de limietpalen 

Numero honderd tachtig-honderd een [52] en tachtig, getrokken evenwijdig op twee Ellen afstand 

van de aansluit of vleugelmuren des genoemden beers; 

Staande de paal Nummer honderd een en tachtig in het verlengde der Westzijde van den Westelijken 

vleugel muur;- De regte lijn getrokken, Westwaarts tusschen het punt Nummer honderd een en 

tachtig en den limietpaal Nummer honderd twee en tachtig, staande aan den Oostelijken buiten rand 

van den publieken weg of dam buiten de Arkelpoort, op zestig Ellen een en zestig duimen van het 

punt Nummer honderd een en tachtig en honderd negen en twintig Ellen zeven palmen, langs dien 

rand gemeten, van den Oostelijken hoek van het Landhoofd der vaste brug gelegen bij het 

wachthuisje buiten de gemelde poort; - De regte lijn tusschen het punt Nummer honderd twee en 

tachtig en den limietpaal Nummer honderd drie en tachtig, staande op tien Ellen dertig duimen van 

genoemd punt en juist in het verlengde, Westwaarts, der lijn tusschen de palen Nummer honderd 

een en tachtig-honderd twee en tachtig;- De regte lijn lang acht en vijftig Ellen tien duimen, tusschen 

den limietpaal Nummer honderd drie en tachtig en een punt, gemerkt Nummer honderd vier en 

tachtig, mede westwaarts gerigt naar den voet der buiten glooijing van het Noordwestelijk uiteinde 

van het redan buiten de Arkelpoort; bevindende zich dit punt Nummer honderd vier en tachtig op 

twaalf Ellen van den voet der buiten glooijing van het genoemdenredan; -Noordwestwaarts, de regte 

lijn tusschen het laatst genoemden punt en den Zuid Oostelijken hoek van den limietpaal 

Nummer[53] honderd vijf en tachtigstaande op veertig Ellen  vier duimen van het punt Nummer 

honderd vier en tachtig en zeven en tachtig Ellen vijftien duimen van den limietpaal Nummer 

honderd drie en tachtig, juist aan het Zuidelijk boord der landtong aldaar;-Langs den voet van dat 

boord Westwaarts, tot aan het uiteinde van die landtong bij het punt gemerkt Nummer honderd 

zesentachtig en vervolgens, mede Westwaarts, langs de regte lijn getrokken tusschen dat punt of 

uiteinde en den limietpaal Nummer honderd zeven en tachtig, staande aan het buiten of Zuid 

Oostelijk boord van den Noordelijken dijk des Kanaals van Steenenhoek, juist in het verlengde van 

den buiten bovenrand der rijsberm aan den voet der buiten glooijing van de regter face van het 

bastion Nummer twee. - De voet van genoemd buiten boord diens dijks, gemerkt, bij de in en 

uitspringende gedeelten met de Nummers honderd acht en tachtig-honderd negen en tachtig-

honderd negentig en honderd een en negentig, tot bij den limietpaal Nummer honderd twee en 



negentig;-De regte lijn aan weerseinden verlengt tot aan den voet der glooijingen van de oprit aan 

het uiteinde der brug vóór de Kansepoort, getrokken evenwijdig op vijf Ellen afstand van de 

Oostelijke of buiten zijde des landhoofdmuurs van de brug vóór die poort, waarvan het beloop 

verzekerd is door de Zuid Oostzijde van de limietpalen Nummer honderd twee en negentig en 

honderd drie en negentig;-Dan weder de voet van voornoemd buiten boord des Kanaaldijks tot bij 

den limietpaal Nummer honderd vier en negentig, staande op de [54] buiten berm diens dijksop 

twee en zeventig Ellen vijf en tachtig duimen, in eene regte lijn gemeten, van den Zuid Oosthoek van 

den genoemden landhoofdmuur;-De regte lijn tusschen laatstgenoemden paal  en den voet van den 

Noord Oostelijken hoek gemerkt Nummer honderd vijf en negentig, van den Noordelijken aansluit of 

profilmuur des beers vóór de punt van het bastion Nummer vier, en eindelijk langs de buiten of de 

Oostzijde der aandammingswerken van het einde diens beers en van zijne profil muren tegen den 

dijk sluitende, benevens eene lijn, in het verlengde Zuidwaarts daarvan tot aan den limietpaal 

Nummer honderd zes en negentig,staande aan het boords der binnen berm van den Wolpherschen 

Slaper dijk op drie Ellen vijf palmen van het uiteinde des Zuidelijken profilmuurs van den beer. 

Door de in dit gedeelte beschrevene  lijn van Scheiding tusschen de punten Nummer honderd vijf en 

negentig en honderd zes en negentig, wordt geene verandering, hoe ook genaamd, gemaakt noch 

bedoeld, ten aanzien van hetgeen omtrent genoemden Steenen beer, gelegen vóór bastion Nummer 

vier, van Ouds genaamd het Kerkhof bolwerk, in het proces-verbaal dit:Acht en twintig november  

achttien honderd een en twintig door den Heere Luitenant Kolonel Ingenieur W.Offerhaus en den 

Heer Mr. J.W. van der Cruijsse vanHoeij President van de Commissie tot de dagelijksche Zaken van 

Steenenhoek, betrekkelijk de overname van het onderhoud diens beers, voor zoo verre het 

uitwendige van het metselwerk betreft ten laste van het Departement van Oorlog, vastgesteld is en 

[55] van welk onderhoud, de Dijk en aandammingswerken van het einde des beers en zijne 

profilmuren, tegen den dijk aansluitende zijn uitgesloten. 

De dubbele rolbrug en bijbehooren zich bevindende in de brug vóór de Kansepoort, nabij het 

NoordWestelijk uiteinde derzelve, behoort aan de Commissie hiervoor gemeld, blijkens proces-

verbaal de dato acht en twintig Mei achttien honderd een en twintig, mede door de voormelde 

Heeren, opgemaakt.Ook de houten duiker, loopende van af het binnenfront der Melkheul onder 

door de hoofdgracht, naar de groote Schelluinsche vliet, behoort zoo als reeds bij het tweede 

gedeelte van de Eerste Afdeeling gemeld is, aan de Commissie. 

Het buiten of Noordelijk gedeelte der hoofdgracht; begrepen tusschen de scheidingslijnen van af de 

punten gemerkt Nummer honderd zeven en tachtig tot honderd vier en negentig en de lijnen a-b, 

getrokken door het midden der gracht vóór de linker face van bastion Nummer twee;- b-c,mede 

getrokken door het midden der gracht vóór de regter face van bastion Nummer drie;- c-d, loopende 

door het midden der afronding vóór de punt van dat bastion;- d-c, getrokken door het midden der 

gracht vóór de linker face van dat bastion tot aan het snijpunt e gevormd door deze lijn en de lijn e-f 

welke van het punt f bepaald op zestig Ellen een en dertig duimen van het buiten front der 

Kansepoort aan de Noord Noord Oostzijde der brug vóór die poort,regt op den binnen borstmuur 

hoek van [56] den linker schouderhoekvan bastion Nummer drie aanloopt;- deze lijn e-f, en de lijn f-

g, waarvan het punt g op de halve breedte van het Kanaal en op de scheidingslijn honderd vier en 

negentig-honderd vijf en negentig gelegen is; terwijl het punt a zich bevindt op de scheidingslijn 

honderd zes en tachtig-honderd zeven en tachtig,-wordt hoezeer ook de Visscherij daarvan aan het 

Rijk behoorende als het bevaarbaar gedeelte des Kanaals beschouwd, door de voornoemde 

Commissie onderhouden en op de behoorlijke diepte gehouden. 

De Straatweg gelegen tusschen de scheidingslijn Nummer honderd twee en tachtig-honderd drie en 

tachtig en eene lijn getrokken tusschen de uiteinden der vleugel of profil muren van het landhoofd 

der vaste brug bij het wachthuisje buiten de Arkelpoort, behoort tot het beheer van het Amortisatie 

Sijndicaat; zijnde de aarde accotementenniet daaronder begrepen. - De boomen langs dat gedeelte 



straatweg geplaatst behooren aan de Stad Gorinchem en zijn aldaar onder voorwaarden van dezelve 

op de eerste onder weg te kappen en binnen de Stad te voeren gesteld. 

Het Stedelijk Bestuur van Gorinchem bezit een oud regt om binnen de hoofdgrachten der Vesting 

zwanen te mogen houden. 

Het is aan eenieder vergund om als paarde wedde gebruik te mogen maken van een gedeelte der 

hoofdgracht, daartoe bestemt gelegen achter [57] de Keel van het redan  buiten de Arkelpoort aan 

de Westzijde van den Dam aldaar. 

Het staketsel met de Sluitboom, gelegen in de Rivier de Linge nabij den limietpaal Nummer honderd 

zeven en zeventig behoort aan het Rijk en tot de Administratie van Fortificatien. 

 

Tweede Gedeelte: Van den Beer vóór de punt van bastion Nummer vier tot aan de Sluis in den 

havenmond. 

Afscheidingspunten en palen Nummer honderd zes en negentig- twee honderd achttien: 

Van den limietpaal Nummer honderd zes en negentig volgt de scheidingslijn, Westwaarts den voet 

der binnen berm van den Wolpherschen Slaper dijk tot aan den limietpaal Nummer honderd zeven 

en negentig op den boven rand der glooijing van die berm en op zes en dertig Ellen afstand van den 

paal Nummer honderd zes en negentig gesteld;-dan Zuidwaarts, langs den bovenrand der glooijing 

van het overboord der hoofdgracht en zoo vervolgens dien bovenrand alsmede den bovenrand der 

glooijing rondom den Kolk, zich bevindende vóór de regter face van bastion Nummer vijf, waarvan 

het beloop bij de hoofdpunten gemerkt is met de Nummers honderd zeven en negentig tot twee 

honderd zes tot aan den limietpaal Nummer twee honderd zes;-vervolgens den voet der glooijing van 

de [58] binnen bermdes Wolpherschen dijks, waarvan het beloop bij de hoofdpunten gemerkt is met 

de Nummers twee honderd zes tot twee honderd tien, tot aan den Noord Oosthoek gemerkt 

Nummer twee honderd tien of het uiteinde van den Noordelijken profilmuur des beers vóór de punt 

van bastion Nummer zes;- daarna de regte lijn lang dertien Ellen acht palmen getrokken, tusschen 

het punt Nummer twee honderd tien en den Zuidwesthoek van den limietpaal Nummer 

tweehonderd elf, staande op zes en veertig Ellen twee en zeventig duimen van het boven buiten 

boord der bekleding van de spits van gemeld bastion, evenwijdig op twee Ellen afstand van het 

Westelijk uiteinde des voornoemden Beers; dan weder de regte lijn lang negen Ellen zeven palmen 

tusschen laatst genoemden paal en den Noord Oosthoek van den limietpaal Nummer tweehonderd 

twaalf, staande op het buiten bovenboord der zoogenaamde Duivelsgracht en op acht en dertig Ellen 

een en vijftig duimen van de spits van voornoemd bastion;- de voetlijn der glooijing van genoemd 

boord of van de glooijing der smalle binnen berm des dijks om de gemelde gracht gelegen eerstden 

bogt gemerkt Nummer twee honderd twaalf - twee honderd dertien (welk punt Nummer twee 

honderd dertien in het verlengde van de linker facemuur van bastion Nummer zes op zestien Ellen 

vier palmen van den voet der spits gelegen is)en dan de regte lijn Nummer twee honderd dertien-

twee honderd veertien volgende, tot aan den voet van den bekleedingsmuur [59] der zoogenaamde 

regter flankvan het Oude Tolhuis Bolwerk alwaar den limietpaal Nummer twee honderd veertien, op 

negen en twintig Ellen, negen palmen uit den buiten voet van den hoek welke dien flankmuur en den 

bekledingsmuur der linker tranche van bastion Nummer zes met elkander maken, gesteld is, 

behoorende dat boord, over eene uitgestrektheid, gemeten, Westwaarts van af het punt Nummer 

twee honderd veertien, van honderd zeven en zestig Ellen zeven palmen, aan de Administratie van 

den Waterstaat;- de voet van den bekledingsmuur der gemelde regter flank en van de afronding der 

spits van het Oude Tolhuis bolwerk, benevens de lijn van af het puntNummer tweehonderd vijftien,- 

dat zich op twee Ellen vijf en veertig duim bevindt van den bijgelegen voet des bekleedingsmuurs van 



de zoogenaamde linker farce van dat bolwerk, ter plaatse alwaar de afronding begint,- tangens aan 

die afronding getrokken; zijnde de afstand tusschen de punten Nummer twee honderd veertien en 

twee honderd vijftien Negentien Ellen zes palmen;-De regte lijn lang acht en vijftig Ellen negen 

palmen,loopende langs de Zuidzijde van het klinkertpad, gelegen aan den voet van den genoemden 

linker face muur, tot aan het punt Nummer twee honderd zestien, zijnde het Snijdingspunt gevormd 

door die lijn welke zich op twee Ellen drie en vijftig duimen van den voet des meergemelden 

bekleedingmuurs der linker face van het Tolhuis bolwerk ter plaatse alwaar de af- [60] ronding van 

den linkerSchouderhoek aanvangt, bevindt, en de lijn twee honderd zestien-twee honderd 

zeventien,lang zes Ellen vijf en zestig duimen, getrokken uit den Zuid Oostelijke uithoek van, en haaks 

met denKaaimuur buiten de Waterpoort;- langs de voornoemde lijn twee honderd zestien-twee 

honderd zeventien en eindelijk langs de Oost Zuid Oostelijke of buiten zijde van dien Kaaimuur 

dewelke aan den ouden walmuur, waarvan de binnen en buiten scheiding bij het vierde gedeelte der 

Eerste Afdeeling beschreven is, aansluit en aldaar gemerkt is met Nummer twee honderd achttien; 

zijnde dezen Kaaimuur van boven gemeten lang een en dertig Ellen twee palmen. 

De boomen, staande buiten de Waterpoort vóór de linker face en flank van het Oude Tolhuis 

bolwerk, behooren aan de Stad Gorinchem en zijn aldaar gesteld onder voorwaarden van dezelve op 

de eerste order te doen kappen. 

Mede behooren aan de Stad Gorinchem: 

Het houten privaat gemerkt Letter e, staande deels op en tegen den Kaaimuur en deels op deRijks 

Straat en tegen den Ouden walmuur ten Oosten buiten de voornoemde poort, waartoe de plaats 

tijdelijk afgestaan is, en aldaar gesteld is onder voorwaarden van wegruiming op de eerste order, ook 

in de gevallen, wanneer herstellingen aan de bedoelde muren moeten worden gedaan, en om de 

schade welke door het gebruik daarvan aan den Kaaimuur veroorzaakt wordt te herstellen, en het 

steenen zoogenaamde Kadewerkers huisje gemerkt letter f, staande tegen de bekleedings- [61] muur 

ten Oosten van het buiten frontder gemelde poort. Voorts bezit het Stedelijk Bestuur van Gorinchem 

het regt om tegen den Kaaimuur buiten de gedachte poort, houten stijgeringen te plaatsen, invoege 

als daar thans twee bestaan ten dienste der Schepen. 

 

Derde Gedeelte: Van de Sluis in den havenmond tot aan de punt van het Ravelijn voor het front acht 

- negen. 

Afscheidingspunten en palen Nummer twee honderd achttien-twee honderd veertig; 

De scheidingslijn, welke aanvangt bij den voet van den, bij het vierde gedeelte der Eerste afdeeling 

beschreven hoek des ouden walmuurs, gemerkt Nummer honderd acht, of bij den Zuid Oostelijken 

hoek van den aansluitmuur der Sluis in den havenmond, volgt alsnu : 

De buiten voet der bekleedingsmuren van het linker gedeelte der gebroken Courtine tusschen het 

Oude Tolhuis bolwerk en het bastion Nummer Zeven tot aan den hoek gemerkt Nummer 

tweehonderd negentien, welke de beide branches dier Courtine met elkander maken;- Het boord der 

Rivier de Merwede tusschen laatste genoemden hoek en het begin der pakking, of rijzen berm 

behoorende tot de administratie van den Waterstaat dewelke bij het punt gemerkt Nummer twee 

honderd twintig aan den voet des bekleeding muurs der regter flank van het bastion Nummer Zeven 

op vier Ellen vijf palmen van den voet der bekleeding [62] van den regter schouderhoekvan dat 

bastion aanvangt; - Van het punt Nummer twee honderd twintig, de voet der bekleedingsmuren van 

genoemd bastion tot aan den hoek gemerkt Nummer twee honderd een en twintig welke het 

afgeplat gedeelte en de linker face van dat bastion met elkander maken;-De lijn Nummer twee 



honderd een en twintig- twee honderd twee en twintig uit genoemden hoek, haaks met de gemelde 

linker face muur getrokken tot aan den voet van het Westelijk boord van het kleine haventje;-De 

voet van gemeld boord tot aan het begin, gemerkt Nummer twee honderd drie en twintig van den 

Westelijken profil of vleugelmuur der Sluis onder de Courtine Zeven - acht;-De achterzijde van deze 

vleugelmuur tot aan het vierde gedeelte der Eerste Afdeeling beschreven vóór of buiten front der 

Sluis, begrepen tusschen de Nummers honderd acht en dertig-honderd negen en dertig;-Van den 

buiten hoek Nummer honderd negen en dertig voornoemd, langs de achterzijde van den Oostelijken 

vleugelmuur der voormelde Sluis;-Van diens uiteinde bij het punt gemerkt Nummer twee honderd 

vier en twintig, langs den voet der glooijing van het Oostelijk boord der gemelde haven tot daar 

alwaar op ongeveer dertig Ellen van den voet des bekleedingmuurs der Courtine ten westen van de 

Dalempoort de afronding gemerkt Nummer tweehonderd vijf en twintig begint der glooijing van de 

zoogenaamde Coupure buiten en vóór de Dalempoort;-De regte lijn van af die afronding tot aan den 

voet der afronding gemerkt Nummer tweehonderd zes en twintig [63] van het overboorddier 

Coupure;-De voet van het profil der travers gelegen aan het begin der regter branche van de 

Wapenplaats voor de gemelde poort, tot aan het punt Nummer twee honderd zeven en twintig;-Dan 

weder den voet van laatstgenoemd boord van het haventje tot bij den aanvang gemerkt Nummer 

twee honderd acht en twintig en vallende in het verlengde der lijn twee honderd een en twintig-twee 

honderd twee en twintig, der rijze pakberm langs de rivier de Merwede;-De lijn tusschen die berm 

getrokken op drie Ellen afstand evenwijdig aan het boven buitenboord derzelve, en den voet van het 

glacis der Zuidelijke branche van de wapenplaats vóór de Dalempoort, tot aan het punt gemerkt 

Nummer twee honderd negen en twintig, vallende in het verlengde Zuidwaarts van den voet der 

buitenglooijing van het glacis der linker branche van de genoemden wapenplaats, of in het verlengde 

der lijn getrokken door het midden der twee limietpalen gemerkt Nummer twee honderd dertig en 

twee honderd een en dertig aan den voet dier glooijing gesteld; bevindende zich het punt Nummer 

twee honderd negen en twintig op twee en negentig Ellen in eene regte lijn gemeten, van den voet 

des hoeks, gemerkt Nummer twee honderd een en twintig van het bastion Nummer zeven en op een 

en dertig Ellen zes duimen van het midden van den limietpaal  

Nummer twee honderd een en dertig verwijderd; terwijl den Zuid Oosthoek van dezen laatst 

genoemden paal op twee en zeventig Ellenéén palm van den Noordwestelijken uithoek des Zuide- 

[64] lijken regtstandsmuurs der Sluisvóór de Dalempoort en opvier en vijftig Ellen vijf en zestig 

duimen van den voet des bekleedingsmuurs van den regter Schouderhoek van bastion Nummer acht 

gelegen is;-De reeds beschreven lijn tusschen de punten Nummer twee honderd negen en twintig en 

twee honderd een en dertig;-dan Oostwaarts in een regte lijn, lang honderd vier en twintig Ellen drie 

en vijftig duimen, tot aan het midden der Zuidzijde van den limietpaal Nummer twee honderd twee 

en dertig, staande aan het Noordelijk boord van de greppel aan de Noordzijde van den weg naar 

Dalem, op negen en vijftig Ellen negentien duimen van den, het naast bij gelegen, voet des 

bekleeding muurs van de afgeronde spits van bastion Nummer acht;-Vervolgens , mede Oostwaarts 

het genoemd boord van de greppel des wegs, eenigzins boogsgewijze naar buiten, volgende tot aan 

den Zuid Westhoek van den limietpaal Nummer twee honderd drie en dertig, staande in eene regte 

lijn gemeten, op een en veertig Ellen vier palmen van het punt Nummer twee honderd twee en 

dertig en twee Ellen negen en negentig duimen, haaks gemeten uit het verlengde der lijn getrokken, 

Oostwaarts, door het midden der limietpalen Nummer twee honderd een en dertig en twee honderd 

twee en dertig;-alsmede de regte lijn, lang acht en veertig Ellen vijf en zestig duimen, Noordwaarts 

en nagenoeg evenwijdig loopende met de buiten glooijing van het glacis coupé aldaar, tot aan den 

limietpaal Nummer twee honderd vier en dertig;- de regte lijn lang dertien Ellen negen en vijftig 

duimen, tot aan den Noordwestelijken hoek van den limietpaal Nummer twee honderd vijf en dertig 

staande een en zestig Ellen vier palmen van het punt Nummer twee honderd drie en dertig en een en 

[65] tachtig Ellen zes en tachtig duimenvan het boven buiten boorddes bekleedingmuurs van de 

linker face van bastion Nummer acht, haaks daarmede gemeten;- de voet der glooijing van het hooge 

terrein vóór de regter face van het ravelijn acht-negen in eene regte lijn Oostwaarts loopende tot aan 

den Zuidwesthoek van den limietpaal Nummer twee honderd zes en dertig, staande op honderd en 

één El zeven palmen van het punt Nummer twee honderd vijf en dertig en op tachtig Ellen acht en 



negentig duimen van de hierna te beschrijven ravelijns punt, of paal Nummertwee honderd veertig;-

de regte lijn, lang een en twintig Ellen achttien duimen, Noordwaarts in het verlengde vallende 

vanden voet der buiten of Oostelijke glooijing der Sloot gelegen aan den voet van het glacis vóór de 

linker face van het ravelijn acht-negen, tot aan den Zuidwesthoek van den limietpaal Nummer twee 

honderd zeven en dertig, staande aan den buiten rand der buiten berm, breed zes Ellen van den 

Dalemschen dijk en op negen en zestig Ellen zes palmen van hooger gemeld ravelijnspunt Nummer 

tweehonderd veertig;-West-Noordwestwaarts dien bermrand in een regte lijn, evenwijdig op 

zesEllenvan den voet des dijks, volgende tot aan den voet der glooijing van het gedeelte derzelve 

gemerkt Nummer twee honderd acht en dertig - twee honderd negen en dertig, vallende in de gracht 

vóór de regter face van genoemd ravelijn, en vervolgens den voet van dit gedeelte tot bij den 

limietpaal Nummer twee honderd negen en dertig, staande vijf en zeventig Ellen acht en vijftig 

duimen van den paalNummer twee honderd zeven en dertig en elf Ellen twee en [66] veertig 

duimenvan de ravelijnspunt Nummer twee honderd veertig; eindelijk vanaf den paal Nummer twee 

honderd negen en dertig, de snijdingslijnen welke de buitenglooijingen des Dalemschen dijk met de 

verlengden van die der regter face en berm van het gemelde ravelijn maken tot aan de ravelijnspunt 

of den paal Nummer twee honderd veertig vallende in het verlengde der buiten kruinen van de 

borstwering der beide ravelijns faces en zich bevindende  op honderd negen en dertig Ellen drie 

palmen, regt over het midden des dijks gemeten, van den buiten bovenrand des bekleedingmuurs 

van de Courtine acht-negen. 

Het gedeelte Dalemschen aansluitdijk gelegen tusschen de voormelde Courtine muur en het 

daarvoor liggende ravelijn, beperkt door den voet van dezelfde glooijingen de snijdingslijnen welke 

die glooijingen bij de punten a,b,c,d,e,f,g,h,i en k met de fortificatie maken, de lijn a,k zijnde de 

Courtine muur en de lijn e,f behoort tot de Administratie van den Waterstaat 

 

Vierde gedeelte: Van de punt van het Ravelijn vóór het front acht-negen tot aan de Korenbrug Sluis. 

Afscheidings palen en punten, Nummer twee honderd veertig-honderd zes en zeventig/of het laatst 

beschreven punt der Eerste Afdeeling. 

Van het Ravelijnspunt Nummer twee honderd veertig volgt de lijn van Scheiding:De snijdingslijnen 

welke de binnen glooijingen van de Dalemsche dijk met de [67] verlengde glooijingender linker face 

en berm van het ravelijn acht-negen maken,tot aan den voet der glooijing van de binnen berm diens 

dijks bij den limietpaal Nummer twee honderd een en veertig staande op dertien Ellen drie duimen 

van het punt Nummer twee honderd veertig juist in den hoek welke de ravelijns en dijk bermen met 

elkander vormen,-de regte voetlijn, Oostwaarts loopende , van de binnen dijkberm, tot aan den 

limietpaal Nummer twee honderd twee en veertig, staande op twaalf Ellen vijf palmen van den paal 

Nummer twee honderd een en veertig en juist in het verlengde van den bovenrand der glooijing van 

het Oostelijk boord der gracht vóór de linker face van het gemelde ravelijn;- de regte lijn, 

Noordwaarts loopende vallende in het verlengde van bovengenoemd boord der ravelijns gracht en 

de scheiding tusschen die gracht en de binnenbermsche gracht des Dalemschen dijks uitmakende, 

tot aan den voet der buiten glooijing van het gedeelte glacis Coupé, gelegen vóór de linker face van 

het meergemelde ravelijn, bij het punt gemerkt Nummer twee honderd drie en veertig,-en de 

voetlijn van dat gedeelte glacis coupé tot aan den hoek gemerkt Nummer twee honderd vier en 

veertig, welke de  voetlijnen van het Noordelijk boord der binnenbermsche gracht des Dalemschen 

dijks en de glooijing van het Oostelijk boord der Sloot, gelegen aan den voet van het glacis vóór de 

linker face van het ravelijn acht-negen, met elkander maken;-volgende alsnu  de scheidingslijn den 

voet der glooijing van het Oostelijk boord der voornoemde Sloot en van die welke zich verder aan 

[68] den voet der glacisvan de bedekte wegen vóór de Oostelijke fronten der Vesting bevinden, 

telkens volgens regte lijnen, die echter bij de in en uitspringende hoeken, gemerkt met de Nummers 



twee honderd vijf en veertig tot twee honderd twee en vijftig, een weinig afgerond zijn, tot aan den 

limietpaal Nummer twee honderd drie en vijftig, staande aan het Zuid Oostelijk boord van de 

uitwaterings Sloot loopende langs den voet van het profil van het glacis vóór de linker face van het 

ravelijn voor het front tien-elf.Bij elk der uit en inspringende hoeken van de bedoelde Slooten, is een 

limietpaal aan den voet van het glacis gesteld; staande die gemerkt Nummer twee honderd vier en 

veertig op twee en zestig Ellen vier en twintig duimen van het punt Nummer twee honderd veertig 

en negen en vijftig Ellen vijf en zestig duimen van den paal Nummer twee honderd vijf en veertig die 

zich op twee en zeventig Ellen vijf en negentig duimen van den regter schouderhoek en negen en 

veertig Ellen dertien duimen van de spits van het bastion Nummer negen verwijderd bevindt;(zijnde 

de afstanden van de bastions hier en hieraanvolgend bedoeld gerekend vanaf den buiten boven rand 

der bekleedingsmuren) die gemerkt Nummer twee honderd zes en veertig op een en tachtig Ellen zes 

en zeventig duimen van den paal Nummer twee honderd vijf en veertig en drie en tachtig Ellen drie 

duimen van den paal Nummer twee honderd zeven en veertig dewelke op twee en zeventig Ellen 

acht en tachtig duimen van de genoemden spits en op honderd Ellen zes en tachtig duimen van den 

linker schouder- [69] hoek van voormeld bastion gesteld is; die gemerkt Nummer twee honderd acht 

en veertig op honderd zes en veertig Ellen een en dertig duimen van den paal Nummer twee honderd 

zeven en veertig en honderd drie en vijftig Ellenéén palm van den paal Nummer twee honderd negen 

en veertig die weder op acht en zestig Ellenvier en dertig duimen van de spits en op vier en tachtig 

Ellen twee duimen van den regter schouderhoek van bastion Nummer tien geplaatst staat; die 

gemerkt Nummer twee honderd vijftig op zes en zeventig Ellen zeven en negentig duimen van de 

paal Nummer twee honderd negen en veertig en een en tachtig Ellen negen palmen van den paal 

Nummer twee honderd een en vijftig dewelke op zeven en zeventig Ellen vijf palmen van de 

genoemde spits en op honderd één el dertien duimen van den linker schouderhoek van bastion 

Nummer tien gesteld is; die gemerkt Nummer twee honderd twee en vijftig op honderd dertig Ellen 

vijf en veertig duimen van den paal Nummer twee honderd een en vijftig en drie en zeventig Ellenéén 

palm van den paal Nummer twee honderd drie en vijftig die op honderd vijf en twintig Ellen zeven en 

veertig duimen van de spits van bastion Nummer Elf en op honderd veertig Ellen vijf en zeventig 

duimen van den paal Nummer honderd een en vijftig geplaatst is.De voormelde regte voetlijnen van 

de voornoemde Slooten, loopen nagenoeg evenwijdig aan de lijnen getrokken door het midden van 

deze laatst beschrevene [70] limietpalen,en wel: 

Op vijfEllenéén palm van de lijn tusschen de palen Nummer twee honderd vier en veertig-twee 

honderd vijf en veertig; 

Op vijfEllen zes palmen van de lijn tusschen de palen Nummer twee honderd vijf en veertig-twee 

honderd zes en veertig; 

Op vijf Ellenéén palm van de lijn tusschen de palen Nummer twee honderd zes en veertig-twee 

honderd zeven en veertig; 

Op vier Ellen twee palmen van de lijn tusschen de palen Nummer twee honderd zeven en veertig-

twee honderd acht en veertig; 

Op vier Ellen vier palmen van de lijn tusschen de palen Nummer twee honderd acht en veertig-twee 

honderd negen en veertig; 

Op drie Ellen van de lijn tusschen de palen Nummer twee honderd negen en veertig- twee honderd 

vijftig; 

Op vier Ellen twee palmen van de lijn tusschen de palen Nummer twee honderd vijftig-twee honderd 

een en vijftig; 



Op vijf Ellen twee palmen van de lijn tusschen de palen Nummer twee honderd een en vijftig- twee 

honderd twee en vijftig; 

En op vijf Ellen drie palmen van de lijn tusschen de palen Nummer twee honderd twee en vijftig-twee 

honderd drie en vijftig. 

Van het punt Nummer twee honderd drie en vijftig, dat is van het uiteinde der voetlijn hiervoor 

beschreven en gemerkt twee honderd twee en vijftig-twee honderd drie en vijftig, loopt de scheiding 

verder:West Zuid westwaarts volgens eene regte lijn vallende in het verlengde van de voetlijn, tot 

aan den Noord Oosthoek van den limietpaal Nummer twee honderd vier en vijftig, staande op zestig 

Ellen zeven palmen van den paal Nummer twee honderd drie en vijftig of een en zeventig Ellen vijf en 

veertig duimen van de punt van bastion Nummer elf;-Noord Noordwestwaarts volgens de regte lijn, 

lang dertig Ellen negentig duimen tot aan den Zuid Oosthoek van de limietpaal Num- [71]mer twee 

honderd vijf en vijftig, staande op vijf en zestig Ellen zeven en veertig duimen van meergemelde spits 

van bastion Nummer Elf;-West Zuidwestwaarts volgens de regte lijn, lang zes en dertig Ellen acht 

duimen, tot aan den Zuidwesthoek van den limietpaal Nummer twee honderd zes en vijftig, staande 

op vijf en dertig Ellen vijf en twintig duimen van de spits van gemeld bastion;-langs den voet der 

glooijing van het Contrescarps boord der gracht vóór de linker farce van het bastion Nummer Elf, tot 

aan den Zuidwesthoek van den limietpaal Nummer twee honderd zeven en vijftig, staande bij het 

uiteinde der Noordelijke houten vleugel aan de Oostzijde der Sluis in den Zuider Lingedijk, 

behoorende tot de Administratie van den Waterstaat op zes en twintig Ellen zes en twintig duimen 

van den voet des bekleedingsmuurs der linker face van genoemd bastion op zeven Ellen acht en 

twintig duimen van de buiten zijde des aansluitmuurs van de Sluis, haaks met die muren gemeten;-

langs de regte lijn, getrokken, haaks op de gemelde face van bastion Nummer Elf, tusschen het punt 

Nummer twee honderd zeven en vijftig en den limietpaal Nummer tweehonderd acht en vijftig; - 

volgens de regte lijn, getrokken evenwijdig op tien Ellen vijf en tachtig duimen van den boven buiten 

rand des bekledingsmuurs van de meergemelde face of op vier Ellen van den boven achter rand des 

Zuidelijken regtstandmuurs der voormelde Sluis, tusschen het punt Nummer twee honderd acht en 

vijftig en den Noordwesthoek [72] van den limietpaalNummer twee honderd negen en vijftig;-Noord 

Noord Westwaarts volgens eene regte lijn, lang acht en veertig Ellen tot aan den Noordwesthoek van 

den limietpaal Nummer twee honderd een en zestig, welkens verlengde, Zuidwaarts, juist op den 

voet van den linker Schouderhoek van bastion Nummer Elf aanloopt;-staande laatstgenoemden paal 

op negen en zeventig Ellenéén duim van den voet des bekledingmuurs van den regter Schouderhoek 

van bastion Nummer Een;-Oost Noord Oostwaarts volgens eene regte lijn lang zestig Ellen vijf en 

zestig duimen tot aan den limietpaal Nummer twee honderd twee en zestig en vervolgens nagenoeg 

in diezelfde strekking volgens eene regte lijn lang twee en veertig Ellen drie en zeventig duimen tot 

aan den Zuid Oosthoek van den limietpaal Nummer twee honderd drie en zestig, staande op acht en 

dertig Ellen vijftien duimen van het punt Nummer tweehonderd zes en vijftig;- loopende de drie 

laatst genoemde lijnen langs den buiten rand der buiten berm van den Zuider Lingedijk, op welke 

berm, tusschen de punten Nummer twee honderd twee en zestig- twee honderd drie en zestig tot 

tegen de buiten glooijing diens dijk een gedeelte bedekten weg en glacis op de regter branche van de 

buitendijksche wapenplaats, met goedvinden, doorgetrokken of gelegen is;-Noord Noord 

Westwaarts, langs den voet der glooijing aan den teen van het glacis der regter branche van de 

Wapenplaats, gelegen buitendijks, ten Noorden van genoemden dijk tot bij de limiet- [73] paal 

Nummer twee honderd vier en zestig, dewelke, even als den laatstgenoemden, aan den boven rand 

dier glooijing hellende nagenoeg één op één El aanleg, gesteld is, zijnde de afstand tusschen dezelve 

een en tachtig Ellen zes palmen en tusschen de punten Nummer twee honderd vier en zestig en 

honderd zeven en veertig Ellen, acht en veertig duimen;- vervolgens langs het Noord Oostelijk boord 

der gors en het Zuidwestelijk boord der Sloot, gemerkt Nummer twee honderd vijf en zestig- twee 

honderd zes en zestig, aldaar;dan Zuidwaarts langs den voet van het Oostelijk boord of van den linker 

oever, der rivier de Linge en van het Noordelijk boord van het haventje met de Coupure naar de Sluis 

in denZuider Lingedijk, aangegeven door de Nummers twee honderd zes en zestig-twee 



honderdzeven en zestig-twee honderd acht en zestig, tot aan het punt Nummer twee honderd zestig 

(bis), gelegen in de lijn Nummer twee honderd negen en vijftig- twee honderd een en zestig, op 

ongeveer vijf Ellen vijf duimen van het Westelijk front der voornoemde Sluis;- van af het punt 

Nummer twee honderd zestig mede op de voormelde lijn gelegen, langs den voet van het Noordelijk 

en Westelijk boord van het terrein, gemerkt Nummer twee honderd negen en zestig, gelegen vóór de 

linker flank van het bastion Nummer Elf, tot aan den Noord westelijken hoek van het uiteinde van 

den Noord Oostelijken vleugelmuur van het buiten front der Sluis onder de Courtine Een - Elf, [74] 

waarvan,zoo als reeds bij het vijfde gedeelte der eerste  Afdeeling gemeld is, al het muurwerk, tot de 

Administratie van den Waterstaat behoort;- langs de achterzijde van dien profil of vleugelmuur; door 

de snijdingslijnen, welke dezen en den buiten frontmuur der Sluis, gemerkt Nummer twee honderd 

zeventig-twee honderd een en zeventig, met den linker flank muur van voormeld bastion, met 

elkander maken;-langs de achterzijde van dien frontmuur,door de snijdingslijnen welke denzelven en 

den Zuidwestelijken vleugelmuur met den daaraansluitenden Courtine muur vormen, en langs de 

achter zijde van dezen vleugelmuur tot aan den Noord Oostelijken uithoek daarvan;- volgende de 

Scheidingslijn thans den voet van het Zuidwestelijk boord van het haventje tot aan den Noord 

Oosthoek van den limietpaal Nummertwee honderd twee en zeventig, gesteld aan de bovenrand der 

glooijing van dat boord op tien Ellenéén palm van het uiteinde des genoemden vleugelmuurs;- dan 

Zuid Westwaarts de regte lijn, lang twee en dertig Ellen vijf en zeventig duimen tot aan den 

Noordwesthoek van den limietpaal Nummer twee honderd drie en zeventig, staande zestien Ellen vijf 

palmen van den boven buiten rand des bekledingsmuurs in den regter inspringenden hoek van het 

redan  tusschen de bastions Een-Elf en op zeventien Ellen twee palmen van soortgelijke rand van de 

Spits van dat redan; - daarna mede nagenoeg in diezelfde strekking, de regte lijn lang Elf Ellen vier 

palmen tot aan den limietpaal [75] Nummer twee honderd vier en zeventig, staande aan den 

bovenrand van het Oostelijk boord der rivier de Linge, op zeven Ellen vijf en twintig duimen, der 

gemeten spits van het redan; vervolgens, Zuidwaarts, den voet van het genoemden boord der rivier 

of berm gelegen vóór de linker branche van meergemeld redan;- de buiten voet van den profil muur 

der voormelde berm en die van het gedeelte bekledingsmuur der gedachte linker branche gelegen 

tusschen dien profilmuur en den Oostelijken aansluitmuur der Korenbrug Sluis, tot aan het punt 

Nummer honderd zes en zeventig of den voet des Oostelijken hoeks van dien aansluitmuur 

beschreven bij het vijfde gedeelte der Eerste Afdeeling. 

Aan de eigenaren van het zoogenaamde wijdschild vóór de Oostelijke fronten dezer Vesting, is het 

veroorloofd om drie aarde dammen door de Sloot, gelegen aan den voet van het glacis der gemelde 

fronten, te mogen leggen, dezelve af te heinen en te onderhouden, als één bij het punt Nummer 

twee honderd vier en veertig, één voor de regter branche van het ravelijn negen-tien, in de nabijheid 

van het punt Nummer tweehonderd acht en veertig, en één bij het punt Nummer twee honderd drie 

en vijftig. 

Het Sluisje met de doorsnijding, zich bevindende in en bij de aanvang der Kade of in den bedekten 

weg vóór de regter face van bastion Nummer Elf behoort aan den eigenaar van de Heerlijk- [76] heid 

Vuren en Dalem;zijnde het een en ander gemaakt onder voorwaarden van onderhoud, wegruiming 

op de Eerste order en weder digten van de doorsnijding. 

 

Vijfde Gedeelte: Limieten om de afzonderlijk buiten de Vesting gelegen Rijks Militaire gronden, 

enzoovoorts. 

Batterij op den Dalemschen dijk gelegen even boven of ten Oorten van de Dalemsche uitwatering of 

inundatie Sluis. 

De Scheidingslijn om dezelve loopt: van af den Noordwesthoek van den limietpaal Nummeréén, 

staande aan den buiten kruinrand des dijks op zeven Ellen acht palmen van den Zuid Oosthoek van 



het huis toebehoorende aan Pieter Schalk en drie Ellen vijf en vijftig duimen, haaks gemeten van 

eene lijn, Oostwaarts, in het verlengde van den Zuidelijken gevel van dat huis getrokken, volgens 

eene regte lijn, Noordwaarts, lang een en twintig Ellen, tot aan den Zuidwesthoek van den limietpaal 

Nummer twee, staande op zeven Ellen van den het naast bij gelegen, Noord Oosthoek van gemeld 

huis;-langs den voet van het tuintje achter gemeld huis, tot aan den Noordwesthoek van den 

limietpaal Nummer drie, staande op acht Ellen vijf duimen van het puntNummer twee, op den rand 

der Sloot aan de Noordzijde dezer batterij, ongeveer op twee Ellen van den voet der binnenglooijing 

van dezelve;-Oostwaarts, door het midden der gemelde en voor het groot- [77] ste 

gedeeltegedempte Sloot, breed van boven ongeveer drie Ellen, tot bij den limietpaal Nummer vier, 

staande op zes en twintig Ellen een en dertig duimen van het punt Nummer drie, midden in die 

gedempte Sloot en aan den voet der buitenglooijing van de batterij;-Zuidwaarts langs den voet dier 

glooijing en het verlengde van dien tot aan den Noord Oosthoek van den limietpaal Nummer vijf, 

staande aan den buiten kruin rand des dijks op negen en twintig Ellen twee en dertig duimen van 

paal Nummer vier;-Westwaarts dien rand volgende, tot aan den daaraanstaande limietpaal 

NummerZes, dewelke zich op vijf Ellen van het punt Nummer vijf en op twintig Ellen zes palmen van 

het punt Nummer een verwijderd bevindt en tezamen nagenoeg in eene regte lijn gelegen zijn; dan 

volgens eene regte lijn, Zuidwaarts, vallende in het verlengde van den voet van het rijzen pakwerk 

aan de buitenglooijing der buitendijkse travers der batterij en vervolgens langs den voet van het 

rijzen pakwerk onder deze travers en langs de lijn vallende Zuidwaarts in het verlengde der eerst 

beschreve lijn gemerkt één-twee. 

 

Batterij op den Dalemschen dijk gelegen achter of aan de Westzijde van de Dalemsche uitwatering of 

inundatieSluis. 

Om die batterij loopt de scheidingslijn: van den Zuidwesthoek des limietpaals Nummer Zeven, 

staande op ongeveer twee Ellen vijf palmen van het boord der rijze berm langs de rivier op vier en 

[78] vijftigEllenzes en negentig duimen van den Zuidwesthoek van het schoolgebouw en op drie en 

dertig Ellen zeven en twintig duimen van den Zuid Oosthoek des Stals achter het huis bewoond door, 

entoebehoorende aan L. Exalto, volgens eene regte lijn, Noord Noord Oostwaarts; in de rigting van 

gemelden hoek van het schoolgebouw, tot aan den Zuid Westhoek van den limietpaal Nummer Acht, 

staande op negen Ellen vier palmen van dien hoek verwijderd;-Oostwaarts volgens eene evenwijdige, 

op genoemden afstand van negen Ellen vier palmen van het Zuidelijk front van laatst genoemd 

gebouw getrokken lijn lang veertien Ellen vier en zeventig duimen, tot aan het punt Nummer negen, 

vallende in het verlengde van de oostzijde van den profil en trapmuur aan de Oostelijken gevelmuur 

van dat gebouw of in eene lijn getrokken evenwijdig op één El vier en vijftig duimen van dien muur;-

Noord Noord Oostwaarts, volgens die verlengde lijn en langs de gemelde zijde van voornoemden 

profil en trapmuur, tot aan den hoek gemerkt Nummer tien gevormd door het verlengde van dien 

trapmuur, Noordwaarts, en den Steunmuur van het terrein gelegen achter of aan de Noordzijde van 

het schoolgebouw, zijnde een afstand van vijftien Ellen zes palmen;-Noordwaarts langs den voet van 

den voormelden Steunmuur tot aan het uiteinde van denzelven, gemerkt Nummer Elf, zich 

bevindende op negentien Ellen negen palmen van het punt Nummer tien, aan het boord der Sloot 

ten noorden van de batterij en op [79] twintig Ellen,één palm van den Noordwesthoek van 

meergemeld Schoolgebouw;-Oostwaarts, door het midden van de gedachte Sloot breed van boven 

ongeveer twee Ellen zes palmen, tot aan den Noord Oosthoek van den limietpaal Nummer twaalf, 

staande aan het boord van die Sloot, op dertig Ellen negen palmen van het punt Nummer elf en 

dertien Ellen zes en veertig duimen van den Noord Oostelijken uithoek des binnen vleugel muurs aan 

de Westzijde der Sluis;-langs den voet van het westelijk boord, gemerkt Nummer twaalf-dertien, der 

Zuidwaarts, tot aan den Kom der Sluis loopendeSloot;-langs den voetvan het Noordwestelijk boord 

van dien Kom, gemerkt Nummer dertien-veertien, tot aan het begin der rijzen berm, 

gemerktNummer  veertien, lang gemeten van gemeld uiteinde des vleugelmuurs, acht Ellen en 



eindelijk, volgens evenwijdige lijnen getrokken op twee Ellen vijf palmen van den buiten rand dier 

berm gemerkt Nummer veertien-vijftien van de achterzijde der daaropvolgende Westelijke vleugel 

en aansluitmuren der Sluis, gemerkt Nummer vijftien-zestien , van de buiten zijde der buitendijksche 

beschoeijing daaropvolgende gemerkt Nummer zestien-zeventien en van den buiten rand van de 

daaropvolgende rijzen berm, of het boord der rivier tot aan den beschreven limietpaal Nummer 

zeven. 

Het spreekt van zelve dat de Administratien van Oorlog en van den Waterstaat onder in achtneming 

van de gewone formaliteiten en, desnodig, in overlegtreding elkander wederzijdsch bij het doen van 

herstellingen, voorzieningen als anderszins, aan werken waarbij de eene met de andere 

Administratie in aanraking [80] komt, of aan dieWaterstaatswerken, welke geheel binnen de 

fortificatie werken gelegen zijn, als naar gewoonte alle mogelijke faciliteit zullen verschaffen, 

teneinde de vereischt wordende herstellingen op de doelmatigste en spoedigste wijze te kunnen 

verrigten, zooals den aard dier herstellingen of voorzieningen zal vorderen. 

 

Batterij te Groenendal gelegen op en bij een gedeelte van den dijk genaamd de Krinkeldewinkel. 

De scheidingslijn van het gedeelte terrein aldaar, groot zeven en twintig vierkante roeden en zes 

vierkante Ellen, waarvan het vrucht gebruik aan het Rijk behoort, loopt vanaf den limietpaal 

Nummeréén, staande aan het westelijk boord der binnen bermsche Sloot, nagenoeg in het verlengde 

Oost Zuid Oostwaarts des binnen kruinrands van het gedeelte van den Krinkelwinkel liggende in die 

strekking, volgens die verlengde lijn, West Noord Westwaarts tot aan den limietpaal Nummer twee, 

gesteld aan den voormelden binnen kruinrand des dijks op negen en twintig Ellen acht palmen, 

midden op midden van het punt Nummeréén;- dan volgens de lijn mede West Noord Westwaarts en 

daarna Noordwaarts, langs voormelden binnen kruinrand gaande, waarop thans nagenoeg voor het 

grootste gedeelte denvoet der binnenglooijing van de borstwering der batterijgemerkt drie-vier-vijf 

en zes, gelegen is, tot aan het punt Nummer zeven alwaar de Krinkeldewinkel aan den Wolpherschen 

Slaper dijk aansluit;- zijnde die lijn of kruin rand nagenoeg vijf en negentig Ellen zes en veertig 

duimen lang;-vervolgens van het punt Nummer zeven [81] gelegen op ongeveerElf Ellen vijf palmen 

van den Noord Oosthoek van het steenen huis toebehoorende aan de weduwe van Martinus Kusters, 

Oostwaarts langs de binnen kruin rand van den Wolpherschen Slaper dijk tot aan den limietpaal 

Nummer acht, staande op negen en twintig Ellen vanden hoek van het voormelde huis;-dan volgens 

eene regte lijn Zuid Zuid Oostwaarts, tot aan den limietpaal Nummer negen, staande aan het boord 

der binnenbermsche Sloot op vijftien Ellen vijftien duimen van den paal Nummer acht, negen en 

dertig Ellen zeven en dertig duimen van den hoek van het voormelde huis  en vier en tachtig Ellen vijf 

duimen van den limietpaal Nummeréén, volgens eene regte lijn gemeten; loopende de scheidingslijn 

vervolgens door het midden der voormelde Sloot, breed gemiddeld drie Ellen vijf palmen, langs 

welkers boord de limietpalenNummer negen - tien - elf-twaalf en Een, als hoofdpunten daarvan zijn 

gesteld, en die midden op midden achtereenvolgens van elkander verwijderd staan Elf Ellen zeven en 

veertig duimen, zes en dertig Ellen een en vijftig duimen, vier en dertig Ellen vijf en veertig duimen en 

vijf en twintig Ellen zeven en twintig duimen. 

Het steenen woonhuis (deels van hout) met de twee daarachter of aan de Oostzijde van hetzelve 

staande schuren van riet of stroo, benevens een, ten noorde van hetzelve staande steenen schuurtje 

en eene ten westen staande steenen keukenmet een houten privaat,staande binnen den hiervoor 

beschreven omtrek, zijn bijzondere particuliere eigendommen. 

[82] De gedeelten van deze batterijof dijkpunt welke niet op het beschreven gedeelte terrein maar 

op de dijken en hunne buiten bermen aldaar liggen zijn daarop, met goedvinden van het Dijk College 

des Lands van Arkel beneden deZouwe, en van de Commissie voor de Dagelijksche Zaken van het 



Kanaal van Steenenhoek, opgeworpen. Behoorende het grasgewas van de bedoelde gedeelten 

dierhalve ook aan de gemelde Commissie of dijkcollege. 

 

Batterij op den Noorder Lingedijk even vóór de Sluis van het Steenenhoeksche Kanaal buiten de 

Arkelpoort, en 

Batterij op den Noorder Kanaaldijk van Steenenhoek ten Westen van het uiteinde der brug buiten de 

Kansepoort. 

Dezelve zijn alsmede met goedvinden van de voormelde Commissie op de dijken en op de 

aangrenzende Strooken gronds, aan die Commissie toebehoorende, opgeworpen. - Het Plankier, 

gemerkt h-i ten Noorden van de laatstgenoemde batterij welke deels tijdelijk op de stads wandelweg 

aangelegd is, langs het boord van den Kom of aanleg plaats voor schuiten en aldaar tijdelijk ten 

behoeve der Stad gemaakt isbehoort aan het Rijk. 

 

Batterijen op den Zuider Lingedijk vóór de punt van het bastion Nummer Elf. 

Ook deze zijn met goedvinden van de Commissie, belast met het Beheer der Zuider Linge dijken,op 

en bezijde dien dijk aangelegd. Aan welke Commissie dierhave het grasgewas behoort. 

 

Exercitie veld gelegen ten Noorden buiten de Kansepoort. 

De scheiding om dit veld loopt: volgens eene regte lijn getrokken door het midden der [83] Sloot van 

boven breedongeveer drie Ellen, aan de Zuidzijde van hetzelve, bepaald door het midden der twee 

limietpalen gemerkt Nummer Een en Nummer twee, staande twee honderd zeventig Ellen zes en 

zeventig duimen van elkander; - langs den voet , hebbende eene Zeeg Oostwaarts, van het Westelijk 

boord der Sloot, breed van boven ongeveer vijf Ellen, aan de Westwijde van het Veld tot aan den 

limietpaal Nummer drie, staande op honderd zeven en tachtig Ellen acht en zestig duimen in 

eeneregte lijn gemeten van den paal Nummer twee, in het verlengde van het midden der Sloot 

gelegen aan de Noordzijde van het veld , en even als den paal Nummer twee, één El westwaarts op 

de glooijing van de Schelluinsche vlietkade , behoorende aan de Stad Gorinchem, en langs welker 

voet, zoo als gemeld is, de limiet loopt;- volgens eene regte lijn loopende door het midden der zoo 

evengenoemdenSloot,breed van boven ongeveer vier Ellen, aan de Noordzijde van het veld, tot bij 

den limietpaal Nummer vier, staande op twee honderd drie en dertig Ellen twee en vijftig duimen 

van den paal Nummer drie van het Zuidelijk bovenboord dier Sloot juist in den hoek welke hetzelve 

met dat van de aldaar Zuidwaarts loopende Sloot vormen;- volgens eene nagenoeg regte lijn, 

loopende, aan de Oostzijde van het veld, vanaf den paal Nummer vier, over eene lengte van 

ongeveer twee en vijftig Ellen, tot bij de punt gemerkt Letter k, eerst, door het midden der Sloot, 

breed van boven [84] nagenoeg drie Ellen,welke het moeras aldaar van het exercitieveld schiedt;en 

verder Zuidwaarts langs den voet van het buiten of Oostelijk boord der Sloot welke allengkens te niet 

loopt tot aan het midden van den limietpaal Nummer vijf, staande op honderd twee en twintig Ellen 

van den paal Nummer vier, en eindelijk volgens eene regte lijn lang zes en zestig  Ellen zes en twintig 

duimen, getrokken door het midden van laatst genoemde paal en van die  gemerkt Nummeréén, 

makende, behalve bij de oprit gemerkt letter l, dewelke deels tot op het veld doorgetrokken is en 

geheel door de Commissie van het Steenenhoeksche Kanaal wordt en behoort te worden 

onderhouden, de voetlijn uit der binnen glooijing des noorder dijks van het Kanaal van Steenenhoek. 



De gedeelten of de halve breedte der Slooten om dit veld, voor zoo verre die aan particulieren 

toebehooren, mogen in geen geval versmald of gevuld worden; integendeel zullen die die gedeelten 

ter bekwamer tijd, en zoo mogelijk te gelijk als wanneer zulks aan de Rijks gedeelten dezelven 

geschied, moeten worden schoongemaakt en van tijd tot tijd tot de gewone diepte uitgediept.Mogt 

dit gedurende en jaar verzuimd worden dan behoud het Rijk het regt aan zich om zulks in deszelfs 

voordeel te laten verrigten. 

Het Dijk bestuur van het Land van Arkel bezit het regt van derzelve keuren over de Rijks beeren en 

derzelver aansluitings- [85] werkengelijk mede over de batterijen te Groenendal en op de Noorder 

Lingedijk buiten de Arkelpoort voor zoo veel dezelve op de dijken gelegen zijn en een deel derzelve 

uitmaken. 

Aldus opgemaakt te Gorinchem den 22 Februari 1842 volgens het ontwerp des 13 April 1835.  

De 1
e
 Kapitein Eerstaanwezend Ingenieur J. Mouchard. 

Gezien de Directeur Generaal van Oorlog. 

  



Proces verbaal betrekkelijk de afscheidingen tusschen s’ Rijks Militaire gronden en die welke aan 

het stedelijk Bestuur van Gorinchem behoren. 

Letter C 

[1] Op heden den zestienden Februarij des Jaars Achttien honderd twee en veertig, vereenigden zich 

de Heeren Meester Abraham Boxman en Johan Christiaan Boonzajer, beide wethouders der stad 

Gorinchem, als daartoe benoemd door het stedelijk Bestuur der stad, benevens Joannus Mouchard, 

Eerste kapitein en Eerstaanwezend Ingenieur aldaar, als daartoe gemachtigd bij aanschrijving van de 

Algemene Directie der Genie, van den Zeventienden September achttien honderd zes en dertig, 

Nummer twaalf en nadere bevelen van den Heere Directeur der Eerste Directie van Fortificatien, 

gegeven bij aanschrijving van den een en twintigsten derzelfde maand, Nummer Elf honderd een en 

dertig, met oogmerk om de afscheidingen te bepalen tusschen s’Rijks Militaire gronden en die welke 

aan het Stedelijk Bestuur voornoemd behooren en zijn overeengekomen dat dezelve zijn zoo als 

hieraanvolgend en in het ontwerp proces-verbaal de dato dertien April Achttien honderd vijf en 

dertig beschreven is. 

 

Binnen de Vesting.Limieten van s’Rijks Fortificatie werken gronden en daarop gelegen gebouwen. 

Van den Zuid Oostelijken hoek des limiet- [2] paalsNummer één, gesteld in het verlengde, 

Zuidwaarts, der buitenzijde van den borstweer muur zich bevindende op den regter flankmuur van 

het bastion Nummer één, op zeven Ellen vijf en zestig duimen van het uiteinde diens 

borstweermuurs, loopt de scheidingslijn, Westwaarts, in een regte lijn, lang vijf en twintig El vijf en 

twintig duim loopende in de rigting van den Zuidwestelijken hoek van het blok huizen staande in 

gemeld bastion, tot aan den Zuidwesthoek van den limietpaal Nummer twee; zijnde de straat 

breedte tusschen dezen paal en de tegenoverstaande huizen vier Ellen twee duimen; - van dit punt, 

Noordwaarts, het beschot van het pakhuisje nevens de loods, waarin den Sasmeester Laurens de 

Groot woont, en de heining des tuins, achter die woning gelegen, volgende tot aan den 

Noordwestelijken hoek van den limietpaal Nummer drie, staande op twee en twintig Ellen twee 

palmen van den boven buitenrand des hoger gemelden borstweermuurs en op zeven en twintig El 

negen en tachtig duim van den paal Nummer twee, waarna de Scheiding met regte lijnen loopt, in de 

rigting van de Noord Oostzijde van den limietpaal Nummer vier, waarvan het midden zich bevindt op 

tien El en zeventig duim van het laatst beschreven punt en op vijf Ellen vijf palmen van het blok 

huizen hier- [3] voren gemeld; - in de rigting van den Noord Oostelijken hoek van den limietpaal 

Nummer vijf, welken hoek zich in het verlengde van het meermaals gemelde blok huizen, op twee 

Ellen van derzelver Noord Oostelijken hoek bevindt;- in de rigting, Westwaarts, naar de Noordzijde 

van den limietpaal Nummer zes, waarvan het midden op zeven El drie en dertig duim van 

voornoemden hoek en op vijf palmen van de heining des tuins gelegen is, - en in de rigting naar den 

Noordoosthoek van den limietpaal Nummer zeven, zich bevindende op dertien Ellen veertien duimen 

afstand van het laatst beschreven punt, juist tegen den Noordwestelijken hoek van de heining des 

tuins waar langs de Scheiding dan weder loopt tot aan het midden van den limietpaal Nummer acht 

gelegen op twee El een en zestig duim van het laatst beschreven punt, en vervolgens, de kromte der 

glooijing volgende,door het midden der limietpalen Nummer negen, tien,elf en twaalf , staande aan 

den voet der glooijing van de oprit in de Keel van bastion Nummer één , achtervolgens op negen El 

zes en tachtig duim, tien El drie en veertig duim veertien El acht en veertig duim en veertien El twee 

en vijftig duim in regte lijnen gemeten, midden op midden van elkander en daarenboven het midden 

van laatstge- [4] noemden paal,in het verlengde van het voorfront van het huis, toebehorende aan 

Cornelis de Leur, op vijf Ellen van den Zuid Oostelijken hoek van hetzelve; naast welken hoek, mede 

in het verlengde van het voorfront, een limietpaal Nummer dertien gesteld is welkers Oostelijken 

kant zich op acht palmen van laatstgemeld huis verwijderd bevindt en waarvan de Zuidzijde de 

rigting aanduidt van den loop der scheiding tusschen dezen paal en die gemerkt Nummer 



twaalf;blijvende vervolgens de scheiding, evenwijdig op acht palmen afstand van de particuliere 

eigendommen, tot aan den Westzijde van den limietpaal Nummer twintig, welke zich in het 

verlengde des voorfronts van het hoekhuis, toebehoorende aan Jacobus van Ouwerkerk, bevindt en 

waarvan de Noordzijde vier Ellen vijf en vijftig duimen van den steunmuur des walgangs der regter 

halve Courtine een-twee verwijderd is, doorloopen, en wel langs de vlakken of zijden der limietpalen 

Nummer veertien, vijftien, zestien, zeventien, negentien en twintig aan den kant der fortificatie 

werken en door het punt gemerkt Nummer achttien, zijnde het snijpunt van twee lijnen, getrokken 

evenwijdig op acht palmen afstand aan de [5] Noord en Westelijke murenvan Stads Aschhok.De 

afstanden midden op midden tusschen de palen Nummer dertien, veertien, vijftien, zestien, 

zeventien, het punt Nummer achttien en de palen Nummer Negentien en twintig, zijn achtervolgens 

negen El acht duim, zeven El zeven palm, zeven El twee palm, twaalf El vijf en zeventig duim, negen 

El negen duim, vijf El twee palm en acht en dertig El drie en negentig duim. 

In het verlengde der rigting tusschen de Noordzijde der palen Nummer negentien en twintig, loopt 

de scheiding, Westwaarts, tot het punt Nummer een en twintig, zich op twee Ellen negen palmen der 

Westzijde van laatstgenoemden paal en vier El zeven en twintig duim van het binnen front der 

Arkelpoort, bevindende; waarna dezelve weder Noordwaarts loopt, volgens eene lijn haaks met het 

front der poort getrokken, tot aan het punt Nummer twee en twintig, gelegen op acht palmen van 

dat front, en van daar, evenwijdig op acht palmen afstand van gemeld binnen front der poort, tot het 

punt Nummer drie en twintig vallende in het verlengde van den Westelijken Zijmuur van 

meergenoemd front. - Van het punt Nummer drie en twintig af, loopt de scheiding volgens eene 

regte lijntot aan het punt Nummer vier en twintig, hetwelk zich bevindt in het verlengde van 

laatstgemelden zijmuur op drie Ellen vijf en [6] twintig duimen afstand van het binnen front der 

Arkelpoort; waarna dezelve, regthoekig met de lijn drie en twintig, vier en twintig, zich Westwaarts 

wendt tot aan het midden der Zuidzijde van den limietpaal Nummer vijf en twintig, zijnde een 

afstand van zes El twee en zestig en een halve duim; vervolgens den voet der binnenglooijing van de 

oprit volgt tot aan het midden der Zuidzijde van den limietpaal Nummer zes en twintig, welk midden 

drie Ellen vijf palmen van den Noord Oostelijken hoek der schuur, toebehoorende aan Christiaan 

Stapelkamp, en op dertien Ellen acht en negentig duimen van het midden van den paal Nummer vijf 

en twintig verwijderd is, - en dan weder in eene regte lijn loopt tot aan den Zuidwestelijk hoek van 

den limietpaal Nummer zeven en twintig, zich bevindende op zes en zeventig El twee palm van het 

midden des paals Nummer zes en twintig, en, haaks gemeten elf Ellen van de nagenoeg evenwijdig 

aan de lijn Nummer zes en twintig - zeven en twintig, staande heining der tuinen of zes Ellen drie 

palmen van den Oostelijken frontmuur van het hoekhuis zich bevindende in het verlengde der 

voornoemde lijn.Uit laatstgemelden hoek van paal Nummer Zeven en twintig neemt dezelve eene 

Noordwestelijke rigting tot aan den Zuidwesthoek van den limietpaal Nummer acht en twintig, 

gesteld juist aan het buitenboord der bermsloot, op dertien El vijf en veertig duim van het laatst 

beschrevenepunt en achttien Ellen zes pal- [7] menvan den Zuid Oosthoek van gemeld hoekhuis 

toebehoorende aan Joseph Columban Doswald. - Van den Noordwestelijken hoek des limietpaals 

Nummer vijf en dertig, die op negen El acht en vijftig duim van den limietpaal Nummer vier en dertig 

en één El van den Noordwesthoek van het hoekhuis, toebehoorende aan Cornelis Poldermans, 

gesteld is, loopt de Scheiding Noordwaarts volgens eene regte lijn, getrokken haaks op de lijn 

Nummer vier en dertig - vijf en dertig, lang twee El vijf en dertig duim tot aan den Zuid Oosttelijken 

hoek van den limietpaal Nummer zes en dertig; vervolgens van af het Westelijk uiteinde gemerkt 

letter a , der lijnbaan achter de Courtine twee-drie, volgens regte lijnen langs den voet der glooijing 

van den walgang dier Courtine, tot aan den Zuidwestelijken hoek van den limietpaal Nummer Zeven 

en dertig, staande op honderd twaalf El vijf en veertig duim van het punt Nummer zes en dertig en 

op veertien Ellen vijf en twintig duimen van den NoordWesthoek van het hoekhuis toebehoorende 

aan Jasper van Gelderen ;-tot aan den NoordOosthoek van den limietpaal Nummer acht en dertig 

zijnde, een afstand van vier Ellen zeven duimen en staande op tien Ellen twee palm van den hoek van 

genoemd huis, en tot aan het midden der Zuidzijde van den limietpaal Nummer negen en dertig, 

welk midden van het Nummer acht en dertig twaalf Ellen vijf duimen en van den NoordWesthoek 



van laatstgenoemd hoekhuis [8] zeventien Ellen vijf duimenverwijderd staat;zijnde de kortste afstand 

tusschen die zijde en het boven buitenboord van Stads uitwatering zes Ellen vier palmen. Waarna 

dezelve langs de Zuidzijde van den limietpaal Nummer veertig, welkers midden twaalf El een en 

vijftig duim in eene regte lijn gemeten, van het midden des paals Nummer Negen en dertig, en zeven 

Ellen vijf palmen van den ZuidOostelijken hoek der  Koepel, toebehoorende aan Maria Cornelia van 

Nieuwland, of vijf Ellen zeven palmen, kortste afstand, van gemeld buitenboord der Stads 

uitwatering verwijderd is, de kromte langs den voet des walgangs volgt tot aan den Zuidwestelijken 

hoek van den limietpaal Nummer een en veertig, dewelke vier Ellen zeven palmen mede in eene 

regte lijn gemeten, van het midden des paal Nummer veertig, en zeven Ellen drie palmen van den 

NoordOosthoek der voornoemde Koepel gelegen is.Alsnu loopt dezelve, Westwaarts, juist in het 

verlengdederNoordzijde van die Koepel tot aan den Noordwestelijken hoek van den limietpaal 

Nummer twee en veertig, staande aan het buitenboord der bermsloot op vijf Ellen vijf en veertig 

duimen van het punt Nummer een en veertig. 

Van af en NoordOostelijken hoek des limietpaals Nummer zes en veertig die bij het punt van 

Scheiding tusschen de bermslooten de Stads uitwatering gelegen achter de Courtine drie – vier, 

gesteld is, loopt de scheidingslijn langs het buiten of Westelijk bovenboord van die uitwate- [9] 

ringsSloot, eerst tot aan den limietpaal Nummer zeven en veertig, staande midden op midden, van 

den paal Nummer zes en veertig een en tachtig El zes en dertig duimen, en dan tot aanden Zuid 

Oostelijken hoek van den limietpaal Nummer acht en veertig, zijnde van het midden van 

laatstgenoemden paal een afstand van zes en twintig El vijf en dertig duim.Waarna dezelve volgens 

regte lijnen loopt, Zuidwestwaarts, naar den ZuidOostelijken hoek van den voet des noordelijken 

vleugelmuurs van den zoogenaamde Melkheul waarbij een limietpaal Nummer negen en veertig 

gesteld is welkers NoordOosthoek op zeven Ellen twee palmen van den Zuidwesthoek van het 

hoekhuis toebehoorende aan de Weduwe D. Roozenburg, en zestien Ellen twee palmen van het punt 

Nummer acht en veertig verwijderd staat;-dan rakelings langs de Oostzijde des deksteens gemerkt 

Nummer vijftig, liggende op den voet van den Zuidelijken vleugelmuur der voormelde heul, tot aan 

den Zuid Oostelijken hoek van den limietpaal Nummer een en vijftig, staande op drie Ellen afstand 

van den Noordwesthoek gemerkt Nummer een en vijftig bis, van het Achterhuis, toebehoorende aan 

Adrianus van Alphen, en op elf Ellen twee duimen van het beschrevene punt des paals Nummer 

negen en veertig;-Westwaarts, tot aan den Zuid Oostelijken hoek van den limietpaal Nummer twee 

en vijftig staande aan den voet der glooijing van den walgang, op zeventien El zes en veertig duim 

van het punt Nummer een en vijftig en op vier Ellen vijf palmen van het vlak des afgeplatten hoeks 

gemerkt Nummer[10] twee en vijftig bis van den stal toebehoorende aan laatstgenoemden eigenaar 

;-Zuid Zuid Westwaarts, de voornoemde glooijing volgende tot aan een punt gemerkt Nummer drie 

en vijftig, gelegen in het verlengde der Noordzijde van der regter profilmuur der Kansepoort op drie 

Ellen acht palmen van het binnenfront dier poort, op vier en twintig Ellen zeven palmen van het punt 

Nummer twee en vijftig en op zes Ellen vier en zeventig duimen van den Zuidwesthoek, gemerkt 

Nummer drie en vijftig bis, van den genoemden stal;-Westwaarts, het zoo evengenoemden 

verlengde des regter profilmuurs van de poort volgende, tot aan het punt Nummer vier en vijftig, 

gelegen op acht palmen van gemeld binnenfront; - evenwijdig op acht palmen van dat front tot het 

punt Nummer vier en vijftig bis vallende in het verlengde der Zuidelijke zijde van den linker 

profilmuur der voormelde poort;-naar het punt Nummer vijf en vijftig gelegen op drie Ellen zeven 

palmen van het binnen front der poort in eene lijn getrokken tusschen dat punt en den 

Noordwesthoek van het hoekhuis van Pieter Smits; - dan Zuidwaarts, langs de Oostzijde van den 

limietpaal Nummer zes en vijftig, welkers midden van het punt Nummer vijf en vijftig negentien El 

acht duim en van den Noordwestelijken hoek van het Schuurtje toebehoorende aan Bernardus 

Verhulst, vijf Ellen vijf palmen, of, regthoekig gemeten zeventien Ellen zeven en zeventig duimen van 

den achterkant des [11] borstweermuurs, op de linker Courtine muur drie-vier, geplaatst is, en 

vervolgens tot den Zuid Oostelijken hoek van den limietpaal Nummer zeven en vijftig gesteld aan het 

buiten boord der binnen bermsloop op dertig Ellen vijf en zestig duimen van het midden des 

laatstgenoemden paals en zes Ellen haaks gemeten, van de heining om de nabij gelegen tuinen. - 



Zijnde het terrein, - begrepen tusschen de beschrevene lijnen een en vijftig- twee en vijftig, twee en 

vijftig-drie en vijftig, en regte lijnen loopende van het punt Nummer drie en vijftig regt naar en tot op 

acht palmen van den hoek des Stals bij Nummer drie en vijftig bis, vervolgens evenwijdig op acht 

palmen aan den Westelijken Zijmuur van gemelden Stal tot een punt bij den hoek gemerkt Nummer 

twee en vijftig bis vallende in het verlengde eener lijn getrokken van af den hoek gemerkt Nummer 

een en vijftig bis, tangens aan de afplatting van den laatst gemelden hoek, deze lijn, tusschen de 

punten twee en vijftig bis en een en vijftig bis volgende en eindelijk de lijn tusschen de punten een en 

vijftig bis en een en vijftig, - een gemeenschappelijk eigendom van het Rijk en van de Stad. 

Van den Noord Oosthoek des limietpaals Nummer een en tachtig, staande bij het uiteinde der 

particuliere palissandering in het verlengde der huizen de Nieuw Stad- [12]straat, op acht Ellen twee 

palmen van het uiteinde dier huizen, loopt de scheidingslijn Zuidwaarts, mede in het verlengde der 

gemelde huizen, tot aan den Noord Oostelijken hoek van den limietpaal Nummer twee en tachtig, 

zijnde een afstand van vijf Ellen vijf palmen;vervolgens door het midden der limietpalen Nummer 

drie en tachtig, vier en tachtig, vijf en tachtig en zes en tachtig langs den voet der binnenglooijing van 

den wal achtereenvolgens gesteld op vijf El drie en veertig duim, acht El vijftien duim, tien El twee en 

zestig en eenhalve duim en vijftien El acht en twintig duim midden op midden van den anderen 

volgens regte lijnen gemeten.Staande den paal Nummer zes en tachtig, negen Ellen drie palmen van 

den Noord Westelijken hoek van het hoekhuisje toebehoorende aan Antonie Peters van der Velde en 

bij het begin der binnenvoetsche Sloot aan den voet des wals van het linker gedeelte der Courtine 

vijf-zes. 

Van het uiteinde des Noordelijken profils muurs van de Stads heul, gelegen onder de groote oprit in 

de Keel van het bastion Nummer zes, volgt dezelve dien profil muur gemerkt Nummer Zeven en 

tachtig-acht en tachtig, daarna langs het geheele front dezer heul aan die zijde tot aan het punt 

Nummer Negen en tachtig, lang zes Ellen zeven en dertig duimen, en vervolgens de lijn, lang vijf 

Ellenéén palm; tusschen dit punt en het midden der Oostzijde van den limietpaal Nummer negentig, 

ma- [13] kende een regten hoekmet den tuinmuur waartegen denzelven op Negentien Ellen twee 

palmen van den Zuidwesthoek derRijks Affuitloods, gesteld is.Bij den aanvang of het Noordelijk 

uiteinde van het Oostelijk front der voormelde heul, gemerkt Nummer negentig(bis)- een en 

negentig vangt dezelve weder aan met te loopen langs dat front;langs de Zuid Oostelijken profilmuur 

van hetzelve, gemerkt nummer een en negentig-twee en negentig, en langs het buiten of zuidelijk 

bovenboord der Stads uitwatering tot aan het Westelijk front van den overwelfden duiker onder de 

straat vóór het Tolhuis;welk boord door de limietpalen Nummer drie en negentig en vier en negentig 

als hoofdpunten verzekerd is. Zijnde de afstanden midden op midden, in regte lijnen gemeten, 

tusschen de punten twee en negentig en drie en negentig vijftien Ellen, die drie en negentig-vier en 

negentig vijftien Ellen, en tusschen Nummer vier en negentig en laatstgenoemd front des duikers vijf 

en tachtig Ellen en twintig duim.Dan volgt de Scheidingslijn den voet van het gemeld front tot aan 

den hoek, gemerkt Nummer vijf en negentig, welke dat front met den steunmuur des walgangs 

maakt; - de verticale snijdingslijn welke die beide muren bij dat punt maken tot aan den voet van den 

scheidingsmuur tusschen de punten [14] Nummer vijf en negentigen vijf en negentig (bis) dewelke 

vijf Ellen vijf en dertig duimen lang is en aan het Rijk behoort; - de regte lijn, haaks met voormelden 

muur uit het punt Nummer vijf en negentig getrokken, tot op acht palmen van den Westelijken gevel 

van het Tolhuis, welk punt met Nummer zes en negentig gemerkt en vijf Ellen vijf palmen van het 

punt Nummer vijf en negentig, of van de Oostzijde van hooger gemelden muur boven genoemden 

duiker gelegen is; - de regte lijnen zes en negentig-zeven en negentig, zeven en negentig-acht en 

negentig, acht en negentig- negen en negentig, evenwijdig aan het voornoemde gebouw en deszelfs 

heiningmuur op acht palmen afstand getrokken, en eene lijn loopende langs den Noordelijken voet 

der Contreforten, staande tegen de heiningmuur in de Keel van het Oude Tolhuis bolwerk, en, in die 

zelfde rigting, Oostwaarts, langs den Noordelijken rand van het rabat dat bij den Noordwestelijken 

hoek, gemerkt Nummer honderd, van het binnen front der Waterpoort te niet loopt,eindelijk langs 

voormeld binnenfront tot aan den Noord Oostelijken hoek, gemerkt Nummer honderd en een, dezer 



poort.Zijnde het punt Nummer negen en negentig, of het snijdingspunt der verlengde beschrevene 

lijnen acht en negentig-negen en negentig en negen en negentig-honderd [15] vijf Ellen drie palmen 

van de tegenoverstaande huizen in de Tolsteeg en zeven Ellen vier palmen van die in de Molenstraat 

verwijderd. 

Verder loopt dezelve: Aan de Westzijde van den mond der haven, langs de voor of Oostelijke zijdevan 

het gedeelte des ouden walmuurs, lang van boven gemeten, ongeveer vier Ellenéén palm, gemerkt 

honderd vijf-honderd-zes, begrepen tusschen het Noordelijk uiteinde van denzelven en den 

Sluismuur; - Aan de Oostzijde van den mond der haven, mede langs de buiten, of de Noordzijde, van 

het gedeelte des ouden walmuurs gemerkt honderd negen-honderd tien, gelegen tusschen den 

Sluismuur en de schuur of loods behoorende aan de Eigenaren van den bijstaanden Oliemolen lang, 

van boven gemeten, drie Ellen drie palmen; - Bij den voet der oprit gelegen ten Westen van de loods 

toebehoorende aan de Weduwe Cornelis van Andel, achter het regter gedeelte der gebroken 

Courtine tusschen het Oude Tolhuis bolwerk en bastion Nummer zeven, volgens de lijn lang vier El 

vijf en zeventig duim getrokken tusschen de Noord Oosthoek van den limietpaal Nummer honderd 

veertien en den Noordwesthoek van den limietpaal Nummer honderd vijftien;staande 

eerstgemelden paal in het verlengde van het Noordelijk front van het pakhuis toebehoorende aan 

Jan Willem de Groot en laatst [16] gemelden in het verlengdevan het Noordelijk front der laatst 

genoemde loods; - Bij de trap of kleine oprit gelegen achter den regter flankhoek van bastion 

Nummer zeven langs den voet der glooijing en van den Rijks trap aldaar, zich bevindende tusschen 

en beperkt door, de limietpaal Nummer honderd drie en twintig staande juist tegen den Zuid Oost 

hoek der schuur toebehoorende aan Jan Pieter de Leur en vijftien El vijf en tachtig duim van den 

boven buitenrand der rollaag van genoemden flankmuur, en door de limietpaal Nummer honderd 

vier en twintig, staande op drie El en twintig duim vanden voornoemden, juist bij den aanvang der 

particuliere beschoeijing om de Mestplaats aldaar; - Bij de groote oprit en den aansluitenden wal in 

bastion Nummer zeven, volgens regte lijnen, van af den Noord westhoek des limietpaals Nummer 

honderd dertig, staande één El vijf palmen van den Zuid Oostelijken hoek van het huis 

toebehoorende aan de Compagnie van Willem van Breda vier en dertig El drie palm van den Zuid 

Oosthoek van den nabijstaanden Oliemolen, en zesentwintig El vijf en zestig duim van het buiten 

bovenboord der bekleeding van de linker face van dit bastion,oostwaarts naar het midden der 

Westzijde van den limietpaal Nummer honderd een en dertig, zich bevindende op twee Ellen vijf 

palmen van den voorgaanden paal, dan, [17] Noordwaarts,naar het midden der Westzijde van den 

limietpaal Nummer honderd twee en dertig, staande op tien Ellen vier palmen van het midden van 

laatst genoemden paal en zeventien Ellen twaalf duimen van den boven buitenrand der bekleeding 

van den linker flankhoek van gemeld bastion, of  twee Ellen zes palmen van den heiningmuur des 

nabij gelegen tuins,en naar den Noord Oosthoek van den limietpaal Nummer honderd drie en dertig, 

staande op vier en twintig El en zestig duim van het midden des paals Nummer honderd twee en 

dertig, vijf en twintig duimen van den hoek der tuinmuren aan het uiteinde der walsteeg aldaar en op 

zeventien Ellen drie palmen van den buiten bovenrand des bekleeding muurs van de regter halve 

Courtine Zeven-acht; - Bij en ten Westen van de heul of Sluisonder de Courtine zeven-acht, langs den 

buiten voet van den profilmuur des walgangs van het voormelde gedeelte dezer Courtine van af 

deszelfs begin, gemerkt Nummer honderd vier en dertig, bij het hoekhuisje, toebehoorende aan 

Johanna Jacoba den Bremer en Jan Lancenet, tot aan deszelfs uiteinde gemerkt Nummer honderd vijf 

en dertig, welk punt op zes Ellen van den Zuid Oosthoek van het hoekhuisje of de volière, 

toebehoorende aan de vrouwe van Bastiaan van Eeten gelegen is, - en van dat punt volgens een 

regte [18] lijn,Oostwaarts, naar een punt, gemerkt Nummer honderd zes en dertig, gelegen in de lijn 

getrokken tusschen de buitenste uithoekken gemerkt Nummer honderd zeven en dertig en honderd 

en honderd acht en dertig, van de westelijke zonnewachters op het voor en achterfront der 

genoemdenSluis, op drie Ellen zes palmen van den Zuidwestelijken hoek, gemerkt Nummer honderd 

zeven en dertig, des borstweermuurs op het gemeld binnenfront, en Elf Ellen van het punt Nummer 

honderd vijf en dertig; - Bij de Dalempoort, vanaf den Zuid Oostelijken hoek, gemerkt Nummer 

honderd vijf en veertig van het hoekhuis, toebehoorende aan Frederik van Zee, zich bevindende op 



vijf Ellen twee en vijftig duimen van den Noord westhoek der gemelde poort,volgens regte lijnen, 

Zuidwaarts tot een punt, gemerkt Nummer honderd zes en veertig, gelegen op acht palmen van 

voornoemden hoek der poort in het verlengde van derzelver Westzijde;daarna Oostwaarts, 

evenwijdig op acht palmen van het binnen front dezer poort tot aan het punt gemerkt Nummer 

honderd zeven en veertig, vallende in het verlengde der Oostzijde van die poort, en vervolgens 

Noordwaarts, tot aan den Noordwesthoek van den limietpaal Nummer honderd acht en veertig, 

staande in het verlengde der Westzijde van het hoekhuis, toebehoorede aan de Weduwe Frans [19] 

vander Wiele en van Hemert, op acht Ellen een palm van den Noord Oosthoek der meergemelde 

poort; - Bij het Visschers dijkje of laantje achter bastion Nummer negen, volgens regte lijnen van den 

Noord westhoek des limietpaals Nummer honderd zes en vijftig, staande in het verlengde der lijn 

getrokken volgens de limietpalen Nummer honderd vier en vijftig en honderd vijf en vijftig of volgens 

het buitenboord der bermsloot achter de Courtine acht-negen op acht El zes en zeventig duim van 

den paal Nummer honderd vijf en vijftig,West Noordwestwaarts tot aan den Zuidwesthoek van den 

limietpaal Nummer honderd zeven en vijftig, staande op zes Ellen drie palmen van het punt Nummer 

honderd zes en vijftig, en van daar Noord Noord Oostwaarts tot aan den Noord Noordwesthoek van 

den limietpaal Nummer honderd acht en vijftig, geplaatst op vijf El negen en negentig duim van laatst 

gemelden juist aan het buiten boord der binnen bermsloot op zeven en veertig El vijf en veertig duim 

van den boven buitenrand der rollaag des linker flankhoeks van batterij Nummer Negenen drie en 

zestig El vijf en twintig duim uit soortgelijken rand van den regter flankhoek van dat bastion; - Bij het 

Noordelijk uiteinde van den Visschersdijk en het haventje achter bastion Nummer Elf, vanaf den Zuid 

Oosthoek van den limietpaal Nummer honderd twee en zestig staande aan den [20] bovenrand van 

het buiten of Westelijk boord der bermsloot op zeven en veertig El negentien duim van den boven 

buitenrand der rollaag van den regter flankhoek van bastion Nummer elf en zestien Ellen van den 

Noordwesthoek van het hoekhuis, toebehoorende aan de Weduwe Betras Johannes 

Hoeben,Westwaarts, volgens eene regte lijn naar en langs de Zuidzijde van den limietpaal Nummer 

honderd drie en zestig, tot aan den voet der Noord Oostelijke glooijing van het zoogenaamde kleine 

haventje, welke glooijing een aanleg van ongeveer El op El heeft en waarvan het bovenboord, als 

hoofdpunten door dezen paal en door die gemerkt Nummer honderd vier en zestig, staande op 

zestig Ellen tien duimen van den buiten bovenrand der rollaag des regter flankhoeks van bastion 

Nummer Elf, op drie en  vijftig El en zeventig duim van soortgelijken rand des linker flankhoeks van 

dat bastion en op acht en dertig El vijf en zeventig duim van den paal Nummer honderd drie en 

zestig, en daarna langs gemelden voet, Noord Noordwestwaarts tot op twee Ellen afstand van den 

voet des Oostelijken profilmuurs van het binnenfront der Sluis of heul onder de Courtine een-Elf;en 

bij de zoogenaamde Lingewacht, volgens regte lijnen van af den Zuid Oosthoek van dat gebouw, in 

het verlengde, Zuidwaarts, der Oostzijde van het zelve, tot het punt gemerkt Nummer honderd drie 

en zeventig, gelegen op één El twee [21] palmen, van dien hoek; vandaar evenwijdig op dien afstand 

van het voor of Zuidelijk front, langs het steenen  rabat tot aan het punt Nummer honderd vier en 

zeventig, gelegen in het verlengde van den Westgevel van dat gebouw, en eindelijk van dit laatste 

punt tot aan den Zuidwestelijken  hoek van den limietpaal Nummer honderdvijf en zeventig, staande 

in het verlengde Zuidwaarts, der boven voorzijde van den bekledingsmuur der linker branche van het 

redan tusschen de bastions één-Elf op acht El twee en zeventig duim van deszelfs uiteinde of van den 

profilmuurs des wals aldaar. 

 

Limieten om de afzonderlijk binnen de Stad gelegene Rijks Militaire gebouwen en gronden 

Deze zijn bepaald als volgt: 

Om het Tuighuis met het Kanon en Kogel plein, en om de Affuitloods, makend te zamen een geheel 

uit gelegen in de Boerenstraat, - door regte lijnen getrokken evenwijdig aan de buiten zijden der 

gevels en der afsluitmuren, te weten:  



aan de Westzijde op één El twee en twintig duimen; 

aan de Zuidzijde op éénEl vijf en vijftig duimen 

en aan de Oostzijde op drie Ellen drie en twintig duimen afstand van derzelver voet; 

voorts door de [22] verlenging, aan beide uiteindens van de buiten of Noordzijde des Noordelijken 

afsluitmuurs van het Kanonplein, waardoor de beschrevene Strooken, of de steenen rabatten, die 

overigens door de verlenging der evenwijdige lijnen bij de Zuidelijke hoeken van de Affuitloods 

bepaald zijn, om deze eigendommen worden beperkt,en 

om de Hoofdwacht met de zich daarachter bevindende binnenplaats en daaropstaande privaten, 

gelegen aan de groote Markt of parade plaats,- 

door regte lijnen evenwijdig getrokken aan de buiten zijden der gevels en der afsluit muren,  

als aan de Westzijde op één El zes palmen en aan de Noordzijde op drie palmen; 

voorts door de verlenging, Noordwaarts, der buiten of Oostzijde van den Oostelijken afsluitmuur der 

binnenplaats en de verlenging, Westwaarts, van den Zuidelijken gevel des gebouws, beperkende de 

beschrevene Strooken of de Steenen rabatten om dit eigendom, welke bovendien door de verlenging 

der evenwijdige lijnen bij den Zuid Westelijken hoek van het gebouw ingesloten zijn. 

 

Buiten de Vesting 

Limieten van s’Rijks Fortificatie werken, gronden, enzoovoorts. 

Dezelve zijn bepaald als volgt: Bij het glacis coupé des bedekten wegs, vóór [23] het frontzeven-acht, 

buiten de Dalempoort, volgens eene regte lijn getrokken door het midden der limietpalen Nummer 

twee honderd dertig en twee honderd een en dertig, staande aan den voet der buitenglooiing van 

het glacis der linker branche van de wapenplaats vóór de gemelde poort, tegen welke lijn de 

Dalemschen weg aansluit; 

bevindende zich den Zuid Oost hoek van laatst genoemden paal op twee en zeventig Ellenéén palm 

van den Noordwestelijken uithoek des Zuidelijken regtstand muurs der Sluis vóór de Dalempoort en 

op vier en vijftig El vijf en zestig duim van den voet des bekledingmuurs van den regter schouderhoek 

van bastion Nummer acht, 

terwijl een punt gelegen, Zuidwaarts, in het verlengde dier lijn, bij het boord der rivier zich op twee 

en negentig Ellen, in eene regte lijn gemeten, van den voet des linkerhoeks van het afgeplat gedeelte 

van bastion Nummer Zeven bevindt;  

daarna Oostwaarts, mede volgens eene regte lijn, lang honderd vierentwintig El drie en vijftig duim, 

tot aan het midden der Zuidzijde van den limietpaal Nummer twee honderd twee en dertig, staande 

aan het Noordelijk boord van de greppel aan de Noordzijde van genoemden weg, op negenenvijftig 

El negentien duim van den,het naast bijgelegen voet des bekleeding muurs van de afgeronde spits 

van bastion Nummer acht en vervolgens insge- [24] lijks Oostwaarts, het voornoemde boord van de 

greppel des wegs, enigszins boogs gewijze naar buiten, volgende tot aan den Zuidwesthoek van den 

limietpaal Nummer twee honderd drie en dertig, staande, in eene regte lijn gemeten, op een en 

veertig Ellen tien duimen van het punt Nummer twee honderd twee en dertig en twee El negen en 



negentig duim, haaks gemeten uit het verlengde der lijn getrokken Oostwaarts door het midden der 

limietpalen Nummer twee honderd een en dertig en twee honderd twee en dertig, en 

Bij de Sloot aan de Westzijde van het Exercitieveld buiten de Kansepoort, langs den voet van het 

Westelijk boord dier Sloot bepaald door de limietpalen Nummer twee en drie, welke echter één El 

meer Westwaarts op de glooijing van de Schelluinsche Vlietkade en in het verlengde van het midden 

der Sloot aan de Zuid en van die aan de Noordzijde van dit veld gesteld zijn. 

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

Aan het Plaatselijk Bestuur van Gorinchem behooren: 

De beide Zinkputten, waarvan een zich bevindt in de straat tegen het binnen front, en de andere met 

een houten trap daarheen geleidende, op de buiten glooijing des wals, tegen de Westzijde,der 

Arkelpoort. 

[25] Devier hardsteenen sponning stijlen in de regtstandsmuren onder die poort; Het houten 

Commiezen huisje staande op ‘s Rijks grond, dewelke daartoe, tot weder opzeggens, afgestaan is, 

aan de Oostzijde der Wacht boven die poort. 

De beide hardsteenen sponning stijlen zich bevindende in de profilmuren der zoogenaamde 

melkheul bij de Kansepoort, met den houten duiker loopende onder door de Hoofdgracht naar de 

groote Schelluinschen Vliet en het houten opstaand werk tegen het binnenfront der Melkheul. 

De vier hardsteenen sponning stijlen in de Kansepoort muren. 

De duiker onder de Courtine vier - vijf. 

De heul met de wederzijdsch daaraansluitende profil muren onder de groote oprit in de Keel van het 

bastion Nummer zes. 

De overwelfden duiker van af den muur gemerkt Nummer vijf en negentig en vijf en negentig(bis), 

tot aan de NoordOostzijde van den Schoftkoker, gemerkt letter a, 

in het Oude Tolhuis bolwerk, en den overwelfden duiker, van en met deszelfs  binnenfront, gemerkt 

letter b 

of den aanvang van het groote wulf met deszelfs regtstandsmuren(bepaald door een verticaal vlak 

rakelings daaraan) in gemeld bolwerk onder de linkerflank van dat [26] bolwerk,en onder de Rijks 

straat buiten, vóór de Waterpoort doorloopende tot aan de Oost Zuid Oostzijde van den Rijks 

Kaaimuur waarin en waarop, bij het punt gemerkt letter d, 

hardsteenen slagstijlen met steenen dekking en het vereischte staande houten werk met schuif 

aangebragt is dat almede aan het voornoemde Bestuur behoort, even zoo als de Schuif; in de 

voornoemde straat gemerkt letter c,  

nabij den Zuid Oosthoek van het Kadewerkers huisje en boven genoemden duiker gelegen. 

Het steenen zoogenaamde Kadewerkers huisje staande tegen de bekleedingsmuur ten Oosten van 

het buiten front der Waterpoort. 

Het houten Commiezen huisje, staande op ’s Rijksgrond, aan de Oostzijde van het binnenfront der 

Dalempoort, waartoe de grond tot wederopzeggens wordt beschouwd afgestaan te zijn. 



De beide houten sponning stijlen tegen de regtstands muren van en onder de laatstgenoemde poort; 

benevens de beide Zinkputten vóór dit binnenfront derzelve. 

De boomen staande aan weerszijden van den straatweg buiten de Arkelpoort, op s’Rijksgrond, aldaar 

gesteld onder voorwaarden van dezelve op de eerste order weg te kappen en binnen de stad te 

voeren etc.; 

[27] De boomen, deels op een gedeelte van ’s Rijks grond staande buiten de Waterpoort gesteld 

onder voorwaarden van dezelve op de eerste order te doen kappen. 

Het houten privaat, gemerkt letter e, staande deels op en tegen den Kaaimuur en deels op de Rijks 

straat en tegen den ouden walmuur ten Oosten buiten de voornoemde poort, waartoe de plaats 

tijdelijk afgestaan is, en aldaar gesteld is onder voorwaarden van wegruiming op de eerste order, ook 

in de gevallen wanneer herstellingen aan de bedoelde muren moeten worden gedaan en om de 

schade welke door het gebruik daarvan aan den Kaaimuur veroorzaakt wordt te herstellen,  

en de twee houten stijgeringen tegen voornoemden Kaaimuur. 

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

Het voormeld Bestuur bezit voorts de navolgende regten als: 

Een overpad en uitweg over de beide Kapitale opritten waarvan eene in de Keel van bastion 

Nummeréén en de andere achter het regter gedeelte der Courtineéén-twee gelegen is, 

en wel voor zooveel dezelve tot gemeenschap naar het Stads Aschhok dienen, en over de groote 

bestraatte oprit aan de Westzijde van de Dalempoort en het bestraat gedeelte der oppervlakte 

boven de Sluis of heul aldaar, welke bestratingen als[28] publieke passageuitmakende worden 

beschouwt; 

voorts in de gevallen van buitengewone hooge waterstanden, namelijk wanneer het Oostelijk 

gedeelte der Stad onder staat, een overpad of doorgang over het gedeelte des wals begrepen 

tusschen de Sluisin de mond der haven en de sluis of heul onder de Courtine zeven-acht; 

onder voorwaarden evenwel om de onbestraatte gedeelten van de gedachte opritten en walgangen, 

even als het beschreven gemeenschappelijk gedeelte gronds gelegen ten Noorden van het binnen 

front der Kansepoort, met de  overige belanghebbenden, of regt van overpad en uitweg hebbenden,  

behoorlijk te onderhouden, inzonderheid door aanvulling van de wagensporen met puin digting 

derzelve en bezanding van tijd tot tijd voor zoo veel noodig en voor zoo veel zulks niet door het Rijk 

wordt verrigt met grof riviergrind. 

Om, ingeval de weg over het weidschild buiten de Dalempoort, door hoog water of andere oorzaken 

gestremd wordt, voor de publieke of particuliere passage gebruik te maken van den noodweg 

loopende over den Kapitalen wal tot aan de hoogen Dalemschen dijk door de coupure aldaar in de 

borstweer der Courtine acht-negen, Goedgekeurd de bovenstaande bijvoeging van drie en vijftig 

woorden, Boxman, Boonzaijer, Mouchard. 

Om tot wederopzeggens toe langs den binnenvoet der Courtine drie-vier eene Strook gronds te 

mogen gebruiken tot het leggen van Mesthoopen; welke Strookdaartoe tijdelijk is afgestaan. 

Om met de beide hardsteenen sponningen zich bevindende in de profilmuren der zoogenaamde 

melkheul bij de Kansepoort en met de steenen duiker, loopende van af het binnen front dier heul 

door de hoofdgracht naar de groote [29] Schelluinsche Vliet,te werken, die heul ingeval van nood af 



te dammen en kettingmolens wederzijdsch van dezelve op de walgangen, op de glooijingen en op de 

opritten te plaatsen, mits vooraf den Eerstaanwezenden Ingenieur daarvan te verwittigen. 

Om in de gevallen van bijzondere hooge waterstanden en van overstromingen de stadspoorten af te 

dammen, zoo mogelijk na alvorens aan den Plaatselijken Kommandant en aan den 

Eerstaanwezenden Ingenieur daarvan kennis gegeven te hebben; aan welke autoriteiten mede berigt 

van de ontruiming behoort gegeven te worden. 

Om tegen den Kaaimuur buiten de Waterpoort houten stijgeringen te plaatsen, invoege als daar 

thans twee bestaan ten dienste der schepen. 

en om binnen de Hoofdgrachten der Vesting zwanen te mogen houden. 

De Rijks palissaderingen of andere afsluitingen staande aan het stedelijk Bestuur toebehoorende 

gronden, zijn tijdelijk daarop gesteld en wel bepaaldelijk voor zoo lang dezelve tot den staat van 

verdediging kunnen noodig geacht worden. 

De herstelling of vernieuwing van werken in het algemeen; ofschoon opeens anders terrein gelegen, 

is wederkerig toegestaan, mits elkander wederkerig vooraf te verwittigen, en [30] des 

noodig,deswege met elkander in overleg te treden.  

De boomen welke op de Vestingwerken geplaatst zijn, of nog geplaatst mogten worden, behooren 

zoodanig gehouden te worden, dat dezelve geen nadeel aan de windmolens, staande op den 

hoofdwal, toebrengen. 

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

 

Het zal aan niemand, zonder daartoe bekomen verlof van het Stedelijk Bestuur en van het 

Departement van Oorlog, veroorloofd zijn om eenig gebruik te maken van de Strooken gronds 

begrepen tusschen de particuliere eigendommen en de scheidingslijnen loopende tusschen de 

limietpalen of de punten Nummer vier, vijf, zes en zeven en vervolgens tusschen die gemerkt 

Nummer dertien, tot en met Nummer twintig; zullende het gras dat daarop mogt groeijen, van ’s 

Rijks wege, te gelijk met dat staande op ‘sRijks fortificatie gronden, gemaaid en weggeruimd worden. 

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

Op de aan het Rijk toebehoorende rabatten om de gebouwen en bij de poorten voor zoo veel zij met 

de aan het Stedelijk Bestuur toebehoorende eigendommen in aanraking komen, mag geen uitbouw 

plaats hebben, dan met overleg van dat Bestuur. 

[31] De buiten boorden der Stads uitwateringen, voor zoo verre zij langs de beschrevene limieten 

loopen, worden door het Stedelijk Bestuur van Gorinchem onderhouden. 

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

Aan het Rijk behooren:  

De hardsteenen pomp staande op Stads grond nabij de Kansepoort. 

Een riooltje met de rioolput gelegen onder de Stads Kraansteeg, nabij de deur der binnenplaats van 

de Hoofdwacht,  



en Het plankier, gelegen langs het boord van den Kom of aanlegplaats voor schuiten ten Noorden 

van de batterij op den Noorder Kanaal dijk van Steenenhoek even buiten de Kansepoort;welk 

plankier aldaar, tijdelijk ten behoeve der Stad gemaakt is. Zijnde een gedeelte dezer batterij tijdelijk 

op den Stads wandeling aangelegd. 

Het Rijk bezit voorts regt van overpad en uitweg over: 

De Strook stads terrein begrepen tusschen de scheidingslijnen gemerkt twee-drie,drie-vier en den 

Oostelijken rand van het Steenen voetpad,dat ongeveer twee Ellen vijf palmen breed is, gelegen voor 

en tegen de Oostzijde van het blok Stads huizen in bastion Nummeréén. 

De Strook gronds aansluitende tegen de [32] lijnen van scheidingtusschen de punten of limietpalen 

Nummer vier en twintig tot en met Nummer acht en twintig. 

De rijwegen gelegen aan de Oost en Westzijde van de lijnbaan achter de Courtine twee-drie en over 

het terrein gelegen tusschen het Westelijk uiteinde dier lijnbaan en de Rijks berm achter de regter 

flank van het bastion Nummer drie. 

De Strook gronds gelegen ten Zuiden der Kansepoort tusschen de lijnen van Scheiding Nummer vijf 

en vijftig tot zeven en vijftig en de tegen overgelegene particuliere eigendommen of tusschen het 

uiteinde der Westwagenstraat bij de voormelde poort en de Rijks berm achter de regter flank van het 

bastion Nummer vier. 

De daartoe gebruikt wordenden weg vanaf de brug over de Kalkhaven gelegen tusschen de 

Robbestraat en de Walsteeg naar en vanaf den trap bij den limietpaal Nummer honderd drie en 

twintig. 

De Strook grond of den weg gelegen langs de lijn van scheiding tusschen de punten Nummer 

honderd een en dertig tot en met Nummer honderd drie en dertig. 

Het zoogenaamde Visschers dijkje of laantje, gelegen tusschen bastion Nummer negen en den 

Visschersdijk en over [33] het gedeelte van den Visschersdijk gelegen tusschen de Scheidingslijn 

Nummer honderd twee en zestig-honderd drie en zestig en de nabijgelegen brug over het kleine 

haventje aan het Oostelijk uiteinde der blaauwe toren straat. 

Aldus dit proces-verbaal in viervoud opgemaakt ten dagen, maand en jaar als bovengemeld en door 

ons ondertekend, 

A. Boxman, J.C Boonzajer,J. Mouchard 

Gezien en goedgekeurd ’s Gravenhage, den 26 mei 1842. 

De Directeur Generaal van Oorlog 

 

C. List   



Opgaven der Limietscheiding van den Bastions en Strookengronds binnen de Vesting Gorinchem, 

welke gerekend worden tot de Militaire ‘sLands gronden te behooren volgens Artikel 2,letter D van 

de Wet gearresteerd den 16 November 1814,als 

 

Bastions bij 

regulatie    

Bastions 

genommereerd 

bij de Fransche   

Eigenaar van den Gronden en Opstallen 

1 6 Een pelmoolen van de Heer Broeksmit 

2 5 Een tuin met een Koepel,van de Heer Abram van Lom; 

Een Strook gronds dienenden tot een Lijnbaan met een 

werkhuisje van de Heer C. van Nispen, gelegen langs de 

Courtine, waarvoor wordt betaald,een jaarlijkse Stads tijns van 

Drie Gulden 

3 4 Een stuk moesland van Maggiel Steenwinkel;  

Een Strook gronds langs de Courtine aan de Noordzijde van De 

Melkheul, van ouds in gebruik geweest zijnde voor een Lijnbaan, 

en tegenwoordig in gebruik tot legging van 

Mesthoopen,waarvoor wordt betaald jaarlijks zes stuivers per 

Roeden en nog een deel in gebruik bij de weduwe Groeneveld, 

waarvoor word betaald een jaarlijksen stads tijns van twee 

gulden-de thijns op de Lijnbaan het eerst gecreëerd bij Res. van 

Borgem in dato 19 April 1772 en vervolgens aan de wed. 

Groeneveld gegeven den 5 Julij 1799 en het overige Maij 1799. 

4 3 Een tuin en Koepel van H. van Nieuwland;  

Een tuin van den Erven Fret;  

Een tuin van Peeter Meerhout;  

Een Strooks grond langs de Courtine dienende tot een Lijnbaan 

van Arie Horneer, waarvoor word betaald een jaarlijks Stads 

Tijns van Drie Gulden, Tien Stuivers, gecreëerd bij Resolutie van 

Burgemeester in dato 11 Meij 1689. 

5 2 Een boomgaard van de Heer H. van Aaken;  

Een dito van Jan van Hees;  

Een dito van Coenraad Stufkens;  

Een Strook gronds langs den Courtine ten westen der 

Arkelpoort, afgescheiden met een gedempten waterloop, thans 

beleege met Mesthoopen, waar voor word betaald jaarlijks zes 

stuivers per Roeden. 



6 1 Een Koorenmoolen van Peel Voorduin; 

 Een gedeelte van de Vuilnishoop; 

 Een Huis met een gedeelte Tuin van Pieter Staf;  

Een Huisje van den Godskamer. 

7 11 Gelegen aan de Oostzijde den Stad Nihil. 

8 10 Gelegen aan de Oostzijde den Stad Nihil. 

9 9 Gelegen aan de Oostzijde den Stad Nihil. 

10 8 Een Koorenmoolen van Mejuffrouw van der Wiele. 

11 7 Een Runmoolen van de Heer D.Boxman; x  

Van Cs.Ceelen, Een Timmerschuur, Huisinge en een gedeelte 

werf. 

Van de Erve van Tiel, Een Timmerschuur, en 

scheepstimmerwerf. 

 Van Cs. Ceelen, Een woning, schuur en scheepmaakerswerf. 

Van Willem Harlaar, Huisinge, Houtlootsen, en Erf  

Van de Heer N.Blom; Een Olijmolen en Lootsen 

Van J. den Zeeuw, Een Huis aan de Waterpoort. 

Allen de Bovenstaande Gebouwen , Gronden, en Strooken etc. Vermeen ik ondergetekende , volgens 

den Daar van Tegenwoordigen wet, te hebben opgenoomen, 

Gorinchem,den 9
e
 Februarij 1815, 

Cn. Bollee 

Stads Fabriek 

  



Staat van alle gronden en gebouwenwelke ingevolge de wet van 16 november 1814 Art.2 L. D. tot de 

Militaire Gronden moeten gerekend te behoren. 

Nr. der 

bastion 

Ordernr 

der 

eigendom 

Namen der eigenaars Aart der 

eigendommen 

Bewijzen van eigendom door hun 

overlegd 

1 1 Wouter de Wit Een Koormolen Een transportbrief van den jare 

1763. 

1 2 Pieter Staf Een Huisje en 

tuintje 

Een transportbrief van den jare 

1758. 

1 3 De stad Gorinchem Een Huisje Geene. Dit Huisje maakt een 

gedeelte uit van de Godskamer 

welke door behoeftige 

ingezetenen gratis bewoond 

word. 

2 4 Hendrik van Aken Een Boomgaard Kopij van een transportbrief van 

den jare … 

2 5 Jan van Hees Een Boomgaard Heeft geen bewijs van eigendom 

ingedient doch zal hetzelve 

zekerlijk bezitten. 

2 6 Coenraad Stufkens Een Boomgaard Een transportbrief van den jare 

1763. 

2 7 De stad Gorinchem Een Strook gronds 

langs den binnen 

voet der walgang 

van bastion No. 2 

tot bastion No. 3 

Geene,doch destad heeft 

denzelven altoos bezeten en 

gepermitteerd dat aldaar 

mesthopen werden gelegd. 

3 8 Huibert van 

Nieuwland 

Een Tuin en Koepel Een transportbrief van den jare 

1788. 

3 9 Ervan Fret Een Tuin Een transportbrief van den jare 

1763. 



3 10 Petrus Meerhout Een Tuin Geene.Deze tuin is meer dan 100 

jaren in de familie bezeten. 

3 11 Arie Horneer Een Lijnbaan langs 

den binnenvoet der 

walgang van Bast. 

No. 3 tot bast. No. 

4 

Een transportbrief van den jare 

1786. 

4 12 Machiel Steenwinkel Een stuk Moesland Een transportbrief van den jare 

1803. 

4 13 De stad Gorinchem Een Strook gronds 

langs den 

binnenvoet der 

walgang van bast. 

no.4 tot bast. No. 5 

Geene.doch de stad heeft den 

zelven altijd bezeten en 

gepermitteerd dat aldaar 

mesthopen worden gelegd. 

5 14 De heer Abraham van 

Lom 

Een gedeelte van 

een Tuin en een 

Koepel 

Heeft geene bewijzen ingeleverd 

doch bezit die zekerlijk. 

5 15 De heer Cornelis van 

Nispen 

Een lijnbaan langs 

den binnenvoet der 

walgang van bast. 

No. 5 tot bast. no. 

6 

Geene. Doch deze lijnbaanis  

meer dan honderd jaren door 

dezelfde familie bezeten en 

betaald jaarlijksch een Tijns van 

drie Guldens aan de stad. 

6 16 Den heer Broeksmit Een pelmolen Een transportbrief van den jare 

1726. 

7 17 Den heer Dan. 

Boxman 

Een runmolen Heeft geene bewijzen 

geproduceert doch bezit dezelve 

zekerlijk. 

8 18 Wed. v.d. Wielle Een koornmolen Een transportbrief van den jare 

1736. 

9   Nihil  

10   Nihil  

11   Nihil  

 


