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30e jaargang no. 4 december 1994 

Ruilverkaveling: het einde van Zegvelds isolement 
door J.T. van Es 

Inleiding 
Wie anno 1955 vanuit Woerden naar Nieuwkoop moest had twee mogelijkheden: via de smalle 
Van Teylingenweg in Kamerik, of over de Hoofdweg in Zegveld, vervolgens linksaf de Molen
weg in, de Hazekade af en langs de Meije kronkelen naar Slikkendam. De Milandweg bestond 
niet. Die zou pas in het kader van de ruilverkaveling worden aangelegd. Ook de Rondweg, de 
Midden-weg, de Dwarsweg en de Oude Meije werden aan het Zegveldse landschap toegevoegd. 
Voor de boeren was minstens zo belangrijk dat zij de beschikking kregen over goed toeganke
lijke en meer aaneengesloten landerijen. Tot dan toe was het niet ongebruikelijk dat de veehou
ders slechts een zeer beperkt deel van hun percelen in de directe omgeving van de woning had
den. De rest lag verspreid over het gebied en kon vaak slechts per boot bereikt worden. 
De ruilverkaveling maakte aan die moeizame manier van landbouw bedrijven een einde, maar 
betekende ook dat het landschap van Zegveld vooral in agrarische zin omgewerkt werd. In dat 
opzicht is de ruilverkaveling voor de boeren net op tijd, voor de natuur net te laat gekomen. Een 
vergelijking met plannen in de Lopikerwaard, Driebruggen en Bodegraven-Noord leert, dat de 
landbouw daar in veel geringere mate de eerste viool heeft kunnen spelen. In Zegveld was er ei
genlijk maar één hoofdbelang: de landbouw. 

Lange voorbereiding 
Bij de landinrichtingsplannen voor Driebruggen en Bodegraven-Noord is nog wel eens de ver
zuchting geslaakt dat het „vroeger allemaal veel makkelijker was." Vroeger, toen de landinrich
ting nog ruilverkaveling heette. 
Wie echter in het uitgebreide ruilverkavelingsarchief Zegveld gaat spitten komt tot de conclusie 
dat het helemaal niet makkelijk ging en dat de voorbereidingen voor die operatie ook zo'n twintig 
jaar geduurd hebben. Wie dan naar Driebruggen kijkt, waar de landinrichting vanaf de eerste aan
vraag tot de laatste procedure ongeveer 25 jaar moet gaan duren, merkt dat de tijden niet zo erg 
veranderd zijn. 
De ruilverkaveling in Zegveld is door bedrijfsleider J. Verheul van de Proefboerderij aan de 
Oude Meije omschreven als een schoolvoorbeeld van hoe in landbouwkundig opzicht de situatie 
verbeterd kan worden. De betere ontsluiting en de betere verkaveling zijn dan de belangrijkste 
winstpunten voor agrarisch Zegveld geweest. Zij hebben tot gevolg gehad dat het poldergebied 
rond het dorp in agrarisch opzicht tot de top van de regio behoort. Het gaat dan vooral om de be-
drijfsgrootte en het aantal ligboxenstallen. 
Dat het in Zegveld niet goed was blijkt al uit een blik op de kaarten van voor 1960. Het hele ge
bied tussen het dorp, de Grecht en de Meije was niet ontsloten. Boeren die in de polder Zegvel
derbroek landerijen hadden, konden vaak met moeite de meest afgelegen delen bereiken. Niet al
leen met het al eerder genoemde bootje, soms ook wel met de trekker en daarvóór met paard en 
wagen, maar het ging wel om afstanden van twee kilometer van de weg tot achter in het land. 
In andere delen van het gebied gold die afgelegen situatie nog meer. Bij voorbeeld langs de 
Grechtkade, waar nu de Toegang is. Wie daar een boerderij had kon alleen over de kade zelf naar 
Woerdense Verlaat of naar Zegveld. Woerdense Verlaat was de plaats waar de melk afgeleverd 
moest worden (meestal per bootje en doorgaans zonder motor) en waar de meeste leveranciers 
vandaan kwamen. Bakker, kruidenier, postbode, dokter, veearts moesten van ver komen. 
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De bewoners van dit deel van Zegveld waren nauwelijks op het dorp georiënteerd. Wie de be
woonde wereld opzocht, ging of naar Woerdense Verlaat, of stak met een bootje de Grecht over. 
Via de Houtkade ging het dan op de Kanis en Kamerik aan. Bestuurlijk viel dit deel of onder Zeg
veld of onder Nieuwkoop, maar de meeste sociale en economische contacten werden met Kame
rik onderhouden. Dat dit overigens sterk kon verschillen, blijkt uit het feit dat aan de Kamerikse 
kant van de Grecht tot in de jaren twintig de korenmolen "de Lorredraaier" stond, waarvan de be
woners vooral op Zegveld gericht waren. Nog altijd weten oudere Zegvelders de "Korensloot" 
aan te wijzen, waarmee dan niet het nieuwbouwstraatje achter de Milandhof wordt bedoeld, maar 
het vaarwater dat vanuit het bebouwingslint langs de Hoofdweg in de richting van de Kamerikse 
korenmolen ging. 
Toch waren die slechte verbindingen niet de eerste aanleiding voor de aanpassingen in het ge
bied. Ook in de vorige eeuw werd al duidelijk dat Zegveld een slechte agrarische structuur had. 
Toen in 1887 de polders Zegveld, Zegvelderbroeken (het Zuidhollandse) Achttienhoven een ge
meenschappelijk gemaal aan de Grecht stichtten, was dat vooral om de matige waterhuishouding 
in de regio te verbeteren. De boeren zouden daar, doormiddel van droge landerijen, voordeel van 
moeten hebben. Maar er bleken ook nadelen: de bewoners van de hogere delen van het gebied, 
vooral de polder Zegveld, lagen herhaaldelijk overhoop met die van de polders Zegvelderbroek 
en Achttienhoven. Als Zegveld het droog genoeg had, sopten de boeren in de andere twee polders 
en als er in Achttienhoven en Broek goed ontwaterd werd, klaagden de ingelanden van Zegveld 
dat het té droog was. 
De bouw van een schutsluis tussen Zegveld en Zegvelderbroek, in 1947, loste dat probleem niet 
echt op. Maar de schutsluis was niet de enige oplossing. Sinds de jaren dertig hadden de Zegvel
ders meer kooltjes in het vuur voor agrarische verbetering van hun gebied. Het bestuur van de 
Gemeene Boezem van Zegveld, Zegvelderbroek en Achttienhoven maakte grootschaliger plan
nen dan de bouw van een sluisje. Midden in de crisistijd werd gedacht aan een complete reorgani
satie van het gebied. Die zou meteen de problemen van de slechte ontsluiting en de beroerde ver
kaveling moeten oplossen. Deze zou niet alleen betrekking moeten hebben op een groot deel van 
Zegveld, maar ook op het tot Nieuwkoop behorende Achttienhoven. 
De door de Staten-Generaal in 1938 gewijzigde Ruilverkavelingswet bood daarvoor de sleutel. 
Vooral voorzitter J. Bol en secretaris F.A. van Mazijk van de Gemeene Boezem (Van Mazijk 
was, zoals in die tijd vaker voorkwam, ook gemeentesecretaris van Zegveld) maakten zich sterk 
voor een ruilverkavelingsplan in hun gebied. Zij hebben een groot deel van de voorbereidingen 
op zich genomen en in juli 1939 kregen zij, tijdens de vergadering met de ingelanden, de bewo
ners mee: Zegveld vroeg een ruilverkaveling aan bij Gedeputeerde Staten van Utrecht. Niet heel 
Zegveld zou op de schop gaan, alleen het gebied tussen de Grecht, Boswetering, Haakwetering, 
Meije, Hazekade en Molenweg. Voor het overige gebied was de noodzaak tot herverkaveling, 
betere ontsluiting en ontwatering niet aangetoond. 
Ondanks de mobilisatie en de intussen opgetreden Duitse bezetting, was in september van het 
volgende jaar al een rapport klaar over hoe de ruilverkaveling gestalte zou moeten krijgen. De 
Centrale Cultuurtechnische Commissie stelde vast dat het complete gebied van de waterschap
pen Zegvelderbroek en Achttienhoven zou worden herverkaveld. Dat betrof in totaal 1415 hec
tare, méér dan de ingelanden hadden aangevraagd. De commissie vond echter dat de, oorspron
kelijk buiten de aanvraag gelaten, rietlanden tussen de Boswetering en de Kaaiwetering ook bij 
de ruilverkaveling betrokken moesten worden. Het grootste deel van het plan zou binnen de Zeg-
veldse gemeentegrenzen liggen (995 hectare). 
In het rapport was niet alleen aandacht voor herverkaveling en waterbeheersing. Op de bijbeho
rende kaart waren al drie wegen ingetekend. Ze zouden concentrisch door het nog open weide
landschap gaan, ongeveer parallel aan de Slimwetering. Daarnaast waren drie opstrekkende we-
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gen ingetekend, die het gebied vanaf Zegveld-dorp zouden doorsnijden. In totaal werd ruim ze
ventien kilometer weg noodzakelijk geacht. Een van die wegen, de huidige Rondweg, toen nog 
Kringweg genoemd, zou de scheiding vormen tussen het hogere en lagere waterpeil. Om de al be
staande boerderijen in de polder Zegvelderbroek te sparen, zou de Kringweg achter die bebou
wing worden aangelegd. De boerderijen bleven op die manier in het oorspronkelijke hoge water
peil staan en hun funderingen zouden daardoor niets te lijden hebben van de peilverlaging met ze
ker zestig centimeter. Het enige gebied ten noorden van deze Kringweg dat ook hoog water hield, 
was het kleine natuurreservaat aan de Stichtse Meije, de blauwgraslanden. 
Het dikke veenpakket bleek niet geschikt om die zeventien kilometer weg te dragen. Om nieuwe 
wegen aan te leggen zouden speciale funderingen nodig zijn. Kostbare funderingen, zo werd in 
1941 duidelijk. Uitvoering van het complete plan werd becijferd op 3,5 miljoen gulden. Alleen al 
aan arbeidsloon was zes ton nodig. Het totale bedrag overschreed, aldus de toenmalige departe
mentale leiding in Den Haag, de mogelijkheden van overheid en streekbewoners. 
Deze negatieve beslissing zorgde ervoor dat de ruilverkaveling grotendeels stil kwam te liggen. 
Gedurende de oorlogsjaren zijn nog enige marginale plannen gemaakt, onder meer voor het aan
leggen van alleen de Kringweg, maar geen van die plannen heeft het gehaald. Voor de boeren zou 
dat op termijn een goede zaak blijken, want wanneer deze weg wél was aangelegd, zou het nog 
maar de vraag zijn of na de oorlog zo snel met verdere aanpassingen was begonnen. De komst 
van die ene Kringweg had betekend, dat een belangrijk deel van de veehouders toch op de boot 
zou zijn aangewezen voor het vervoer. 

Ook werd in de loop van 1942 en 1943 geprobeerd via een hogere provinciale bijdrage toch een 
deel van het plan te realiseren. Dat zou in 1943 leiden tot de presentatie van een "Tussenplan", 
dat in de steeds moeilijker wordende oorlogsjaren niet van de grond gekomen is. Opvallend is 
trouwens, dat de Centrale Cultuurtechnische Commissie uitgaat van de verplaatsing van zeker 
dertien boerderijen, terwijl de twee provincies daarvan het nut niet inzien en er dus ook niet voor 
willen betalen. 

In Zegveld zou het stil blijven tot 1949. In dat jaar verscheen een studie van de Nederlandsche 
Heidemaatschappij, waarin de wetenschappers Hudig en Duyverman mogelijkheden tot verbete
ring van de cultuur op de laagveengronden in het Stichts-Hollandse grensgebied onderzochten. 
Een van hun belangrijkste conclusies voor de veehouders in de streek was, dat hogere produktie 
en intensivering alleen mogelijk zouden zijn, wanneer de waterbeheersing drastisch zou worden 
gereorganiseerd. 
Opmerkelijk is, dat Hudig en Duyverman meteen ook het gebruik van stadscompost voorschre
ven. De Zegveldse (en ook Kamerikse) veehouders betrokken dat materiaal al. Huisvuil, voorna
melijk uit Den Haag, werd per schuit via de Grecht aangevoerd en lag dan op of nabij de kade te 
composteren. Het werd gebruikt om de schrale veengrond biologisch te heractiveren. Het nadeel 
bleek pas in de jaren tachtig en negentig, toen in alle streken waar dit "toemaakveen" was ont
staan, een mate van loodverontreiniging in de bovenste grondlagen werd geconstateerd. Voorde 
woningbouw in Lagenbroek betekende dat aanvankelijk geen bodemsanering. De gevonden hoe
veelheden lood werden daarvoor te gering geacht. In 1992 werden echter de regels aangescherpt 
en voor verdere nieuwbouw zou dit tot het afgraven van een deel van de loodhoudende bovenlaag 
leiden. 
Dat was in 1949 nog niet aan de orde. De beide wetenschappers verwachtten zoveel van de betere 
waterbeheersing en de toevoeging van compost, dat zij intensieve tuinbouw en akkerbouw in het 
op dat moment nog drassige gebied niet uitsloten. Na een oorlog met grote problemen ten aanzien 
van de voedselvoorziening werd in Nederland veel nadruk gelegd op een grotere mate van zelf
voorziening bij de voedselproduktie. 
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Eenjaar later werd opnieuw een poging ondernomen de Rondweg aan te leggen, zodat in ieder 
geval de bewoners van de Lagenbroek een deugdelijke verbinding met de buitenwereld kregen. 
Dat karwei zou de komende tijd alle aandacht opeisen, zodat de rest van de ruilverkaveling bleef 
liggen. De wegaanleg had als voordeel, dat die als proef voor een mogelijk vervolg kon dienen. 
Nog altijd was het slappe veenpakket een bron van zorg voor de wegenbouwers: zou de drassige 
ondergrond de relatief zware weg kunnen dragen. Na aanvankelijk van een fundering op een bed 
van rijshout, rustend op een rietlaag te zijn uitgegaan, werd later gedacht aan het "wet-sand-prin-
cipe" op een ondergrond van stapelturf. Nu werd door provinciale waterstaat van Utrecht de mo
gelijkheid van een ondergrond van turf en koolas geopperd, waarbij het laatste materiaal als af-
valprodukt in ruime mate voorhanden was tegen aanzienlijk lagere kosten dan het duurdere zand, 
terwijl het dezelfde dragende eigenschappen zou hebben. 
Het plan voor aanleg van deze weg was in de loop van 1952 al vergevorderd, toen er een kink in 
de kabel kwam: het polderbestuur van Achttienhoven wilde niet bijdragen in de kosten. 
Achteraf was dat, net als ongeveer tien jaar tevoren, een goede zaak, want nu kon in de periode 
1952-1956 de ruilverkaveling met nieuw elan ter hand genomen worden. 
Voorlopig merkten de Zegvelders daar weinig van. Vooral in de reken- en studeerkamers werd 
gewerkt om het oorspronkelijke plan opnieuw aan te passen. Andermaal werd gekozen voor een 
nieuwe ondergrond voor de wegen. Nu werd, op basis van veranderde inzichten, gekozen voor 
een combinatie van hoogovenslakken en vliegas, waarbij echter nog altijd turf als fundering ge
bruikt werd. Die versie zou het inderdaad halen, maar zover was het nog niet. 
Eerst werd het in 1939 vastgestelde ruilverkavelingsblok van 1.415 hectare uitgebreid tot 1.525 
hectare. Een aantal percelen ten zuidoosten van de Haakwetering werd aan het plangebied toege
voegd, omdat verwacht werd dat hier een nieuwe watergang naar het gemaal van de Gemeene 
Boezem gegraven zou moeten worden. De Haakwetering zelf zou, althans gedeeltelijk, gedempt 
worden, als de weg tussen Zegveld en Woerdense Verlaat, de latere Milandweg, aangelegd werd. 
Vanaf dat moment kwam er schot in de zaak, maar voor veel Zegveldse boeren was het een onze
kere periode. Eén van hen herinnert zich dat de keuze voor hem bestond uit ruilverkaveling of 
emigratie. Een nieuw bestaan opbouwen in Canada of de Verenigde Staten leek, zo midden in de 
periode van de Koude Oorlog, minder riskant dan het blijven ploeteren in de gebrekkige situatie 
van thuis. 
"Ik verdiende minder dan een fabrieksarbeider en moest er harder voor werken", herinnert één 
van de betrokkenen zich. Voor de ruilverkaveling had hij een boerderij aan de Grechtkade met 
2,5 hectare land rondom de bedrijfsgebouwen. Zo'n 9 hectare lag wat verder weg en daarnaast 
had hij nog wat percelen aan de Bosweg. De meeste daarvan waren alleen per boot te bereiken, 
waardoor hij veel tijd kwijt was om van het ene deel van zijn landerijen naar het andere te komen. 
Veel jonge boerenzonen, waarvan hij er op dat moment één was, zagen in een periode dat elders 
in het land de landbouwmechanisatie volop op gang kwam, geen toekomst meer in de achterge
bleven Zegveldse situatie. 
Vanaf 1955 werkte de Centrale Cultuurtechnische Commissie (CCC) op twee fronten. In het veld 
werden, nabij de huidige Rondweg, twee proefdammen van slakkenzand aangelegd, om te bezien 
hoe die zich in het veld hielden. Daarnaast werd een nieuw ruilverkavelingsrapport opgesteld dat 
in november 1956 aan het provinciebestuur werd aangeboden. 
Het gebied was opnieuw groter geworden. Ook een aantal gronden ten westen van de Breede 
Sloot, tussen de Meije en de Meesloot was bij de plannen betrokken. Hier zou door eenvoudige 
ruiling een betere kavelindeling tot stand kunnen komen. 
Het rapport kwam met een aanbeveling voor de aanleg van wegen en waterlopen, plannen voor 
een betere waterbeheersing, grondverbetering, boerderijen verplaatsing, sanering van bedrijven 
en zelfs zaken als krotopruiming, aanleg van nutsvoorzieningen en de vergroting van het natuur
reservaat van Staatsbosbeheer aan de Meije. 
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Om maar eens met dit laatste te beginnen: in de huidige landinrichtingsplannen Driebruggen en 
Bodegraven-Noord is veel ruimte vrijgehouden voor natuur- en beheersgebied. Die laatste term 
was in 1956 nog onbekend, terwijl het natuurgebied langs de Stichtse Meije het enige binnen de 
ruilverkaveling bleef. Op verzoek van Staatsbosbeheer werd aan de bestaande 12 hectare nog 
eens een stuk van 7,5 hectare toegevoegd. En dat is nog tot halverwege de jaren zestig betwist ge
weest als een buitenissige gril van de stadse plannenmakers. 
In het ruilverkavelingsgebied werden tien woningen als krot aangemerkt, zes in de gemeente 
Zegveld en vier in Nieuwkoop. Die zouden moeten verdwijnen, terwijl van nog eens tien huizen, 
waarvan negen in Zegveld, als slecht werden aangemerkt. 
Nieuwbouw zou met rijkssubsidie mogelijk zijn. Omdat het Zegveldse gemeentebestuur intussen 
ook plannen voor uitbreiding van de dorpskom had gemaakt, werd daarvoor 3,5 hectare gereser
veerd. Woningen die niet op de oude plaats herbouwd konden worden, zouden een plekje in de 
dorpsnieuwbouw krijgen. 
Aan de Meije waren tenslotte veertien boerderijen en burgerwoningen niet van waterleiding en 
elektriciteit voorzien, het ging om panden tussen de Koekoek en de Hollandse Kade, terwijl 28 
woningen, voor het merendeel boerderijen, in de Lagenbroek nog altijd geen leidingwater had
den. Dat waren de relatief kleine ingrepen. 
De grote hadden vooral betrekking op de aanleg van wegen, waterlopen en op de waterbeheer
sing. 
Van de wegen in het ruilverkavelingsblok zouden alleen de Hazekade, Molenweg en de Hol
landse Kade ongewijzigd blijven. Het stukje weg vanaf de toenmalige Valbrug aan het einde van 
de Hoofdweg in de richting van de polder Lagenbroek zouden verbeterd worden en aansluiting 
moeten geven op een nieuw aan te leggen weg van 3,5 kilometer naar Woerdense Verlaat (Slik-
kendam). Samen zou dit de Milandweg worden. Ook de Voorhaakdijk zou verbeterd worden. 
Nieuwe wegen werden de Rondweg met een lengte van 2.300 meter. Daarmee zouden vrijwel 
alle boerderijen in de Lagenbroek een directe ontsluiting krijgen. Alleen de bedrijven van de vee
houders Van Rossum en Brak lagen daarvoor te ver uit de slinger. Voor hun boerderijen werd 
vanaf de Rondweg een insteekweg aangelegd. 
Vanaf de al eerder genoemde Milandweg werd een doodlopende weg naar de Grecht op de kaart 
ingetekend, langs het watertje de Toegang. De weg zou later diezelfde naam krijgen. 
Nieuw werden ook de weg vanaf de valbrug aan het einde van de Hoofdweg naar de Meije, de 
huidige Middenweg en een verbinding tussen die Middenweg en de Hazekade, de tegenwoordige 
Dwarsweg. 
Tenslotte zou een deel van de Meije, met een lengte van ruim 2,5 kilometer, opnieuw worden 
aangelegd en kwam er, mede met het oog op de recreatie, een smalle weg langs de zuidelijke oe
ver van de Boschwetering: de Bosweg. 
Voor de bereikbaarheid van het oude gemaal aan de Grecht werd een fietspad voldoende geacht, 
terwijl nog een fietspad tussen de Rondweg en de Meije, dwars door het weiland gepland werd. 
Dit twee kilometer lange Kievitspad is echter nooit aangelegd. 
In totaal ging het om 21 kilometer weg, waarvan 13,5 nieuw. Alleen de latere Milandweg had een 
functie die boven die van de eenvoudige landbouwontsluiting uitsteeg. Deze zou dan ook met vijf 
meter de breedste worden. 

Een betere waterbeheersing was in 1939 een van de belangrijkste andere doelen van de aange
vraagde ruilverkaveling. Om die te bereiken werd in het plan van 1956 het blok in drieën opge
splitst. De Hogenbroek zou van de rest van het gebied worden afgescheiden en kreeg een winter-
peil van 2.10 meter onder NAP. Dit deel van de polder zou lopen tot de, waterkerend aan te leg
gen. Rondweg. Via de Broekerwetering en de Haakwetering en een nieuwe watergang zou het 
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gebied het overtollige water in de richting van het gemaal kunnen lozen. Hoewel de wens tot 
beëindiging van alle particuliere onderbemalingen voorop stond, bleek er toch niet volledig aan 
peilverschillen te ontkomen. Juist in de Hogenbroek zouden gronden ten westen en noorden van 
het gemaal, alsmede nabij de Boschwetering via stuwen en overlaten een eigen peil houden. 
Het middendeel van de polder Zegvelderbroek kreeg een winterpeil van min 2.40 meter. Het ging 
onder meer om gronden nabij de huidige Dwarsweg en de Hazekade, en tussen de Meije en de 
Oude Meije. Via een aantal nieuwgegraven waterlopen zouden ook deze gebieden hun afwate
ring op het Grechtgemaal houden. 
Aanvankelijk werd echter overwogen om voor het laagstgelegen deel van de polder de afwate
ring te verleggen naar de polder Nieuwkoop en Noorden. De Centrale Cultuurtechnische Com
missie vond de bezwaren daarvan uiteindelijk groter dan de voordelen en koos toch voor een win
terpeil van 2.70 onder NAP, af te wateren op de Grecht. Omdat het gebied nabij de Boschwete
ring daar nog weinig profijt van had, werd gekozen voor een hulpgemaal ter plaatse. Bovendien 
zou ook in kleinere delen van dit laagste gebied een aantal onderbemalingen moeten blijven be
staan. 
Ondanks die relatief vele uitzonderingen was de opdeling van de polder in drie parten een aan
zienlijke verbetering, omdat tientallen andere onderbemalingen wél konden verdwijnen. 

De boerderijverplaatsing zou, samen met de wegenaanleg, wanneer het plan werd uitgevoerd, 
een van de meest in het oog springende wijzigingen zijn. In het verleden was steeds van zes uit
gegaan en dat aantal werd ook nu weer genomen. Omdat echter minder nieuwe wegen in het plan 
waren opgenomen dan in de eerdere versie van 1939/1940, zou uitvoering van dit rapport onge
veer een miljoen gulden minder kosten. Voor dat bedrag, zo werd becijferd, zouden ook twaalf 
boerderijen verplaatst kunnen worden, waarmee een nog gunstiger herverkaveling plaats kon 
vinden. Daarnaast sprak de CCC de hoop uit, dat een aantal kleine bedrijfjes zou worden beëin
digd en dat wellicht andere boeren geen bezwaar zouden hebben tegen uitplaatsing (verhuizing 
met hun bedrijven naar gronden buiten het ruilverkavelingsblok). 
De totale kosten van de ruilverkaveling werden becijferd op net geen vier miljoen gulden. Daar
van werd verwacht dat bijna een miljoen terug zou komen in de vorm van bijdragen van de inwo
ners van het gebied, door de besparing op onderhoud aan bestaande en op te heffen particuliere 
uitwegen (in de Lagenbroek), alsmede door de financiële steun van de provincies. 

Het is dit plan dat op 6 juni 1957 in café De Halve Maan in de Meije aan de bevolking gepresen
teerd werd en dat op 12 juli van dat jaar in stemming kwam tijdens een speciale vergadering in het 
Woerdense hotel „De Dubbele Sleutel." Gedeputeerde A.C. Verhoef liet daar voor- en tegen
standers nog een keer aan het woord. De aanwezigen kregen nog eens te horen welke wijzigingen 
werden voorbereid, maar ook dat het na de ruilverkaveling "niet automatisch een luilekkerland" 
zou zijn in het Zegveldse gebied, zoals ir. G.D. Perk, hoofdingenieur-directeur van de cultuur
technische dienst van het ministerie van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening, directie 
Utrecht, het uitdrukte. Hij vermaande zijn gehoor: "Een ruilverkaveling schept alleen de moge
lijkheid tot verhoging van de produktiviteit van de gronden en tot arbeidsbesparend werken door 
mechanisatie. Het is nog steeds aan de boeren om deze mogelijkheid te benutten." En daarmee 
waren de veehouders maar weer eens gewaarschuwd. 
Ondanks de lange voorbereiding, achttien jaar intussen sinds de eerste aanvraag, waren er nog 
veel weifelaars onder de aanwezigen. Er kwamen vragen over de kosten van het plan en zelfs 
werd een verzoek gedaan nu al vast te leggen dat de uitvoering niet meer dan f 1500,- per hectare 
mocht kosten. Terwijl sommigen blij waren eindelijk van de noodzaak tot varen af te zijn, bleken 
er ook aanwezigen die hun vaarwegen wilden houden en bang waren dat het aanleggen van dam
men en waterkeringen dat onmogelijk maakte. 
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ZEGVELD 
De Val brug 

De oude Valbrug over de Zegvelderwetering, gezien in de richting van de huidige Milandweg, rechts de hui
dige Hoofdweg, circa 1925. 
Collectie Stadsarchief Woerden. 

i 

ffiVy< 
Watermolentje, zoals die vóór de ruilverkaveling in gebruik waren voor onderbemaling. 
Collectie Woerdense Courant. 
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Toen het uiteindelijk op stemming aankwam werden de plannen door een ruime meerderheid ge
dragen. Van de 174 eigenaren stemden er 123 vóór. Zij vertegenwoordigden 1.080 hectare. Te
gen waren 51 betrokkenen, die samen 550 hectare grond in bezit hadden. De ruilverkaveling zou 
dus in totaal 1.630 hectare omvatten. 

Als uitvloeisel van deze stemming benoemden Gedeputeerde Staten van Utrecht, die het voor
touw bij het toezicht op de ruilverkaveling hadden, omdat het merendeel van de gronden in die 
provincie lag, op 10 februari 1958 een plaatselijke commissie, waarvan Bol voorzitter werd en 
Van Mazijk secretaris en waarin verder C. Hoogerbrugge, L. de Leeuw en (de latere wethouder) 
F.A. van Zoest zitting hadden. Nu kon de ruilverkaveling van start. De commissie kwam op 13 
maart van dat jaar voor het eerst bijeen in het Zegveldse gemeentehuis. 
Aan het gezelschap werd een aantal deskundigen toegevoegd, onder wie ir. Perk en van wie bur
gemeester Breen er ook een bleek te zijn. 

De uitvoering 
Tijdens die eerste vergadering werd nog gedacht dat uitvoering van alle plannen vier jaar zou ver
gen, tussen 1959 en 1962 kon de ruilverkaveling haar beslag krijgen. Technisch zou het zelfs in 
één tot twee jaar moeten lukken, maar dat kon Bruin niet trekken en bovendien verwachtte de 
commissie bezwaren van allerlei instanties als er teveel haast gemaakt werd. 
Een beetje voorzichtiger werken kwam ook niet slecht uit, want hoewel het plan door de ingeze
tenen aanvaard was, waren er nog beslissingen te nemen. Ir. G.D. Perk vroeg bij voorbeeld om 
haast te maken met het vaststellen van het tracé voor de weg tussen Zegveld en de Slikkendam. 
Dat was nodig, omdat pas dan berekend kon worden hoeveel turf nodig was. Op 25 juli van dat 
jaar werd die stap genomen. De Milandweg, die naam wordt in de notulen van deze vergadering 
voor het eerst genoemd, zou voor een deel over de te dempen Haakwetering lopen, maar niet zo 
ver als in eerdere plannen. Dat leverde een voordeel van veertig mille op, hoewel de Rondweg 
iets langer zou worden. 
Diezelfde Rondweg leverde ook problemen op. Landmeter G.C. Daleboudt wilde de weg achter 
de bestaande boerderijen leggen. Volgens hem was dat handiger en de buurtbewoners, die zelf 
een weg vóór de boerderijen om wilden, zouden er wel aan wennen. De commissie niet: zij koos 
voor een tracé conform de wensen van de buurt. 

Zover was het op die dertiende maart 1958 nog niet. Er bleken veel heikele punten in de ruilver
kaveling te zijn. Vooral de vraag wat éérst moest, was moeilijk te beantwoorden. Veel vertegen
woordigers in de commissie streden ook voor deelbelangen. Zo ijverde Meijenaar Van Zoest her
haaldelijk voor het snel aanleggen van waterleiding en elektriciteit in "zijn" buurtschap. Ook op
perde hij tijdens die eerste vergadering de mogelijkheid nog een aantal extra gronden aan de 
overzijde van de Meije, de zogenaamde voorenden, ook in de ruilverkaveling te betrekken. Dat 
zou voor de boeren nog meer voordeel betekenen en, in verhouding, weinig meerkosten. Pas in 
1963 zou dit plan voor de "Overmeije" definitiefin de ijskast worden gezet en als onhaalbaar 
worden bestempeld. 
Water en elektra waren dat niet, maar het zou tot 1960 duren voor die wens gerealiseerd was. 
In het veld werd intussen méér van de herinrichting zichtbaar dan alleen de twee eerder ge
bouwde proefdammen. Daleboudt zette de trace's van de Milandweg en de Rondweg in het ter
rein uit. 

De minimale bedrijfsgrootte moest worden vastgesteld. Dat gebeurde na een uitvoerige discussie 
in de vergadering van de plaatselijke commissie van 11 september 1958. 
Die grootte verschilde aanzienlijk. Toen de CCC in 1956 haar eindrapport over de ruilverkave-
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ling presenteerde, was sprake van 225 grondeigenaren en een niet nader genoemd aantal pach
ters, dat gezamenlijk echter 46% van de beschikbare percelen in gebruik had. 
Van de bedrijven bleef 6% beneden de vijf hectare, 8% had een omvang van vijf tot tien hectare, 
18% viel in de categorie tien tot vijftien hectare, 31 % had vijftien tot twintig hectare land, 27% 
zat tussen de 20 en 25 ha. en 10% had meer dan dat. 
Als ondergrens voor een levensvatbaar bedrijf werd het gemiddelde van tien tot elf hectaren niet 
vreemd gevonden. Van Zoest wilde niet verder gaan dan dertien, maar uiteindelijk werd het vijf
tien hectare, op advies van de landbouwconsulent ir. Tj. Groendijk. Dit werd voldoende geacht 
voor één jong gezin, dat extensief wilde werken, terwijl twee gezinnen er met een intensieve be
werking een goedbelegde boterham uit zouden kunnen halen. 
Omdat in de Zegveldse polders veel en breed water voorkwam, werd de minimale omvang later 
uitgebreid tot zestien hectare, waarmee bereikt werd dat de oppervlakte land niet beneden de on
dergrens van vijftien kwam. 

Naast de al uitgezette wegtracé's werd in de loop van 1958 meer in het veld zichtbaar van de 
grote werken, die de komende jaren zouden worden uitgevoerd. 
In de polder Lagenbroek en aan het einde van wat toen de Haakse Meent heette en wat later in de 
Milandweg zou worden opgenomen, werden twee proefstukken aangelegd, waar de fundering 
van schuimslakken op turf uitgeprobeerd kon worden. Tegen het einde van dat jaar stelden Gede
puteerde Staten het verloop van de latere Milandweg definitief vast, terwijl ook een aantal klei
nere wijzigingen in het plan door het provinciebestuur bekrachtigd werd. Daarmee kon de aanleg 
van de belangrijkste weg in het ruilverkavelingsgebied beginnen. 
In de winter van 1958 op 1959 werden de eerste turven aangevoerd. Delen van de Haakwetering 
werden gedempt om als ondergrond voor de weg te dienen. 
De turven werden 's nachts aangevoerd met vrachtwagens, die over de smalle, doodlopende en 
niet altijd verlichte wegen moesten rijden om hun vrachtje te lossen voor de melkwagens bij de 
boerderijen kwamen. 
De Grecht was op dat moment dichtgevroren en dat was niet alleen voor bewoners van Zegveld 
en Woerdense Verlaat aantrekkelijk, ook Kamerikers staken over om een turfje voor huiselijk ge
bruik te halen. Er bleven er nog genoeg over. 
Ook de eerste bruggen begonnen in het landschap te verschijnen. 
De veranderingen in het landschap leidden tot groot en klein ongerief bij de omwonenden. Niet 
alleen was er de directe overlast van de machines die lawaai maakten op momenten dat het anders 
stil was, ook het vee en andere dieren hadden er op hun manier hinder van. 
De ruilverkavelingscommissie begeleidde niet alleen de werken, maar beoordeelde ook of de in
gezetenen recht hadden op een schadevergoeding. 
Hoofdwegbewoner A. Verduyn vroeg en kreeg bij voorbeeld een afrastering van schrikdraad 
omdat zijn vee, nu de Haakwetering gedeeltelijk gedempt was, dreigde weg te lopen. 
"Beroemd" in ruilverkaveld Zegveld werd de schadeclaim van C. Kromwijk. Door de werk
zaamheden waren enkele eendennesten op zijn land verstoord. De broedende eenden waren er
vandoor gegaan, zodat Kromwijk minder opbrengst had. Op 1 juli 1959 besprak de plaatselijke 
commissie dit geval en besloten werd dat de Zegvelder een schadevergoeding van vijf gulden zou 
krijgen. Dit werd hem per brief meegedeeld. Die werd echter op 17 september van dat jaar ge
volgd door een tweede: schade-bedragen beneden tien gulden bleken niet te worden uitbetaald. 
Het werken aan wegen, bruggen en andere infrastructuur ging vanaf die eerste winter in snel 
tempo verder. Toch moest al spoedig worden geconstateerd, dat de optimistische ramingen van 
de eerste vergadering van de Plaatselijke Commissie, niet gehaald zouden worden. Voltooiing 
van de ruilverkaveling zou meer dan vier jaar in beslag nemen. 
Voor een deel had dat te maken met de onzekerheden, die nog tijdens de uitvoering aan het licht 
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kwamen. Zo was het opnieuw F.A. van Zoest die, nog in 1958, wees op de wens bij veel bewo
ners van de Meije om de bestaande bewegende bruggen in de buurtschap te vervangen door min
der kostbare vaste exemplaren. De bewegende bruggen waren eigenlijk alleen nodig voor de 
enige nog actieve beurtschipper in de buurt. De man in kwestie was al eens gepeild over de ver
vanging van de klap- en draaibruggen en had zich, aldus Van Zoest, niet erg toeschietelijk ge
toond. Toch werd het punt voor nader onderzoek opgedragen aan een speciale commissie, die 
nog in 1958 rapport uitbracht. De schipper zou kunnen worden afgekocht. Gedeputeerde Staten 
van Zuid-Holland oordeelden echter in 1959 dat beweegbare bruggen in de Meije moesten blij
ven. 
De Meije zorgde voor meer vertraging. Bij de plannen voor verbetering van wegdek en wegver
loop was de medewerking van een aantal grondeigenaren nodig. De meesten hadden geen pro
bleem met de voorstellen en stemden in met de werkzaamheden en het afstaan van grond daar
voor. Enkelen bleven tegen en konden pas door tussenkomst van de rechter tot deelname aan de 
ruilverkavelingsplannen worden gedwongen. 
Op die manier duurde het tot de herfst van 1959 voor de verbetering van de Stichtse Meije ter 
hand genomen kon worden. De weg werd gedeeltelijk opgebroken, voor een ander (kleiner dan 
oorspronkelijk gepland) deel langs een nieuw tracé aangelegd. Voor de bewoners was dat enige 
tijd afzien, want over een lengte van drie kilometer bestond het wegdek tijdelijk uit een bijna on
begaanbare laag van losse hoogovenslakken. Vooral met nat weer was er vrijwel geen beginnen 
aan om die weg te berijden. 
In de loop van 1959 en 1960 werd ook gewerkt aan de Rondweg en de Middenweg. Hier toonde 
de gemeente Zegveld zich genereus. De Rondweg zou oorspronkelijk over een breedte van drie 
meter verhard worden. De gemeenteraad van Zegveld vond dat aan de smalle kant en besloot uit 
de eigen middelen zoveel bij te dragen, dat de weg alsnog op een breedte van vier meter kon wor
den gebracht. Het gemeentebestuur zou later meermalen bereid zijn extra geld in de ruilverkave-
lingswegen te steken, waardoor de wegen beter aan de eisen van de tijd zouden voldoen. 
Dat de nieuwe wegen in een grote behoefte voorzagen, bleek al toen de verschillende funderin
gen aangelegd waren: veel veehouders konden niet wachten tot het wegdek was aangebracht en 
reden over de schuimslakken naar hun landerijen, waardoor de boot eerder kon blijven liggen dan 
verwacht was. 
Niet ieder werk verliep even voorspoedig. Het bouwen van een nieuwe brug bij de Slikkendam 
leverde herhaaldelijk problemen op en het Kievitspad, het geplande fietspad tussen de Stichtse 
Meije en de Rondweg, bleek al voor de definitieve aanleg niet aan de verwachtingen te voldoen. 
De plaatselijke commissie oordeelde, dat het pad vanaf de Meije in ieder geval gedeeltelijk als 
verharde ontsluitingsweg moest worden aangelegd, om op die manier een gemaal voor de onder-
bemaling van dit deel van de polder bereikbaar te maken. In 1961 werd, na lange discussie, beslo
ten het pad verder te laten vervallen. Er zou een extra weg in de ruilverkaveling worden aange
legd, grotendeels op de grens van de polders Lagenbroek en Achttienhoven: de Oude Meije. 
Deze werd nu eens niet als een vrijwel rechte lijn in het landschap getrokken, maar volgde het 
bochtige traject van het oude veenstroompje. Daarmee zou de weg tevens een recreatief doel die
nen, noodzakelijk geacht omdat het mede voor de toeristen aan te leggen Kievitspad geschrapt 
was. Het water van de Oude Meije zelf zou worden uitgediept, waarna het voor hengelaars een at
tractief doel kon zijn. 
In 1963 werd met de daadwerkelijke aanleg begonnen, waarbij opnieuw de gemeenteraad van 
Zegveld de helpende financiële hand toestak. De weg, die slechts gedeeltelijk op Zegvelds 
grondgebied liep, zou over de hele lengte vier meter breed worden dankzij een bijdrage uit de ge
meentekas. Nieuwkoop voelde niets voor een eigen donatie aan het project, maar de Zegveldse 
bestuurders achtten het onaanvaardbaar, dat de weg twee verschillende breedtes zou krijgen. 
Wel kreeg de Oude Meije als enige nieuwe weg in het ruilverkavelingsgebied een duidelijk twee-
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ledige functie. De zuidkant werd bestemd voor landbouwontsluiting, de noordzijde was er voor 
de recreatie. Agrarische percelen aan de Achttienhovense kant van de weg, die al vanaf de Bos
weg werden ontsloten, kregen niet nog eens een uitpad op de Oude Meije. 
Die tweeledige functie van de weg heeft in de jaren tachtig nog bijgedragen tot het bepalen van de 
nieuwe gemeentegrens tussen Nieuwkoop en Woerden. De Oude Meije werd bij Zegveld/Woer
den getrokken, terwijl de polder Achttienhoven bij Nieuwkoop bleef, ondanks pogingen van een 
aantal bewoners om aansluiting te zoeken bij het meer agrarische Zegveld. 

Parallel met de wegenaanleg werd ook gewerkt aan de verbetering van de waterhuishouding. Dat 
betekende uitdieping van de hoofdwatergangen, het realiseren van onderbemalingen en het be
reiken van overeenstemming met de polderbesturen aan weerszijden van een oude grens: die tus
sen het Groot-Waterschap van Woerden en het Hoogheemraadschap Rijnland. In het plan waren 
drie nieuwe inlaatduikers aan de Meije opgenomen, waardoor Rijnlands water in de polder Zeg
velderbroek kon komen. Woerden en Rijnland werden het in de loop van 1959 wel eens, maar on
der strenge voorwaarden. 
Eenjaar later werd het gemaal van de Gemeene Boezem aan de Grecht aangepast aan de nieuwe 
situatie. De Rondweg, die als waterkering tussen twee van de drie peilgebieden was bestemd, 
maakte dat diverse dammen en stuwen moesten worden gebouwd. In 1963 namen de ingelanden 
daartoe het besluit, waarmee een van de oude grieven voor het laagste deel van de polder in feite 
verleden tijd werd. 
Daarnaast moest, door de aanleg van de Milandweg een vervangende watergang voor het ge
dempte deel van de Haakwetering worden gegraven. 

Naast infrastructurele werken, was een verbetering van de kavelstructuur voor de boerenbedrij
ven natuurlijk hét doel van de ruilverkaveling. Al in september 1958 besloot de plaatselijke com
missie de eerste gronden aan te kopen. Veehouder A. J. Hordijk wilde zijn dertig hectare grote be
drijf wel van de hand doen. De commissie bood een bedrag van f 115.000,-, maar daarmee nam 
Hordijk geen genoegen. Hij wilde méér en na langdurig overleg besloot de commissie een 
tweede bod te doen. Het zou overigens tot 1960 duren voor beide partijen het wel eens waren. 
Grote en kleine boerderijen werden aangekocht door de Stichting Beheer Landbouwgronden 
(SBL, nu het Bureau Beheer Landbouwgronden, BBL) en onder haar hoede genomen. Deze 
gronden werden ofwel nog enige tijd door de voormalige eigenaren gepacht, danwei als tijdelijk 
ruilobject gebruikt. 
In februari 1960 werd ook besloten dat veehouder L. Kruijt de eerste wordt, die straks een nieuwe 
boerderij krijgt. In dat jaar moesten twee nieuwe boerderijen verrijzen langs de Dwarsweg. Kruijt 
zou echter niet de eerste zijn om te verhuizen. Toen na enige tijd moeilijkheden met realisatie van 
de plannen ontstond, was het L. de Leeuw, lid van de plaatselijke commissie, die een boerderij 
aan de Dwarsweg bouwde en als eerste van oud (in dit geval de Molenweg) naar nieuw ging. Dat 
was in 1962. In dat jaar werd begonnen met de bouw van vier boerderijen, in 1963 zouden dat er 
twee zijn, in 1964 drie, 1965 vijf en de laatste twee volgden in 1966. 
Toen het proces van boerderij verplaatsing eenmaal op gang was gekomen, werd al spoedig dui
delijk, dat de oorspronkelijke plannen tekort schoten. Bij de bouw van slechts zes boerderijen 
zouden de veehouders lang niet de gunstige nieuwe verkaveling krijgen, waarop zij rekenden. 
Nog in 1960 werd het aantal op twaalf gebracht en uiteindelijk zouden zestien agrarische bedrij
ven verplaatst worden. De aanleg van de weg Oude Meije heeft daarbij een belangrijke rol ge
speeld. De nieuwe bedrijven verrezen langs de Dwarsweg, de Toegang, de Milandweg en de 
Oude Meije. In 1966 werden de laatste gebouwd. Van de zestien kwamen er twaalf in de ge
meente Zegveld en vier in Nieuwkoop. Van die laatste vier zijn er intussen drie toch „Zegveld' ' 
geworden bij de gemeentelijke herindeling van 1989. 
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De ten gevolge van de ruilverkaveling verdwenen boerderij van J. van Leeuwen aan de Grechtkade. 
Collectie Woerdense Courant 

mg. 
HÈ 

Het nieuwe bedrijf van J. van Leeuwen, na de ruilverkaveling tot stand gekomen aan de Toegang. 
Collectie Woerdense Courant 
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Een verplaatsing betekende voor de betrokken boeren vaak grote onzekerheid. Wie, zoals De 
Leeuw, van de ene naar de andere locatie binnen het ruilverkavelingsblok ging, kreeg een rijks
subsidie. Deze was overigens niet voldoende, maar kon veel betrokkenen over de streep trekken. 
Wie zo'n bijdrage niet kreeg, zoals de landbouwer Van Leeuwen, moest vaak langer nadenken, 
of de voordelen tegen de te maken kosten opwogen. 
Dat was meestal zo. Voor Van Leeuwen gold dat hij niet alleen water en elektriciteit kreeg, hij 
had ook een nieuwe weg voor de deur en dan natuurlijk de nieuwe woning met bedrijfsgebouwen 
en alle grond rondom. "Het besluit was nog gauwachtig genomen ook, je ging er zo op vooruit,' ' 
zei hij bijna dertig jaar later. 

Met de bouw van de boerderijen was de ruilverkaveling optisch vrijwel, maar in de praktijk nog 
lang niet volledig afgerond. De nieuwe kavelindeling was dan wel op papier gemaakt, maar met 
diverse aanpassingswerken in het veld kon deze pas in praktijk worden gebracht. 
Voordat een plan van toedeling kon worden gemaakt, moest de waarde van de grond geschat 
worden. Die eerste schatting vond in de maanden september, oktober en november van 1961 
plaats. Drie ploegen van ieder drie speciaal aangestelde schatters keken daarbij alleen naar het 
natuurlijk voortbrengend vermogen van de landerijen. Allerlei andere factoren, variërend van 
ontsluiting, bemaling en bebouwing werden buiten beschouwing gelaten. Die zouden pas bij de 
tweede schatting aan bod komen. 
Wegen en watergangen werden allemaal gelijk beoordeeld: waarde nihil. De beste gronden kre
gen een waarde van f6.400,- per hectare. 
De schatting en de latere toedeling leidden in de streek tot nogal wat bezwaren. Veehouder J. van 
der Vliert, sinds 1966 woonachtig aan de Oude Meije, maar daarvoor aan het Nachtegaalspad 
herinnert zich nog: "Iedereen denkt natuurlijk dat hij de beste grond heeft en er de slechtste voor 
terugkrijgt." 
In de praktijk viel dat doorgaans mee. Ook minder goed onderhouden grond, kon met mestgift en 
enkele jaren goed bewerken weer op het gewenste peil worden gebracht. 

Afronding van de ruilverkaveling 
Na al deze voorbereidingen kon het (voorlopige) plan van toedeling worden gemaakt. Nu de 
meeste nieuwe boerderijen in gebruik waren, konden de boeren van hun nieuwe landerijen gaan 
profiteren. In de loop van 1965 kregen de meesten die, op papier nog voorlopig, in gebruik. Voor 
het zover was, moesten talrijke dammen worden opgeworpen, andere geslecht en sloten worden 
omgelegd. Daarmee ontstond in een aantal gevallen ook werkelijk een nieuwe verkaveling in 
grote, meer bruikbare percelen. Bij de eigenlijke toedeling bleek dat de gemiddelde bedrijfs-
grootte ruim boven de eerder vastgestelde zestien hectare kwam. De nieuwe bedrijven kregen een 
omvang van 21 ha. 
Het Bedrijfslaboratorium voor Grond- en Gewasonderzoek in Oosterbeek heeft voor alle ingeze
tenen in het ruilverkavelingsgebied grondonderzoek gedaan, terwijl de dienst Rijkslandbouw-
voorlichting bij de feitelijke herverkaveling werd betrokken, om de boeren op hun nieuwe gron
den te adviseren over het gebruik van meststoffen. Daarmee werd het hierboven uit de mond van 
bewoner Van der Vliert opgetekende bezwaar ("iedereen denkt dat hij de beste grond heeft...") 
vrijwel opgeheven. 
Het voorlopige plan van toedeling was voor de meeste betrokkenen aanvaardbaar. Toch moest in 
een enkel geval, wanneer praten niet meer hielp, op basis van artikel 54 van de ruilverkavelings-
wet dwang worden toegepast om de nieuwe grondeigenaren hun andere landerijen te laten accep
teren. 
Het waren niet de enige moeilijkheden bij de afronding van het plan. 
Tegen de uitkomst van de eerste schatting kon uiteraard bezwaar worden aangetekend. In totaal 
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werden veertien bezwaarschriften tegen de schatting ingediend, terwijl er nog eens elf tegen de 
lijst van rechthebbenden werden opgesteld. Deze laatste lijst omvatte een opsomming van alle 
rechten die bij een boerderij, grond, water of weg hoorden. Bij voorbeeld het recht van overpad, 
het recht van het hebben en houden van een raam, of het recht een windkering te houden. Wan
neer deze rechten niet werden vastgelegd zouden ze, bij de uiteindelijke vaststelling van het ruil-
verkavelingsplan via de notariële akte komen te vervallen. Het was dus zaak voor alle betrokke
nen om ook deze lijst grondig te bestuderen. 
In het geval van deze elf bezwaren werd overeenstemming bereikt met de indieners. Het ging of
wel om omissies in de lijst, danwei om een verkeerde interpretatie van de zijde van de indieners. 
De plaatselijke commissie kwam er, in gesprekken, met tien van de veertien indieners van be
zwaarschriften tegen de eerste schatting uit. De vier resterende gevallen werden nog eens behan
deld door de als rechter-commissaris voor de Zegveldse ruilverkaveling benoemde mr. J.F.J. de 
Kort. Hij kwam in september 1965 naar Zegveld om met de betrokkenen te spreken en een salo-
monsoordeel te vellen. Op deze wijze bracht hij er drie tot een goed eind. De laatste zaak kon al
leen door de Utrechtse rechtbank worden beslecht. Deze stelde de betreffende persoon in 1966 in 
het ongelijk. Een kostbare aangelegenheid voor de betrokken veehouder, omdat de gang naar de 
rechtbank, in tegenstelling tot de vorige twee mogelijkheden van bezwaar, niet gratis was, terwijl 
de ervaring ook in andere ruilverkavelingsgebieden had geleerd, dat de kans op een "ja" bij de 
rechter meestal maar gering was, na een "nee" van de rechter-commissaris. 
Het was echter niet onmogelijk, zoals uit het vervolg zal blijken. 
Eind 1966 werden voorbereidingen getroffen voor de tweede schatting en in het volgende jaar la
gen de resultaten daarvan ter visie. 
In datzelfde jaar stelden Gedeputeerde Staten van Utrecht en van Zuid-Holland ook het defini
tieve plan van wegen en waterlopen in de ruilverkaveling Zegveld vast. Het gevolg was, dat het, 
onderhoud, beheer en eigendom van de wegen en enkele wateren aan de gemeenten kon worden 
overgedragen. Zegveld had daar, zoals al duidelijk was na de talrijke verleende bijdragen voor 
wegverbetering, geen problemen mee. Nieuwkoop wél; deze gemeente tekende beroep aan bij de 
Kroon. Vergeefs, zoals te verwachten viel. 
Meer succes had de ene indiener van een bezwaarschrift (van de in totaal zeventig) die in 1968 
gedeeltelijk door de rechtbank in het gelijk werd gesteld. Het was het enige geval, waarin de ruil-
verkavelingsplannen door de rechter werden bijgestuurd. 
Het bezwaar werd ingediend na de ter-visie-legging van het definitieve plan van toedeling en de 
geldelijke regeling (de tweede schatting). Het plan leverde 53 bezwaarschriften op, de geldelijke 
regeling zeventien. 
Het merendeel van de gevallen werd tot meer of mindere tevredenheid door de plaatselijke com
missie afgehandeld. Negentien keer lukte dat niet en opnieuw kwam mr. De Kort naar Zegveld 
om zijn oordeel te vellen. Dat leidde tot acht ingetrokken bezwaarschriften. De overige negen 
werden, zoals gezegd in 1968, door de arrondissementsrechtbank in Utrecht behandeld en voor 
het merendeel ongegrond verklaard. Het ene, gedeeltelijk toegewezen bezwaar was gericht tegen 
de uitkomsten van de tweede schatting en de bijbehorende geldelijke regeling. 
Afgesproken werd, dat de bewoners van het ruilverkavelingsgebied zouden betalen naar het door 
de uitvoering van het plan verkregen voordeel. Dat leverde voor die tijd soms hoge rekeningen 
op. In totaal moesten de boeren 1,3 miljoen gulden betalen. Daarvan was acht ton voor de omslag 
van de nutsfactoren, terwijl een half miljoen als schuld voor de bouw van de zestien nieuwe boer
derijen genoteerd werd. 
De hele ruilverkaveling had zeven miljoen gulden gekost en was daarmee dus aanzienlijk duur
der geworden dan in 1959 becijferd was. Voor een klein deel was dat het gevolg van de andere 
werkwijze, voor het overige werd de overschrijding veroorzaakt door de sterk gestegen loonkos
ten in de periode 1959-1968. 
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De beide provincies en de gemeentebesturen van Zegveld en Nieuwkoop droegen f470.000,- bij 
aan de ruilverkaveling. De boeren konden hun bijdrage aan het plan in dertig jaar afbetalen en 
zijn daar vaak nog steeds mee bezig. 

Met het passeren van de akte, op 14 oktober 1968 bij de Woerdense notaris Koole, was ook de 
formele kant van de ruilverkaveling geregeld. 
De plaatselijke commissie kon in feite worden ontbonden, maar bleef nog korte tijd bestaan. 
Op 6 januari 1969 werd de ruilverkaveling Zegveld, dertig jaar na presentatie van het eerste idee, 
afgesloten. Formeel door opheffing van de plaatselijke commissie en traditioneel, omdat die 
plechtige gebeurtenis met een eenvoudige doch voedzame maaltijd en veel toespraken gepaard 
ging-
Conclusie 
Een kwart eeuw na de afronding van de ruilverkaveling is duidelijk dat de operatie aan haar doel
stellingen beantwoord heeft. De agrarische structuur van het gebied is drastisch gewijzigd en 
voor de Zegveldse boeren heeft dat veel positieve gevolgen gehad. De onwerkbare situatie, waar
bij landerijen ver uiteen en ver verwijderd van de boerderij lagen, is verholpen. 
Ook de slechte ontsluiting van het polderland tussen Hazekade, Stichtse Meije, Grecht en Slik-
kendam is verholpen. Met de aanleg van talrijke wegen is Zegveld een uitstekend bereikbaar ge
bied geworden. 
De waterbeheersing van de polders van de Gemeene Boezem is voor een belangrijk deel verbe
terd, al zouden er ook na de voltooiing van de ruilverkaveling klachten blijven. Die zouden echter 
pas grondig verholpen worden na de ingebruikname van een nieuw gemaal aan de Grecht, 
waarop de boeren tot 1994 moesten wachten. 
De grote verliezers van de ruilverkaveling zijn de natuur en het landschap geweest. Met de door
voering van de plannen zijn in Zegveld naar de huidige maatstaven te veel natuurwaarden verlo
ren gegaan. Het gaat daarbij om het slechten van geriefbosjes, om het dempen van sloten, om het 
verbeteren van de laatste niet-beschermde blauwgraslanden, waarvan er in de hoek tussen de 
Stichtse Meije en de Oude Meije nog enkele lagen. 
Het landschap van de Zegveldse polder heeft door die grote ingrepen iets gekregen van dat in de 
Flevopolders: grootschalig en onpersoonlijk. Waar met meer liefde naar het landschap is geke
ken, bij voorbeeld aan de Oude Meije, is meer van de oorspronkelijke structuur overeind geble
ven en is het landschap ook naar de huidige maatstaf, aantrekkelijker. 
Zoals bij huidige landinrichtingsplannen een evenwicht gezocht moet worden tussen agrarische 
belangen en de eisen van natuur, landschap en milieu, is echter bij het vaststellen van de ruilver
kaveling in Zegveld niet gedacht. Die verschilde in weinig van soortgelijke operaties in andere 
slecht verkavelde agrarische gebieden. De ruilverkaveling was er rond 1960 voor de boeren en 
die hebben ervan geprofiteerd. 
Het merendeel van de nu in het gebied werkzame veehouders is nog steeds dik tevreden met de 
resultaten. Een enkeling heeft zijn bedenkingen. Het gaat dan vooral om boeren langs de Miland-
weg, die hun boerderij aan de oostkant van die weg en de landerijen aan de westzijde hebben. Zij 
moeten herhaaldelijk met vee en machines de relatief drukke Milandweg oversteken. 
Ook anderen hebben kritiek. Het gaat dan niet om de uitvoering van de ruilverkaveling van toen, 
maar om de daarna ontstane situatie. Veel boeren hebben onderling land geruild, of nieuwe wei
degronden aangekocht of gepacht. Daardoor kan het opnieuw voorkomen dat de verschillende 
percelen ver uiteen liggen. Zij zijn nu echter goed over de weg bereikbaar en de enkeling die voor 
een nieuwe ruilverkaveling pleit, moet bedenken, dat er dan wel claims voor natuur en landschap 
gelegd worden. De voorbeelden van Bodegraven-Noord en Driebruggen maken duidelijk, dat die 
claims in de agrarische wereld niet enthousiast gesteund worden. 
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De in het kader van de ruilverkaveling nieuw aangelegde Rondweg. 
Collectie Woerdense Courant 

Bronnen: 
Centrale Cultuurtechnische Commissie Rapport betreffende de ruilverkaveling van gronden, ge
legen in de gemeenten Zegveld en Nieuwkoop, genaamd ruilverkaveling "Zegveld" (Utrecht, 
1956) 
Hudig, J. en Duyverman, J.J. "De cultuur der zogenaamde laagveengronden en hun moeilijkhe
den" in Mededelingen van de Nederlandsche Heidemaatschappij, 1949. 
Panne-van Deuren, C.J.H.M, van de Inventaris van het Archief van de Plaatselijke Commissie 
voor de Ruilverkaveling Zegveld, 1942-1969 (Woerden, 1992) 
Storm van Leeuwen, J.A. Kroniek van de ruilverkaveling Zegveld (onuitgegeven typescript, 
1969). 

Verder is gebruik gemaakt van het uitgebreide ruilverkavelingsarchief, waarin onder meer de no
tulen van de plaatselijke commissie, ingekomen stukken, de diverse plannen en voornemens en 
allerlei correspondentie bewaard gebleven is. Dit archief wordt bewaard in het Stadsarchief 
Woerden. 
Omdat vrijwel alle gegevens afkomstig zijn uit dit archief is afgezien van een compleet notenap
paraat. De gebruikte gegevens zijn daarin relatief eenvoudig na te zoeken. 
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De pest in Woerden en zijn gevolgen voor een smidsgezin, 1636 

door C. Hamoen 

Oorlogen, ziekten en misoogsten waren de angst en schrik van onze voorouders: rampspoeden 
die door vele van hen als de straffende hand van God beschouwd werden. 
Over de pest is al veel geschreven. Leo Noordergraaf en Gerrit Valk geven in hun boek "De Gave 
Gods: de pest in Holland in de late middeleeuwen " een indrukwekkende lijst met literatuur over 
dit onderwerp.' Wat kan dit artikel hier nog aan toevoegen? Het wil proberen de verschrikkelijke 
gevolgen van deze ziekte voor de samenleving te beschrijven aan de hand van één familie. De 
dorre opsomming van cijfers geeft een ander beeld van een ramp dan wanneer we achter deze ge
tallen mensen met een naam, bekenden of onbekenden, zien. 
Steeds heeft de pest, dan hier dan weer elders, slachtoffers gemaakt. De bevolking had diverse 
namen voor de ziekte: de zwarte dood, de gave Gods, de gesel Gods. Tot op de dag van vandaag 
komt het woord "pest" in ons taalgebruik spreekwoordelijk of als scheldwoord voor. 
Voor het jaar 1636 in Woerden is gekozen omdat we in de Woerdense archieven over dat jaar 
nogal wat gegevens kunnen vinden. Op 16 april van dat jaar komen we het woord "pest" tegen bij 
de benoeming van Heyltgen Jansdochter tot stedelijk pestvroedvrouw.2 In mei neemt het Woer
dense Stadsbestuur maatregelen om de epidemie te bestrijden. De overledenen dienen binnen 
drie maal vierentwintig uur begraven te worden. De begrafenissen mogen twee maal per dag 
plaatsvinden, namelijk om tien uur 's morgens en om drie uur 's middags.3 

In het doopboek van de Evangelisch Lutherse gemeente van het nabijgelegen Bodegraven lezen 
we het volgende: "13 juny 1636, sijnde een vrijdach, gedoopt een soontje van Pieter Janszoon, 
out 6 a 7 jaer, wonende aan de Groote Wierickerkaai, genaemt Dirck". Eronder staat geschreven 
"welcks kint eenighe daghen nadyen aen de pest is komen te overlijden".4 

In de nazomer van 1636 volgen de gebeurtenissen elkaar snel op. Op 10 augustus sterft de Woer
dense burgemeester Pieter Jansz Bijeman en rond die datum overlijdt ook zijn vrouw. Burge
meester Johan Dibbits blijft als enige burgemeester in functie.5 

Aert Janszoon van Rijnevelshorn, een vooraanstaand Woerdenaar, beschreef de pest in Woerden 
in zijn boek Een christelijck aenspraecke ofte vertroostinghe.b Hij noemt geen namen, maar ver
meldde dat in veel huizen twee of drie doden te betreuren waren; hij beschrijft ook het sterven 
van burgemeester Bijeman. Laten we Rijnevelshorn zelf aan het woord in een citaat, gebaseerd 
op de Bijbeltekst uit Psalm 91: 6-7: "Voor de pestilentie, die in de donkerheid wandelt, voor het 
verderf, dat op de middag verwoest. Aan uw zijden zullen er duizend vallen en tienduizend aan 
uw rechterhand". Van Rijnevelshorn schreef met deze tekst in het achterhoofd: "Oock vielen er 
veele aen mijn rechter en slinckersijde, ja voor en achter mijne huysinghe, sodat er veertig stor-
ven achter en tachtigh voor mij, van de Cromwijckerpoort tot 't Guldenvliessteegh en dijck". 
Dit wordt gestaafd door gegevens uit het notarieel archief en het archief van de weeskamer van 
Woerden. Waarschijnlijk is een groot aantal testamenten hals over kop opgesteld, wanneer de 
ziekte al binnen het huis was. Een voorbeeld hiervan is het testament van Bruyn van Cleeff: het 
weesboek vermeldt zijn eigenhandig geschreven testament op 10 september 1636 's nachts om 
vier uur.7 Hij vergat echter de voogdij over zijn minderjarige kinderen te regelen. De weeskamer 
besloot na het testament gelezen te hebben "tegen de minste costen de voogdije van stadswege te 
regelen": er werden twee voogden aangesteld. 
Een ander schrijnend geval vinden we in het weesboek op 3 februari 1640, bij de afhandeling van 
een nalatenschap.8 De doodkisten en de begrafenis van Gerrit Jansz Snijder, zijn vrouw en twee 
kinderen werden betaald uit de in de boedel aangetroffen penningen. Vier kinderen, Ariaentje, 
Heyltgen, Jan en Merrichgen zijn dan nog in leven. 
In het weesboek vinden we de afhandeling van een nalatenschap, waardoor over één gezin erg 
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veel bekend wordt. De inkomsten en uitgaven zijn tot de laatste penning verantwoord door de 
voogden, onder wie de al genoemde Aert Jansz van Rijnevelshorn.9 

De eindafrekening vond plaats op 27 december 1639, waarschijnlijk is het jongste weeskind op 
die datum meerderjarig of in het huwelijk getreden. Het betreft het gezin van Pieter Willemsz, 
smid in de Haverstraat, gehuwd met Annichge Mathijsdr. Het echtpaar had vier kinderen: Simon, 
Willem, Marrichgen en Mathijs. Vader was een goed vakman met veel werk, vaak in samenwer
king met de timmerman Dirck Jansz Verwey. Onder zijn klanten bevonden zich onder meer het 
Woerdense stadsbestuur, het Leprooshuis, het polderbestuur van Kromwijk en veel boeren uit 
die polder. 
De smederij in de Haverstraat (thans de Havenstraat) was al bekend in de zestiende eeuw. Op 10 
juni 1591 verkocht Merrichje, de weduwe van meester Pons, de smederij met woning aan Gerrit 
Jansz, smid. Op 31 december 1598 is Willem Jansz eigenaar; wellicht is dit de vader van de ge
noemde Pieter Willemsz.10 

Wanneer het noodlot precies toesloeg in het gezin van de smid is niet bekend, maar in elk geval 
voor 21 oktober 1636. Op die datum tellen de voogden, met Claas Matthijsz uit Hazerswoude, 
een broer van de moeder, in het bijzijn van de twee weeskinderen het geld dat in het huis is ge
vonden: 190 gulden. Het spaargeld van de kinderen Marrichgen en Mathijs werd ook genoteerd: 
een koningsdaalder, een halve koningsdaalder, een engelse thien, een gouden carolusgulden en 
een gouden koningsdaalder. Marrichgen beheert het geld zelf, Thijs laat het aan zijn voogden 
over. 

Aart Jansz van Rijnevelshorn, schrijver van de "Christelijck aenspraecke ' 
Collectie Stadsarchief Woerden 
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Op 27 en 28 december werden de uitgaven voor de doodkisten en de begrafenis geregistreerd: 
"betaelt aan de vrouw van Quirijn Dierten Keijser, timmerman te Woerden, f 18,- voor vier 
doodskisten". De buren uit de Haverstraat hebben vader en moeder ten grave gedragen en ont
vangen hiervoor zes gulden. De buurvrijers, ongehuwde jongemannen, droegen de twee gestor
ven kinderen, Willem en Simon, naar hun laatste rustplaats: kosten vijf gulden. 
Er was ook een rekening van de pestmeester. De pestmeester was een chirurgijn die zich met de 
behandeling van slachtoffers van de pest bezighield. In Woerden was dit mr. Jan Steen, die op de 
Hogewoerd woonde, op de hoek van de Cromme Ellebooghsteeg. De rekening luidde "Willem 
Pietersz gemeestert, 20 stuyvers"; een andere rekening: "Thijs Willemsz het seer aen sijn hals te 
meesteren, 3 1/2 gulden". Deze laatste vermelding duidt op bulten, die in de hals gesneden moes
ten worden. Het ging hier dus om de builenpest, niet om longpest. Thijs overleefde de ziekte en 
de operatie, zijn vader dus niet. 
De kinderen waren op dat moment bijna volwassen, in die tijd 25 jaar oud. 
Marrichgen zette zo goed als mogelijk het huishouden voort; ze kreeg daarvoor regelmatig huis
houdgeld van de voogden. Ze verantwoordde op haar beurt regelmatig de uitgaven en inkomsten 
uit achterstallige rekeningen, die aan haar betaald werden. 
Dirck Jansz Verwey, de timmerman, kreeg op 23 januari 1638 tien en een halve gulden "voor dat 
hij veel dingen hadde uutgeschreven uut het schrijfboeck en de leye van Pieter Willemsz, smit, 
oock met verscheydene luyden gereeckent hadde". 
De volgende rekeningen stonden nog open: 
"Geleverde materialen en arbeidsloon aan de Middelantse 
watermolen over 1635 
Smeden voor Cornelis Cornelisz op Cromwijck 
Marrichgen Willem Aertsz, restant 
De weduwe van Aelbert Cornelisz, restant 
De weduwe van Huych Jansz op Cromwijck, restant 
Luyt Jansen, olislager 
Userwerck aen een wagen van Laurus Screvelsen 
Dirck Cornelisz, op de Poel, restant 
Voor 't werck aen het Leprooshuys 
Frans Huybertsz 
Cornelis Segrumsz 
De stad Woerden, verdient met smeden 
Jan Heyndricksz alias dicke Jan, op Cromwijck 
De Middelantse watermolen verdient over 1636 
Gerrit Fyen, restant 
Jan Pietersz, molenaer, voor 't smeden 

f35 9 8 
f 7 2 4 
f 8 2 8 
f 2 14 2 
f 3 14 0 
f 12 0 12 
f 4 10 0 
f 2 2 0 
f 1 4 4 
f 12 0 0 
flO 0 0 
f33 10 0 
f 6 5 12 
f 7 14 0 
f 3 3 0 
f 10 0 0 

Het huis en de smederij werden op 5 juli 1637 voor driehonderd gulden verkocht aan Jacob 
Dircksz Ijsvogel en Willem Gerritsen, bouwmeester; de boomgaard werd voor twaalf gulden per 
jaar verpacht aan Dirck Cornelisz van der Mij. De inboedel bracht op het "erffhuys" (openbare 
verkoping) nog honderdtachtig gulden en achttien stuivers op. 
Vader Pieter Willemsz had ook nog aan verschillende personen geld geleend. Gerrit Stevensz de 
Graaff leende zo honderd gulden en gaf een zilveren beker als onderpand. Dirck Claesz Block-
huys, Nellichgen Dircksdr., weduwe van Claes Jacobsz, tinnegieter, en Jan Harmensz van Leeu
wen, leenden ook elk honderd gulden. 
Na het "erffhuys" bleven nog enkele artikelen in de smederij achter; ze werden in de loop van het 
jaar alsnog verkocht. Hieronder waren enkele vermeldenswaardige zaken als een "hael" (een ge
takte ijzeren staaf, waaraan een ketel boven het vuur kon worden gehangen), een "evenaertjen" 
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(een balans of weegschaal), een "wigge", een "klooffmesse" en een "houwell". Ook werd er nog 
wat gereedschap verkocht: een "slijpsteen ende schraech met de steenback waer de steen ingaet". 
Merkwaardig is de vermelding van een bedrag van twaalf gulden "voor de puncten van passers". 
Zijn dit wellicht de ijzeren punten van een schietlood? De totale opbrengst van de boedel bedroeg 
1176 gulden, 19 stuivers en 4 penningen. 
De uitgaven geven een beeld van de kosten van de begrafenis, boelhuis, schrijfkosten en levens
onderhoud van de kinderen. 
Na de verkoop van het huis ging Marrichgen in een huurhuis van Dirck Cornelisz van der Mij 
wonen, voor acht gulden per jaar. Broer Thijs kwam in de leer bij de rademaker Pelgrum Heyn-
dricksz, die op 23 november 1636 "acht weken mondkost en werken om Thijs het ramaecken te 
leeren" ontving van de voogden. Op 8 maart 1637 verhuren de voogden Thijs voor eenjaar aan 
Pelgrum, waarbij deze de knaap het wielmaken zal leren, hem te eten en te drinken zal geven, zijn 
kleding zal wassen en voor een slaapplaats zal zorgen. Pelgrum krijgt hiervoor nog twintig gul
den toe. Een en ander werd onder een "gelag" beklonken: kosten zes stuivers. 
In dezelfde maand november ontvangt Marrichgen drie gulden om naar Delft te reizen: familie
bezoek of op zoek naar werk? 
In augustus 1637 liggen de kinderen ziek te bed met hoge koorts. Ze ontvangen zes gulden en 
twee en een halve gulden onderstand. Op drie oktober gaan beide op familiebezoek in Hazers-
woude: de uitgaven werden nauwkeurig geregistreerd. Dit geldt ook voor de uitgaven voor 
nieuwe kleding, sokken en een nieuwe hoed voor Thijs. 
Het bezoek aan Hazerswoude kan te maken hebben gehad met de begrafenis van een tante, 
Dirckjen Mathijsdr.; zij laat de kinderen vijftig gulden na. 
Pieter Willemsz, de overleden smid, mocht dan veel geld uitgeleend hebben, hij had zelf hier en 
daar ook leningen lopen, zoals bij zijn ijzerleverancier Jacob Heyndricksz van Bemmel in 
Utrecht. Deze heeft een vordering van tweehonderd gulden, terwijl Pieter ook nog zeventig gul
den bij vier anderen heeft geleend. Bij de eindafrekening van de boedel in 1639 schiet er voor de 
beide kinderen samen ruim honderdtwintig gulden over. 
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De smidse in de Havenstraat (thans restaurant De Smidse), circa 1925. 
Collectie Stadsarchief Woerden 

Thijs heeft veel meer van het erfdeel opgenomen dan zijn zuster. Telkens vraagt hij geld voor het 
stoppen van zijn sokken tot het kopen van een bijl. Trouwens, ook de "vastelavont" liet hij niet 
aan zijn neus voorbij gaan en daarbij rolden de schellingen ook over de diverse tapkasten. 
Hij is voor 8 augustus 1638 getrouwd, want voor die datum staat in de rekening genoteerd: "Tijs 
Pietersz zes stuyvers doen hij tot Woerden quam om voor sijn vrouw schapenvleys te coopen". 
Waar de kinderen zijn gaan wonen en hoe hun levensloop verder is geweest, heb ik niet uitge
zocht. Aangetoond is dat de pest van 1636 hun leven ingrijpend beïnvloed heeft. 

Noten: 
1. Noordergraaf, Leo, en Gerrit Valk De Gave Gods: de pest in Holland vanaf de late middeleeuwen (Ber

gen, 1988). 
2. Stadsarchief Woerden (SAW), Notulen vroedschap 1596-1660, inv. KI-10. 
3. Plomp, Nico Ziekenzorg in Woerden (Woerden, 1980), p. 18. 
4. Rijksarchief in Zuid-Holland, DTB Bodegraven, invnr. 12, Doopboek Evangelisch Lutherse gemeente 

1629-1812. 
5. SAW, Archief Weeskamer, inv.nr. 21, folio 53. 
6. Rijnevelshorn, A.I. van Eenne Christelijck aenspraecke ofte vertroostinghe aen alle eenvoudighe burg

hers binnen Woerden in dese regeerendepesttijden (z.pl., 1636) 
7. SAW, Archief Weeskamer, inv.nr. 21, folio 61. 
8. Als voren, inv.nr. 15a, folio 35. 
9. Als voren, inv.nr. 15a, folio 34/5, 247-247v; inv.nr. 15b, folio 2. 
10. SAW, Oud-Rechterlijk archief Woerden, protocollen schepenkennissen 1593-1601, invnr. 79, folio 246 

en 274. 
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Inhoud 30e jaargang (1994) 
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Van raadkamers tot nieuw stadhuis. 
Geschiedenis van de gemeentehuizen 
in Woerden p. 57 
Ruilverkaveling: het einde van Zegvelds 
isolement p. 93 
De pest in Woerden en zijn gevolgen voor 
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