




Officieel orgaan van de Historische Vereniging Vleuten, De Meern, Haarzuilens 1982. - Dl.2 O^A ^Ipo'^ 20.  Ligging der polders of ingedijkte gronden, beneden de 20. De bovengenoemde binnen polders zijnde, koomt dee-ordinaire zeevloeden of beneden het ordinair boezem-          ze vraag alhier niet te pas. water. 21.  In welke rivieren of kanalen de boezemwateren zich 21. De drie bovengezegde polders ontlasten zich in de ri-ontlasten.                                                                            vier de Vecht. 22.  Getal van uitwaterende sluizen en van de watermolens 22. Drie watermolens; ieder met een watergang; een uitwa-tot het drooghouden der ingedijkte landen, met onder-          terende sluis gelegen aan de Vecht. scheiding van een of meer molengangen. 23.  Tot welke hoogte die rivieren in den wintertijd boven 23. Er zijn geen rivieren,de ordinaire zomerstand kunnen opzwellen. 24.  De onderscheidene soorten van gronden, als bouwland, 24. Bouwland, vier honderd vijf en tachtig morgen. Wei-weiland, hooiland, bosschen, heide-, veengrond, onge-         land, achtienhonderd morgen. Bosschen, twee hon-veer in derzelver proportien, gelijk ook de evenredige          derd morgen. grootte van meeren of plassen. 25.  Voornaamste soorten van granen of andere producten, 25. Weit, rog,

erwten, aardappelen en wortelen,in derzelver proportien tot elkander. 26.  Voornaamste soorten van houtgewassen, in welk soort 26. Elzen en willige hakhout,de meeste handel bestaat, het zij tot timmerhout, rijs- werken of brandhout. 27.  Bijzondere produkten van delfstoffen, hetzij pijp- of 27. Geene.tegel-aarde, ijzer-erts, gelijk ook turf, met de kwanti-teiten die gewoonlijk jaarlijks worden opgeleverd. 28.  Jaarlijks product van koren en hooi in ordinaire tijden, 28. Drie honderd mud tarwe, twaalf honderd voedershet koren in mudden, hethooi in voeren of ponden.               hooi, voor de consumtie nodig. 29.  Wegen, strekkende naar de naast omliggende plaatsen   29. De weg naar Utrecht en naar Woerden. Kleiweg inen derzelver aard en gesteldheid in onderscheidene sai-         de winter onbruikbaar; lopende door beide (= bouw-zoenen, alsmede door welk soort van gronden, het zij         en weiland). De gemiddelde breette van twaalf totbouwland, weiland, enz. Derzelver gemiddelde breedte         twintig voeten; een uur gaans. in voeten, en lengte in uren gaans. 30.  Communicatie te water met de naast omliggende plaat- 30. Utrecht en Woerden; van de Meem naar Utrecht opsen, en voor welk grootste soort van schepen, gerekend &quot; acht voet en van Vleuten op Utrecht vijf voet.

naar de capapciteit van bruggen en sluizen. 31.  Hoe diep op de rivieren, kanalen of bevaarbare griften 31. De waters zeer ondiep zijnde kan alhier niet bovenof beeken geladen kan worden, of tot welke zwaarte         de drie voet geladen worden. in lasten of ponden bij het droogste van het jaargetijof gewoon laag water. 32.  Hoe veel moet worden op- of af geschut op de kanalen, 32. Deeze vraag is alhier van geene applicatie,of bevaarbare rivieren of griften tot naar de naast om-liggende plaatsen bij ordinair zomerwater, en door welk getal en soort van sluizen. 33.  Welke dezer rivieren, vaarten of kanalen van een jaag- 33. Langs de Meem op Utrecht en Woerden,pad voorzien zijn. 34.  Aan welke plaatsen, grootte of kleine veeren om de ri- 34. Geene.vieren over te trekken, gevonden worden, en van welkemiddelen men zich bedient. 35.  Op welke plaatsen de rivieren des zomers doorwaad- 35. Schier overal,baar zijn. 36.  In plaatsen, waar kanalen of beken haren uitloop heb- 36. Van geen applicaties,ben, in zee of andere rivieren, of en hoedanig dezelve aldaar zijn afgesloten. 37.  Aan de plaatsen, waar eb en vloet gaat, het verschil 37. Geen ebbe of vloed,tusschen dezelven. Alsmede het uur op hetwelk de ge-tijden invallen, bij nieuwe en volle maan. 38.  Hoogte der hoogstbekende

stormvloeden boven de or- 38. Alhier van geene applicatie,dinaire vloeden, met het jaargetijde van dien vloed. 16




