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De Stationsweg te Nieuwersluis 

Bij de naam 'Stationsweg' denk je al gauw dat 
deze leidt naar een station. Indien men echter 
de Stationsweg in Nieuwersluis inslaat, komt 
deze uit bij het Amsterdam-Rijnkanaal. Geen 
station te bekennen. Toch kon men vanaf deze 
plek tot 1953 het station Nieuwersluis berei
ken. Dit station was één van de drie stations op 
het spoortraject Amsterdam-Utrecht. Het was 
op 18 december 1843 voltooid en had als ande
re halteplaatsen nog Abcoude en Breukelen. 
Het station was vanaf de Rijksstraatweg alleen 
te voet bereikbaar via een jaagpad. Een kanaal 
was er toen overigens nog niet; pas op 4 augus
tus 1892 zou het Merwedekanaal in gebruik 
genomen worden, na enkele verbredingen het 
Amsterdam-Rijnkanaal genaamd. Het station 
bleef bereikbaar via een loopbrug en een draai-
brug. 

AI spoedig na de opening van het station, eind 
1843, bleek het smalle jaagpad absoluut niet 
toereikend als toegangsweg voor al het perso
nen- en goederenverkeer richting de nieuwe 
transportader. Veertien jaar zou de strijd van 
burgemeestet en wethouders van Loenen duren 

om een goede weg voor elkaar te krijgen. Diver
se instanties hadden zeggenschap over het pad 
en speelden de hete aardappel van de dure weg 
en haar onderhoud steeds door. Hier onder 
volgt een verslag van 'de geschiedenis van de 
Stationsweg'. 

Geen vergunning 
Op 9 augustus 1844 schrijft burgemeester San
derson van Loenen (Loenen en Nieuwersluis 
zijn altijd één gemeente geweest) een brief aan 
de "Heren Commissarissen van het Zand- en 
Jaagpad van Breukelen naar Ouderkerk te 
Utrecht". Hij verzoekt hierin een vergunning 
om het jaagpad 'op eene behoorlijke breedte tot 
eenen goeden en bekwamen rijweg te mogen 
aanleggen'. De kosten voor het aanleggen van 
de weg en het onderhoud ervan zouden voor 
rekening van de gemeente zijn. De commissa
rissen berichten geen vergunning te kunnen 
verlenen omdat zij geen verlies van bevoegd
heid wilden over het hun toevertrouwde pad. 
Daarbij waren zij niet de enigen die beslissings
bevoegdheid over het pad hadden. Ook met de 
ingelanden van de Loenense polders was sinds 
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Rechts het begin van de 

Stationsweg omstreeks 1910. 

Colt W.Mooij. 
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21 februari 1735 een overeenkomst gesloten 
dat geen karren, wagens of andere rijtuigen het 
jaagpad mochten passeren. Als laatste had ook 
het departement van oorlog een vinger in de 
pap, daar dit gedeelte van het pad in het rayon 
viel van het Fort Nieuwersluis. Indien deze laat
ste twee instanties echter toestemming zouden 
geven om een weg aan te leggen, dan zouden de 
Heren Commissarissen wel kunnen meewerken 
aan de totstandkoming ervan. De gemeente 
Loenen zou dan wel een jaarlijkse subsidie 
moeten verlenen zodat de gecommitteerden de 
toegestane tolheffing oningevorderd konden 
laten. 

Burgemeester Sanderson klom meteen in de 
pen om zijn verzoek bij genoemde instanties in 
te dienen. Reacties zijn niet terug te vinden in 
het archief. Uit latere correspondentie blijkt dat 
koopmansgoederen mondjesmaat naar het sta
tion konden worden vervoerd via de omliggen
de weilanden, indien de eigenaren daarvan toe
stemming gaven. 

Aanvraag tot verplaatsing weg 
Pas in 1856 wordt de dtaad weer opgepakt.Uit 
een brief van burgemeestet baron van Reede 
te Ter Aa aan de Minister van Binnenlandse 
Zaken. Daaruit blijkt dat twee jaar eerder, op 
30 juli 1854, een verzoek is ingediend bij de 

directie van de Nederlandschen Rijnspoorweg 
om 'ter bevordering van handel, landbouw 
en veeteelt' het hele station te verplaatsen naar 
de Ter Aaschenweg. De gemeentebestuten van 
Mijdrecht, Wilnis en Oudhuizen hadden te
gelijkertijd hetzelfde verzoek ingediend. De 
verplaatsing zou volgens de briefschrijvers bete
kenen dat het station meer in het middelpunt 
van een dichtbevolkte streek zou komen te lig
gen, waarvan de bewoners tot nu toe geen vee 
konden vervoeren en daardoor uitgesloten 
waren aan de uitgebreide veehandel op Enge
land. Op deze brief was blijkbaar nooit een 
reactie gekomen van de Spootwegmaatschappij, 
vandaar dat nu de Ministet wordt aange
schreven. De Commissaris van de Koningin in 
Utrecht, de heer S. van Heemstra, bericht ech
ter dat er teveel bezwaren zijn tegen de verplaar-
sing van het station. Een nadere toelichting op 
de bezwaren volgt een halfjaar later: Voor Loe
nen en de andere gemeenten die vetplaatsing 
wilden, zou deze weinig voordeel opleveren. 
Daarentegen zou het grote nadelen opleveren 
voor Breukelen, Portengen, Kockengen, Nieu
wersluis en de droog te malen polders ten oos
ten van de Vecht. Wel raadt de Commissaris 
van de Koningin aan enkele wegen richting het 
station te verbeteren en het jaagpad in Nieu
wersluis te verbreden en open te stellen voor 
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rijtuigen. Met dit advies trapt hij een open deur 
in, want daar waren burgemeester en wethou
ders van Loenen 12 jaar daarvoor ook al opge
komen. Zoals hierboven beschreven, kregen zij 
toen immers geen toestemming van de com
missarissen van het Zand- en Jaagpad van Breu-
kelen naar Ouderkerk te Utrecht! 
Nu verplaatsing geen optie is, verzoekt de bur
gemeester van Loenen of de Commissaris wel 
de directie van de Spoorwegen kan bewegen 
om station Nieuwersluis in ieder geval dan zo 
in te richten dat vee en koopmansgoederen 
kunnen worden op- en afgeladen. 
De briefwisseling richting de gecomitteerden 
van het zand- en jaagpad tussen Breukelen en 
Ouderkerk en het bestuur van de Stichtse pol
der onder Loenen wordt hervat, 12 jaar na de 
eerdere correspondentie. Opnieuw verzoeken 
burgemeester en wethouders van Loenen toe
stemming om het jaagpad tot een rijweg in 
te richten. De schout van de polder, Ernst van 
Beusekom, meldt per kerende post geen 
bezwaar te hebben tegen het verzoek, onder 
voorwaarde dat de waterkering op de vereiste 
hoogte wordt gehouden en steeds aan polder-
schouw blijft onderworpen. Ook koning Wil
lem III krijgt een verzoek tot het verlenen van 
een vergunning, omdat de weg dicht bij Fort 
Nieuwersluis komt te liggen. In deze brief wor

den voor het eerst concrete plannen genoemd: 
de weg zou 567,5 ellen lang worden en worden 
verbreed tot 5 el, de naastliggende sloot moet 
over 200 el worden gedempt, de oprit bij de 
spoorweg moet aangevuld worden met aarde 
onder een helling van 25 op 1 en er moet een 
wisselplaats komen van 250 vierkante el. De 
begroting van de aanleg wordt geraamd op 
fl. 3790,-. Vooruitlopend op de diverse beno
digde toestemmingen vragen burgemeester en 
wethouders vast of de Rijnspoorwegmaatschap
pij hen de helpende hand kan bieden in de 
vorm van een gift van 200 m3 zand, nodig voor 
het ophogen. 

Eindelijk succes 
De gecomitteerden van het zand- en jaagpad 
blijven echter bij hun bezwaren die zij 12 jaar 
eerder ook al hadden aangewend: de overeen
komst met de ingelanden van de Loenense pol
ders en het gezag van het departement van oor
log over dit gebied. Indien Loenen met beide 
instanties overeenstemming kon bereiken, zou
den de commissarissen wel in onderhandeling 
willen treden over de aanleg van de weg. Dit 
maal slaagt de poging: na enige correspondentie 
over de wijze van aanleg en het project-bestek 
geeft koning Willem III op 24 april 1857 ver
gunning voor het verbreden van het zand- en 

Station Nieuwersluis rond 

1900. 
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jaagpad en het dekken van de weg met lagen 
puin en grind. De brief wordt mede-onderte
kend door de Ministers van Oorlog en Binnen
landse Zaken, daar zij belast zijn met de uit
voering van het besluit. Ook de gecomitteetden 
ter directie van het Zand- en jaagpad tussen 
Bteukelen en Ouderkerk geven —zij het onder 
een zestal voorwaarden- toestemming het jaag
pad in te richten als rijweg. De gemeente Loe-
nen moet onder meer de aanleg en het onder
houd bekostigen en de weg moet ondet 
toezicht van de gecomitteerden blijven. Alleen 
de directie van de Nederlandsche Rijnspoor
wegmaatschappij komt met slecht nieuws: zij 
wensen niet mee te werken aan de voorgestelde 
levering van het zand. 

Om de aanleg van de weg te financieren, 
schrijft de gemeente Loenen een brief aan 
diverse mensen met daarin verzoek tot vrijwil
lige geldelijke bijdragen. De aanleg van de weg 
zou volgens een globale begroting door de pro
vinciale opzichter van de Waterstaat circa 
fl. 3795,- gaan kosten, een som die "de krach
ten onzer gemeentekas geheel te boven [gaat] 
en ons bijna doet wanhopen aan de verwezelij-
king van het lang beoogde doel". Uiteindelijk 
zou er een bedrag van fl. 1650,- worden op
gehaald via vrijwillige bijdragen. 

Subsidie aanvraag 
De concretisering van de weg komt langzaam 

in zicht. Wel moet er, op last van Gustaaf Vin
cent Willem, Baron van Hemert tot Dingshof, 
kapitein eerstaanwezend ingenieur te Naarden, 
een afrastering komen tussen de weg en het 
fort, om beschadiging aan de vestingwerken te 
voorkomen. Hij stelt voor 'iets als dennen paal
tjes met twee touwen van ijzerdraad erdoor' aan 
te brengen. De directie van de spoorweg komt 
over de brug met een bijdrage, en zal, indien de 
gemeente Loenen de grond kosteloos ter 
beschikking stelt, een plateau van ca 700 m2 

aanleggen voor gebruik van voertuigen met 
paarden. Loenen zal die grond dan wel eerst 
moeten aankopen van de eigenaat H.J. Doude 
van Troostwijk en het op die plek staande huis
je van Gerrit van Caspel moeten verwijderen. 
Dit verhoogt aanzienlijk de kosten voor de 
wegaanleg. Daarom verzoeken burgemeester en 
wethouders op 1 februari 1858 aan Gedepu
teerde Staten van de provincie Utrecht een sub
sidie van fl. 1500,-, uit te betalen in twee of 
dtie jaarlijkse termijnen. Niet alleen de aanleg 
van de weg brengt namelijk kosten met zich 
mee, het was sowieso een dure tijd voor de 
gemeente: "Wij hebben ons de laatste maan
den reeds groote opofferingen moeten getroos
ten, voor aankoop en verbetering van een 
gemeentehuis, tevens voor kantongerechr die
nende, als van een lokaal voor het onlangs 
alhier gevestigde Jonge Heeren Instituut..". 
Gedeputeerde Staten verlenen de gevraagde 

De voetgangersbrug en het 

station gezien vanuit 

het zuiden, 1903. 

Coll. W.Mooij. 
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subsidie en de voorbereidingen voor de weg
aanleg komen in een stroomversnelling terecht. 
Conttacten worden getekend met de directie 
van de Nederlandsche Rijnspoorweg Maat
schappij, met de Commissaris van de Koningin 
en met de Heren gecomitteerden ter directie 
van het Zand- en jaagpad tussen Breukelen en 
Ouderkerk. Gedeputeerde Staten bepalen dat 
er een openbare aanbesteding moet plaatsvin
den en stellen daarvoor als datum vast zaterdag 
24 april 1858, 'des namiddags te twee ure in 
het lokaal van het provinciaal bestuur alhier (= 
Utrecht) en de aanwijzing in loco (ter plaatse) 
donderdag 22 april 1858'. De aanbesteding 
wordt in advertentievorm geplaatst in de 
Utrechtse Courant. Het is interessant te zien op 
welke locaties het bestek ter lezing wordt 
gelegd. Allereerst natuurlijk in de provinciale 
Griffie in het Gouvernementsgebouw in 
Utrecht. Vervolgens ook in Loenen bij B. van 
Dillen, in Nieuwersluis bij de logementhouder 
C. van Caspel, in Breukelen bij EL. Hubatz, in 
Maarssen bij J. Floor, in Sliedrecht in het 
gemeentehuis, in Amsterdam in het Vosje bij 
Filerij, in Mijdrecht bij Janssen, in de gemeen
tehuizen van Kortenhoef, Loosdrecht en Mui
den. 

Adrianus van Beek te Utrecht schrijft als laagste 
in en neemt de opdracht aan voot fl. 3950,-. 
De kosten van het onteigenen van de grond en 
het huisje bedragen fl. 800,-. Na aftrek van de 
provinciale subsidie blijft er dus een te financie
ren bedrag van fl. 3250,- over. Dit bedrag gaat 
de begroting van Loenen te boven. De burge
meester schrijft de heer Schräder, secretaris
generaal van het kabinet van koning Willem 
III, een uitgebreid verzoek om rijkssubsidie. De 
burgemeester hoopt 'dat Uedelgestrenge ons 
eerbiedig verzoek in goedgunstige overweging 
zult willen nemen en alsnog onze pogingen die 
wij in het werk stellen om het welzijn onzer 
gemeente te bevorderen zult willen schragen'. 
De minister van Binnenlandse zaken wil echter 
eerst uitleg van Loenen over de financiële situ
atie, zo schrijven Gedeputeerde Staten. Het 
bevteemdt hen dat Loenen al is begonnen met 
de werkzaamheden, terwijl de financiering nog 
niet rond is. Burgemeester en wethouders van 
Loenen halen in een brief d.d. 22 juni 1858 zes 
factoren aan die debet zijn aan de ongunstige 
financiële situatie: een geldlening van fl. 9000,-

voot aankoop en verbouwing van een inrich
ting van onderwijs en een gemeentehuis annex 
kantongerecht, de aflossingskosten voor deze 
lening, het armwezen ten bedrage van f 500,-
tot f600,- per jaar, reparatie van de kerktoren (f 
700,-), het salaris van de hoofdonderwijzer en 
andere schoolkosten en als laatste kostte de aan
leg van de Stationsweg meet dan geraamd. 
Door de buitengewoon lage waterstand werd de 
aanvoer van zand namelijk ernstig belemmerd. 
Al na vier dagen komt er antwoord van Gede
puteerde Staten, die namens de minister van 
Binnenlandse zaken meedelen dat deze een 
subsidie van f. 1000,- toekent. Lang niet wat de 
burgemeester en wethouders gehoopt had
den.. . De aanleg van de weg ging toch door en 
in de loop van 1860 werd de weg in gebruik 
genomen door al het voetgangers- en goederen
verkeer richting Station Nieuwersluis. Ook het 
onderhoud van de weg werd in 1860 aanbe
steed. Voor f. 15,- per jaar zou Jan Bosch, arbei
der, de weg onderhouden. Drie jaar later werd 
dit bedrag verhoogd tot fl. 24,-. De weg zou 
zo'n dertig jaar in gebruik blijven. Toen het 
Merwedekanaal gegraven werd (geopend in 
1892), kon het verkeer niet meer bij het station 
komen. De wagens kregen vanaf die tijd toe
gang tot het station via een draaibrug, de voet
gangers via een voetgangersbrug. Deze situatie 
zou tot 1953 duren. In dat jaat werd het station 
Nieuwersluis gesloten en afgebroken. 

Juliette Jonker-Duynstee en Willem Mooij 

1. De Ter Aascheweg liep van Overholland naar Nieuwer 

Ter Aa, en was dus ai een besraande, goed aangelegde 

weg. (De weg die nu langs het bos van Overholland naar 

her poncje loopt). 

BRONNEN: 

Alle gegevens zijn ontleend aan de raadsnorulen van de 

Gemeente Loenen, 1844-1860, Gemeenre-archief Loenen. 
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Bestek en voorwaarden to t het opmaken en verbreeden van den weg tusschen het Stat ion van 

den Rijnspoorweg en den grooten weg aan de Nieuwersluis over eene lengte van 858 ellen. 

Art. 1 : Beschrijving van het werk 
Par. 1 : Het werk bestaat in het verbreeden en op het profil brengen van het gedeelte weg tusschen den 
Rijnspoorweg en de gracht van de lunette; het afdekken van denzelven met puin en grind over 593 el 
lengte, zoo als zulks uitgebakend en voor de aanbesteding zal aangewezen worden. 
Par 2. Het overige gedeelte des wegs van de voornoemde gracht, langs en tusschen de lunetten, tot den 
grooten weg is lang 265 ellen. 
Par 3. De weg van den voet des oprits bij den spoorweg aansluitende bij de lunetten, moet gebragt wor
den aan een vaartzijde tot de hoogte van 0.15 el boven, en aan de noordzijde op 0.30 el boven het 
Amsterdamsch peil, overeenkomende met 1.27 en 1.12 el beneden den bovenkant der oosterdekzerk 
van het noorder landhoofd van de brug in den spoorweg aldaar; alles na afgewerkr te zijn, met eene 
tonrondte in het midden van de kruin van 20 duim daarboven, rerwijl het gedeelte langs en tusschen 
de lunerten slechts zal worden geëgaliseerd, opgerond en met grind afgedekt. 

Par 4. De kruinsbreedte wordt bepaald op 5.00 ellen, zullende de juiste rigting van het eerste gedeelte 
voor de besteding worden uitgebakend. 
Par 5. Voor de verbreeding, die langs de noordzijde zal plaars hebben, wordr de glooijing bepaald op ander
half maal de hoogte tor bazis, en op de gemiddelde hoogte van het daar langs gelegen land, eene binnen-
berm, breed 0.50 el, en zal overal, waar die nieuw word, moeten worden bezaaid met hooi en klaverzaad. 
Par 6. Om de vereischte breedte des te gemakkelijker te verkrijgen, zal de buirenglooijing daar, waar de 
gelegenheid bestaat, en tevens voor de rigting verkieslijk mögt zijn, onder dezelfde helling worden aan-
geaard. Mede zal voor den jagersstal het boord met een gebogen lijn een weinig naar buiten uitgezet en 
de aldaar bestaande waterstoep vernieuwd worden. 
Het talud zal overal, waar verzwaring heeft, mer frissche graszoden van 30 duim vierkant en 6 duim 
dikte in het verband worden bezet, vast aangeplakt en met een dun laagje aarde bedekt. 
Par 7. De langs de noordzijde loopende scheidingsloot, die voor de vereischte verbreeding op sommige 
plaatsen geheel of gedeeltelijk moet worden gedigt, zal, te gelijk, weder geregeld door eene doorgaande 
nieuwe sloot worden vervangen, ter breedre van ongeveer 2.50 el, op maaiveldshoogte en ter diepte van 
1 el; welk profil evenwel door de directe zoodanig gewijzigd zal kunnen worden al de behoefte zal vor
deren. De hieruit komende specie zal kunnen worden gebruikt tot het opzetten der taluds en het afdek
ken der bermen, die minstens ter dikte van 0.30 el met aard- of kleispecie moet beklampt worden. De 
tot dit werk nog ontbrekende aardspecie zal, op aanwijzing der direcrie, gedeelrelijk uit het bestaande 
binnentalud, en verder van her re verhoogen gedeelte voor wisselplaats , enz. met zand moet plaats 
hebben, door den aannemer te leveren, en de verwerking waarvan met doorgaande lagen, niet dikker 
dan 30 duim vast aangestampt, door den aannemer zal geschieden. Het zand zal moeten worden 
gehaald ter plaatse waar zulks zal worden aangewezen. 

Par 8. De geheele oppervlakte, waar de weg wordt aangelegd, zal van alle houtgewas, struiken enz. wor
den gezuiverd, rerwijl al het hout moet worden opgebost, om mede volgens aanwijzing der directie 
door den aannemer verwerkr re worden. 
Par 9. De aannemer zal zorg dragen, dat de passagie over den weg, gedurende de uitvoering van het 
werk, geregeld kan blijven plaats hebben. 

Art. 2 Begrinding 
Par 10. Voorts door den aannemer te leveren en verwerken 300 kub. ellen steenpuin van middelbare 
hardheid, 75 kub. ellen kalkpuin en 200 kub. ellen grind, zoo als nader zal worden omschreven. 
Par 11. Bij het doen der ophooging van het eerste gedeelte des wegs zal de aannemer besparen eene 
inkisting van 4.00 el breedte en 0.18 el diepte. In deze inkisting zal, nadat het aardewerk opgenomen is, 
de bovengemelde hoeveelheid puin op aanwijzing verwerkt worden, terwijl de bovenliggende steenstuk-
ken niet grooter dan 4 duim in het vierkant mogen zijn. Over deze laag te spreiden de opgegeven hoe
veelheid kalkpuin en daarna de grind, zijnde de aannemer verpligt, zich, ten aanzien van het geheele of 
gedeeltelijke overslechten der puin of grind, te gedragen naar de orders der directie. 
Par 12. Zullende, voor het behoud der taluds, na de overslechting der grind en het afwerken der ber
men, langs derzelver buitenkanten eene rij taaije graszoden worden geplaarst van 30 duim vierkant en 6 
duim dikte. 

Art. 3 Afheining 

Par 13. De aannemer zal langs de zuidzijde van het gedeelte weg tusschen de lunetten eene afheining 
moeten daarstellen over eene lengte van ongeveer 190 ellen, bestaande uir sparrenpalen, elk lang 1.90, 
zwaar 0.12 à 0.14 el, op onderlinge afstand van 2.50 el uit elkander; van onderen ligt gebrand en ver-
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koold, en tweemaal met koolteer bestreken. Door deze palen op 0.45 à 0.90 el van den grond bestoken 
een ijzerdraad, bestaand uit drie in elkander geslagen gegalvaniseerde draden, ieder dik drie streep, de 
eindpalen geschoord, verankerd en van ijzeren windas, enz. te voorzien. Langs de noordzijde zal, op 
aanwijzing der directie, om den kruitkelder op dezelfde wijze eene dito afheining moeten geschieden. 

Art. 4 Materialen 
Par 14. De puin moet zijn grof en van middelbare hardheid. De kalkpuin zuiver, niet vermengd met 
vuilnis of andere vreemde delen. De grind van de grofste soort, naar behooren gehord of gezeeft, vol
gens monster. De meting zal op den weg geschieden, onder de mal, en daartoe op kisten gezet. De 
zoden wel begroeid. 

Art. 5 Tijdsbepaling 
Par 15.Onmiddellijk na de orders tot aanvang zal de aannemer het werk met de vereischte magt aanvat
ten en voortzetten, zoodanig dat het geheel werk zes weken daarna in volkomen staat opgeleverd is, op 
verbeurte van drie gulden voor eiken dag nawerkens, van de aannemingssom in te houden. 

Art. 6 Betaling en onkosten 
Par 16.De betaling zal geschieden in één termijn, nadat de oplevering van het werk in goeden staat zal 
hebben plaats gehad. 
Par 17. De kosten van de gewone zegel, leges, druk- en schrijfloonen, advertientiën en trekgelden, als
mede de kosten der uitbakening, opneming, enz., komen ten laste des aannemers, hetwelk voor de 
besteding zal worden opgegeven, en welk bedrag hij verpligt zal zijn, binnen acht dagen na de goedkeu
ring der aanbesteding te betalen. 
Bij de voltooijing van het werk zal de aannemer moeten overleggen het aan hem afgegeven bestek en 
proces-verbaal van aanbesteding, alsmede eene declaratie in duplo, waarvan één op zegel. 

Art. 7 Wijze van besteding 
Par 18. De besteding zal geschieden bij inschrijving en opbod, zullende de inschrijvings-billetten op 
gezegeld papier geschreven moeten zijn, en de aannemings-som duidelijk in schrijfletters moeten bevat
ten; de minste inschrijver zal genieten een trekpenning van tien gulden. 

Art. 8 Vermeerdering of vermindering 
Par 19. In geval gedurende de bewerking, ten nutte van het werk, door de directie wijzigingen in de 
afmetingen, of bijvoegingen of verminderingen van het werk noodig zijn, is de aannemer verpligt, zich 
deswege te gedragen naar de orders, door de directie aan hem te geven, in welk geval hem, voor en in 
evenredigheid van de meerder of minder verwerkte materialen, zal worden bijbetaald, of integendeel 
van zijne aannemingspenningen worden afgetrokken volgens de onderstaande prijzen, als: 

Voor een kubiek el bezaagd eikenhout f80.-
behakt f50.-
bezaagd greenenhout f55. -
grove steenpuhi f 1.75 
kalkpuin f 1.-
grind f 3.-
rijzen pakwerk f 1-75 

Voor een sparren paal voor de afheining, geteerd, enz f 0.60 
100 el in elkander geslagen ijzerdraad, enz f 16.-
Een arbeider per dag f 1.-
Een kar en paard met geleide per dag f 2.50 
Voor een vierkante el bezoding f 0.06 
Zijnde onder deze prijzen begrepen: aankoop, transport, verwerking, enz. 

Art. 9 Algemeene voorwaarden 
Par 20 
De algemeene voorwaarden, behoorende bij de bestekken voor de verschillende Rijks-waterstaatswer-
ken, vastgesteld bij beschikking van den Minister van binnenlandsche zaken van 14 februarij 1839, no 
128, en 13 februarij 1845, no 129, zijn verbindende en worden beschouwd als woordelijk in dit bestek 
te zijn opgenomen. 

N.B. Veertien aannemers schrijven in op deze aanbesteding. De inschrijfsom varieert van f3.950,- tot 
f 11.600,-. Uit Loenen schrijven in Evert van Schaik en L. Willemsen. 


