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Middeleeuwse molen aan de Danne 

Arie A. Manten 
Oud Aa 37, 3621 LA Breukelen 

In dit artikel wil ik stilstaan bij de bebouwing welke in de 16de en 17de 
eeuw aanwezig was aan de zuidzijde van de Danne, tussen Dannestraat en 
Straatweg. De belangrijkste opstallen waren de hofstede Het Keyserrijck, bij 
de hoek van Dannestraat en Danne, en een molenwerf - later vervangen 
door een woonhuis - bij de hoek van Straatweg en Danne. Ten zuiden van 
Het Keyserrijck lijkt nog een huis te hebben gestaan. Meer gebouwen waren 
er daar in die tijd vermoedelijk nog niet. 

Het Keyserrijck en zijn buren in de 16de eeuw 

Op 24 april 1512 verklaarde Anthonis Jansz, bastaard van Nijenrode, van 
het kapittel van St. Pieter te Utrecht in erfpacht te hebben ontvangen een 
hofstede met 1 morgen land, gelegen in het kerspel (- de parochie) van 
Breukelen, grenzende noord aan de hofstede genaamd Keyserrijck, beho
rende aan Gheryt Heynrickss, en de morgen aan de Molenwerf, en zuid aan 
land van Adriaen die Haen (- Adriaan de Haan).1 

Op 25 oktober 1516 werd een overigens gelijkluidende overeenkomst 
betreffende dit zelfde stuk land afgesloten met Ghijsbert Jansz, bastaard 
van Nijenrode.2 

In de jaren 1512 en 1516 bestond het huis Het Keyserrijck dus al. Maar 
het perceel land waarop dat huis stond liep niet door tot aan de Heerenweg 
(zoals de weg die we nu de Straatweg noemen toen heette). Tussen Het 
Keyserrijck en de Heerenweg lag nog een kavel, ter grootte van 1 morgen 
(0,85 hectare), met daarop een molenwerf. 

De akker ernaast die Anthonis Jansz, en na hem Ghijsbert Jansz, in pacht 
kreeg lijkt daarentegen wel over de hele lengte van Dannestraat tot 
Heerenweg gelegen te hebben. Hetzelfde gold voor de akker van Adriaan de 
Haan. 

Deze vier percelen namen met elkaar ongeveer het gebied in tussen de 
Danne en een lijn welke, in termen van nu, liep van het punt waar de 
Marktstraat uitkomt op de Straatweg tot aan de Brouwerij. Dat gebied is in 
Afbeelding 1 grofweg gemarkeerd door de daarin ingetekende bomen. Ten 
zuiden ervan lag in de 16de eeuw een verhoudingsgewijs omvangrijk 
aaneengesloten gebied dat onder meer de huidige Markt omvatte; aan de 
noord- en oostzijde, maar vooral aan de zuidzijde was het echter een flink 
stuk groter. 

Uit het feit dat Het Keyserrijck al zo vroeg een huis met een eigen naam 
was mogen we afleiden dat het een belangrijk huis was. De beperkte 
omvang van de bijbehorende grond duidt er op dat het huis niet als 
boerderij was opgezet. 
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Afb. 1 Fragment van de kaart van Breukelen die Bernard de Roij in 1681 maakte Het 
noorden ligt op deze kaart rechts, het westen boven In het linkerbovendeel het 
gebied tussen de Heerenweg (Vechtdijk, thans Straatweg), de Danne en de Dannestraat 
(die doorliep tot aan de Heerenweg, die daar toen dichter naar de Vecht afboog dan 
tegenwoordig het geval is). Tussen het perceel met Het Keyserrijck en het perceel dat 
zich vanaf de hoek tussen Heerenweg (Straatweg) en Danne naar het oosten uitstrekte 
is een loodrecht op de Danne staande sloot te zien 

Het Keyserrijck en zijn buren in de 17de e e u v 

Ruim een eeuw later kwam het stuk grond ten zuiden van Het 
Keyserrijck weer in een officiële akte aan de orde. Op 5 oktober 1619 
transporteerden Jacob Jansz en zijn vrouw Neeltgen Beernt Coopdochter, 
wonende te Loenen zonder (inwonende) kinderen, aan Aelbert van Doorn 
als man van Jannichgen Jacobsdochter, Vö deel van een hennepakker groot 
4 hont, gelegen te Breukelen, grenzende oost aan de Dandijk, zuid aan de 
papelijke proven van Breukelen, west aan de Heerenweg en noord aan Het 
Keyserrijck, welk land door Jacob Jansz aan zijn dochter Jannichgen als 
huwelijksgeschenk was gegeven.3 
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Het stuk land dat in 1619 verkocht werd was vermoedelijk het gedeelte waarop de 
hofstede stond, waarvan reeds in 1512 en 1516 sprake was. Vader Jacob en zijn vrouw 
hadden dat huis immers zelf niet nodig, omdat ze in Loenen woonden Dat verklaart 
waarom alleen Het Keyserrijck als noordelijk buurperceel werd genoemd. In 
Afbeelding 1 zien we dat een pand staat aangegeven tegen de linker ( = zuid)gevel van 
Het Keyserrijck aan, Hoogstwaarschijnlijk markeert dat de plek waar het huis van 
Aelbertvan Doorn en zijn Jannichgen stond 

Het perceel ten zuiden van het nieuwe bezit van Jannichgen en haar man Aelbert 
was het land dat in 1512 in handen was van Adriaan de Haan. Maar het werd nu 
aangeduid als "de papelijke proven"; het was dus intussen kerkeland geworden, 
waarvan de opbrengsten ten goede moesten komen aan de pastoor (de "paap") van 
Breukelen. Er zijn geen aanwijzingen dat er op dat land in de 16de en 17de eeuw een 
huis of ander gebouw stond Deze akker bleef aan de "Pastorije" toebehoren tot 1675 
In dat jaar kwam de akker in handen van Abraham Boddens.4 Hij had toen al een forse 
hoeveelheid grond in het zuiden van Breukelen in bezit en kan beschouwd worden als 
de grondlegger van de grote buitenplaats die later Boom en Bosch zou heten. 

In het jaar erop, op 10 augustus 1620, verkocht Elyzabeth Dirrick 
Huygensdochter, weduwe van Jacob Jansz Bijlevelt, het huis met boomgaard 
genaamd Het Keyserrijck, gelegen te Breukelen aan de Dan aan Jan Corne-
lisz de Rijck te Breukelen, voor een bedrag van f 2500,-} Op 6 september 
1620 vond het officiële transport plaats. Elyzabeth handelde met de volle 
instemming van haar beide voogden, want een alleenstaande vrouw had in 
die tijd in juridisch opzicht zelf geen handelingsbekwaamheid. Die voogden 
waren Jan Egbertsz Grauwert, schout van Maarssenbroek, en Corneiis 
Anthonisz Brey. Zowel de prijs die het huis opbracht als de identiteit van de 
voogden wijzen er op dat Jacob Bijlevelt en zijn vrouw tot de toenmalige 
bovenlaag van de Breukelse bevolking hebben behoord. 

In die transportakte van 6 september 1620 werd genoteerd dat het 
grote en kleine huis met boomgaard genaamd "Het Keyser Rijck" aan de 
oostzijde werden begrensd door de Dannestraat, aan de westkant door de 
hofstede van de erfgenamen van Bartholomees Aertsz, aan de zuidzijde 
door Jacob Jansz, timmerman, en in het noorden door de "watergang de 
Dan".̂  Die timmerman Jacob Jansz was ongetwijfeld de eerder genoemde 
vader van Jannichgen, die immers maar een stukje van zijn bezit aan zijn 
dochter en schoonzoon had overgedragen. 

De Rijck van Het Keyserrijck kreeg later vermoedelijk ook dat onroerend goed van 
Jacob Jansz in handen, met inbegrip van het gedeelte dat aan diens dochter Jannich
gen en haar man had toebehoord. Want onder de belendende percelen van het land
goed van Boddens aan de noordzijde wordt onder meer genoemd het land van De Rijck, 
dat als moes- en kruidentuin en als boomgaard in gebruik was.5 Die tuin kan op de 
voormalige hennepakker zijn ingericht. 

Op de "Gront-Caerte van het Dorp van Breuckelen' van Bernard de Roij, 
uit 1681, zijn het grote en kleine huis van Het Keyserrijck duidelijk te her
kennen (zie Afbeelding 1). Ze staan daarop genoteerd als huizen van de 
"waerdsman", dat is de man die de belangen van het dorp in waterschaps-

Afb. 2 (op de bladzijde hiernaast). Het laatste huis Het Keyserrijck, in de zuidwesthoek 
tussen Dannestraat en Danne, omstreeks 1950. Boekhandel Van Kralingen was er toen 
gevestigd. (Foto uit collectie M.NJ. van Kralingen.) 
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zaken behartigde. Op enige afstand ten westen van het kleine huis staat op 
die kaart een sloot getekend, loodrecht op de Danne. Dat was vermoedelijk 
de perceelgrens tussen Het Keyserrijck aan de ene zijde en "de morgen aan 
de molenwerf" (1512, 1516), respectievelijk het bezit van de erfgenamen 
van Bartholomees Aertsz (1620), aan de andere zijde. 

De Roij vermeldt geen eigenaar van de opstal die aan de zuidzijde tegen Het 
Keyserrijck aangebouwd stond, vermoedelijk omdat die toen dezelfde eigenaar had als 
Het Keyserrijck, 

Overigens varen de door De Roij vermelde opstallen van Het Keyserrijck inmiddels 
wel opnieuw opgetrokken panden. Want ook daar had de oude bebouwing het Ramp
jaar 1672-1673 niet doorstaan. 

De molenverf 

Een historisch belangwekkend gegeven in de in het voorafgaande aan
gehaalde bronnen is de vermelding van een Middeleeuwse molenwerf aan 
de Danne. Die moet hebben gelegen waar nu Garage Van Ekris gevestigd is. 
De vroeg-16de-eeuwse documenten waarin de molenwerf wordt genoemd 
stammen vrijwel zeker uit de nadagen van die molenwerf. 

De akte uit 1620 is vergelijkbaar met die uit 1512 en 1516. In 1512 en 
1516 werd de molenwerf wel genoemd, in 1620 niet. Het desbetreffende 
perceel heette toen gewoon de hofstede van de erfgenamen van Bartho
lomees Aertsz. ik denk dat het verantwoord is daaruit de conclusie te 
trekken dat in elk geval in 1620 de molenwerf aan de Danne er niet meer 
was. Ook Bernard de Roij geeft op zijn kaart geen molenwerf aan, maar 
schrijft het huis op de hoek van Danne en Straatweg toe aan de eigenaresse 
van de herberg "De Croon". In andere oude bronnen uit de periode tussen 
1516 en 1620 heb ik evenmin iets teruggevonden dat op enigerlei wijze 
verband hield met een molen aan de Danne. Het einde van de molenwerf 
aan de Danne zal dus dichter bij 1516 dan bij 1620 hebben gelegen. 

Moeilijker is het om tot een meer gedetailleerde conclusie te komen over 
de situatie die in 1512 (en mogelijk ook nog in 1516) bestond (de 
perceel-aanduiding in het stuk uit 1516 lijkt overgeschreven te zijn uit de 
akte uit 1512, zonder nadere verificatie). Er werd toen alleen geschreven 
over een molenwerf; over de aanwezigheid van een molen op het 
desbetreffende stuk land werd niets gezegd. Dat doet de gedachte opkomen 
dat er in 1512 op de molenwerf al geen molen meer stond. Maar 
voorzichtigheid in de uitleg van de tekst is hier op z'n plaats. Ik ken nog 
een ander 16de eeuws geval, waarbij in het leenregister ook alleen maar 
over een molenwerf gesproken wordt,6 terwijl uit andere oude bronnen 
blijkt dat er toen op die werf wel degelijk een molen stond, in dat geval 
zelfs een geheel bedrijfsklare molen, waarop ook een molenaar woonde.7 

Voorlopig durf ik niet meer te zeggen dan dat de molen aan de Danne 
vermoedelijk in de eerste helft van de 16de eeuw is afgebroken. 

De oude bronnen laten ons in onzekerheid over de bouwtijd van de 
molen aan de Danne. 

Het ligt echter niet zo voor de hand dat een molen in onbruik raakte die 
nog in redelijk goede staat verkeerde. Nuttige opstallen werden in de 
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Middeleeuwen gerepareerd en verbouwd zo lang als dat kon, en pas afge
dankt en afgebroken als dat onvermijdelijk was. Ik neem dan ook als meest 
waarschijnlijk aan dat bij zijn afbraak in het begin van de 16de eeuw de 
Dannemolen versleten was. Dat doet vermoeden dat die Breukelse molen 
toen al een geschiedenis van een of meer eeuwen achter de rug had. 

Uit het voorafgaande mogen we in dat geval de conclusie trekken dat de 
oudste molen van Breukelen aan de Danne heeft gestaan. De plek aan die 
watergang, nabij de kruising van de Danne en de Vechtdijk, lag aanvanke
lijk erg gunstig voor een molen. Het was dicht bij het Ronde Dorp van 
Breukelen en zeer goed bereikbaar voor mensen uit de wijdere omgeving. 
En in de direkte omgeving van de stichtingsplaats zal in die oude tijd nog 
weinig verdere bebouwing aanwezig zijn geweest die de windvang belem
merde. 

Korenmolen aangedreven door windkracht 

Er kan weinig twijfel aan bestaan dat de molen aan de Danne diende 
voor het malen van graan. Er bestonden in de 14de-15de eeuw weliswaar 
ook al molens voor andere doeleinden (bijvoorbeeld voor het kloppen van 
eikeschor s voor leerlooierijen, het zagen van hout, of het maken van 
mosterd)8, maar het lijkt erg onwaarschijnlijk dat Breukelen zon molen 
had. Poldermolens, die water verpompten, waren er in die tijd in onze 
streek nog niet. In West-Nederland werden in het midden van de 15de 
eeuw in de Lopikerwaard de eerste wipwatermolens gebouwd.9 Omstreeks 
1500 kreeg de vanouds laag gelegen Breukelerwaard, mogelijk als eerste 
polder in de buurt van Breukelen, een wipwater molen.10 

Was de molen aan de Danne een molen die door water werd aange
dreven, of door de wind? 

De oudste molens in Europa waarvan het bestaan bekend is verden voortbewogen 
door mensen of dieren. In de laat-Romeinse tijd kwamen in Rome molens in gebruik 
die door waterkracht aangedreven werden. Slechts heel langzaam heeft die water
molen zich over West-Europa verbreid In de 4de eeuw werden watermolens gebouwd 
in Zuid-Frankrijk, in de 8ste eeuw in Groot-Brittannie en Zuid-Duitsland (Thüringen) 
en in de 12de eeuw in Scandinavië en Polen. Pas toen water al lang werd gebruikt om 
energie op te wekken kwam men in Europa op de gedachte dat een andere natuur
kracht, de wind, daarvoor ook heel goed kon worden benut. Op grond van de meest 
recente onderzoekingen mogen we als welhaast zeker aannemen dat de oudste 
windkorenmolens in Frans en Belgisch Vlaanderen tot ontwikkeling zijn gekomen. 
Molens worden daar in verschillende oude documenten vermeld, uit de jaren 1183, 
1187 en 1197. Uit de periode tussen 1183 en 1297 zijn thans uit Vlaanderen 67 
vermeldingen van windkorenmolens bekend.11 Uit zuidoost Engeland, aan de over
zijde van het Kanaal, tegenover Vlaanderen dus, zijn ons uit dezelfde tijd eveneens 
oude vermeldingen van windmolens bekend. Holt12 vermeldt met zekerheid 23 
Engelse windmolens van vóór 1200, allen uit de jaren tussen 1185 en 1200; daarvan 
waren er 3 met zekerheid al vóór 1190 aanwezig en 15 zeker in de jaren 1190. 

Totzo'n jaar of tien geleden werd veelal aangenomen dat terugkerende kruisvaar
ders de gedachte om windenergie te gebruiken om een korenmolen aan te drijven 
mee naar huis hadden gebracht, geinspireerd door windkorenmolens die ze in het 
Oosten hadden gezien.•* Tegenwoordig overheerst de mening dat, omgekeerd, de 
kruisvaarders de kennis van de windmolentechniek juist vanuit noordwest Europa 
hebben meegenomen naar het oosten 
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Ook uit andere bronnen is bekend dat vindmolens in West-Europa voor het eerst 
pas vermeld worden in de tweede helft van de 12de eeuw.14 Ze raakten blijkbaar snel 
ingevoerd; omstreeks 1200 waren windmolens in Nederland reeds vrij algemeen.'5 

Wat de historische ontwikkelingen in de molenbouw betreft kan de Middeleeuwse 
molen aan de Danne dus zowel een watermolen als een windmolen zijn geweest 

Een watermolen kan alleen werken als het water dat de molen in 
beweging moet houden een behoorlijke stroomsnelheid heeft. Van nature 
stroomde het water in de Danne daarvoor niet snel genoeg. Eventueel kon 
de benodigde stroomsnelheid worden opgewekt door het water vóór de 
molen kunstmatig op te stuwen. Bekend is dat er reeds in de latere 
Middeleeuwen een sluis in de Danne is gelegd.16 Dat gebeurde echter niet 
terwille van een molen, maar om twee andere redenen. Ten eerste, om de 
Vecht tussen Breukelen en Nieuwersluis beter bevaarbaar te maken. Ten 
tweede, om in het achterliggende veengebied, waar de bodem voortdurend 
aan het inklinken was, een aktiever waterpeilbeheer te kunnen voeren. Die 
sluis zal dus veeleer tot minder in plaats van meer stroomsnelheid in de 
Danne hebben geleid. 

Het is dus erg onaannemelijk dat de molen aan de Danne een watermolen 
is geweest. Ik houd het er op dat het een vroege windmolen was, als 
gebruikelijk aan een watergang gelegen omdat de aan- en afvoer vooral per 
schuit plaats vonden. 

Onder de windmolens was vanouds de standerdmolen (zie Afbeelding 3, 
links) het aangewezen werktuig voor het graanmalen.17 Deze standerd-
molen was de oervorm van de windmolens in de landen rondom de Noord
zee. Hij bestond uit een houten bovenhuis dat draaibaar was om een zware 
vertikale ronde eiken boom, de standerd. Deze standerd werd staande ge
houden door vier dubbele schoren.18 De laat 12de-eeuwse en 13de-eeuwse 
windmolens in Vlaanderen en zuidoost Engeland waren allen standerd-
molens.1112 

Pas na de opkomst van de wipwatermolen (zie Afbeelding 3, rechts) in 
de 15de eeuw kwam sporadisch ook de wipkorenmolen in gebruik, waarbij 
de standerd was vervangen door een vierkant onderhuis.18 

In de tijd gezien kan de molen aan de Danne niet anders dan een 
standerdmolen zijn geweest. 

Verplaatsing van de Breukelse korenmolen 

Toen de molen aan de Danne uitgediend was moest er wel een nieuwe 
molen komen. Want Breukelen kon in die vroeg-16de eeuw niet zonder een 
korenmolen. Waarom werd die nieuwe molen niet gewoon gebouwd op 
hetzelfde stuk land waarop de oude molen had gestaan? 

Het is zeer waarschijnlijk dat de uitbreiding van de bebouwing van het 
dorp Breukelen een grote windbelemmering zal hebben opgeleverd. Zoals 
we ook in Afbeelding 1 kunnen zien, was het "molenbiotoop" (zoals we dat 
tegenwoordig noemen) vanaf de richtingen tussen west, door het noorden 
tot het zuiden zeer slecht geworden. Daardoor zal de molen op zijn oude 
plaats nog maar slecht hebben kunnen functioneren. 
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Afb 3 De twee molentypes die in dit artikel aan de orde komen; links de standerd-
molen, rechts de wipmolen, waarbij het draaibare bovenhuis staat op een vaste onder-
toren meteen vierkant grondvlak (tekeningen van J. den Besten). 

Ook kan het besluit de nieuwe molen niet neer te zetten op de oude plek, 
aan de Danne, samen hebben gehangen met de groei van de macht die de 
heren van Nijenrode in en om Breukelen hadden weten op te bouwen. 
Ontwikkelingen van molentechnische aard, zoals de opvolging van de 
standerdkorenmolen door de wipmolen, speelden veel minder een rol mee; 
de nieuwe molen bij Nijenrode was ook weer een standerd molen. 

De Middeleeuwse heersers vonden dat zij de eigenaren waren van de natuurlijke 
hulpbronnen In dat verband claimden zij onder meer het zogeheten windregaal, Dat 
hield in dat voor alles waarbij windkracht werd aangewend tevoren toestemming van 
de machthebber nodig was, die aan het geven van die vergunning voorwaarden kon 
verbinden In het geval van een windkorenmolen was dat meestal dat alle onder
horigen verplicht werden van die molen gebruik te maken en de molenaar over zijn 
omzet jaarlijks een recognitie of belasting (het zogenaamde windgeld) moest 
betalen 19 

In Breukelen trok de heer van Nijenrode meer en meer ook het wind
regaal aan zich. Het is veelzeggend dat uit de periode met de laatste 
vermeldingen van de molenwerf aan de Danne ook de eerste aantekeningen 
stammen inzake de korenmolen die dicht bij Nijenrode stond. Het is niet te 
gewaagd een verband tussen die twee gegevens te veronderstellen: de 
korenmolen van Breukelen werd verplaatst van de Danne naar de Vecht bij 
Nijenrode. Langs de Vecht was het molenbiotoop toen veel gunstiger. En 
een molen die functioneerde in de directe omgeving van het kasteel was 
van daar uit beter te controleren. 

De heer van Nijenrode kon uiteraard alleen die mensen echt verplichten 
gebruik te maken van de onder zijn gezag staande korenmolen, die 
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woonden in gebieden waarover hij het dagelijks bestuur uitoefende. Rond 
het jaar 1500 waren dat vooral het dorp Breukelen, Otterspoorbroek, Oud 
Aa en een deel van Portengen. Maar ook de inwoners van de overige 
gebieden in onze omgeving zullen gewoonlijk met hun koren naar deze 
dichtstbijzijnde molen zijn gegaan. 

Voor zover al deze mensen voor hun transporten waren aangewezen op 
de waterwegen (en dat zal als het om grotere hoeveelheden ging toen nog 
meestal het geval zijn geweest), ging het in meerderheid om wateren ten 
westen van de Vecht. Voor velen lag de oude molen aan de Danne daarom 
gunstiger dan de nieuwe molen aan de Vecht. Zij hadden aanvankelijk geen 
hinder van de sluis die in de Danne was gelegd, nabij de kruising met de 
Dannestraat. Toen echter de korenmolen aan de Vecht werd gevestigd 
moesten hun schuiten op de heen- en terugweg wel die sluis passeren. Ik 
denk dus dat veel gewone mensen in ons gebied niet zo gelukkig geweest 
zullen zijn met de verplaatsing van de molen. 
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Vergunning in 1915 voor schuitenhuis van 
Kasteel Nijenrode aan de Vecht 

H. van Walderveen 
Van Couwenhovenstraat 15, 3621 CC Breukelen 

In het gemeentearchief van Breukelen vond ik een beschikking van de 
Minister van Waterstaat gedateerd 12 maart 1915 nr. 262, waarin ver
gunning werd verleend aan M. Onnes van Nijenrode tot het maken van een 
boothuis in de Vecht (ÏCeulsche Vaart), Vroeger werd de Vecht ook wel 
Keulsche Vaart genoemd omdat deze rivier onder andere een gedeelte was 
van de vaarweg naar Keulen. 

In de bijlage bij de beschikking werd bepaald hoe groot het boothuis 
mocht worden. Artikel 1 luidt als volgt: 

Art 1. Het schuitenhuis mag ter lengte van ten hoogste 16 M en ter breedte van 
ten hoogste 8 M worden gemaakt met het midden op 19 M vóór of benoorden H.M. 
paai 27,8. staande op den Rijksweg van Abcoude naar Utrecht, de voorzijde mag niet 
verder kanaalwaarts reiken dan 18 M. uit de as van de bestrating van dien weg. 

Ter beveiliging van het schuitenhuis mogen zes eikenhouten palen worden 
geplaatst, zwaar ten minste 020 M. bij 0.20 M. en lang ten minste 5 M.; zij mogen niet 
verder kanaalwaarts reiken dan 16.30 M. van genoemde as en niet verder staan dan 
10 M. ten noorden en ten zuiden van het midden van het schuitenhuis. 

De koppen dezer palen moeten tot ten minste 2 M. + N.A.P. reiken. 
Tot verbinding van het schuitenhuis met den oever mag in den oever een juk 

worden geplaatst om daarop een loopplank te kunnen leggen. 
Aan de kanaalzijde der werken mogen geen bouten of andere puntige voorwerpen 

uitsteken. 

In Artikel 2 wordt bepaald, dat plaatsing en onderhoud van het 
schuitenhuis met palen en juk ten genoegen en volgens aanwijzing van de 
Rijkswaterstaat te Utrecht moet geschieden. 

Artikel 3 bevat de bepaling dat bij vernieuwing of opruiming, de palen 
in zijn geheel moeten worden uitgetrokken, zodat geen paalstompen in de 
bodem blijven zitten. 
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