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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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Âfh i Het botenhuis. gezien vanaf het Zandpad. (Foto H van Walderveen, 5 september 
1987, in loto-archief Historische Kring Kreukelen.) 

Artikel 4 stelt onder andere dat voor het eigendomsrecht van het 
oppervlaktewater van het Rijk aan de Ontvanger der Registratie en 
Domeinen te Loenen jaarlijks een bedrag van f. 0,25 betaald moet worden. 

In het laatste artikel wordt verder bepaald, dat de vergunning wordt 
ingetrokken als de werken niet voor 1 januari 1917 zijn uitgevoerd. 

De beschikking is ondertekend door de Secretaris-Generaal, Salverda de 
Grave. 

Bron 

In- en Uitgaande Brieven. Archief Gemeente Breukelen-Nijenrode, inv n r 8 I ( H 
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