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Vergunning verleend voor een brug over de 
BÜleveld in Kockengen, 1858 

B. Barelds 

Vrijheidslaan 126, 3621 HK Breukelen 

In het midden van de 19de eeuw lagen er in Kock-
engen twee bruggen over de Bijleveld, aan de 
noord- en de zuidkant van het dorp. In het centrum, 
tegenover de kerk, waar de bevolking het meest be
hoefte had aan een veilige overgang over het water, 
moest men zich behelpen met twee eenvoudige 
draaiplanken. Daar besloot Jan van Dijk, die per 1 
februari 1839 de boerderij Dorpzicht, gelegen aan 
de Wagendijk, aan de westkant van de Bijleveld, 
had gekocht, na enige tijd iets aan te gaan doen.i 

De procedure met betrekking tot de verlening 
van een vergunning ter vervanging van een tweetal 
draaiplanken door een ophaalbrug over de Bijleveld 
(Afbeelding 1) in Kockengen is als volgt verlopen.2 

Blijkens de notulen van de vergadering van de 
raad van de gemeente Kockengen, gehouden op 
donderdag 31 december 1857, deed de voorzitter 
toen "mededeeling van eenen na de distributie der 
oproepingsbriefjes voor de tegenwoordige vergade
ring ingekomen en uit dien hoofde niet in de orde 
van den dag begrepen brief van Jan van Dijk, land
bouwer, wonende binnen deze gemeente, inhouden
de verzoek tot vergunning om geheel ten zijnen 
koste te leggen en door hem of zijne regtverkrijgen-
den in der tijd te onderhouden een wip- of valbrug 
over de watering Bijlevelt, tegenover den zooge-
naamden rooster, waardoor de beide in de kom der 
gemeente zich bevindende draaiplanken zouden 
kunnen vervallen; wordende daarentegen door den 
verzoeker verlangd een ter zijner beschikking stel
ling der sloopwaren van voorschreven draaiplan
ken, alsmede zoo voor zich, als voor zijne regtver-
krijgenden in der tijd eene jaarlijksche tegemoetko
ming in de kosten van het onderhoud tot een bedrag 
van achttien gulden (ƒ 18,00)." 

Hierop besloot de raad de bij voorlezing meege
deelde brief voor kennisgeving aan te nemen en de 
behandeling uit te stellen tot een volgende vergade
ring. 

Jan van Dijk en zijn vrouw Klaasje van Wou
denberg hadden ook een duidelijk eigenbelang bij 
de vervanging van de twee draaiplanken over de 
Bijleveld door een brug, waar zij ook met paard en 

wagen of met vee overheen konden. Er was wel een 
ophaalbrug bij de boerderij Lockhorst aan de Wa
gendijk, maar daar konden de bewoners van Dorp-
zicht geen gebruik van maken, omdat er vanaf hun 
boerderij geen weg naar toe was. Daarom moest er 
in zulke gevallen altijd een flink eind naar het zui
den worden omgereden of gelopen. 

Met betrekking tot het verzoek van Van Dijk 
werd in de eerstvolgende raadsvergadering, welke 
werd gehouden op maandag 1 maart 1858, het vol
gende besluit genomen: 

"Overeenkomstig het besluit van den 31 December des 
vorigen jaars nader in behandeling genomen hebbende 
het bij voorschreven besluit nader omschreven voorstel 
van Jan van Dijk, landbouwer alhier, tot het leggen van 
eene brug over de watering Bijlevelt in het midden van 
de kom der gemeente tegen over den zoogenaamden 
rooster, en de daarmede in verband staande amotie van 
de beide draaiplanken, enz. 
Overwegende dat onder meerdere beschouwingen door 
een der leden (den heer Spruyt) de bedenking is geop
perd dat alligt bij de ingezetenen of bij sommigen van 
hen bezwaar zou kunnen bestaan tegen de opruiming der 
beide draaiplanken, en zij mitsdien zouden beroofd wor
den van een hun toekomend regt, op grond waarvan het 
nemen van maatregelen ten deze wenschelijk voorkomt. 
Besluit: 
Aan Burgemeester en Wethouders op te dragen de inge
zetenen bij openbare afkondiging en aanplakking om
trent het aanhangige voorstel bekend te maken, en hen 
gedurende acht dagen in de gelegenheid te stellen hunne 
bezwaren, zoo die er mogten bestaan, in te leveren." 

Uit de overwegingen van dit besluit is de con
clusie te trekken, dat de twee draaiplanken niet heb
ben gelegen tegenover de Rooster (Afbeelding 2), 
maar meer in noordelijke richting. 

De notulen van de raadsvergadering van donder
dag 29 april 1858 bevatten ten aanzien van het ver
zoek van Van Dijk het volgende besluit: 

"Gehoord de mededeeling van het dagelijksch bestuur 
aangaande den uitslag der openbare bekendmaking van 
het voorstel van Jan van Dijk tot het leggen van eene 
wip- of valbrug over de watering Bijlevelt vóór den zoo-
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Afb. 1. De ophaalbrug over de Bijleveld, tegenover de Nedehandse-Hervormde kerk van Kockengen, kort voor de af
braak in 1954 (foto-archief voormalige Gemeente Kockengen). 
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genaamden rooster, tot welke bekendmaking bij de vori
ge vergadering was besloten. 
Gezien het door Burgemeester en Wethouders ter tafel 
gebragte ontwerp besluit, waarbij de onderwerpelijke 
aangelegenheid wordt geregeld. 
Besluit: 
Dat ontwerp goed te keuren en het zelve mitsdien tot 
raadsbesluit te verheffen." 

Het genoemde ontwerp-besluit was als volgt geredi
geerd: 

"De Raad der gemeente Kockengen. 
Gezien het door Jan van Dijk, landbouwer, wonende bin
nen deze gemeente, gedane voorstel tot het ten zijnen 
koste leggen van eene voor de openbare dienst bestemde 
wip- of valbrug, tegenover den zoogenaamden rooster, 
en het voor zijne rekening, of voor rekening van zijne 
regtverkrijgenden in der tijd, onderhouden van voor
schreven brug, tegen eene jaarlijksche tegemoetkoming 
uit de plaatselijke kas enz. 
Overwegende dat bij het bestaan van zoodanige brug op 
het midden tusschen de beide reeds aanwezige valbrug-
gen, de twee zich thans tusschen die bruggen bevindende 
draaiplanken voegzaam zouden kunnen worden gemist. 
Overwegende dat daardoor eene belangrijke verbetering, 
zonder bezwaar voor de gemeente, zou ontstaan, en dat 
de veiligheid, met welke de ingezetenen zich, vooral bij 
avond of nacht, van de eene naar de andere zijde van het 
dorp kunnen begeven, daardoor tevens meer verzekerd 
zou worden. . 
Overwegende dat bij een daartoe strekkend beroep op de 
Ingezetenen, geen enkel bezwaar tegen het gedane voor
stel is ingekomen. 
Overwegende dat een tienjarig overzigt van de kosten, 
welke de twee boven bedoelde draaiplanken wegens ver
nieuwingen of herstellingen hebben veroorzaakt, heeft 
doen zien, dat die kosten, met inbegrip van de beschoeij-
ingen, gemiddeld per jaar beloopen hebben + ƒ 19.00. 
Gelet op art. 137 en 194a in verband met art. 230a der 
gemeentewet. 
Besluit: 
a Het door Jan van Dijk, landbouwer, wonende alhier, 
gedane voorstel, zoo als hetzelve boven breeder is om
schreven, goed te keuren, behoudens de aan hem door 
Dijk-Watergraaf en Hoogheemraden van het Waterschap 
van Bijlevelt te verleenen toestemming tot het leggen 
van voorschreven brug, en voorts op de navolgende 
voorwaarden en bepalingen: 
Art. 1. Dat de daar te stellen brug, met al hare bij- en 
aanhoorigheden, geene uitgezonderd, geheel ten koste 
van Jan van Dijk, bovengenoemd, zal worden gelegd. 
Art. 2. Dat dezelve brug voortdurend door hem of zijne 
regtverkrijgenden in der tijd zal worden onderhouden of 
vernieuwd, naar gelang zulks zal blijken te behooren, ter
wijl dezelve nimmer, wat haren opstal betreft, zal mogen 
geteerd worden, maar altijd licht geverwt zal behooren te 

wezen. En wordt, ter tegemoetkoming in de op dit alles 
vallende kosten aan den daartoe verpligten eene jaarlijk
sche vergoeding uit de plaatselijke kas, ten bedrage van 
vijftien gulden (ƒ 15,00) verzekerd, aanvang nemende 
met het thans reeds loopende dienstjaar. 
Art. 3. Dat voorschreven brug ten allen tijde en in alle 
gevallen tot een vrijen en onverhinderden overgang voor 
het publiek, of tot overbrenging van goederen, met of 
zonder vervoermiddelen, van de eene naar de andere zij
de van het dorp zal moeten strekken en geene belemme
ring aan de scheepvaart zal mogen toebrengen. 
Art. 4. Dat meergemelde brug, alzoo onder andere ter ge-
meene dienst van allen bestemd zijnde, overeenkomstig 
de bepaling van art. 179h der gemeentewet, zal staan on
der toezigt van Burgemeester en Wethouders. 
Art. 5. Dat nadat de brug, volgens hare bestemming door 
Burgemeester en Wethouders bruikbaar zal zijn bevon
den, en de thans nog aanwezige draaiplanken bij raads
besluit verklaard zullen zijn ter openbare dienst niet meer 
bestemd te wezen, die draaiplanken door of vanwege 
meergenoemden Jan van Dijk zullen worden geamo-
veerd, tegen genot der sloopwaren, met dien verstande, 
dat die amotie zich alleen zal bepalen tot de planken met 
derzelver toebehooren, benevens de bevloering onder het 

Afb. 2. De Rooster, gezien vanuit het Kerkplein richting 
Voorstraat en Wagendijk (foto Miep Kiela, 19 oktober 
1989, in Foto-archief Historische Kring Breukelen). De 
Rooster vormde vanaf de Late Middeleeuwen een onder
deel van de aaneengesloten afbakening (met huizen en 
muren) van de ruimte met de dorpskerk, het Kerkplein en 
het kerkhof. In deze doorgang lag een wildrooster, dat 
loslopende dieren buiten die besloten ruimte moest 
houden. 
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D E GEDEPUTEERDE STATEN VAN DE PROVINCIE UTRECHT, 

Gezien liet besluit van den Raad der gemeente ^~^ s >-?t~s,, r ,?t-r ^; genomen 

in zijne f^e- >•- é. ̂  r_s vergadering van den ~frf. c^v .-"fc-ss-f-'-t /eft*7, ingezonden 

bij missive van Burgemeester en Wethouders in dato /./*<- ••£*>-'.-&f~h-? '/f.y'/pj? / 

ßtrekkende/ / > ƒ - X ^ / / » ^ . ^ ^ ^ » ^ . . ^ w , ^.^ r , ^ 7 ././^^^iC ^^<-?"r> 

<~I^S VVV.;,-, ' ( *> '>>> / /,''J 

(/—7 ;—* ,,, *ç„^,~**. /jy/y *"'y 

(/^.Ü.SejK À»s*- Ó f**'#t s'&r* (?<<-,' //Ce-t y/s-r"&. c--Tr?f-c*v-z-r.^-€^ 

y ••- t , e. 
Gelet op — artikel /yy / der wet van 29 Jmiij 1851, (Staatsblad n°. 85). 

Hebben goedgevonden het voormeld besluit van den Raad der gemeente //^'' rt e-

goedtekeuren, in voege hetzelve hiernevens is gevoegd. 
<s 

,d.. 6- <s/.--:-e.~>-:~~.-x/'"rc/9-

De Gedepu teerde Staten voornoemd, 

Vs/s ^/'/S— -y^V; 

Afb. 3. Besluit van Gedeputeerde Staten van 6 augustus 
1858, waarbij werd ingestemd met het sluiten van een 
overeenkomst tussen de Gemeente Kockengen en Jan 
van Dijk inzake de aanleg van een ophaalbrug over de 
Bijleveld.3 

draaipunt, welke bevloering na opengebroken te zijn, ten 
zijnen koste behoorlijk zal moeten worden bijgestraat, 
terwijl de hoofdelingen of beschoeijingen, als onder die 
sloopwaren niet begrepen, in hun geheel zullen blijven, 
om in geval van noodzakelijkheid voor rekening der ge
meente te worden hersteld, en in den gevolge naar goed
vinden onderhouden. 
Art. 6. Dat de kosten op de te dezer zake tusschen het ge
meentebestuur en meergemelden Jan van Dijk te verlij
den acte van overeenkomst vallende, door laatstgenoem
den zullen worden gedragen en betaald. 
b Dit besluit, na dat de vereischte toestemming van 
Dijk-Watergraaf en Hoogheemraden van het Waterschap 
van Bijlevelt, door den belanghebbenden in het lid a be
doeld, zal zijn gevraagd en verkregen, te onderwerpen 
aan de goedkeuring van het administratieve gezag in de 
provincie. 
c Burgemeester en Wethouders te magtigen om, na 
verkregen approbatie van Heeren Gedeputeerde Staten, 

de acte van overeenkomst namens deze vergadering, zoo 
veel noodig in voege voorschreven te passeren." 

" Gedaan ter openbare Vergadering van den 
Raad der gemeente Kockengen den 29 April 1858. 
De Burgemeester, 

w.g. C.H. de Bruyn 
De Wethouder, 

w.g. S. Verlaan" 

Genoemd raadsbesluit werd goedgekeurd door 
Gedeputeerde Staten van Utrecht bij besluit van 6 
augustus 1858, No. 8. Dit besluit is in Afbeelding 3 
weergegeven. 

In de vergadering van de gemeenteraad van 
Kockengen, gehouden op donderdag 26 augustus 
1858, werd hiervan mededeling gedaan. Burge
meester en wethouders verklaarden in deze verga
dering tevens, dat de brug volgens haar bestemming 
afgewerkt en bruikbaar is bevonden. Besloten werd 
tenslotte nog: 

a "De in de kom der gemeente zich thans nog bevin
dende twee draaiplanken van en met den lsten Sep
tember aanstaande niet meer ter openbare dienst be
stemd te verklaren." 

b "Aan Burgemeester en Wethouders op te dragen 
hieraan op de gebruikelijke wijze openbaar bekend
heid te geven;" 

c "Den inhoud der bij voorlezing medegedeelde appro-
batoire beschikking voor kennisgeving aan te nemen 
en de verdere uitvoering van het betrekkelijke raads
besluit aan de zorg van Burgemeester en Wethouders 
aan te bevelen." 

De brug tegenover de Rooster zou het bijna een 
eeuw volhouden. Toen het gedeelte van de Bijle
veld in de kom van het dorp Kockengen werd 
gedempt, was er voor deze valbrug geen functie 
en geen plaats meer. Een stukje dorpsschoon 
verdween. 

Noten 

1 P.N. van de Paauw, 1992. Honderdnegentig jaren boerderij 
Dorpzicht aan de Kockengense Wagendijk. Tijdschrift His
torische Kring Breukelen, jaargang 7, nr. 1, blz. 30-33. 

2 Archief Gemeente Kockengen (Gemeentehuis te Breuke
len), inv. nr. 4. Notulenboek raadsvergaderingen juli 1856 -
september 1868. 

3 Archief Gemeente Kockengen, inv. nr. 170. Ingekomen 
stukken 1858. 
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