
Tussen Rijn en Lek 1980 1. - Dl.14 1 -17- De Utrechtse gemeenten in 1815 in vraag en antwoord:Schalkwijk (Schalkwijk, Honswijk, Tuil en 't Waal) Hierna volgt de letterlijke tekst van de antwoorden op 38 vragen (die ver-kort zijn weergegeven) die in 1815 vanwege het toenmalige Departementvan Oorlog aan de burgemeester middels een vragenlijst werden gesteld.Deze ingevulde lijsten zijn bewaard gebleven in het provinciaal archief.(J.G.M. Boon in het gelijknamige boekje, uitgegeven door de ProvincieUtrecht, 1972, blz. 7. De hierna volgende gegevens over de gemeenteSchalkwijk zijn te vinden op blz. 97-99). 1. Bevolking 1295 zielen 2. Woonhuizen 221 woonhuizen 3. Buitenplaatsen Geenen 4. Publieke gebouwen Geenen 5. Kerken Drie kerken als: meerde en eene Roomsch Catholij-ke 6. Boeren- en arbeiderswoningen 20 groote boerenwoningen, 40kleine dito en 164 arbeids wonin-gen 7.   

 Kazernen, hospitalenen stallingen 8.     In te kwartieren man-schappen Geenen 250 manschappen indier voegendat men plaatst in 20 huizen 6manschappen ieder, 40 huizen van2 manschappen en 50 van een manieder. 120 paarden als 8 stallingen iedervan 6 paarden, 5 dito van 4 paar-den, 20 dito van 2 paarden en 12dito van 1 paard. 9. Te stallen paarden 10. 's Lands magazijnen Geenen



Tussen Rijn en Lek 1980 1. - Dl.14 1 -18- 11.   Gevangenissen 12.   Beurtschepen en veer-schuiten Geenen Zes beurtschuiten varende vanSchalkwijk naar Utrecht ladendeelk 3 lasten Utrechtse maat, 1)waarvan de roef daarin zijnde met15 manschappen kunnen belastworden. 13. Fabrieken Geene 14. Ambachtslieden 7 onderscheiden soorten van am-bachtslieden, als: 5 timmermans-bazen, 2 wagenmakers, 3 smits, 2bakkers, 5 kleermakers, 4 schoen-makers. P.S. De timmermans oeffenen ookgelijktijdig het ambacht van metse-laar uit. 15.   Wegens met een en twee paar-den 16.   Slachtvee 60 wagens met twee paarden entwee karren met een paard. Ossen en koeyen 20, schapen 30,varkens 50. 17. Molens Twee wind korenmolens, waarvaner tevens ook een van pelt. Lengte 2 uren gaans en breedte 1uur gaans. De geheele gemeente wordt bedijktdoor den hogen Leckendijk waar-van door de gemeente

twee poldersten hunnen lasten hebben, en welmet namen de Blokhovische polderen Biestersche polder. Door de geheele gemeente en welvan beider zeider van de Schalk-wijksche wetering. In de Schalkwijksche wetering wel-ke uitloopt in de Vaartsche Rijn. 18.   Lengte en breedte vande gemeente 19.   Naam polders 20. Ligging polders t.o.v. het boe-zemwater 21. Waarin het boezemwater zichontlast



Tussen Rijn en Lek 1980 1. - Dl.14 1 -19- Eene watermolen 22. Sluizen en watermolens 23. Hoogte waterstand in de winter Tot 2 voeten hoger des winters als in zomertijden Bouwland 1300 morgen 2), wei-land of hooiland 1060 morgen enbosschen 179 morgen 3300 mudden 3) tarwe, 180 mud-den rogge, 360 mudden garst, 300mudden erwten en 200 muddenboonen. Grienthoud, hetwelk meest ge-bruikt wordt tot rijswerken. Geene. 3300 mud tarwe, 180 mud rogge,360 mud garst, 300 mud erwten,200 mud boonen en 390 voerenhooi. 4) Van Schalkwijk naar Houten enwordt omringt door wei- en bouw-landen, alsmede van Schalkwijknaar Culenburg, gaat over den ho-gen Leckendijk, alsmede naar deVaart en ook naar Wijk bijDuurstede, welke wegen ook overden Leckendijk gaan; deze zijn al-len door zand bezand en zijn tenallen tijden bruikbaar. De ordinai-re breedte dier wegen zijn 18 voe-ten en

afstanden zijn van Schalk-wijk naar Houten 1 uur gaansnaar Culemburg mede 1 uur naarWijk bij Duurstede 2 1/4 uur ennaar de Vaart 1 uur. De communicatie te water is opUtrecht en wordt bediend door eentrekschuit waarvoor men eenpaard steld. 24. Soorten grond 25. Soorten granen en andere pro-ducten 26.   Soorten houtgewassen 27.   Soorten delfstoffen 28.   Opbrengst koren en hooi 29.   Wegen 30. Verbindingen te water



Tussen Rijn en Lek 1980 1. - Dl.14 1 -ZO- BI. Vaardiepte waterwegen De Schalkwijksche wetering is bijhet droogste van het jaargetey zeerondiep, zoodat dezelve bij deminste vragt onvaarbaar is. Er bestaan in deze gemeente geenesluizen. 32. Schulhoogte waterwegen 33. Jaagpaden langs rivierenenz. De gehecle rivier is door een jaag-pad voorzien, doch men is ge-noodzaakt het trekpaard twee rei-zen op de pleg der schuit te zetten,om dezelve van het eene jaagpadop het andere Ie krijgen. Voor eerst aan de Waalschc wete-ring, zijnde nabij de Bongenaar,aan de Vaartsche Rijn, en ten twc-de van den Bongenaar, om te ko-men op het jaagpad van de Vaart-sche Rijn, naar Utrecht, hetgeendoor de pleg der schuit verrigtwordt, zooals alsvorens gezegd is. Van den hogen l.ekkendijk gere-kend op eene afstand van een halfuur in voornoemd gemeente. In de Vaartsche Rijn Cicene 34. Ovcrzetvcrcn 35.

Doorwaadbare plaatsen 36.   Rivieren die in zeeuilmondcn 37.   Waar eb en vloed merkbaarzijn 38.   Bekende hoogste storm-vloeden 1) 30 hl. (ieene 2) Vlaktemaal (zoveel land also op een morgen geploegdkan worden). Een Rijnlandse - is 0,8516 ha, een Cielderse is 0,318ha en een Bildtse - is 0,92 ha. Een morgen is veelal600 roeden, (blz. 148) 3)     1 hl. 4)     Niet in iedere streek dezelfde hoeveelheid; inAmerongen: 1000 a 1200 pond, in Utrecht 1500 pond(blz. 154).
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