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K L A A S  VA N  B O U R G O N J E  V E R G E Z E LT  L A N D M E T E R  K I P S

De grens van Alkemade in 1828
 Alfred Bakker

De kadastrale opmeting van Nederland was gestart in de Franse tijd. Na een impasse werd het project in 1826 hervat. In 1828 
waren de landmeters bij Alkemade aangekomen om de grens met de buurgemeenten te verifiëren. Als afgeleid project moest 
ook de provinciegrens vastgesteld worden. We nemen u mee in een schouw langs de toenmalige grens aan de hand van Eerste 
Assessor (wethouder) van Alkemade. Samen met Klaas van Bourgonje maken we u wegwijs langs de grens.

Provinciegrens
In 1827 waren er twee landmeters in deze 
contreien om de provinciegrens tussen 
Noord- en Zuid-Holland “na te lopen” 
en correcties door te voeren. Jan Hendrik 
Kips en Cornelius Groll kwamen op 19 
juli in het raadhuis van Alkemade aan de 
Oude Wetering bij elkaar met de burge-
meesters van Leimuiden, Rijnsaterwou-
de en Alkemade. Burgemeester Pieter 
van Veen was gastheer. 
Over de provinciegrens, Leimuiden lag 
tot 1 januari 1865 in Noord-Holland, was 
het gezelschap het snel eens. Het midden 
van de Oude Wetering was de grens. Aan 
de noordoostzijde van Alkemade liep de 
grens vanaf de vuurbaak in een rechte 
lijn door het Haarlemmermeer naar de 
noordpunt van het eiland Abbenes.
Een half jaar later kwam één van de 
landmeters terug om de grens van de ge-
meente Alkemade nader te onderzoeken, 
samen met Klaas van Bourgonje. 

Klaas van Bourgonje
Zijn familienaam was aanvankelijk Van 
Bourgondiën. Klaas ondertekende docu-
menten in 1827 en 1828 met Van Bour-
gonje. Zijn weduwe liet in 1833 op zijn 
overlijdensadvertentie de naam Nicolaas 
van Bourgonje drukken. We gebruiken 
daarom consequent die achternaam. 
Klaas van Bourgonje was in februari 1774 
geboren in Lisse. Op 9 juni 1805 trouwde 
hij in Leiderdorp met Niesje Pijnaker uit 
Warmond. In 1813 was Klaas getuige bij 
een huwelijk in Alkemade. Daar werd in 
1815 het enige kind van Klaas en Niesje 
geboren. Agatha overleed vijf weken oud. 
Hij woonde als bouwman (landbouwer) 
naast de sluis tussen de huidige Kerk- en 
Veerstraat in Oude Wetering. Samen met 
Jan Bonda werd hij sluiswachter in 1821.  
Toen Pieter van Veen overleed in 1827 
was Klaas van Bourgonje Eerste Assessor 
van Alkemade. In die hoedanigheid nam 

hij het ambt van burgemeester waar tot-
dat de nieuwe burgemeester, Jan Marius 
Blanken Tzn., benoemd was op 28 april 
1828 (zie ook Alkmadders 149 van maart 
2020).

Artikelen
Op 5 januari 1828 begaf landmeter Kips 
zich naar “de gemeente van Alkemade, 
alwaar wij gevonden hebben de Heer Eer-
ste Assessor”. Volgens de kadastrale voor-
schriften had de landmeter eigenlijk de 
burgemeester moeten treffen met wie hij 
een half jaar eerder de provinciegrens had 
besproken. 
Pieter van Veen was echter op 11 oktober 
1827 overleden. Alkemade had nog geen 
opvolger, zodat de Eerste Assessor de 
honneurs waarnam.

De landmeter legde zijn bevindingen neer 
in zogenaamde artikelen. Per belenden-
de gemeente werd een artikel opgesteld 
in de vorm van een proces verbaal dat 
de betrokken burgemeesters of assesso-
ren ondertekenden. Alkemade was een 
relatief grote gemeente en had daardoor 
veel buurgemeenten, wel negen: Lisse, 
De Vennip, Leimuiden, Rijnsaterwou-
de, Woubrugge, Hoogmade, Leiderdorp, 
Lage Boekhorst en Warmond. Het waren 
er zoveel dat de opsomming niet op het 
formulier paste. De Eerste Assessor van 
Alkemade, Klaas van Bourgonje, was de 
constante ondertekenaar van de negen 
processen verbaal. 
In de beschrijving van de grens maakte de 
landmeter gebruik van herkenbare land-
schapselementen met een toelichting van 
de percelen: eigenaar, weiland, bosschage 
of een grenspaal. De grens met Woubrug-
ge was het meest grillig. De uitvoerige 
beschrijving van die grens in het proces 
verbaal nam twee kantjes in beslag. 

Landmeter Kips begon zijn ‘schouw’ in het 
meest noordelijke deel van Alkemade, dat 

grensde aan Lisse en De Vennip. Vanaf de 
tonnebaak op de westpunt van het eiland 
Abbenes liep de provincie- en gemeente-
grens naar de vuurbaak bij de uitmonding 
van de Oude Wetering in het Haarlem-
mermeer. Beide grenzen volgden vanaf 
de mond de as van de Oude Wetering tot 
de woning van Willem Timmers aan de 
oostzijde van de Oude Wetering, de hui-
dige Westerdijk in Leimuiden. Daar had 
ooit een grenspaal gestaan die de grens 
tussen Leimuiden en Rijnsaterwoude 
markeerde. 

Grens met Leimuiden en Rijnsaterwoude.

Een paal op de grens met Woubrugge
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Ter hoogte van Willem Timmers’ woning 
werd de burgemeester van Leimuiden af-
gelost door de Eerste Assessor van Rijn-
saterwoude, Willem van der Breggen. 
Van der Breggen was al een halve eeuw 
bekend met het grondgebied van Rijnsa-
terwoude en wijde omgeving. 
Het trio stelde vast dat de grens tussen 
Alkemade en Rijnsaterwoude de as van 
de Oude Wetering in zuidelijke richting 
volgde tot een punt in het Braassemer-
meer. De landmeter definieerde dit punt 
als “de ontmoeting eener lijn gevormd 
door eene paal waarop het Leijdsche wa-
pen staat en staande op de kade voor het 
bouwland van Jan van den Laare bij het 
Paddegat onder Alkemade en de water-
molen van den grooten Heiligen geest 
Polder onder Rijnsaterwoude”.

De paal met het wapen was de Vroonpaal 
waarmee de stad Leiden zijn rechten op 

het Vroonwater kenbaar maakte. Onge-
veer op die plek staat nu een lichtbaken 
voor de scheepvaart.
Vanaf het “bouwland van Jan van den 
Laare” liep de grens nog een eindje door 
tot het “bosch van Jan van Duuren onder 
Woubrugge”. Op dit punt aangekomen 
zat Willem van der Breggen zijn werk 
erop. 
In zijn plaats kwam Cornelis Kempenaar. 
Hij was al sinds de Franse tijd bestuurder, 
notaris, gemeenteontvanger en grond-
bezitter in Woubrugge. Verder was hij 
hoofdingeland van Rijnland en dijkgraaf 
van de Vierambachtspolder. Een lokale 
autoriteit dus, van wie zelfs een schilderij 
bestaat.

Vanaf Jan van Duurens bosje vergezelde 
Kempenaar landmeter Kips en assessor 
Van Bourgonje. Ze staken de Veender-
dijk over en passeerden de percelen van 
“Douariere Schuilenburg” die zowel in 
Alkemade als in Woubrugge lagen. De 
weduwe van bestuurder Ocker van Schui-
lenburg was enkele jaren eerder overleden, 
maar het land stond kennelijk nog op haar 
naam volgens Van Bourgonje en Kempe-
naar.

Aangekomen bij de Ringvaart en –dijk 
van de Veenderpolder kwamen ze op heel 
bekend terrein voor Kempenaar. Achter 
de Ringdijk bezat hij enkele percelen land 
die verveend werden. De vervening was 
in 1834 voltooid, toen de polder droogge-
maakt werd.Ze volgden de Ringvaart van 
de Veenderpolder tot aan de schutsluis bij 
de Veenderdijk langs de Rijpwetering. De 
schutsluis is gesloopt bij de ruilverkaveling 
van 1957-1963. Ook is toen een deel van 
de Ringvaart gedempt.
De grens volgde een stukje van de Rijpwe-
tering en daarna een poldersloot tot aan 
de Oude Ade bij Hoogmade. Hier nam 
Nicolaas Samsom, hij was ook burgemees-
ter van Koudekerk, tijdelijk het stokje over 
van Kempenaar. 
De grens tussen Alkemade en Hoogma-
de volgde van oost naar west de Achter-
wetering, met daaraan de Blauwe molen 
gelegen. Op de driesprong van Achterwe-
tering en Zuidzijdervaart begon de grens 
met Woubrugge weer. Het tracé lag in het 
midden van de Zuidzijdervaart en liep in 
noordelijke richting. Ter hoogte van Adri-
anus Zijdervelds weilanden in de Roode 
Polder volgde de grens weer een grillige 
route in westwaartse richting via allerlei 
slootjes tot aan de Stroomsloot. 
Kips, Kempenaar en Van Bourgonje kwa-
men nu in een gebied waar een liefdadig-
heidsinstelling in Amsterdam veel perce-
len bezat. 

Het Rooms-Catholieke 
Oude Armen Kantoor 
In het zuidwesten van Alkemade lagen 
langs de gemeentegrens veel percelen van 
het Rooms-Catholieke Oude Armen Kan-
toor te Amsterdam. De instelling was eind 
zestiende eeuw opgericht om arme ka-
tholieken in Amsterdam bij te staan. Het 
RCOAK bezat al vanaf het begin van de 

De grens met Woubrugge en Hoogmade op de schets van Kips.

Cornelis Kempenaar, burgemeester van 
Woubrugge in de periode 1825-1851. 
MET DANK AAN JAAP HAASBROEK †

Vroon Pael in 1793 op de kaart van Klaas Vis en Jacob de Sauvage.
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zeventiende eeuw landerijen, boerderijen 
en huizen in Alkemade en omstreken. Via 
legaten breidde het bezit zich gestaag uit. 
Een mooi voorbeeld is de gang van za-
ken met de bezittingen van Dirk Bus, een 
Amsterdamse kaashandelaar. Hij was ge-
trouwd met een Warmondse en had hun 
gezamenlijke bezittingen geleidelijk uit-
gebreid. Bus zou zijn erfenis aanvankelijk 
nalaten aan de parochie van Oud Ade. Na 
een conflict met de pastoor, die er andere 
politieke opvattingen op nahield, veran-
derde Dirk Bus zijn testament. Een groot 
deel van zijn bezit, waaronder boerderij 
Het Klaverblad, liet hij per testament van 
1820 na aan het RCOAK.

Stroomsloot tot Spijkerboor 
Ter hoogte van C. van de Ruits huis aan 
de Stroomsloot bereikte men de grens 
met Leiderdorp (bij de huidige Am-
bachtshoeve aan de N446 ten zuiden van 
de rotonde met de N445). 
Vergeleken met het tracé van de grens 
langs Woubrugge was de scheidslijn hier 
eenvoudig: het midden van de Stroom-
sloot. Je kunt je afvragen of de aanwezig-
heid van de burgemeester van Leiderdorp 
hier wel nodig was. Charles Thomas van 
Goor den Oosterlingh, hij was burgerva-
der van 1825-1829, tekende wel het pro-
ces verbaal.
In noordelijke richting gaande, ter hoog-
te van de Verlaat Sloot aan de westzijde 
van de Stroomsloot, kwam het drietal bij 
de grens van Leiderdorp met Warmond. 
Hier kwam burgemeester Klaas Koning 
de burgemeester van Leiderdorp aflossen. 
Vanaf de samenkomst van de Stroom-
sloot met de Stingsloot volgde de grens 
niet, zoals voor de hand zou liggen, het 
Achter Gat dat uitmondde in het Venne 
Meer. In plaats daarvan lag de grens in 
een sloot in de Vrouwe Vennepolder ten 
oosten van het land van de weduwe Frans 
Bakker in Warmond. 

Landmeter Kips kon zich in dit deel van 
de gemeente oriënteren op een kadastrale 
kaart die in het laatste jaar van de Franse 
tijd was gemaakt en herzien in 1818.

Aan de noordzijde van het Venne Meer 
liep de grens eerst een klein stukje door 
de Pieter Maurits Vaart, tot aan hoe-
ve Het Klaverblad, sinds 1820 bezit 
van het RCOAK. Bij de boerderij lag 
het ‘drielandenpunt’ met de gemeen-
ten Warmond en Lage Boekhorst. Bij 
het verloop langs de gemeente Lage 
Boekhorst was burgemeester Mr. Wil-
lem Burchard Huijgens aanwezig.
Aan de zuidzijde van zijn gemeente 
volgde de grens de Boekhorster Vaart 
of Zomersloot, zoals Kips op zijn schets 
noteerde. Vanaf de kruising met de Ze-
venhuizer Vaart was het verloop noorde-
lijk en daarna weer naar het westen door 
een sloot tussen de landen van Pieter de 
Heus in de Lage Boekhorst en die van de 
weduwe Kors van Gend in Alkemade. 

Weer aangekomen bij de Pieter Maurits 
Vaart vergezelde burgemeester Klaas Ko-
ning van Warmond landmeter Kips en 
Klaas van Bourgonje rondom de weilan-
den van de weduwe Kors van Gend. Dat 
complex van zeven percelen lag als een 
uitstulping van Alkemade tussen de ge-
meenten Lage Boekhorst en Warmond.
Aangekomen bij de Zevenhuizer Vaart 
volgde er weer een grillige grens met 
Warmond door de Waterloos Polder 
waarin het weiland van Dirk en Arie Vink 
lag. Dat deel van de polder lag ten oosten 
van het Zweijland (Kager Plassen), maar 
hoorde tot de gemeente Warmond. 
Pas vanaf het “Speijker Boor” volgde de 
grens weer een logisch tracé: langs de 

westzijde van het Kager Eiland en door 
het ’s Graven Water naar het Kager Meer 
en de noordpunt van het eiland Abbenes. 
Faljeril en het Vogelekamp hoorden wel 
tot Warmond.

Ten noorden van de tonnebaak op Ab-
benes was “de cirkel rond”. De negen 
opgestelde processen verbaal waren het 
uitgangspunt voor het vastleggen van de 
grenzen door aanvullende metingen. 
Hierna konden in 1828 de kadastrale mi-
nuutplans van de gemeente Alkemade 
voltooid worden. Voor het overzicht van 
de minuutplans tekenden de landmeters 
J.H. Kips en A.W. van Gils in hetzelfde 
jaar een zogenaamd verzamelplan.
De plans bleven van kracht tot 1855, toen 
de gemeente Vrije en Lage Boekhorst op-
geheven werd en bij Alkemade gevoegd. 
Ook moest toen het verzamelplan bij 
Hoogmade aangepast worden. Op het 
grondgebied van de voormalige gemeen-
te werd in grotere letters “Woubrugge” 
geschreven.

De grens ter hoogte van Het Klaverblad op een kaart uit 1813-1818.

_______________
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