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Beschrijving van het archief

B E S C H R I J V I N G  V A N  H E T  A R C H I E F

Naam archiefblok:
Oorlog: Plans van Vestingen

Periodisering:
archiefvorming: 1700-1914
oudste stuk - jongste stuk: 1593-1937

Archiefbloknummer:
OPV

Omvang:
5233 inventarisnummer(s)

Taal van het archiefmateriaal:
Het merendeel der stukken is in het Nederlands en het Frans. Een klein gedeelte is gesteld in het 
Latijn.

Soort archiefmateriaal:
Het archief bevat kaarten en tekeningen, gedrukt en in manuscript

Archiefdienst:
Nationaal Archief

Locatie:
Den Haag

Archiefvormers:
Directeur-Generaal der Fortificaties, 1688-1795
Contrarolleur-Generaal van 's Lands Werken en Fortificatiën van Holland, ca., 1630-1795
Raad van State, 1588-1795
Comité tot de Algemene Zaken van het Bondgenootschap te Lande, 1795-1798
Departement van Oorlog, 1798-1813
Ministerie van Oorlog, 1813-1928
Ministerie van Defensie, 1928-1940
Inspecteur-Generaal der Fortificatiën, 1814-1826
Chef der Algemene Directie der Genie, 1826-1841
1e Inspectie der Fortificatiën, 1849-1866
2e Inspectie der Fortificatiën, 1849-1866
Inspecteur-Genraal van Fortificatiën, 1866-1875
Inspecteur der Genie, 1875-1941 

Samenvatting van de inhoud van het archief:
Het archief is onderdeel van een groter geheel dat in het verleden bekend stond als het ‘Archief van
Oorlog/Archief der Genie’. Dit had het beheer over het bestand aan kaarten en tekeningen 
betreffende de Nederlandse defensie. Dit gedeelte, de Plans van Vestingen, bevat onder andere 
detailtekeningen, doorsneden, plattegronden, profieltekeningen en situatieplannen van linies, 
stellingen, steden, forten, vestingen, citadellen, dijkposten, batterijen, kustbatterijen en 
verschansingen in Nederland.
De inventaris is verdeeld in een gedeelte tot 1813 en een gedeelte vanaf 1813. Daarbinnen zijn de 
beschrijvingen geordend op geografisch trefwoord. De kaarten hebben over het algemeen een 
schaal tussen 1:100 en 1:5.000.
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Aanwijzingen voor de gebruiker

Aanwijzingen voor de gebruiker
Openbaarheidsbeperkingen

OPENBAARHEIDSBEPERKINGEN
Volledig openbaar.

Beperkingen aan het gebruik

BEPERKINGEN AAN HET GEBRUIK
Reproductie van originele bescheiden uit dit archief is, behoudens de algemene regels die gelden 
voor het kopiëren van stukken, niet aan beperkingen onderhevig. Er zijn geen beperkingen 
krachtens het auteursrecht.

Materiële beperkingen

MATERIËLE BEPERKINGEN
Het archief kent beperkingen voor het raadplegen van stukken als gevolg van slechte materiële 
staat.

Aanvraaginstructie

AANVRAAGINSTRUCTIE
Openbare archiefstukken kunnen online worden aangevraagd en gereserveerd. U kunt dit ook via 
de terminals in de studiezaal van het Nationaal Archief doen. Om te kunnen reserveren dient u de 
volgende stappen te volgen:

1. Creëer een account of log in  .
2. Selecteer in de archiefinventaris een archiefstuk.
3. Klik op ‘Reserveer’ en kies een tijdstip van inzage.

Citeerinstructie

CITEERINSTRUCTIE
Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste éénmaal volledig en 
zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.

VOLLEDIG:
Nationaal Archief, Den Haag, Oorlog: Plans van Vestingen, nummer toegang 4.OPV, 
inventarisnummer ... 

VERKORT:
NL-HaNA, Oorlog / Plans Vestingen, 4.OPV, inv.nr. ... 

https://www.nationaalarchief.nl/user/login
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Archiefvorming

Archiefvorming
Geschiedenis van de archiefvormer

GESCHIEDENIS VAN DE ARCHIEFVORMER
Met de Plans van Vestingen worden de grootschalige plattegronden en kaarten van vestingsteden 
met het omliggende terrein aangeduid. Deze militaire plattegronden zijn vervaardigd voor de 
aanleg, het onderhoud, herstel of verbouwing van verdedigingswerken in opdracht van de 
Generaliteit, het gewest Holland en het ministerie van Oorlog en Defensie vanaf ca. 1650 tot 1940. 
Behalve deze Plans van vestingen , zijn vanaf de 80-jarige Oorlog vele gedrukte kaarten van 
belegeringen en veldslagen door uitgevers gepubliceerd, ter illustratie van de krijgsverrichtingen. 
Door het Archief der Genie werden deze zogenaamde militaire nieuwskaarten verzameld, maar 
deze collectie werd in reeds in de 19e eeuw overgedragen aan de Koninklijke Bibliotheek en later 
het Rijksprentenkabinet. Deze nieuwskaarten werden reeds in de 19e eeuw als een afzonderlijke 
categorie beheerd, en hebben geen deel uitgemaakt van de Plans van vestingen beschreven in 
deze inventaris. 1 De Plans van vestingen werden getekend door de ingenieurs ten behoeve van de 
aanleg van nieuwe vestingbouwwerken alsmede de verbetering en het onderhoud van bestaande 
vestingen. De Plans waren tevens in gebruik bij de administratie als controle-instrument voor de 
aanbesteding en uitvoering van de vestingwerken door de centrale bestuursinstellingen belast met
defensiezaken in Den Haag.

Behalve de Plans van vestingen die zich beperken tot de vesting, zijn er tevens plattegronden en 
kaarten getekend van de ruime omgeving van de vestingen en opgenomen in groter verband in de 
defensie-linies. Deze zijn afzonderlijk beschreven in de inventarissen Situatieplans van Vestingen 
(OSPV) en Situatiekaarten (OSK). Tevens zijn van de verschillende militaire gebouwen die binnen 
de vestingen werden gebouwd, vanaf de 17e eeuw tekeningen vervaardigd, zoals van schansen, 
vestingmuren, stenen beren, de inundatiesluizen, torenforten, en kazematten uit de 
mobilisatietijd van 1939-1940. De tekeningen van deze militaire gebouwen en objecten in en rond 
vestingen zijn afzonderlijk beschreven in de inventaris van de Plans van Gebouwen. Zowel de 
Situatieplans, Situatiekaarten als de tekeningen van militaire gebouwen zijn integraal op 
microfiche gereproduceerd en beschikbaar voor onderzoek. Overigens zijn niet alle Plans van 
vestingen in deze inventaris beschreven, met name de zogenaamde Plans van Verboden Kringen 
die volgens wettelijk voorschrift werden getekend voor de controle op de naleving van het 
bouwverbod rond vestingen vanaf 1853 komen voor in de diverse archiefbestanddelen van het 
ministerie van Oorlog/Defensie. 2

De geschiedenis van de vestingbouw wordt in deze inleiding buiten beschouwing gelaten, omdat 
de Plans van vestingen in eerste instantie zijn vervaardigd bij de taakuitoefening van 
opeenvolgende militaire organen en ingenieurs belast met de vestingbouw tot 1940 worden de 
Plans van vestingen vanuit deze samenhang toegelicht.

1. (1579) 1688-1795 de plans van de Staten van Holland en Raad van State.

1. (1579) 1688-1795 DE PLANS VAN DE STATEN VAN HOLLAND EN RAAD VAN STATE.
Sinds het einde van de 16e eeuw zijn er kaarten en plattegronden getekend voor de aanleg van 
vestingwerken ter verdediging van de steden in de Nederlandse gewesten die tijdens de 80-jarige 
Oorlog in opstand waren gekomen tegen het Spaanse bewind. De eerste fortificatiewerken 
werden ontworpen en aangelegd in opdracht van de steden en provincies door ambachtslieden, 
zoals timmerlieden en landmeters, en niet door militaire ingenieurs die pas na 1590 in dienst 
kwamen van de gewesten. Een van de bekendste vestingbouwers was de landmeter Adriaen 
Anthoniszn, die in 1574 door de Staten van Holland werd benoemd tot fortificatiemeester, en in 
deze functie van 1579 tot 1596 de vestingen ontwierp van dertig Hollandse steden.

1 Scholten (1989), 6-7.
2 ARA 2.13.37 Archief der Genie, Verboden Kringen (1815) 1845-1932.
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Door de provinciale autonomie in de landsverdediging waren de aanleg en onderhoud en 
financiering van de vestingwerken een zaak van de gewesten. In Holland was het beheer van de 
vestingen door de Staten van Holland opgedragen aan de Gecommitteerde Raden, die vanaf 1628 
opzichters en ingenieurs benoemden voor de nieuwbouw en onderhoud van de militaire 
gebouwen. Volgens de instructies uit 1647 hadden de Hollandse ingenieurs ook tot taak de 
vervaardiging van vestingplans:..gelijk zij ook gehouden zijn de Plans van die Steden, forten en werken te 
maaken, zonder dat zij daarvoor iets zullen moogen declareren [...] te adsisteeren bij het maaken van Nieuwe 
Werken of om eenige projecten, plans of teekeningen te formeren... 3

Tot 1798 had Holland een afzonderlijke defensie-organisatie onder leiding van Contrarolleurs-
generaal. Deze functie werd in de 17e eeuw bekleed door bekende Hollandse vestingbouwers zoals
de ingenieurs Genesis en Willem Paen, die in 1670-1707 Contrarolleur-generaal was en tevens 
concurrent van Van Coehoorn. In de 18e eeuw werd deze functie bekleed door ingenieurs die zowel
bij Holland als de Unie in dienst waren. 4

Hoewel reeds bij de Unie van Utrecht in 1579 de provincies waren overeengekomen om 
gezamenlijk de aanleg- en onderhoudskosten te betalen van de vestingwerken van de Republiek, 
werd hiervoor geen fortificatiedienst opgericht. De Raad van State, belast met het toezicht op de 
fortificaties gelegen in de generaliteitslanden en aan de landsgrenzen, benoemde vanaf 1590 
ingenieurs in Staatse legerdienst tijdens de duur van een veldtocht of beleg. Volgens de 
taakomschrijving waren deze eerste ingenieurs, aangeduid met de titel contrarolleur van de 
wercken en Meester-ingenieurs, voornamelijk belast met de (financiële) controle op de 
aanbesteding en uitvoering van de vestingbouwwerken. Behalve met de vestingbouw werden de 
eerste Meester-ingenieurs door de Generaliteit tevens belast met onderhoud van militaire 
gebouwen. 5

Aangezien tot aan het einde van de 17e eeuw door de Raad van State militaire ingenieurs alleen in 
tijdelijke dienst werden aangesteld, waaronder tevens vele buitenlandse officieren die na een 
beleg weer vertrokken, zijn er slechts weinig vestingplans uit de 16e eeuw opgenomen in Plans van
Vestingen. 6 Het geringe aantal kaarten en tekeningen van vestingwerken dat uit de 17e eeuw 
bewaard is gebleven, werd tevens veroorzaakt door de instructies voor de militaire ingenieurs bij 
het bouwproces.

Volgens een instructie uit 1606 waren de Meester-ingenieurs verplicht voor de aanleg en 
onderhoud van de vestingwerken vooraf concept-bestekken op te stellen ter goedkeuring door de 
Raad van State. Na aanbesteding werden deze bestekken in het net getekend en uitgereikt aan de 
aannemers . ..omme daarop geteekend te worden de opneminge .

3 ARA 3.01.43 inv. nr. 5775 Instructies van de Gecommitteerden Raden voor de 2 ingenieurs aangesteld in 1752. De 
Hollandse ingenieurs sinds 1647 waren resp.:G. Paen, 1647-1679; W. Paen Gz., 1679-1707; C. van Teijlingen, 1708-
1722; J. Vink, 1722-1737; J.P. Prevost, 1737-1762; J. Pierlinck, 1762-1782; C.J. van de Graaff, 1782-1784; A.J. de Bock, 
1782-1795; C.R.Th. Krayenhoff, 1796-1798.

4 Zie F. Westra, Nederlandse ingenieurs en de fortificatiewerken in het eerste tijdperk van de 80-jarige Oorlog, 
1573-1604, (Alphen a/d Rijn 1992) 94-95. L.J. van der Klooster, Archieven van de Contrarolleurs later 
Contrarollers-generaal van 'slands werken en fortificatiën in Holland, (1613) 1628-1795. Enkele vestingplans van 
Anthoniszn zijn bewaard gebleven, zie: Binnenlandse kaartenverzameling Hingman ARA 4.VTH nrs. 3212; 3229; 
3615.

5 ARA 1.01.19 Raad v. State inv. nr. 1525 (fol 112) Benoeming Jan Lenaerstszn. in 1595 tot fortificatie-meerster met 
opdracht tot "... t'ordonneren van nieuwe schantsen ende forten als repareren ende verbeteren van de oude 
fortificatiën, van steden, huijzen en de plaetsen in de Verenigde Nederlanden..."

6 Ook werden 1870 de plans en tekeningen uit de 16e-18e eeuw uit de liassen van de Raad van State door Hingman 
gelicht en opgenomen in de Binnenlandse kaartenverzameling; zie: 4.VTH inv.nrs. 3128-3802. Zie ook C. Koeman, 
Geschiedenis van de Kartografie van Nederland, Alphen aan de Rijn (1983), 72-75. Vermeldt diverse 
kaartenverzamelingen in het buitenland uit 16e-17e eeuw.
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Deze bestektekening werd voor de uitvoering van het vestingwerk op de bouwplaats in het bestek 
ingetekend door de ingenieurs in aanwezigheid van de aannemers en de controlleurs van de Raad 
van State. 7

Aangezien na de vrede van Munster van 1648 de Republiek betrokken raakte in zee-oorlogen met 
Engeland, werd in de defensie voorrang gegeven aan de versterking van de vloot boven het leger. 
Op de landsverdediging werd bezuinigd zodat er geen nieuwe vestingbouwwerken werden 
aanbesteed, en tevens weinig nieuwe vestingplans werden getekend. Omdat aanvankelijk in 
Republiek geen beroepsingenieurs werden aangesteld bij het Staatse leger, raakten de bestaande 
vestingwerken door gebrek aan onderhoud in verval, zoals bleek in het rampjaar 1672. Pas onder 
stadhouder Willem III kreeg de aanleg en versterking van de vervallen defensiewerken van de 
Republiek prioriteit en werd een omvangrijke vestingbouwprogramma opgesteld. In 1688 werd 
door de Raad van State een Directeur-generaal van fortificatiën aangesteld en belast met de 
uitvoering van de vestingwerken. Dit was het begin van de latere genie-dienst. Onder Directeur-
generaal baron Menno van Coehoorn (1641-1704) werd eind 17e eeuw de basis gelegd voor zowel 
een nieuw defensiestelsel van de Republiek als het korps militaire ingenieurs voor de uitvoering 
van militaire bouwwerken en het onderhoud van de vestingen.

Ondanks deze bouwactiviteit zijn slechts enkele vestingplans uit deze tijd bewaard gebleven, 
omdat er gebruik werd gemaakt van bestaande gedrukte kaarten waarop de vestingwerken en 
inundaties werden ingetekend. Doordat bovendien de wijze van oorlogsvoering was beperkt tot 
de belegering van de vestingsteden, werden er weinig nieuwe kaarten getekend. Niet zozeer de 
militairen maar veeleer de bestuurders hadden gedetailleerde plattegronden nodig voor 
administratieve controle op vestingwerken vanuit Den Haag. Voor de jaarlijkse inspecties van de 
grensvestingen door de Commissarrissen uit de Raad van State waren in 1661 voor generaliteit 
overzichtskaarten van de vestingen getekend, die ingebonden in twee banden op de 
inspectiereizen werden meegenomen tijdens de visitaties. Deze kaartboeken zijn echter niet 
bewaard gebleven in het Geniearchief, maar vermoedelijk als oorlogsbuit in 1795 naar Parijs 
afgevoerd. Ook van de Hollandse vestingen werd in opdracht van de Staten van Holland in 1662 
een kaartboek vervaardigd voor de inspectie van de vestingen, dat eveneens verloren is gegaan. 8

In 1714 werd het ingenieurs korps gereorganiseerd tot een landelijke fortifciatiedienst verdeeld in 
zeven departementen, waaronder de vestingen gelegen in de Zuidelijke Nederlanden die volgens 
het barrière-tractaat van 1713 door de Republiek werden bezet. Tevens werd de organisatie van het
ingenieurskorps opnieuw vastgesteld, waardoor de ingenieurs in een hiërarchisch dienstverband in
departementen onder de bevel kwamen te staan van Directeur-generaal van fortificatiën en de 
Raad van State.

Ook de vervaardiging van plans en tekeningen van de bouwwerken behoorde tot de taken van 
iedere ingenieur die volgens de instructie van 1714 werden verplicht tot het inzenden met de 
bestekken ter goedkeuring aan de Raad van . ..grondtekeningen, plans en profillen en uitrekeningen.. van 
de vestingwerken. De bestekken moesten in drievoud met kostenbegroting van het metsel-; 
timmer-; en schilderwerk worden ingediend bij de Raad van State, met een attest van 
bekwaamheid van de betrokken aannemers. Omdat deze instructies echter niet stipt werden 
nageleefd, raakten de vestingen na 1730 door slecht onderhoud weer in verval. 9

Ook de Raad van State, dat als bestuurslichaam toezicht hield over de defensie van de Republiek, 
was niet bij machte om haar controle-taak naar behoren uit te voeren. Tijdens de Oostenrijkse 
Successieoorlog in 1714-1748 had de Raad geen betrouwbare plans van de nieuw aangelegde 
fortificatie-werken in de frontieren en barrière-vestingen tot haar beschikking, terwijl de 
bestaande plans inmiddels verouderd en weinig accuraat en deffectueus waren.

7 Dibbetz., J., Groot militair woordenboek ('s-Gravenhage, 1740) 325-327.
8 Scholten, (1989), 34 en 134. Het betreft een kaartboek dat berust in Parijs bij de Service Hydrographique de la 

Marine, nrs. 174-175 uit 1661, waarvan op het ARA een foto-reproduktie aanwezig is.
9 ARA 1.01.19 R.v.State, inv. nr. 187 resolutie van 17-1-1714; en 2.01.14.02. Oorlog voor 1813 inv.nr.1294B.
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Hoewel de Directeur-generaal van de fortificatiën Hertell reeds in 1727 had voorgesteld om exacte 
plans van de aangelegde fortificatiën te laten maken, gaf de Raad pas in 1734 hiertoe opdracht. De 
ingenieurs werden gelast om nieuwe plattegronden van de vestingen met nieuwe fortificaties 
aangelegd sinds 1729 op perkament te tekenen, die in 1734-1737 werden ingezonden aan de Raad 
van State. Deze zogenaamde Plans van de Steden en Sterkten werden ingebonden en als legger 
bewaard bij de Raad in Den Haag. Ook de Hollandse vestingen werden in 1724-1727 opnieuw in 
kaart gebracht door de ingenieur Prevost. Met de nieuwe plans kon door de Raad van State echter 
de val van de zwakke barrière-vestingen en inname van Bergen op Zoom door de Fransen in 1744-
1748 niet worden verhinderd. 10

In 1748 werd het korps ingenieurs gereorganiseerd tot een zelfstandig legeronderdeel met een 
uitbreiding van taken, functies en bevoegdheden. Aangezien de barrière-steden in 1744-1748 
slechts van geringe betekenis waren gebleken voor de defensie van de Republiek, werd na 1750 de 
nadruk gelegd op de versterking van de vestingen langs de oost- en zuidgrens. Als gevolg van de 
uitvoering van vestingwerken door de ingenieurs nam ook de kaarten- en tekeningenproduktie 
toe. Ter controle van de militaire objecten in aanbouw en onderhoud had de Raad van State in 
1750 behoefte aan een aktueel en compleet overzicht van alle 'slandsgebouwen. Op voorstel van 
Directeur-generaal P. de la Rive (1701-1771) werden de ingenieurs opgedragen tot het ... doen 
formeren van deugdelijke plattegrondtekeningen van 'slandsgebouwen . In 1752-1753 werden uit de 
vestingen door de ingenieurs 27 banden opgestuurd met bouwtekeningen en memories waarin 
stond aangegeven wie onderhoudsplichtig was, de stad of de Generaliteit. 11

Met deze tekeningen en de nieuwe vestingplans uit 1734 had de Raad van State na 1753 een 
overzicht van alle 'slandsgebouwen die zich in de vestingen bevonden. De bouwtekeningen 
ingebonden in boekwerken dienden als een soort van legger voor de controle van de bestekken, 
kostenbegroting, aanbestedingen door de Raad zonder dat hiervoor aparte bestektekeningen 
nodig waren. Dit betekende dat na 1752 aanvankelijk weinig bestektekeningen werden 
vervaardigd. Deze leggers met tekeningen waren wellicht doelmatig als controle-instrument voor 
de Raad van State in Den Haag, maar niet praktisch voor de uitvoering van de ingenieursdienst in 
de vestingen. Omdat bij uitzondering tekeningen bij de bestekken werden getekend, had dit tot 
gevolg dat werkuitvoering van nieuwbouwwerken in de bestekken zeer uitgebreid werden 
omschreven, zodat deze tenslotte voor aannemers onduidelijk ofwel duyster en onverstaanbaar 
waren geworden. Op voorstel van Directeur-generaal Carel Du Moulin (1727-1793) werd daarom in 
1780 besloten dat de ingenieurs tekeningen ter opheldering van de bestekken moesten maken. 
Voor zowel nieuwe vestingwerken van enig belang en gehele vernieuwing of reparatie van 
bestaande vestingwerken dienden de ingenieurs: [...] bij de bestekken daarvan te formeren, te voegen de 
noodige Plans of Tekeningen Figuratief, mits uit die bestekken selve blijken sal, dat die Tekeningen tot beetere 
informatie van de Aannemers noodig zijn, en de volumineusheid der bestekken daar door inderdaad is verkort[...]
. 12

Aanvankelijk kregen de ingenieurs een vergoeding voor dit extra tekenwerk wat de 
tekeningenproduktie stimuleerde. Hoewel deze toelage in 1789 weer werd afgeschaft door de 
Raad van State wegens bezuiniging, had inmiddels het tekeningengebruik definitief intrede 
gedaan onder de ingenieurs, en in het vervolg werden plans en tekeningen bij de bestekken 

10 OSPV B562 Brielle; G1 Geertruidenberg; H67 Heusden; K1 Klundert; M12 Muiden; S2 Nieuwpoort; S52 
Schoonhoven. ARA 4.OMM inv. nrs. 351-356 Plaens van Staats-Brabant; Staats-Vlaanderen; Namen; West-
Vlaanderen; Wedde-en Westwoldingerland; Overijssel en Nijmegen tot Breda. ARA 1.01.19 Raad v. State resolutie 
van 19-4-1734. ARA 3.01.43 Contrarolleur-Generaal: inv.nr. 2, res. van 20 april 1696; 4.VTHR 652 Kaartboek van de 
Hollandse fortificaties uit 1698. Scholten, 51-52.

11 ARA 4.OPG inv. nrs. B 47 Bellingwolde; B 90 Bergen op Zoom; B 39 Bourtange; B 185 Breda; K 2 Kampen; K 8-9 
Coevorden; D 97 Doesburg; G 113 Westervoort; G 157 Grave; H 20 Hasselt; H 24 Hulst; L 1 Nieuwe Schans; M 1 
Maastricht; N 41 Nijmegen; S 3 Sas van Gent; S 33 Stevensweert; S 34-35 Sluis; S 64 Steenbergen; V 35 Venlo; Z 1 
Zwolle; Z 11 Zutphen. ARA 1.01.19 R.v. State inv. nr. 281 resolutie van 31-12-1751.

12 ARA 1.01.19 Raad v. State inv. nr. 342 resolutie van 7-6-1780; inv. nr. 368 resolutie 13-10-1789.
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getekend. Deze tekeningen-instructie was een van de weinige hervormingsvoorstellen van Du 
Moulin, die eind 18e eeuw werd aangenomen ter verbetering van de uniformiteit, organisatie en 
werkwijze van de ingenieursdienst.

Een ander voorstel van Du Moulin betrof de invoering van uniforme tekeninstructies voor 
vestingplans en kaarten bij de genie. Omdat in de Republiek geen centrale dienst voor de 
topografische kartering bestond, zoals de Service Géographique de l'Armée in Frankrijk, waren er 
geen een uniforme kaarten van het gehele Nederlandse grondgebied voor handen. Pas vanaf 1747 
werd onder Willem IV begonnen met de militaire kartering van de grenzen (frontieren) van de 
Republiek door de genie-ingenieurs Hattinga en Hottinger. Aangezien de wijze van oorlogsvoering 
was veranderd van de belegering van vestingen in krijgsverrichtingen over een groter gebied, was 
in de 18e eeuw behoefte aan uniform kaartmateriaal van zowel de vesting als het hele 
operatieterrein, en de linies van de Republiek.

In 1775-1786 kwam Du Moulin met voorstellen voor de uniforme kartering en opleiding naar 
voorbeeld van de ingénieurs-géographes. Hoewel deze hervormingen niet werden ingevoerd 
tijdens de Republiek, werden vanaf 1788 ingenieurs belast met kartering van de grensgebieden. 
Een andere instructie van Du Moulin voor het op uniforme wijze tekenen van vestingplans met de 
reliëf-en terreinweergave in een omtrek van 1 km. rond de vesting werd niet ingevoerd. 13

Bij de karteringen werd de uniforme topografisch tekenmethode gevolgd van ingenieur J. F. 
Schouster (1721-1801). Deze nieuwe plans kon de val van de vestingsteden in 1793-1795 niet 
worden verhinderd, als deze werden verdedigd door ingenieurs zoals Schouster, die in 1793 Breda 
en in 1794 's-Hertogenbosch zonder veel verzet capituleerde. 14

2. 1795-1813 de Bataafs-Franse tijd.

2. 1795-1813 DE BATAAFS-FRANSE TIJD.
2.1 Het Korps ingenieurs en de Fortificatiedienst tijdens de Bataafse Republiek 1795-1806.

2.1 HET KORPS INGENIEURS EN DE FORTIFICATIEDIENST TIJDENS DE BATAAFSE REPUBLIEK 1795-1806.
Na de Bataafse revolutie van 1795 werd de fortificatiedienst voorlopig op oude voet voortgezet 
maar door het Comité tot de algemene zaken van het bondgenootschap te lande, belast met 
defensiezaken, onder bevel geplaatst van de patriotse ingenieur H. van Hooff (1740-1809). De 
ingenieurs verrichtten dezelfde werkzaamheden betreffende de vestingbouw en tevens...de 
vernieuwingen, reparatien als onderhoud alsmede bestier over 'sLands gebouwen, bruggen, 
sluizen etc... De continuïteit blijkt uit de voorschriften van vóór 1795 die grotendeels van kracht 
bleven voor de ingenieursdienst, aangevuld met nieuwe instructies.

Een van de hoofdtaken van het nieuwe bewind was de reorganisatie van het leger, dat naar Frans 
model werd onderverdeeld in infanterie, cavalerie en artillerie. De genieingenieurs maakten 
aanvankelijk geen deel uit van de landmacht, totdat op voorstel van het Comité te Lande in juli 
1795 de nieuwe organisatie van het Korps Ingenieurs, onder een nieuwe naam het Corps de Genie, 
werd vastgesteld. Door deze reorganisatie werd de fortificatiedienst ingekrompen, mede door de 
afstand van Staats-Vlaanderen, Maastricht en Venlo aan de Franse zusterrepubliek bij het 
vredesverdrag van mei 1795. Hierdoor werden de vestingen in de zuidelijke departementen 
opgeheven, zodat vijf departmenten overbleven: - Bataafs Brabant; -Neder-Maas; IJssel; de Waal 
tot de Zuiderzee en Wedde en Westwoldingerland. Deze departementen en het ingenieurs Corps 
de Genie stond onder leiding van de Directeur-generaal van fortificatiën Van Hooff.

13 ARA 4. OMM Algemeen 33 Memorie over het opmaken der Plans van Vestingen, 1775. Scholten, 1989, 147-148.
14 ARA 4. OMM Algemeen 33 Memorie over het opmaken der Plans van Vestingen, 1775. Scholten, 1989, 132-135. 

Meijgaard, C.H. van, (1995) 83-87. Na de overgave van Breda werd Schouster ontslagen maar hij kreeg in 1794 
gratie van Willem V en het commando over Den Bosch.
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De samenstelling van het ingenieurskorps veranderde drastisch na 1795 doordat meer dan de helft 
van de genie-officieren wegens Oranjegezindheid vertrok of werd gepensioneerd. Binnen drie 
weken dienden de ingenieurs het Comité te verzoeken om herplaatsing, ontslag of pensioen. 15 Dit 
leidde tot een leegloop bij het korps omdat het nieuwe bewind slechts de patriotse officieren uit 
het Staatse leger recruteerde voor de Bataafse armee dat werd gezuiverd van de prinsgezinde 
officieren. Aangezien de meeste ingenieurs uit het Staatse leger hun aanstelling dankten aan de 
stadhouder, was het meerendeel Oranjegezind gebleven en velen weigerden de eed van afkeer van
het stadhouderschap en namen ontslag uit de militaire dienst. Een aantal oud-ingenieurs sloten 
zich aan bij de Oranjegezinde troepenmacht Rassemblement en later bij de Dutch Brigade 
opgericht in 1799. Na de reorganisatie en zuivering kampte het korps met een onderbezetting 
omdat de werving van extra ingenieurs in 1795-1798 mislukte. 16

In 1798 vond personeelsuitbreiding plaats door de integratie van de Hollandse fortificatiën. 
Ondanks de bestuurscentralisatie was de Hollandse fortificatiedienst na 1795 blijven voortbestaan,
en onder het bevel geplaatst van de patriot C.R. Th. Krayenhoff, ter vervanging van de 
Oranjegezinde ingenieur A.J. de Bock.

Sinds de 80-jarige Oorlog beschikte Holland over een aparte fortificatiedienst, die door de 
gewestelijke autonomie niet onder de Generaliteit maar onder de Staten van Holland 
ressorteerde. De Hollandse Fortificatiën waren onderverdeeld in de vestingwerken langs de 
Hollandse en Zeeuwse kusten, en de Departementen van de Grote - en Kleine Fortificatiën, en 
stond onder bevel van een Contrarolleur-generaal die tevens lid was van het Staatse legerkorps 
van ingenieurs. Door de centralisatiepolitiek van de unitarissen die in 1798 de eenheidstaat 
proclameerden, werd tenslotte de Hollandse fortificatiedienst opgeheven, en als het Departement 
van de Krammer en de Biesbos een onderdeel van de Bataafse defensie-organisatie. Bij deze 
integratie werden de vestingen op de Zeeuwse eilanden bij Bataafs Brabant ingedeeld, terwijl 
Voorne en Goedereede en de Hollandse kust van Hoek van Holland tot Texel bij dit nieuwe 
departement gevoegd, dat onder bevel stond van Krayenhoff. 17

Door de Franse alliantie in buitenlandse politiek werd tijdens de Bataafse Republiek in 1795-1800 
aan de landsverdediging prioriteit gegeven en werden nieuwe vestingwerken aangelegd. Hiervoor 
gebruikte men de vestingplans van de opgeheven Raad van State en Staten van Holland die 
verouderd en onbruikbaar waren geworden. Aanvankelijk werden in 1795-1796 van de oude 
vestingplans, die waren ingeleverd door de ontslagen ingenieurs, kopieën vervaardigd door de 
kaartbeheerder Van Westenhout, waarop de nieuwe vestingwerken werden ingetekend. Al spoedig
kwamen hierbij grote onderlinge verschillen aan het licht door afwijkend schaalgebruik van oude 
plans, waarop het Comité in 1797 besloot tot invoering van nieuwe uniforme teken-instucties. De 
oude generaliteitschaal werd vervangen door een nieuwe uniforme schaal, die de ingenieurs 
moesten naleven in het formeren van plans en kaarten. Deze schaal van 1:14.400 (100 Rijnlandse 
Roeden op een duim) was reeds in 1775 voorgesteld door Du Moulin maar werd pas in 1797 
verplicht voorgeschreven.

Behalve de schaal werd in 1799 door Van Hooff ook een nieuwe tekeninstructie speciaal voor de 
vervaardiging van vestingplans ingevoerd. Volgens deze instructie moesten de ingenieurs de 
nieuwe fortificatie-werken aangelegd sinds 1798 in kaart brengen, met profielen, waterpassing en 
gedetailleerde terreinopnames voor het stellen van inundaties. Bij deze nieuwe plans werden 

15 Volgens de naamlijst van het korps opgesteld door het Comite, bleek dat van de 92 ingenieurs die in 1794 in 
Staatse dienst waren, er slechts 31 in dienst waren getreden van het Bataafse leger.

16 Meijgaard, 1995, 36-37. Het betrof o.a. de ingenieurs: C. Schuller; F.T. Guichenon de Chastillon; J.H. Hottinger; A.W.
de Petit; J.A.E. de Veye; C. Engelhardt; C. van Sorgen; W.J. Blanken; A.J. de Bock; J.C. Spengler; en J.H. Voet, later 
directeur van de KMA. In 1795 bleven 46 ingenieurs in dienst op een totale sterkte van 72 man.

17 Ibid. 33-35. De Grote fortificatien bestond uit de vestingen Brielle, Hellevoetsluis, Geertruidenberg, Klundert, 
Heusden, Woudrichem en Gorinchem. Het Kleine departement betrof de vestingen Naarden, Muiden, Weesp, 
Woerden, Oudewater, Schoonhoven en Nieuwpoort.
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memories opgesteld over de historie en de verbetering van de defensie met inundaties. De 
ingenieurs dienden van de plans en stukken een brouillon-exemplaar en twee net-exemplaren te 
tekenen. 18

Na de Engels-Russische invasie van Noord-Holland van 1799 besloot het Bataafse Uitvoerend 
Bewind in 1800 tot de versterking van het leger en aanstelling van extra genie-ingenieurs voor de 
vestingwerken in Noord-Holland. Uit personeelsgebrek werden hiervoor ook fortificatie-
opzichters, architecten en stadsfabrieken aangenomen ter assistentie van de ingenieurs. De 
verhoogde bouwactiviteit gaf een toename van het aantal adspirant-ingenieurs dat een militaire 
carrière ambieerde. In tegenstelling tot onder het Stadhouderlijk bewind was selectie niet 
gebaseerd op afkomst maar op capaciteit en scholing. Onder Van Hooff werd in 1797 een strenger 
toelatingsbeleid van kracht voor het korps, waarbij de ingenieurs op bekwaamheid werden 
gerecruteerd. De adspirant ingenieur diende theoretische kennis van de oude en nieuwe 
vestingbouwkunde, de civiele bouwkunde en de vijf bouworden te beheersen, wat aan de hand 
van zelf vervaardigde tekeningen werd geëxamineerd. De adspirant ingenieur moest op het 
examen een tekening kunnen overleggen van een huis .. . soo in zijn plattegrond, façade als doorsnede. ..

Bovendien dienden de kandidaat-ingenieurs de Hollandse en Franse taal te beheersen, en een jaar 
als cadet te hebben gediend. 19

Voor de opleiding werden reeds in 1795 vier Militaire of Artilleriescholen opgericht voor het 
onderwijs aan zowel de artillerie-cadetten als adspirant-ingenieurs en mineurs en sappeurs te Den
Haag, Zutphen, Breda en Deventer. Het onderwijs in de genievakken werd in 1800 geconcentreerd 
in een aparte genie-school te Zutphen, die in 1805 werd samengevoegd tot een opleiding voor 
zowel de artillerie als genie- en waterstaatingenieurs te Amersfoort. Tot de eerste lichting 
behoorden de zoon van de Directeur fortificatiën Van Hooff jr. en de beide zonen van Krayenhoff. 
Vanaf 1801 werden de ingenieurs uitsluitend gerecruteerd uit de afgestudeerden van deze school. 
Het tekenonderwijs dat aan de adspirant-ingenieurs werd gegeven door handtekenmeester deed 
een uniforme stijl van in de vestingplans ontstaan. De leerlingen kregen onderwijs in de Fortificatie-
, Situatie - en Handtekenkunst [...] teneinde alle élèves tot eene gelijke Methode op te leiden, en dus de Kaarten 
naar eene gelijke smaak getekend worden . Hoe belangrijk dit tekenonderwijs was in de opleiding blijkt 
uit de instructie dat jaarlijks de tekeningen van elke cadet ter beoordeling aan de minister van 
Oorlog moesten worden ingezonden. 20

Door de bestuurscentralisatie werd in 1803 een Bureau de Genie opgericht door de Staats-
secretaris of minister van Oorlog, dat belast werd met het toezicht over de fortificaties, militaire 
gebouwen en het personeel. Aan de Staats-secretaris was tevens zowel de kaartproduktie als het 
kaartbeheer opgedragen, met de taak om voor het Staatsbewind en de militaire autoriteiten te 
laten ontwerpen: De plans van Defensie, veldtochten [...] mede het laten vervaardigen en in orde houden van 
kaarten, plans en tekeningen tot de Defensie te Lande betrekkelijk... 21

In 1803-1805 werd de landsverdediging ondergeschikt aan de invasieplannen van Engeland van 
Napoleon, die de Bataafse Republiek verplichtte tot de levering van schepen en troepen. Op de 
defensie van de Bataafse Republiek werd onder het bewind van raadspensionaris 
Schimmelpenninck bezuinigd waardoor in 1805 diverse vestingen werden opgeheven. Met 
uitzondering van de vestingwerken rond Amsterdam die in 1805-1810 onder leiding van 
Krayenhoff stand kwamen, waaruit later de Stelling van Amsterdam ontstond. 22

18 ARA 4. OMM N 72 Memorie van 30-12-1799 van Van Hooff aan Agent van Oorlog. ARA 2.01.14.01 Comité te Lande 
inv. nr. 19 Resolutie 10-8-1797 nieuwe schaalgebruik. Zie OPV B85; B115; B121; B274; B278; H2; H26; K5B; Z27.

19 ARA 2.01.14.02 Oorlog voor 1813 inv.nr. 1294B. ARA 4. OMD 208-209. Gunkel en Van de Graaff.
20 ARA 2.21.102 Collectie Krayenhoff, inv. nr. 121. "Instructie voor den Directeur en Chef van de Theoretische en 

Praktische Militaire Scholen", art. 39, 11 oktober 1805. 2.01.14.02 Oorlog voor 1813 inv. nr. 1272 instructie van 23 
september 1800 voor de directeur van het Ingenieur-School te Zutphen.

21 ARA 2.01.14.02 Oorlog inv.nr. 1278 Instructie Staatssecretaris van Oorlog, 31-5-1803 nr. 75 art. 30.
22 OPV inv. nrs. A45-A61; A63; A65-A115.
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2.2 Fortificatiedienst tijdens het Koninkrijk Holland 1806-1810 en het Keizerrijk, 1810-1813.

2.2 FORTIFICATIEDIENST TIJDENS HET KONINKRIJK HOLLAND 1806-1810 EN HET KEIZERRIJK, 1810-1813.
Tijdens het Koninkrijk Holland 1806-1810 werd door koning Lodewijk Napoleon naar Frans 
voorbeeld in 1807 de Artillerie en Genie samengevoegd tot een legerkorps onder leiding van 
inspecteur-generaal C.R.Th. Krayenhoff (1758-1840). Krayenhoff kreeg tevens de leiding van het 
Depôt-generaal van Oorlog dat naar Frans voorbeeld in 1806 werd opgericht speciaal voor de 
militaire kaartproduktie (zie hoofdstuk 4.2). Behalve topografische kaarten werden bij het Depot 
door Geografische ingenieurs ook vestingplans getekend, die volgens nieuwe instructie werden 
vervaardigd. De instructie uit 1797 voor uniform schaalgebruik werd uitgebreid met nieuwe 
schalen van achtereenvolgens 1:14.400 (100 Rijnlandse roeden op een duim) voor detailkaarten, en
kleinere schalen van 1:28.800 (200 Rijnlandse r.) en 1:57.600 (400 Rijnlandse r. )voor minder 
gedetailleerde karteringen. Voor het opnemen van vestingwerken werd een nieuwe schaal van 
1:2.880 (20 Rijnlandse r. op een duim) voorgeschreven voor de vervaardiging van de vestingplans.

Naast topografische kartering hadden de geografische ingenieurs tevens tot taak de 
astronomische plaatsbepalingen, geodetische opmetingen, waterpassingen en het verzamelen 
van statistische gegevens van de regio's die werden gekarteerd in zogenaamde Topografische 
Memories. Tevens konden ingenieurs worden gedetacheerd bij het veldleger om de kaarten en 
plans te bewaren en te kopiëren, en de legerkampen, marsen, terrein verkenningen en slagvelden 
in kaart te brengen voor de militaire bevelhebbers.

Aangezien de kaarten en vestingplans vanwege militair belang onder de geheimhoudingsplicht 
vielen, werden deze niet in druk uitgegeven. Zelfs werd het de ingenieurs verboden om minuut- of 
kopiekaarten die zij hadden getekend onder zich te bewaren. 23

Door de inlijving bij Frankrijk in 1810 gingen deze Hollandse legeronderdelen respectievelijk op in 
het Franse Corps Imperiale du Génie en het Depot de la Guerre. Tijdens het Franse bewind is 
slechts weinig gerealiseerd van de grootschalige militaire vestingbouwwerken die in deze tijd 
werden ontworpen, met uitzondering van de stellingen van Den Helder en Amsterdam.

2.3 De vestingbouw in de Bataafs-Franse tijd 1795-1813.

2.3 DE VESTINGBOUW IN DE BATAAFS-FRANSE TIJD 1795-1813.
Door het bondgenootschap met Frankrijk na 1795 raakte de Bataafse Republiek in conflict met 
Engeland en Pruisen, zodat in het defensiebeleid prioriteit werd gegeven aan de versteking van de 
kust en langs de oostgrens, en niet langs de zuidgrens. In de Bataafs-Franse tijd werd de 
defensiestrategie gebaseerd op verdedigingslinies waarin versterkte steden werden verdedigd 
door inundaties, die na 1795 werden uitgebreid en verbeterd. Samenvattend werden tijdens de 
Bataafse Republiek van 1795 tot 1805 de volgende vestingwerken versterkt of uitgebreid tot linies:

De Linie van Wedde en Westwoldingerland in het Noordoosten:

DE LINIE VAN WEDDE EN WESTWOLDINGERLAND IN HET NOORDOOSTEN:
Reeds in 1796 kwamen onder leiding van Van Hooff vele vestingwerken tot stand in de 
noordoostelijke provincies. In Groningen werd ten oosten van Bourtange de linie van Abeltjeshuis 
aangelegd, als onderdeel van de Eemslinie. Tussen Bourtange en Coevorden werden in 1798 de 
redoute Barnflair of Klooster Ter Apel aangelegd, ten zuiden van Ter Apel ter versterking van de 
Eemslinie. 24

In Drenthe werd in 1798-1800 ten noorden van Emmen een redoute de Emmerschans 
opgeworpen, en de vesting Coevorden aan de oostzijde versterkt door de redoute Katshaar 
volgens een ontwerp van Van Hooff. 25

23 ARA 2.13.45 inv.nr. 3305 Instructie voor de Géographische Ingenieurs bij het Depôt-Generaal van Oorlog van het 
Koninkrijk Holland, d.d. 4-3-1808. ARA 4.OMM N115.

24 OPV B182 en B184; B38 en B39.
25 OPV E 9, K71-K72.



4.OPV Oorlog / Plans Vestingen 19

In 1799-1800 werd in Overijssel vestingwerken aangelegd voor de inundatie van Coevorden ten 
noordoosten van Gramsbergen en ten noorden en zuiden van Hardenberg aan de Vecht, de 
Loozer- en Venebrugerlinies. 26

IJsselinie.

IJSSELINIE.
In de vestingen Doesburg, Zutphen en Deventer werden langs de IJssel versterkingen aangelegd in 
1796-1799, maar door geldgebrek stagneerde een aantal werken zodat de inundatie tussen 
Doesburg en Zwolle niet werd voltooid voor 1803. Bij Zutphen werd de Linie genoemd naar Van 
Hooff in 1803 aangelegd. 27

Grebbelinie.

GREBBELINIE.
Op basis van de linie die in 1792-1793 was aangelegd tussen de Gelderse Vallei en Rhenen, werden 
in 1799-1800 plannen uitgevoerd ter verlenging van deze linie naar de Neder-Betuwe door de 
aanleg van een inundatielinie tussen de Ochten en Dodewaard. De Grebbelinie werd in 1799 
versterkt met de diverse vestingwerken en de Linie van Juffrouwwijk 28

Linie van Beverwijk.

LINIE VAN BEVERWIJK.
De veldwerken die hier in 1799 waren aangelegd om de opmars van de Engelse en Russische 
troepen naar Amsterdam te stuiten, werden na de Bataafse overwinning op de geallieerden legers 
tot een definitieve linie uitgebouwd. Reeds in 1800 werden met spoed volgens de plannen van 
Krayenhoff 26 lunetten tussen de Noordzee bij Wijk aan Zee en Wijkermeer bij Beverwijk dwars 
door Noord-Holland aangelegd. Toen na voltooiing een nieuwe invasie uitbleef, raakte de linie 
spoedig overbodig en werd buiten onderhoud gesteld. 29

Hollandse Waterlinie.

HOLLANDSE WATERLINIE.
Ook deze linie werd na 1795 gehandhaafd en versterkt en uitgebreid onder Krayenhoff met de 
Linie van Ter Aa, werken bij Breukelen, nieuwe Linie van Linschoten en tussen Oudewater en 
Montfoort. Het plan van Krayenhoff om Utrecht binnen de Hollandse Waterlinie op te nemen, 
werd echter afgewezen. 30

Kustdefensie en positie van Den Helder.

KUSTDEFENSIE EN POSITIE VAN DEN HELDER.
De kustdefensie bij Den Helder en langs de Hollandse kust werd na 1800 versterkt met 
verschillende batterijen tegen invasie vanuit zee zoals in 1799. Behalve de Linie van Beverwijk werd
de in de Kop van Noord-Holland bij de Zijpe en de Kamperduinen in 1800 versterkingen 
aangelegd. Naar aanleiding van de strijd in 1799 om de marinehaven van Den Helder werden 
verschillende defensieplannen in 1799-1801 opgesteld, die pas na
1803 bij hervatting van de oorlog werden uitgevoerd met de omwalling van Den Helder en aanleg 
van kustforten.

Vervolg.

VERVOLG.
Na de hervorming en de hausse in de vestingbouw van de Bataafse tijd na 1795, werd onder raads-
pensionaris Schimmelpenninck in 1805 bezuinigd op landsverdediging Hierdoor werden een aantal
de vestingen die na. 1795 waren verstrekt of nieuw aangelegd, verlaten en ontmanteld of gesloopt.

26 OPV H 6-9; H13A.
27 OPV D88; Z33.
28 OPVG G207; G231; G252.
29 OPV B160; OSPV B18; OPV S37-S70.
30 OPV HH 719; H784; H790; H794 en H800.
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In 1805 werd de defensie van de Republiek geconcentreerd op de Grebbe- en Hollandse Waterlinie 
en de kust- en zeegaten, en Amsterdam. Rondom de hoofdstad werden de dorpen Amstelveen, 
Ouderkerk en Diemen verstrekt, nieuwe posten aangelegd te Diemerdam, Sparendam, 
Duivendrecht de Liebrug en het Penningsveer en werden langs weerszijden van het IJ en op de 
ringdijk van de Buikslotermeer batterijen ingericht. Hieruit ontstond later de Stelling van 
Amsterdam. 31

Onder Lodewijk Napoleon werd in 1806-1809 de sanering van het Bataafse vestingstelsel 
voortgezet met de ontmanteling van de volgende vestingen:

Nieuwpoort, fort St. Andries, Arnhem, Nijmegen met Knodsenburg, Deventer, Doesburg, Zwolle, 
Kampen en Hassel. De forten Pannerden en Geldersoord werden in beheer overgedragen aan de 
Waterstaat. De linie van Beverwijk en door de Neder-Betuwe werden verlaten evenals de 
Brabantse linie met uitzondering van Bergen op Zoom, Breda, Den Bosch en Grave. Het voorstel 
van Lodewijk Napoleon om ook de Grebbelinie en vestingen in de Hollande Waterlinie te verlaten, 
kon geen instemming krijgen van zijn broer Napoleon Bonaparte die deze linies als essentieel 
onderdeel van defensiestelsel wilde handhaven. 32

Na de inlijving bij Frankrijk werden door de keizer de verlaten linies van Beverwijk, de Grebbe en 
door de Neder-Betuwe hersteld, en geen vestingen ontmanteld. Napoleon's defensieplannen voor 
het Nederlandse departement waren gericht op de versterking van de kust van Den Helder tot de 
Scheldemond en de Hollandse Waterlinie aan de landzijde. De kustdefensie werd versterkt op het 
eiland Goeree-Overflakkee met nieuwe fort Duquesne bij Ooltgensplaat en het tegenoverliggende 
fort De Ruyter bij Willemstad. Deze forten waren volgens een frans standaardmodel ontworpen en
in 1811 gebouwd. 33 Tussen Willemstad en fort Ruyter werd in 1812 een derde torenfort genaamd de
"batterie 1'Enfer" ofwel De Hel aangelegd.

Tijdens zijn bezoek in mei 1810 inspecteerde keizer Napoleon de positie van Vlissingen, en gaf 
opdracht tot de verbetering van de defensie met een groot aantal nieuwe werken. Het oude fort 
Rammekens werd in 1811 verbouwd en de Vlissingen werd met twee nieuwe forten uitgebreid, 
Montobello (latere de Nolle) aan de westzijde en fort St. Hilaire (na 1813 De Ruyter) aan de 
oostkant. Tussen dit laatse fort en Rammekens kwam een kustfort Lacoste (Zoutman). Ook bij 
Breskens aan de Schelde werden nieuwe kustforten aanbesteed die echter voor eind 1813 niet 
werden voltooid. 34

Tijdens zijn tweede inspectiereis door Holland in 1811 gaf de keizer opdracht tot de versterking van 
de kustdefensie bij Den Helder en van de verdedigingslinie rond Amsterdam De franse plannen 
voor Den Helder bestonden uit de aanleg van een marinehaven omringd door een fortificatielinie. 
Hiervoor werden de volgende kustforten aanbesteed: Lasalle (na 1813 Erfprins) ten westen, 
Dufalga, 1'Ecluse (Driks Admiraal), Dugommier (Oostoever) en Morland (Kijkduin) bij Huisduinen. 
Op Texel werd de Oude Schans in 1811 versterkt met nieuwe bastions, die in 1812 gereed kwamen. 
De forten rond Den Helder werden onder Willem I na 1813 afgebouwd. 35

Na de inspectie van de stelling van Amsterdam en van Naarden en Muiden raakte de keizer 
overtuigd van de inundaties als defensiemiddel en besloot op advies van Krayenhoff tot de aanleg 
van een waterlinie van Naarden naar Gorinchem. Deze linie zou de nieuwe noordgrens van het 
keizerrijk worden, maar na het vertrek van de keizer kwam er weining terecht van deze plannen 

31 OPVA 45-A 51.
32 ARA 4. OMM Memorie N 115 Gescheidkundig overzicht van hetgeen in Nederland is verricht met betrekking tot 

een algemeen stelsel van verdeding [...] sedert het jaar 1806, door J. W. van Sijpesteijn, 1851. Meijgaard, 1995.
33 ARA OPV O 17 en O 19.
34 OPV V 63-V 68; V 89-V 96 en V 101-V 107.
35 OPV H 51; H 60-H 60; H 67; H 72- H 73; T 10B-10C; T 17.
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doordat de Franse ingenieurs geen vertrouwen hadden in het Hollandse inundatie-systeem. 
Krayenhoff's plannen uit de Franse tijd werden pas onder Willem I na 1815 uitgevoerd door de 
aanleg van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. 36

2.3 1814-1940 De vestingplans van defensiewerken van de Genie-dienst van het departement van Oorlog.

2.3 1814-1940 DE VESTINGPLANS VAN DEFENSIEWERKEN VAN DE GENIE-DIENST VAN HET DEPARTEMENT
VAN OORLOG.
Na 1814 werd onder koning Willem I het korps ingenieurs in 1814 als technisch wapen belast met 
de aanleg en onderhoud van de vestingwerken en de militaire gebouwen. De taken en 
bevoegdheden van het korps onder directie van Inspecteur-generaal Krayenhoff werden sterk 
uitgebreid door de Wet op de militaire 'slandsgronden en gebouwen van 1814. Volgens deze wet werden 
alle militaire gronden en gebouwen die sinds 1760 in gebruik waren geweest bij de fortificatiën 
onteigend tot Staatsdomein. Tevens werd een bouwverbod in de omtrek van ca. 1 km rond 
vestingen afgekondigd waarop ingenieurs controle uitoefenden. In 1853 werd deze wet vervangen 
door de Verboden Kringenwet die tot 1963 van kracht bleef. 37

Na de vereniging in 1815 met België werd de genie-dienst uitgebreid tot de 14 Zuid-Nederlandse 
vestingsteden die tot de afscheiding in 1830 in beheer en onderhoud waren van de Hollandse 
genie-ingenieurs. 38

Als Inspecteur-generaal kon Krayenhoff zijn ontwerpen uit de Franse tijd voor een nieuw 
defensiestelsel na 1815 onder Willem I realiseren. Volgens de nieuwe strategische inzichten werd 
vanaf 1815 een nieuw defensiestelsel aangelegd bestaande uit een reeks van vestingen in linies 
(IJssel-en Grebbelinie; Stelling van Amsterdam en de Nieuwe Hollandse Waterlinie) ter verdediging
van West-Nederland. De Nederlandse defensie, die sinds de 80-jarige Oorlog gebaseerd was 
geweest op vestingen en de onderwaterzetting van het omringend gebied, werd ook na 1815 
volgens dit principe ontwikkeld en ingericht.

Na voltooiing van de zogenaamde Nieuwe Hollandse waterlinie in 1815-1824 kregen de genie-
ingenieurs tevens het beheer over de inundatiemiddelen zoals sluizen, bruggen, dijken en duikers 
aangelegd door de Waterstaatsingenieurs.

In 1840-1860 werd de defensie van de Nieuwe Hollandse Waterlinie vervolmaakt door de aanleg 
van bomvrije torenforten, o.a. te Asperen, Everdingen, Honswijk. Na oplevering bleken de torens 
reeds verouderd door de technische ontwikkeling van de artillerie en niet bestand tegen het 
getrokken geschut met grotere vernietigingskracht, zodat verbouwing door de Genie noodzakelijk 
was. 39

Na 1874 werd de bouw van nieuwe bomvrije onderkomens noodzakelijk door de nieuwe 
defensiestrategie van verspreide legering van de troepenmacht in het vestingstelsel. Het 
betekende tevens de ontmanteling en sloop van een groot aantal vestingen die na 1874 geen 
onderdeel meer waren van het nieuwe vestingstelsel zoals bijvoorbeeld Deventer, Zutphen, 
Nijmegen, Grave, Groningen en Den Bosch.

36 Schukking, 1951, ARA 4. OMM H200. Correspondance de Napoléon I-er, XXII, nr. 18194, "La ligne de Naarden à 
Gorcum doit donc être considérée comme la vraie ligne de L'empire."

37 A. van der Woud, Het lege land: de ruimtelijke orde in Nederland 1798-1848 (Groningen 1987) p.470-477.
38 Betrof de vestingen te Ath; Antwerpen; Bergen (Mons); Charleroi; Doornik; Hoei; Ieperen; Luik; Luxemburg; 

Namen; Dinant; Meenen; Nieuwpoort; Oostende; Philipeville. De vestingplans van deze Belgische steden uit 
1814-1830 zijn gedeeltelijk bewaard gebleven op het ARA in het archief van de Topografische Dienst: ARA 4. TOPO
inv. nr. 4.1. In 1953 werd een aantal kaarten en tekeningen aan het ARA te Brussel overgedragen, zie hiervoor de 
lijst uit 1978 toegang nr. 2.23.03.

39 ARA 4. OPG A396 Asperen; E40-E41 Everdingen; H89-H92 Honswijk; H115 Vuren; N144-N148 Nieuwersluis; U34-
U35 Uitermeer.
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Na 1885 werd onder invloed van de technische ontwikkeling in de artillerie en de uitvinding van de 
brisantgranaat door de genie een nieuwe type forten gebouwd bestand tegen artillerie-aanvallen, 
gekenmerkt o.a. door toepassing van beton, gietstalen geschutkoepels en bomvrije onderkomens 
zoals in de Stelling Amsterdam en rond Utrecht.

Na de voltooiing van de Stelling Amsterdam aan het eind van de Eerste Wereldoorlog werden van 
1918 tot 1935 onder invloed van bezuinigingen op de defensie geen nieuwe vestingbouwwerken 
uitgevoerd. De genie-dienst beperkte zich tot het onderhoud en de verbetering van kazernes en de
inundaties in de Vesting Holland, die in 1922 werd gevormd door aaneensluiting van de Stelling 
Amsterdam, de Nieuwe Hollandse Waterlinie en de stellingen monden van de Maas, het 
Haringvliet en het Hollands Diep. Pas vanaf 1935 werden nieuwe vestingbouwwerken uitgevoerd 
zoals betonnen kazematten ter versterking van de Grebbe- ; Maas-en Waal- en Peel-linie en de 
stelling op de Afsluitdijk. Deze werken werden uitgevoerd in de mobilisatietijd in 1935-1940 door 
aparte afdelingen van de genie: het Technisch Bureau Inspectie der Genie, het Bouwbureau en het 
Bureau Stellingbouw. 40

3. Instructies Vestingplans en plans van Verboden Kringen, 1816-1887.

3. INSTRUCTIES VESTINGPLANS EN PLANS VAN VERBODEN KRINGEN, 1816-1887.
Tot aan het eind van de 18e eeuw bleef de taak van de genie-ingenieurs beperkt tot het 
ontwerpen, bouwen, het onderhoud en beheer van vestingwerken en inundaties. In het begin van 
de 19e eeuw werd deze taak uitgebreid met het toezicht en de adminstratie van de onroerende 
goederen gelegen binnen de zogenaamde Verboden Kringen , wat aanleiding was voor de 
reglementering door middel van vestingplans.

Reeds in 1816-1818 werd bij de Genie en het Topografisch Bureau het metrieke stelsel voor alle 
tekeningen, plans en kaarten ingevoerd in plaats van de oude standaard maten zoals Rijnlandse 
roede die sinds 1797 in gebruik was geweest. De tiendelige tekenschaal was verplicht voor zowel 
de nieuwe als oude vestingplans gedeponeerd in het Archief van Oorlog, waarop de ingenieurs de 
nieuwe decimale schaal moesten vermelden. Onder invloed van deze instructie werd uniformering 
van de verschillende kaarten in gebruik bij Oorlog bevorderd. Afhankelijk van de gewenste 
gedetailleerdheid, varieerde het schaalgebruik waarop de vestingwerken werden getekend van 
1:100 voor batterijen, redouten, loopgraven, vestingfronten en reliëfplans tot 1:5000 voor gehele 
vestingen met omgeving. Ook de topografische kaarten werden na 1818 volgens uniforme schalen 
getekend. (Zie bijlage 1 uniforme schalen) 41

Doordat de vaststelling van de grensscheiding tussen de Rijks-en particuliere gronden zoals 
bepaald volgens de Wet op de op de militaire 'slandsgronden uit 1814 in de praktijk onuitvoerbaar was 
gebleven, werden hiervoor in 1842-1846 nieuwe instructies ingevoerd. Aangezien de ingenieurs 
vanaf 1814 waren belast met de adminstratieve controle op de naleving van het bouwverbod 
volgens de Wet uit 1814, werden volgens de instructies in 1842 nieuwe vestingplans getekend voor 
vaststelling van de grensscheiding tussen de Rijks- en particuliere gronden. Deze nieuwe 
vestingplans dienden tevens voor de controle en schaderegeling van de particuliere gronden 
gelegen binnen Verboden Kringen van vestingen.

In 1853 werd dit tekenvoorschrift voor vestingplans veranderd en uitgebreid door een nieuwe 
instructie voor de vervaardiging van de zogenaamde Plans van Verboden Kringen. Deze 
grootschalige plattegronden gaven zeer gedetailleerd de grenzen van Rijksen particuliere gronden 
aan met de kadastrale perceel-nummering alsmede de grens van de verboden kringen rond de 
vesting waarbinnen een bouwverbod gold. Bij deze plans werd een staat of register samengesteld 

40 ARA 4.OITB Technisch Bureau Inspectie der Genie, 1880-1939 tekeningen van 1914 tot 1939 van o.a. 
Kornwederzand, IJmuiden, Amsterdam, Stelling Vlissingen. ARA 2.13.24 De archieven van het Bouwbureau en 
Bureau Stellingbouw van de Inspectie der Genie bevatten de bouwtekeningen van kazematten, bunkers, loodsen 
enz. uit de mobilisatietijd 1939-1941 die niet zijn opgenomen in de plans van gebouwen van de Genie. 300 jaar 
bouwen voor de landsverdediging, 1988, 126-133.

41 Recueil Militair 1818, p. 193. Zie bijlage 1 schaalgebruik.
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ter toelichting op de Rijks-en particuliere gronden waarvoor de gegevens van de Kadastrale 
hypotheek-registers werden gekopieerd. De goedgekeurde plans en de staten werden 
gedeponeerd bij het ministerie van Oorlog, terwijl de EAI's duplicaatexemplaren bewaarden. 42

In 1877 en 1887 werden de instructies voor Plans van Verboden Kringen herzien in verband met de 
voltooiing van de nieuwe vestingwerken aangelegd in het kader van de Vestingwet van 1874. De 
oude plans werden in 1877 bijgewerkt met de nieuwe kringen van bestaande vestingen, terwijl de 
plans van de opgeheven vesting vervielen. Tevens werden de bestaande instructies uit 1815-1819 
ter bevordering van de geheimhouding van de vestingplans hernieuwd. De vestingplans en 
kaarten met een schaal groter dan 1:50.000 werden in de regel niet gekopieerd noch uitgeleend, 
doch waren slechts ter inzage voor militairen bij de Eerstaanwezend ingenieurs. 43

Na de voltooiing van het vestingstelsel werden in 1887 de plans opnieuw bijgewerkt. Een groot 
aantal plans van de vestingen die vanaf 1887 geen onderdeel waren van het Vestingstelsel 
vervielen. Behalve deze getekende vestingplans kwamen vanaf 1866 voor intern gebruik bij de 
legeronderdelen de zogenaamde geheime Strookkaarten der Verdedigingsliniën op schaal 
1:25.000 gedrukt door de Topografische Inrichting beschikbaar. Hierop waren de 
verdedigingswerken in een strook van ca. 5 Km. getekend De geheime kaarten betroffen de zes 
verdedigingslinies van Nederland begrensd door de Nieuwe Hollandse Waterlinie, de Stelling van 
Den Helder, het rivieren-gebied en Noord-Brabant. Het gebruik en de verspreiding van deze serie 
gedrukte kaarten was onderworpen aan militaire geheimhouding, en de kaarten dienden tijdens 
oefeningen binnenskamers te worden geraadpleegd! De gedrukte en geheime kaarten konden de 
getekende Plans van de vestingen die in gebruik bleven niet geheel vervangen, vanwege de 
gedetailleerde weergave van de percelen voor de vastgoed- registratie. De plans werden tot de 
opheffing van de vesting(en) periodiek bijgewerkt of vervangen. De tekeninstructies voor 
topografische kaarten uit 1891 en bouwtekeningen uit 1892 hadden geen betrekking op de plans 
van verboden kringen, die tot het begin van de 20e eeuw werden getekend volgens de 
voorschriften uit 1853 en 1887. 44

Geschiedenis van het archiefbeheer

GESCHIEDENIS VAN HET ARCHIEFBEHEER
In de periode van ca. 1795 tot 1940 zijn verschillende opeenvolgende bestuursorganen belast 
geweest met de defensie van Nederland. Aangezien bij reorganisatie de archieven van de oude 
opgeheven instelling werden overgedragen aan het nieuwe defensieorgaan, heeft herhaaldelijk 
verdeling plaats gevonden van het kaarten-en tekeningenbestand van de Genie, waaronder de 
Plans van Vestingen. Dit heeft grote invloed gehad op de samenstelling, ordening en structuur van 
het kaarten-en tekeningenarchief van de Genie, dat voor de definitieve overdracht aan het ARA in 
1950-1955 herhaaldelijk verspreid is geraakt.

Aanvankelijk werden na 1795 alle militaire kaarten en tekeningen van de oude 
generaliteitsinstellingen in Den Haag bij het departement van Oorlog in 1798-1800 bijeengebracht.
In 1808 werd het genie-achief naar Depôt-generaal in Amsterdam overgebracht, dat vervolgens in 
1810-1811 naar Parijs werd afgevoerd. In 1815-1816 werden deze kaarten en tekeningen met de 
overige "Hollandse" archieven -incompleet-teruggehaald in opdracht van koning Willem I.

42 ARA 2.13.01 inv. nr. 3257 Instructie 27-11-1842 nr. 11a ARA 2.13.45 inv. nr. 3300 Plans Verboden Kringen d.d. 21-6-
1844 nr. 6A; 12-10-1846 nr. 44b; 7-2-1854 nr. 42B. Recueil Militair, 1854, 17-20. Voorschriften betrekkelijk het 
vervaardigen van het plan, bedoeld in artikel 20 der wet van den 21sten December 1853 (Staatsblad nr. 128).

43 ARA 3.09.03 inv. nr. 548, 13&14-9-1877 Minister van Oorlog nr. 41G. Herziening van de bestaande plans der 
Verboden Kringen bijwerking met nieuwe vuurlinies en kringen. Voorschrift geheimhouding 27-5-1819 nr. 69 en 
Recueil Militair, 1866, 124, besluit Minister van Oorlog van 24-1-1883 J3.

44 ARA 3.09.03 Eerstaanwezend Ingenieurs te Brielle en Hellevoetsluis, 1814-1911 inv.nrs. 548 en 674. Memoriaal M. 
Witsenborg, 1814-ca. 1927. ARA 2.13.01 inv. nr. 3850 d.d. 1-11-1887 nr. 3 Instructie Kringplans. Recueil Militair, 1884,
p. 109; 1893, p. 354; 1905; Legerorder, 1924, nr. 129 7-4-1924.
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Na de afscheiding van België, werd het zogenaamde Belgische archief met de kaarten en 
tekeningen van de Belgische vestingen tot 1830 uit het genie-archief verwijderd en in 1839-1840 
afgevoerd. De overige buitenlandse kaarten werden in 1864 bij een volgende afsplitsing van het 
genie-archief aan het Topografisch Bureau overgedragen, zodat bij de genie de kaarten, 
tekeningen, memories enz. met betrekking tot Nederland achterbleven.

Uit dit kaarten- en tekeningen-archief van de genie werden incidenteel nummers vernietigd of 
gelicht voor de administratie, totdat het na de capitulatie van mei 1940 tenslotte als "oorlogsbuit" 
in beslag werd genomen door de Duitse bezetter. In 1940 werd in tegenstelling tot 1810 het genie-
archief niet weggevoerd maar op last van de Duitse bezetters centraal opgeslagen te Delft. In 1940 
werd hier begonnen met de ordening van de archieven van Defensie en legeronderdelen door 
Nederlandse officieren, die in het kader van de demobilisatie eind 1940 werden belast met de 
inventarisatie. Samenvattend wordt de volgende reconstructie gegeven van de wisselende 
lotgevallen van het kaartenen- tekeningenarchief van de genie tot aan de definitieve overdracht in 
1950 aan het Algemeen Rijksarchief, (zie herkomstschema). 45

1. 1688-1795 Raad van State.

1. 1688-1795 RAAD VAN STATE.
De basis van het kaarten- en tekeningenarchief van de genie werd in de 18e eeuw gelegd door de 
Raad van State, dat als bestuursorgaan was belast met de landsverdediging en de militaire zaken 
van de Generaliteit. De Raad van State had tevens het beheer en controle over de vestingwerken 
en gebouwen die ten laste van de Generaliteit in de gehele Republiek werden aangelegd. Hiervoor 
had de Raad sinds 1688 militaire ingenieurs in dienst, die vanaf 1714 voor de aanbesteding en 
uitvoering van werken behalve de bestekken en kostenbegroting ook de nodige plans, profillen en 
grondtekeningen van de vestingbouwwerken moesten inzenden ter goedkeuring van de Raad in Den 
Haag. Vanaf 1740 werd door de Raad de inlevering van kaarten, tekeningen en memories door 
ingenieurs bij het verlaten van de dienst en overlijden verplicht gesteld. Dit besluit was in feite het 
begin van een archiefvorming bij de Raad, waar de secretaris werd belast met het beheer van de 
ingezonden kaarten en tekeningen.

In de loop van de 18e eeuw werd op deze wijze bij de Raad een kaarten-en tekeningenarchief 
gevormd dat afzonderlijk van de resoluties en brieven werd bewaard en opgeborgen in speciale 
ladenkast naast de raadkamer van het college in Den Haag. Blijkens oude inventarissen uit 1749 is 
bij de Raad van State in de 18e eeuw een omvangrijk kaarten- en tekeningenarchief aangelegd. 
Hiervoor werd in 1790 de ingenieur J. van Westenhout benoemd tot kaartbeheerder bij de Raad 
van State. Behalve in Den Haag werden ook in de vestingen door de militaire ingenieurs 
tekeningen, plattegronden, kaarten en memories voor de verdediging van de vesting werden 
bewaard in de garnizoensarchieven. 46

2. 1795-1811 Depôt-generaal van Oorlog.

2. 1795-1811 DEPÔT-GENERAAL VAN OORLOG.
Na 1795 werd het tekeningenarchief gevormd bij de Raad van State in stand gehouden en zelfs 
uitgebreid onder het nieuwe Bataafse bestuur. Het Comité tot de Algemene Zaken van het 
Bondgenootschap te Lande, dat de militaire taken had overgenomen van de opgeheven Raad van 
State, gelastte reeds op 18 april 1795 de genie-officieren ontslagen uit de militaire dienst tot 
inlevering van: .. .alle papieren, hetzij kaarten, plans, projecten, profillen, tekeningen van Arsenalen, 
pulvermagazijen, sluizen, memories als andersints den Lande concerneerende. .. De uitbetaling van 
pensioengelden werd pas toegekend nadat de ontslagen ingenieurs al hun kaarten, plans en 
papieren bij het Comité hadden ingeleverd. 47

45 C. Koeman, Collections of maps and atlases in the Netherlands, (1961), 196-197
46 ARA 1.01.19 R.v. State inv. nr. 244 resolutie van 9-2-1740; ibidem inv.nr. 2593 lijst van W.T. Hattinga uit 1749. 

Ibidem inv. nr. 371 res. 15-11-1790. ARA 2.13.13.04. Inspecteur-Generaal Fortificatiën, 1813-1826, inv.nr. 179 lijst uit 
1795-1798. In totaal zijn in deze lijst 385 kaarten en tekeningen beschreven, en 169 overige losse kaarten en oude 
stukken in een kist van "weinig belang". Scholten, (1989), 140-145.

47 ARA, 2.01.14.02 Departement van Oorlog voor 1813, inv. nr. 1294B. Extract resol. 18-4-1795.
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In de loop van de 18e eeuw was het onder de militaire ingenieurs gebruikelijk om de kaarten en 
tekeningen getekend in dienstverband als hun particulier eigendom te beschouwen en onder zich 
te houden ook bij overplaatsing. Ondanks diverse voorschriften van de Raad van State tegen deze 
praktijk werden door ingenieurs toch complete particuliere kaarten- en tekeningenverzamelingen 
gevormd, die pas jaren later werden ingeleverd ter aanvulling van het kaartarchief van de Raad van
State. Ook na 1795 bleef deze praktijk in gebruik.

In 1795 werd voor het kaarten- en tekeningenarchief van de Raad van State, door het Comité te 
Lande, de ingenieur Van Westenhout opnieuw als beheerder aangesteld. Als Directeur van militaire 
plans en kaarten maakte hij in 1795-1796 een eerste inventarisatie van de ingezonden kaarten van de
militaire ingenieurs. Bovendien werd aandacht besteed aan de materiële bewaring van de plans en
kaarten, die vanwege hun grootte onhandelbaar waren, op linnen werden geplakt en in 
portefeuilles en kasten opgeborgen 48

De opheffing van oude generaliteitsinstellingen na 1795, had tot gevolg dat met de desbetreffende
archieven ook de kaarten en tekeningen afkomstig van deze instellingen werden samengevoegd. 
In 1798 werden eerst de kaarten en tekeningen die waren verzameld door de stadhouders Willem 
IV en V van het oude hof overgebracht naar het departement van Oorlog. De stadhouderlijke 
kaartenverzameling, die vanaf 1695 was aangelegd, werd samengevoegd met de militaire kaarten 
afkomstig van de Raad van State en de ingenieurs, die eveneens in 1795 waren overgebracht naar 
het departement van Oorlog. 49

De kaarten en tekeningen van het voormalige gewest Holland en de Gecommitteerde Raden 
bleven aanvankelijk berusten onder het Departement Hollandse fortificatiën. Onder directie van 
kolonel-ingenieur C.R.Th. Krayenhoff werd deze fortificatie-dienst na 1795 voortgezet tot aan de 
opheffing in 1798. Toen leverde Krayenhoff de "Hollandse" militaire kaarten in bij het nieuwe 
provinciebestuur, dat tenslotte in 1800 de kaarten van o.a. de Gecommitteerde Raden overdroeg 
aan het departement van Oorlog. 50

De inzending van de militaire archieven en de kaarten, atlassen, tekeningen, maquettes enz. sinds 
1795 had een opeenstapeling tot gevolg ...in een der vertrekken van het Agentschap van Oorlog in 
zeer verwarden staat... Hoewel de overgenomen kaarten in 1796 waren geïnventariseerd door 
ingenieur J. van Westenhout, was met diens ontslag in 1797 ook de functie van Directeur van 
militaire plans en kaarten opgeheven. De aanstelling in 1798 van een chartermeester bij het 
departement van Oorlog voor het archiefbeheer die tevens werd belast met het kaart- en 
tekeningenbeheer, bracht hierin geen verbetering. In 1800 zag de Directeur-generaal van 
fortificatiën H. van Hooff zich genoodzaakt om de chartermeester opdracht te geven alle plans en 
kaarten opnieuw te ordenen. Ook deze inventarisatie leidde niet tot een goed kaartbeheer want 
reeds twee jaar later was een nieuwe herordening nodig. In 1802 werd op voorstel van Van Hooff 
besloten om alle plans, kaarten en memories, ook die sinds 1795 reeds waren opgelegd in archief, 

48 ARA 1.0.19 R.v. State resoluties van 9-2-1740; 9-7-1783; 22-3-1785. ARA 2.01.14.01 Comité te Lande inv.nrs. 1 en 22 
Resolutie 29-3-1795 nr. 49. ARA 2.13.13.04 Genie inv. nr. 179. Het betrof de archieven van de volgende ingenieurs: 
B. Aardenburg; J.C. Brill; Guichnon de Chatillon; J.I. Geijler; W. Holthuijs; J.H. Hottinger; S. Kupfer; M.J. de Man; J.L.
van der Meer; J. Pierlinck; J. Scholten; C. Schuller; M.A. Snoek; C. van Sorgen; G. Spengler; J.P. van Suchtelen; W. 
Tiddens; N. Tieboel.

49 In 1795 zijn niet alle kaarten uit de bibliotheek van stadhouder Willem V in beslag genomen door de Fransen, 
zoals vermeld bij Scholten (1989) p. 140-145. Ten onrechte want in 1798 worden de kaarten gelicht voor de 
samenstelling van de Krayenhoff-kaart, en in 1800 laat Van Hooff deze stadhouderlijke collectie opnieuw 
ordenen.

50 ARA 3.02.26 Financiële Commissie van het vm. gewest Holland inv.nr. 196 en ARA 4.OMM inv.nr. N 214 Memorie 
van 6-3-1800 door de Financiële Commissie van Holland aan het Uitvoerend Bewind. Staat en notitie van alle 
plans, kaarten, memoriën en verdere stukken tot het Defensiewezen der Republiek in het gemeen behorende en 
nog onder directie der Finantieele Commissie over het voormalige gewest Holland behorende.
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uit de charters te lichten en voortaan apart te bewaren. Hiermee werd het afzonderlijke beheer van
de kaarten en tekeningen gescheiden van het geschreven archief zoals reeds voor 1795 bij de Raad 
van State het geval was geweest weer hersteld. 51

Na de pensionering van Van Hooff in 1803 werden de taken van de directeurgeneraal van 
fortificatiën overgenomen door een Bureau de Genie dat bij het departement werd ingesteld. Dit 
Bureau hield tevens toezicht over het beheer van de kaarten en tekeningen die ter deponering 
naar het departement van Oorlog werden ingezonden. Hiervoor werd opnieuw de funktie van 
Directeur van Militaire plans en kaarten ingesteld. Omdat in 1803 ook de kaarten en tekeningen die
afkomstig waren van het voormalige Comite te Lande uit 1795-1798 ter inventarisatie werden 
overgedragen, kreeg de directeur een opzichter als assistent toegevoegd. Tot hun taak behoorde 
ook de taxatie van de militaire papieren, kaarten en plans die door de militaire ingenieurs na 
ontslag of overlijden werden ingezonden, en waarvoor een vergoeding werd toegekend aan de 
familie als pensioen. 52

In 1806 werden de genie-kaarten en tekeningen van het Departement van Oorlog onder-gebracht 
bij het Depôt-generaal van Oorlog, opgericht naar Frans voorbeeld door koning Lodewijk 
Napoleon. Het Depôt-generaal, dat onder leiding stond van directeur C.R.Th. Krayenhoff, had tot 
hoofdtaken het verzamelen en bewaren van alle gegraveerde of getekende topografische kaarten, 
memories, verkenningen. Hiertoe behoorde ook de werkzaamheden ter voltooiing van de nieuwe 
topografisch-militaire kaart van Nederland, die sinds 1798 onder leiding van Krayenhoff in 
voorbereiding was. Tevens had het Depot tot taak de beschrijving van de krijgsgeschiedenis van 
Holland. Hiervoor werd al het archiefmateriaal betreffende de defensie bij het Depot in Den Haag 
verzameld, waaronder ook de kaarten en tekeningen van de ministeries van Oorlog en Marine en 
van Koloniën.

Het Depot, dat eind 1808 verhuisde naar Amsterdam, was onderverdeeld in drie 
afdelingen:

– het Topografisch Bureau: voor het beheer en de uitgave in druk van alle kaarten van het 
koninkrijk;

– het Bureau der Maritieme plans en kaarten, voor de zeekaarten en tekeningen van het 
Departement van Marine;

– het Topografisch Bureau der Koloniën, voor het beheer van de kaarten, plans en memoriën 
van het Departement van Koophandel en Koloniën.

In 1807 werd aan het Depot een vierde bureau toegevoegd speciaal voor het archiefmateriaal van 
de Artillerie en Genie, dat in een afzonderlijk lokaal van het Depot werd opgeborgen en 
gecatalogiseerd. Deze centralisatie van het archiefbeheer leidde tevens tot uniforme regels voor 
de registratie, archivering en ontsluiting bij het Depot in 1808. 53

51 ARA 2.13.13.04 Genie inv. nr 179. Geleidebrief Van Hooff van 26-4-1800 aan de Agent van Oorlog. ARA 2.01.14.02 
Oorlog voor 1813 inv. nr. 440 Verbaal van 29-1-1802 nr. 2398. Na 1802 werden de plans, kaarten, memories e.d. 
apart geordend en bijgeschreven in de inventaris van militaire plans aangelegd door J. van Westenhout in 1795-
1796.

52 ARA 2.01.01.05 Staatsbewind, inv. nr. 198 resolutie van 15-3-1803 nr. 3; Resolutie van 14-6-1803 nr. 45a, 
benoeming Snouckaert van Schouwenburg tot Directeur van Militaire Charters, Kaarten en plans. Ibidem inv. nr. 
88 resolutie van 18-7-1803 nr. 41. Bij het Bureau de Genie werden ingenieurs van der Plaat en J. van Westenhout 
benoemd, de laatste was in 1798 ontslagen.

53 . ARA 2.01.01.05 Staatsbewind inv. nr. 85 Resolutie van 14-6-1803 nr. 45A. aanstelling directeur militaire plans enz.
ARA 2.01.14.05 Depot-generaal van Oorlog, inv. nr.1 KB van 18-7-1806 nr. 29-30 oprichting Depot; inv. nr. 3 KB van
5-6-1807 nr. 7 Bureau Artillerie en Genie; inv.nr. 21 Instructie 4-3-1808 Chef-conservator der charters bij het 
Depot.
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Na inlijving van 1810 werd het Hollandse Depot-Generaal van Oorlog opgeheven en 
samengevoegd met het Franse Depôt de la Guerre, waardoor de Hollandse archieven en het 
gehele kaarten- en tekeningenmateriaal eind 1810 van Amsterdam naar Parijs werd afgevoerd. In 
Parijs werd De Man, die in 1806-1810 onder-directeur van het Hollandse Depot was geweest, 
belast met het beheer van de Hollandse archieven. 54

3. 1814-1826 Archief van Oorlog en Topografisch Bureau.

3. 1814-1826 ARCHIEF VAN OORLOG EN TOPOGRAFISCH BUREAU.
Na de vrede met Frankrijk werd De Man in 1815 in dienst van koning Willem I opnieuw naar Parijs 
gestuurd om het in 1810-1811 verdwenen archiefmateriaal van het Hollandse Depot-generaal terug
te vorderen ten behoeve van het Archief van Oorlog en Topografisch Bureau dat in 1814 was 
opgericht. Hoewel door De Man in 1815-1816 het grootste gedeelte van Hollandse kaartmateriaal 
uit het Depôt werd gerestitueerd, werd slechts een gedeelte van het totale aantal genie-
tekeningen dat in 1810 naar Parijs was afgevoerd terugbezorgd. Omdat het Archief van Oorlog voor
de opslag van de gerestitueerde kaarten en tekeningen die in 24 kisten in 1816 werden ontvangen 
geen kasten had, werd een gedeelte thuis opgeslagen bij De Man. Behalve de vestingplans werden
50 maquettes van Hollandse vestingsteden uit Parijs ontvangen, die tot 1840-1841 bij de KMA te 
Breda werden beheerd, maar waarvan de huidige vindplaats onbekend is. 55

Belangrijk Hollands kaartmateriaal was in 1814 reeds voor de komst van De Man bij de opmars van
de Pruissen naar Parijs uit het Franse Depôt de la Guerre als oorlogbuit meegenomen, waaronder 
de Hottinger-kaart en de Hattinga-atlassen die pas in 1823 werden gerestitueerd. 56 Overigens is in 
1810-1811 niet al het archiefmateriaal van de genie in Parijs beland. Een groot aantal kaarten was in
de verschillende vestingen onder de ingenieurs blijven berusten en werd in 1814 bij de capitulatie 
van de vestingen door de Fransen overgedragen met de rest van de geniegoederen. Hieronder 
bevonden zich vele kaarten en tekeningen die in 1795-1810 uit het Archief van Oorlog waren 
uitgeleend aan ingenieurs in de vestingen. 57

Aangezien sinds 1810 het kaart-en tekeningenmateriaal van de genie verspreid en in wanorde was 
geraakt, werd in 1814 het archiefbeheer gecentraliseerd door de oprichting van het Archief van 
Oorlog en het Topografisch Bureau van het departement van Oorlog onder directie van M.J. de 
Man. Het Archief van Oorlog kreeg tot taak het beheer van alle militaire kaarten, tekeningen en 
memories zowel bij het Departement, als verspreid aanwezig in de vestingen. De ingenieurs 
werden verplicht om met de garnizoenspapieren ook de kaarten en tekeningen behorend tot het 
Archief van Oorlog jaarlijks naar het Departement in te zenden, ter registratie en stempeling bij het
Topografisch Bureau. Het Topografisch Bureau had tevens tot taak de kartering en de uitgave in 
druk van militaire kaarten van Nederland en de koloniën. Ook de praktijk van vervreemding van 
kaarten en tekeningen door de genie-ingenieurs werd aan banden gelegd door de instructies voor 
Korps der Genie in 1815. 58

54 ARA 2.01.14.05 Depot-Generaal van Oorlog, inv. nrs. 33-32. De lijsten (nrs. 12-17) van plans en kaarten uit het 
Depot-generaal van Oorlog afgevoerd vermelden ca. 400 plans van veldslagen; 769 diverse plans; 132 
topografische kaarten; 200 bouwtekeningen, 27 atlassen en 50 maquettes van vestingen.

55 ARA 2.13.68.04 Archief van Oorlog en Top. Bureau, inv. nr. 16. De verzendlijst uit 1815-1816 vermeldt ca. 50 nrs. 
plans van gebouwen en fortificaties, terwijl in 1810 ca. 200 nrs. werden afgevoerd uit het Depot. Ook ontbraken 
enkele delen met bouwtekeningen uit 1751 van de Raad van State. Ibid inv. 33. Lijst van 50 maquettes. 2.13.01 inv. 
nr. 4097 Verbaal 4-3-1899 nr. 33 De Man bewaarde o.a. de Atlas Halma in 1816-1838 thuis. Scholten, (1989) 140-
145.

56 ARA Staatssecretarie inv. nr. 1577 van KB 13-1-1823 nr.108
57 ARA 2.13.13.04 Genie inv. nr. 181. Inventarislijsten van overname van de archieven, plans, memories en verdere 

stukken in de vestingen van de Franse Genie aan de Nederlandse ingenieurs 1814. In totaal betrof het ca. 500 nrs. 
met kaarten en tekeningen, deels van oudere datum.

58 ARA 2.13.01 Ministerie van Oorlog 1813-1913, inv.nr. 14555 Instructies Directeur, Archivist of chartermeester Archief
van Oorlog en Topografisch Bureau. Ibidem Instructie dienst Ingenieurs volgens KB van 14-1-1815. Nr. 30 art 27-30
stempelen van plans en kaarten. Recueil Militair, 1815, p. 169.
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4. 1826-1940 Archief der Genie

4. 1826-1940 ARCHIEF DER GENIE
Bij reorganisatie van 1826 werd het Archief van Oorlog en het Topografisch Bureau gesplitst. Het 
Archief behield de centrale depot-functie voor alle plans, kaarten en memories die na 1826 
verplicht moesten worden ingeleverd door de ingenieurs. 59 Het beheer en de aanleg van een 
militaire verzameling voor de krijgsgeschiedenis kwam te berusten bij de Algemene Directie van de
Genie, die in 1826 de werkzaamheden overnam van de Inspecteur-generaal van fortificatiën 
C.R.Th. Krayenhoff. Het Topografisch Bureau behield na 1826 de taak van kaartproduktie en werd 
in 1848 een zelfstandige afdeling van het Departement van Oorlog.

Na 1840 werd de Algemene Directie der Genie als zelfstandige orgaan opgeheven en als Afdeling 
Materieel der Genie toegevoegd aan het Departement. Als gevolg hiervan werd het Archief van 
Oorlog samengevoegd met het Archief van de afdeling Genie tot een archief, dat sindsdien het 
Archief der Genie werd genoemd. In 1851 werd de afdeling Genie gereorganiseerd tot Bureau 
Materieel der Genie, in 1878 vervolgens tot de 6e afdeling en tenslotte van 1880 tot 1940 tot 5e 
Afdeling Genie van het Departement van Oorlog. Deze 5e afdeling Genie was onderverdeeld in drie
bureau's voor personeel en kazernering; comptabiliteit en vestingwerken dat tevens was belast 
met het beheer van het Archief der Genie. 60

De uitbreiding van de taken en bouwproduktie van de genie had tot gevolg dat het aantal kaarten 
en tekeningen in de archieven gestaag toenam, zodat reeds in 1847-1849 tot incidentele 
vernietiging van vestingplans en kaarten uit het Archief van de Genie werd overgegaan. Ook 
werden in deze periode de zogenaamde vestingplans uit het Belgische Archief van genie gelicht en 
overgedragen aan België zoals bepaald volgens het tractaat van Londen van 1843. 61

In 1864 werd door de minister van Oorlog besloten tot een nieuwe taakverdeling tussen het 
Archief van de Genie en het Topografisch Bureau. Het leidde tot een volgende archiefverdeling 
waarbij uit het Archief der Genie de kaarten, tekeningen en memories betreffende het buitenland 
werden afgesplitst en overgedragen aan het Topografische Bureau, later Topografische dienst. Het 
Archief der Genie behield slechts de kaarten, tekeningen en memories van Nederland als gevolg 
van de beperking van het takenpakket in 1864. 62

Naar aanleiding van de ontmanteling van de oude vestingen die volgens de Vestingwet in 1874 
werden opgeheven, werd na 1875 een begin gemaakt met de periodieke schoning van de genie-
archieven. 63 In 1886 werd een groot aantal kaarten en tekeningen van geslechte vestingen en 
gebouwen die niet meer bij de genie in beheer waren uit de genie-archieven geselecteerd en ter 
vernietiging voorgedragen. Aangezien het oud-archiefmateriaal uit de 18e eeuw afkomstig van de 
Raad van State betrof, werd vanwege de historische waarde door de minister van Binnenlandse 
Zaken geen toestemming verleend voor de vernietiging van dit bestanddeel, echter met 
uitzondering van de gedrukte tekeningen en stukken. In 1886-1887 werd het op het departement 

59 Recueil Militair, 1826 II 380-381. ARA 2.13.13.04 Genie inv. nr. 180 KB van 14-10-1826 Nr. 161. deponering van 
kaarten van: Le Fevre de Montigny 1821; D.G.B. Dalhoff 1824; C.R.T. Krayenhoff 1824; W. Lobry; J.P. van Woensel; 
E.G. van der Plaat; J.G. Siderius; 1838 De Man. Ook na 1826 werden er kaarten niet stipt ingeleverd, zoals blijkt uit 
de veilingen van de inboedel van o.a. Krayenhoff in 1840 zie C. Koeman, Collections, (1961) 80.

60 E. Burger, Institutionele geschiedenis van het wapen der Genie 1841-1914 (Den Haag 1991) 21.
61 ARA 2.13.01 min. v. Oorlog Verbalen inv. nr. 3362. bericht van 16-11-1847 nr. 68 chef Afd. Genie vernietiging van 

474 plans van geen waarde voor de dienst. Ibidem inv.nr. 3374 Verslag van 8-8-1849 45b, van majoor Welsink 
belast met de leiding der werkzaamheden betr. het bureau Materieel der Genie omtrent het afvoeren en 
vernietigen van (sitiuatie)kaarten tot het archief van Afd. Genie van Oorlog.

62 ARA 2.13.46 Topografische Dienst inv.nr. 55 Nota voor de Bureaux Genie en Topografie van 30 april 1864 nr.34 S. 
Zie ook Koeman, C. (1961) 196-197.

63 ARA 2.13.01 min. v. Oorlog Verbalen inv. nr. 3615 Verbaal van 28-10-1875 nr. 53G Goedkeuring voorstel tot 
beperking van de omvang der archieven van de Genie door periodieke vernietiging van bescheiden, met opgave 
van categorieën en bewaartermijnen.
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van Binnenlandse Zaken gedeponeerd bij de afdeling Kunsten en Wetenschappen. In 1908 volgde 
de overdracht naar het ARA, maar werd apart beheerd van de overige kaarten en tekeningen van 
de genie die in 1950 werden overgedragen. 64

Behalve door vernietiging werden na 1895 uit het Archief der Genie tevens tekeningen gelicht ten 
behoeve van de Inspecteur der Genie, die na raadpleging niet werden geretourneerd maar 
afzonderlijk bewaard bij het Technisch Bureau. 65

Het genie-archief nam in omvang in de 20-er jaren van deze eeuw niet toe, doordat er geen 
archiefstukken van de genie-diensten ter deponering werden ontvangen. In 1924 werd besloten 
om de archiefbescheiden van gebouwen en werken die niet meer bij de genie in beheer waren of 
zonder adminstratieve waarde voor genie-diensten over te dragen aan het zogenaamde 
Krijgsgeschiedkundig Archief. Dit Archief was aan het eind 19e eeuw in Den Haag opgericht ten 
behoeve van de militaire geschiedschrijving van Nederland. Hiervoor werd een bibliotheek 
opgezet en tevens werd een verzameling 18e-19e eeuwse documenten, handschriften en 
archiefstukken aangelegd. 66

Tenslotte werden in 1933 een groot aantal vesting-en situatieplans verwijderd uit het genie-archief
ten behoeve van het Nederlands Legermuseum "Generaal Hoefer" in het kasteel Doorwerth bij 
Renkum. Het betrof plans van gebouwen en vestingplans die in bruikleen aan het Legermuseum 
werden gegeven omdat deze hier beter tot hun recht zouden komen dan in de stoffige 
archiefkasten op zolder van het Departementsgebouw aan het Plein te Den Haag. 67

5. 1940-1950 Nederlands Weermachtsarchief en Algemeen Rijksarchief.

5. 1940-1950 NEDERLANDS WEERMACHTSARCHIEF EN ALGEMEEN RIJKSARCHIEF.
Na de capitulatie werd eind mei 1940 de bibliotheek en het archief van het ministerie van Defensie 
met de genie-kaarten en tekeningen op de zolder van het Departementsgebouw aan het Plein te 
's-Gravenhage ontruimd voor de inkwartiering van de Duitse legerleiding en tijdelijk overgebracht 
naar panden elders in de stad. 68

Aangezien de Nederlandse archieven van Defensie als "krijgsbuit" in aanmerking kwamen voor 
inbeslagname door de Duitse bezetter, werd door het Afwikkelingsbureau van het departement 
van Defensie, dat was belast met de demobilisatie, de inlevering gelast van de Defensie-archieven 
van de landmacht en de marine tot 1940. Deze archieven, waaruit niets mocht worden vernietigd, 
werden voorlopig centraal opgeslagen in een oude sigarenfabriek van de firma Hillen te Delft.

Reeds in november 1940 gaf de Duitse Wehrmacht toestemming om de verzamelde archieven te 
laten beheren door gedemobliseerde Nederlandse officieren, en zag af van inbeslagname. In 
verband met de omvang van de Defensie-archieven die in Delft werden ingeleverd, bleek spoedig 
dat een grotere organisatie nodig was voor de ordening en het archiefbeheer. Door de Duitse 
Commmissaris voor de demobilisatie van de Nederlandse Weermacht werd per 1 december 1940 
hiervoor het Weermachtsarchief opgericht, dat weliswaar een Nederlandse directie kreeg maar 

64 ARA 2.04.13 Ministerie van Binnenlandse Zaken, Afd. Kunsten en Wetenschappen 1875-1918, inv. nr. 2426 Stukken
betr. de overdracht van kaarten van de Genie 1886-1908. 2.13.01. Ministerie v. Oorlog, inv. nr. 14105 index 1886, 
inv. nr. 14111 index 1887.; nrs. 3844 exh. 15-7-1886 nr.20; 3845 exh. 25-7-2886 nr. 16 ontlasting Genie-archieven 
van vestingplans en tekeningen. Sinds 1908 op het ARA beheerd als bestand Oorlog Binnenlandse Zaken 4.OBZ, 
nrs. 1099-1126.

65 ARA 4.OITB Plaatsingslijst van tekeningen van de Inspectie der Genie, Technisch Bureau. Burger, (1991) p.20-30.
66 75 jaar Militaire Geschiedschrijving, in: Jaarboek van de Koninklijke Landmacht (1966) 317-325. ARA 3.09.03 inv. nr.

674 Mededeling van 10-10-1924 departement v. Oorlog Ve afd. Genie nr.98 overdracht archiefstukken berustend 
onder Genie-autoriteiten aan het Krijgsgeschiedkundig Archief. Legerorder, 1920 nr. 188; Legerorder 1924 nr. 171.

67 ARA 4.20101 Genie-dossier. Verzendlijsten aan het Museum 1933-1934 vermelden 826 nrs. van Vestingplans en 
situatieplans. Zie ook het Jaarverslag van het Weermachtsarchief 1940-1941 p.4.

68 ARA 2.13.01 min. v. Defensie inv. nr. 5244 Kabinetsorder nr. 9 van 21-5-1940 Archief en bibliotheek van Defensie 
verhuisd van het Plein 4 naar Koninginnegracht 13 te Den Haag.
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onder Duits toezicht stond. Aangezien het Weermachtsarchief tot hoofdtaak had het verzamelen, 
beheren en ordenen van alle archieven van de weermacht werden tevens de kaarten en 
tekeningen van het genie-archief eind 1940 overgedragen aan deze nieuwe archiefdienst. 69

Dit was echter niet het geval met de archieven van de Eerstaanwezend ingenieurs en opzichters in 
de vestingen, die in oktober 1940 werden opgeheven. In het kader van de demobilisatie werden de
ingenieurs ontslagen en de tekeningen en archieven overgedragen aan de Duitse militaire 
instanties die waren belast met de verdere afwikkeling van de Eerstaanwezendschappen. De 
militaire gebouwen, werken en terreinen voorheen in beheer van het ministerie van Defensie 
werden in 1941 overgedragen aan de Dienst voor Bijzonder Beheer ressorterend onder de Directie 
van de Waterstaat. 70

De tekeningen van bouwwerken die in 1940 in de archieven van de ingenieurs in de vestingen 
berustten, zijn niet ingeleverd bij het Nederlands Weermachtsarchief en mogelijk verloren gegaan.
71

Het Weermachtsarchief was vanaf april 1941 gehuisvest in het oude HBS-schoolgebouw aan het 
Bleijenburg nr. 38 tegenover het Rijksarchief in Den Haag. Bij het Nederlands Weermachtsarchief, 
zoals het archief vanaf eind 1941 werd genoemd, werden tijdens de oorlog ca. 30 gedemobiliseerde
Nederlandse beroepsofficieren te werk gesteld. In het kader van een stage-opleiding tot 
archiefambtenaar bewerkten vijf officieren de genie-archieven tot 1845 die voor overdracht aan 
het Rijksarchief toegankelijk werden gemaakt. 72

Ook de bewerking van de genie-kaarten en tekeningen werd in 1941 ter hand genomen door Luit. 
kol. W.H. Schukking, nadat het Weermachtsarchief eerst de kaarten en tekeningen die in 1933 
bruikleen waren gegeven aan het Legermuseum had teruggevraagd. Hierdoor zijn een groot aantal
van deze vestingsplans gered van de vernietiging, want de rest van de museum-collectie ging eind 
1944 verloren bij een bombardement op het Kasteel Doorwerth. Door Schukking werden de genie-
kaarten en tekeningen geordend en opgeborgen in portefeuilles, maar de bewerking kon niet door
hem worden voltooid doordat hij zich in mei 1942 met de andere officieren van het 
Weermachtsarchief in krijgsgevangenschap begaf. Tijdens de oorlog werd in 1943 echter wèl de 
catalogus van de vestingplans voltooid.

In feite zijn de genie- kaarten en tekeningen door de overbrenging naar het Nederlands 
Weermachtsarchief in de periode 1940-1945 vrijwel ongeschonden gebleven, zeker in vergelijking 
met de elders berustende "geschreven" archieven van het departement van Defensie waarvan in 
1945 veel verloren is gegaan. Tevens kwam door de demobilisatie een versnelde overdracht tot 
stand van de militaire kaarten en tekeningen van opgeheven Nederlandse legeronderdelen. 73

Na de Duitse capitulatie en bevrijding werd in 1945 het Nederlands Weermachtsarchief opgeheven 
en samengevoegd met het Krijgsgeschiedkundig Archief en Instituut van de Generale staf, omdat 
het archief in eerste instantie ten dienste stond van de krijgsgeschiedenis. Hieruit ontstond later 

69 ARA 2.21.061 Collectie Fabius inv. nr. 365. Jaarverslag over 1940-1941 van het Weermachtsarchief door G. Fabius, 
directeur Weermachtsarchief.

70 Volgens inlichtingen CAD Defensie, brief van 10-4-1995 (DV1694). Zuid (Breda).
71 ARA 2.13.01 inv.nr. 5098. Bevel van 30-10-1940 van de Duitse commissaris voor de demobilisatie tot opheffing 

van de bureaux van de Eerstaanwezendschappen.
72 Ibidem inv. nr. 4742 de Duitse autoriteiten belasten op 9 november 1940 het Hoofd regelingsbureau van Defensie

met het beheer van de archieven van de Nederlandse land- en zeemacht verzameld in Delft. Het 
Weermachtsarchief werd opgericht in 1-12-1940, met als directeur Lt. Kol der Artillerie b.d. G. Fabius onder 
toezicht van De Beauftragte für die Heeresarchive beim Wehrmachtsbeheflshaber in den Niederlanden, Von 
Braun. Zie ook Jaarverslagen Nederlands Weermachtsarchief 1940-1944.

73 Ibidem inv. nr. 4768 Bericht directeur Ned. Legermuseum afgifte archiefstukken aan de directeur van het 
Weermachtsarchief. inv. nr. 5071 Bericht 3 mei 1945 aan de directeur over de verwoesting Legermuseum op 27-12-
1944: "Die Sammlungen liegen unter trümmern".
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het Archief van de Koninklijke Landmacht gevestigd in de Wittepoort-kazerne te Leiden, dat de 
genie-kaarten en tekeningen beheerde tot de definitieve overdracht aan het Algemeen Rijksachief 
in 1950-1951.

De situatieplans van geklassificeerde vestingwerken die nog in beheer waren van Defensie werden 
echter van de overdracht uitgesloten en in 1950 gelicht uit de Vestingen Situatieplans. Bovendien 
waren hieruit reeds in 1946 plans gelicht ten behoeve van diverse EAI-schappen. 
Hoogstwaarschijnlijk zijn de geheime vestingplans uit 1950 bij de Koninklijke Landmacht blijven 
berusten en later overgedragen aan de Tweede Afdeling van het ARA als "verzameling Verboden 
Kringen Koninklijke Landmacht" 1815-1932 beheerd. Deze "verzameling" is buiten deze 
inventarisatie en micro-verfilming gebleven en afzonderlijk beschreven in toegang nr. 2.13.37 74

74 VROA XV (1942); VROA XIX (1946). ARA 2.13.01 inv. nr. 5071, Verbaal d.d. 16-7-1945. Afd. II bureau 2 nr. 18. Indeling 
van Ned. Weermachtsarchief onder bevel van de Chef van de Generale Staf. later Krijgsgeschiedkundige Afdeling. 
De directeur van Weermachtsarchief gesteund door de Algemeen Rijksarchivaris pleitte tevergeefs om 
voortzetting van zijn archiefdienst. ARA KT dossier 201.01 OSPV: Aantekening W.H. Schukking april 1950 De 
Situatieplans van de vestingwerken die als geheim werden als geheim geklassificeerd volgens de aanschrijving 
van Minister van Oorlog d.d. 26-8-1948 voorschrift nr. 1585 Vertrouwelijk. Het betrof 334 nrs. die niet allemaal 
werden terugbezorgd.
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Herkomstschema

HERKOMSTSCHEMA
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De verwerving van het archief

DE VERWERVING VAN HET ARCHIEF
Het archief is bij Koninklijk Besluit of ministeriële beschikking overgebracht.
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Inhoud en structuur van het archief

Inhoud en structuur van het archief
Inhoud

INHOUD
Aanwijzingen voor herkomstonderzoek van kaarten en tekeningen.

AANWIJZINGEN VOOR HERKOMSTONDERZOEK VAN KAARTEN EN TEKENINGEN.
De scheiding van de kaarten en tekeningen en het geschreven archief bij de genie die in feite sinds 
de 18e eeuw bij de Raad van State werd ingevoerd en bij de latere defensieorganisaties 
gehandhaafd, was doelmatig voor het kaartbeheer maar nadelig voor het archief-onderzoek. 
Indien uit de beschrijving het verband tussen de kaarten en vestingplans en de geschreven 
archivalia niet duidelijk is, verdient het aanbeveling om een herkomstonderzoek te verrichten 
volgens onderstaande onderzoeksaanwijzingen. Indien de herkomst niet op de tekeningen staat 
vermeld en ook niet uit de beschrijvingen kan worden afgeleid, is het mogelijk om de herkomst te 
achterhalen met behulp van het eigentijdse Register Plans van Vestingen uit 1848. (4. OMM inv. nr. 
246) Hierin staat de herkomst vermeld van de ontvangen en ingeschreven vestingplans, die tot 
1902-1903 in dit register werden bijgehouden. De aanduiding "Oud-Hollandsch Archief" betekent 
dat het van voor 1795 dateert en afkomstig is of van de Raad van State of de Hollandse fortificatiën
van de Gecommiteerde Raden van de Staten van Holland. Ook de zogenaamde plans van 
verboden kringen die na wijziging zijn komen te vervallen en vervangen door nieuwe plans staan 
hierin geregistreerd, met vermelding van de datum van goedkeuring door het ministerie van 
Oorlog.

Voor de periode 1841-1855 werden bij de genie zogenaamde dagboeken aangehouden, een 
chronologische register waar op datum van ontvangst de ingekomen kaarten, tekeningen, 
memories enz. werden ingeschreven, zie hiervoor toegang nr. 4. OMM 251.

-Verbaalarchief van het ministerie van Oorlog/Defensie, 1813-1940.

-VERBAALARCHIEF VAN HET MINISTERIE VAN OORLOG/DEFENSIE, 1813-1940.
Voor de verschillende onderzoeksmethoden in het "geschreven archief" wordt men verwezen naar 
de gebruikshandleiding opgenomen in de inventaris-band I van het archief van het ministerie van 
Oorlog/Defensie, 1813-1945 door H.H. Jongbloed uit 1995. Voor het archiefonderzoek in de periode
na 1880 is het gezien de schoning van het verbaalarchief van Oorlog, raadzaam om gebruik te 
maken van de specificatie van de bewaarde verbalen uit 1880-1913, opgenomen in inventaris band 
IV bijlage 5 van toegang nr. 2.13.01. Hierin zijn de verschillende onderwerpen met betrekking tot 
militaire gebouwen vermeld, Via de geografisch index opgenomen in deze toegang (2.13.01) vindt 
men direct de stukken die in het verbaalarchief na 1880 bewaard zijn gebleven die mogelijk 
betrekking hebben op de bouwwerken waarvan de vestingpans in deze inventaris Plans van 
Vestingen zijn vermeld. (% Zie inleiding inventaris van het gewoon verbaal-archief van het 
ministerie van Oorlog/Defensie en daarbij gedeponeerde bescheiden, 1813-1945 nummer toegang 
2.13.01 banden I t/m VII, door H.H. Jongbloed, e.a., Den Haag 1995. %)

Raadpleeg hiervoor de agenda's en indices op het gewoon verbaalarchief van het ministerie van 
Oorlog/Defensie uit 1813-1945 toegang nr. 2.13.01.

Verklarende woordenlijst

VERKLARENDE WOORDENLIJST
Voor de verklaring van de militaire begrippen met betrekking tot aanleg en onderhoud van 
vestingwerken en gebouwen zie de bijlage 2 hierachter met vestingbouw-termen Tevens wordt 
men verwezen naar: A.H. Mohr, Vestingbouwkundige termen, uitgave van de Stichting Menno van 
Coehoorn, (Zutphen, 1983).



4.OPV Oorlog / Plans Vestingen 35

Verantwoording van de bewerking

VERANTWOORDING VAN DE BEWERKING
Inleiding

INLEIDING
In 1950 werden de militaire kaarten, vestingplans en bouwtekeningen behorende tot het Archief 
der Genie van het ministerie van Oorlog/Defensie door het Archief van de Koninklijke Landmacht 
overgedragen aan het Algemeen Rijksarchief. De ontsluiting van deze kaarten en tekeningen uit de
16e tot 20e eeuw van het Genie-archief liet echter veel te wensen over. 75 Bovendien waren de 
zogenaamde Plans van Vestingen, plattegronden van vestingen, verspreid geraakt over 
verschillende bestanddelen zodat het complete overzicht ontbrak. Naar aanleiding van de micro-
verfilming van de genie-kaarten en tekeningen werd de herinventarisatie van de Plans van 
Vestingen ter hand genomen, en werd deze nieuwe inventaris samengesteld. Vanwege de omvang 
van ca. 6.000 plans is de inventaris in twee aparte delen gesplitst. In het eerste inventarisdeel OPV 
zijn de vestingplans uit de 17e eeuw tot 1813 van de periode van de Republiek der Verenigde 
Nederlanden en de Bataafs-Franse tijd beschreven. In het onderhavige tweede deel zijn de 
vestingplans uit de periode vanaf het Koninkrijk der Nederlanden tot ca. 1940 beschreven. De 
grens is gelegd 1813, omdat na het herstel van het koninkrijk der Nederlanden onder Willem I de 
defensie werd gebaseerd op de versterking van de zuidgrens met Frankrijk in België en de Nieuwe 
Hollandse Waterlinie, waardoor een aantal oude vestingen en de betreffende vestingplans in 
militair opzicht overbodig werden.

In deze herziene inventaris zijn de Plans van vestingen van het Archief der Genie vanaf 1813 
opnieuw beschreven. Tevens zijn de plattegronden en kaarten vermeld in deze inventaris integraal 
op micro-fiche gereproduceerd, ten behoeve van een optimale toegankelijkheid en conservering 
van dit beeldmateriaal. 76 Aangezien de meeste Nederlandse vestingwerken aan het eind van de 
19e en het begin van de 20e eeuw werden ontmanteld en geslecht, zijn de vestingplans 
opgenomen in deze inventaris een belangrijke bron voor de reconstructie van de vestingwerken en
de militaire geschiedenis.

Registers van de Genie.

REGISTERS VAN DE GENIE.
Reeds in 1815 werd het archiefbeheer van het departement van Oorlog vastgelegd in 
dienstinstructies die tevens betrekking hadden op de kaarten en tekeningen aanwezig zowel op 
het Departement als in de vestingen bij de ingenieurs. Sinds 1815 waren de ingenieurs verplicht de 
kaarten, tekeningen en memories in hun bureau-archief jaarlijks ter registratie en stempeling aan 
het Departement van Oorlog in te zenden. Deze instructie gold ook voor het verlaten van de dienst
of overplaatsing, waarbij de ingenieurs een proces-verbaal met de inhoudsopgave van hun 
bureau-archief dienden in te zenden. 77

De opheffing in 1841 van de Algemene Directie der Genie als zelfstandig legeronderdeel en de 
integratie met de afdeling Genie met het Departement had tevens gevolgen voor het Archief. Door
deze integratie werd het Archief der Genie samengevoegd met het Archief van Oorlog, wat leidde 

75 Scholten, F.W.J., Militaire topografische kaarten en stadplattegronden van Nederland, 1579-1795 (1989 Alphen a/d
Rijn) 5.; "Zelfs de op de archiefbewaarplaats [ARA sic] aanwezige inventarissen kunnen het gewenste inzicht niet 
in voldoende mate verschaffen: de bewuste toegangen zijn verouderd, summier en niet in gedrukte vorm 
verspreid." Deze oude toegangen waren beschrijvingen op fiches in zogenaamde Leidse boekjes van W.H. 
Schukking uit 1940-1950, later gekopieerd en ingebonden tot "inventarissen".

76 Uitgave van MMF-Publications te Lisse (part IIb.) i.s.m. het Algemeen Rijksarchief.
77 ARA 2.13.01. Ministerie v. Oorlog inv. nr. 14555 Recueil Gedrukte Stukken Instructie Directeur Archief van Oorlog 

KB 14-1-1815 Nr.30: art.6." Alle plans, kaarten, memorien van defensie enz. bij de directie van fortificatiën, en de 
Garnizoenen van alle vestingen en strekten van den Staat aanwezig, of waar ter plaatse zij ook mogten bevinden,
maken een gedeelte uit van het archief van Oorlog, zij zullen allen aan het Topografisch Bureau toegezonden, 
aldaar gestempeld en geregistreerd worden".
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tot een rigoreuze herindeling van het kaarten-en tekeningenarchief. Hierbij werden op basis van 
de proces-verbalen bij het Bureau Genie, dat sinds 1841 was belast met het beheer van het Archief 
der Genie, de zogenaamde registers samengesteld zonder leiding van majoor Welsink.

Deze registers hebben de structuur en inrichting van de kaarten en tekeningen van het genie-
archief tot 1911 bepaald. De indeling bestond uit de volgende categorieën: 78

– plans van vestingen: plattegronden van vestingen, forten, batterijen die geen omliggend 
terrein weergeven ter aanduiding van de vorm van de vestingwerken;

– situatieplans van vestingen: de plattegronden waarop tevens de omgeving staat 
aangegeven van de vestingen en forten, getekend op schalen van 1:2.500 tot 1:10.000.

– situatiekaarten: alle getekende kaarten ter aanduiding van defensielinies, provincies en 
algemene terrein-voorstellingen zonder vestingwerken op schalen van 1:5.000 en kleiner;

– binnenlandse gedrukte kaarten;

De Situatieplans van vestingen zijn als afzonderlijke categorie onderscheiden bij de herordening 
van het Archief der Genie in 1847-1848, waarbij na inventarisatie bijna 500 oude plans zonder 
waarde werden geselecteerd uit het Archief van Oorlog en vernietigd, om de nieuwe registers niet 
te vervuilen. Blijkens de titel van het nieuwe Register uit 1848 werd het tevens aangelegd voor de 
administratieve controle op de naleving van de Verboden Kringen. Door deze centrale registratie 
was het mogelijk om de plans verspreid over de vestingen te beheren, en jaarlijks de oude 
vervallen en nieuwe plans te selecteren voor vernietiging of deponering in het Archief der Genie op
het departement. In de registers zoals die vanaf 1841 werden aangelegd werden ook kaarten en 
memories van oudere datum ingeschreven, waaronder die van voor 1795 van de Generaliteit en 
het gewest Holland, aangeduid als oud-hollandse archief. Deze registratie-methode werd nog in 
1911 verplicht voorgeschreven. 79

Deze indeling en ordening volgens de registers werd in 1940-1945 bij de bewerking van het genie-
kaarten- en tekeningenarchief door W.H. Schukking bij het Nederlands Weermachtsarchief 
gehandhaafd. Na 1945 werd door Schukking de inventarisatie van de Vesting- en Situatieplans van 
het genie-archief aan de hand van deze registers aan het Archief van het Koninklijke Landmacht te 
Leiden voortgezet, waarbij de register-beschrijvingen werden overgeschreven op een fichesysteem
dat voor de overdracht aan het ARA in 1950 werd afgerond. 80

In 1886 werden door de genie de voor vernieting bestemde oude vestingplans afgesplitst, 
waardoor twee afzonderlijke bestanddelen werden gevormd die in de volgende twee oude 
toegangen zijn beschreven:

– de Plans van vestingen (OPV)
– de Plans van vestingen afkomstig van Binnenlandse Zaken, uit 1886-1908 (OBZ) 81

78 2.13.01 Min.v. Oorlog inv., nr. 15361 Register van plans, tekeningen ontvangen bij het departement 1841-1844; 
inv.nr. 13928 (index) 1848 p.3669. 2.13.45 inv. nr. 3300. Instructie van d.d. 28-8-1846 minister van Oorlog. De 
registers werden gevormd uit Staat A van PV dienstovergave inhoudende: Algemene en Situatiekaarten, plans 
van vestingen, plans van gebouwen en memoriën eerst de gestempelde ieder afzonderlijk onder de genoemde 
hoofden. De staat was verdeeld in 6 kolommen met doorlopend nr. Letter en benaming der plans; inv. nr 2592 
Inspecteur der Genie van 16-1-1911 nr. 279 Rappel van 1846. De oude registers berusten in Memories der Genie 
4.OMM inv.nrs 244-245: plans van gebouwen; 246 plans vestingen; 250 buitenlandse vestingplans; 251 
buitenlandse gedrukte kaarten; 252,263 binnnenlandse gedrukte kaarten; 253,265 Memories; 255-256 
buitenlandse kaarten; 257 situatieplans van vestingen; 261 situatiekaarten; 262 plans van veldslagen; 265 
modellen.

79 ARA 4. OMM inv.nrs. 246: Register van plans van vestingen, steden, forten, posten en batterijen en Rijks militaire 
gronden, behoorende tot het Archief der Afdeeling Genie van het ministerie van Oorlog, opgemaakt in 1847-
1848, door de 1e lt.-ingenieur Welsink. ARA 2.13.01 Min. v. Oorlog, indices inv.nrs. 13952 (index 1847) Geleidebrief 
vernietiging plans en kaarten, inv.nr. 3362, zie noot 41.

80 ARA K&T 201.01 Rapport aan de Algemeen rijksarchivaris betreffende de verdere bewerking van het oud-archief 
der Genie, van 16-1-1950 door Kol. b.d. W.H. Schukking.

81 Betrof oude inv. nrs. 4. OBZ inv.nrs 1-192 plans van vestingen.
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Deze splitsing is door integratie van deze twee bestanddelen tot een bestand van Plans van 
Vestingen nu weer ongedaan gemaakt en samengevoegd in deze inventaris zoals tijdens de genie 
vóór afsplitsing in 1886.

Zo veel mogelijk is hierbij de oorspronkelijke register-nummering, bestaande uit een combinatie 
van een letter en nummer, gehandhaafd tenzij sprake was van dubbele nummers. In dat geval is 
naar voorbeeld van het register een nieuwe oplopend nummer toegekend. Ten aanzien van de 
beschrijvingen zijn de fichebeschrijvingen van Schukking samengesteld bij het Weermachtsarchief 
in 1940-1950 herzien en redactioneel bewerkt en zoveel mogelijk aangevuld met archivistische 
kenmerken van de vestingplans. Ook de indeling van de vestingplans naar linies en stellingen en 
vervolgens geografisch op plaatsnaam werd zoveel mogelijk overgenomen. De schaalaanduiding 
is niet in elke beschrijving vermeld, omdat hiervoor de standaard schaalinstructie uit 1818 gold. 82

Zoals reeds vermeld zijn de Plans van Vestingen onderdeel van het genie-archiefkaarten-en 
tekeningenbestand. Hoewel de afdeling Genie van het Departement van Oorlog pas in 1841 werd 
ingesteld, was het belast met het beheer van kaarten, tekeningen en memories die dateren uit 17e-
20e eeuw. Behalve de plans van Vestingen behoren tot dit genie-archiefbestand ook de volgende 
kaarten-bestandendelen die in 1950-1955 werden overgedragen door het Archief van de 
Koninklijke Landmacht aan het ARA:

– Situatiekaarten (toegang nr. 4. OSK);
– Situatieplans van vestingen (toegang nr. 4. OSPV);
– Plans van gebouwen (toegang nr. 4. OPG);
– Modeltekeningen (toegang nr. 4. OMD);
– Memories (toegang nr. 4. OMM);
– Binnenlandse gedrukte kaarten (toegang nr. 4. OBGK).

Buitenlandse kaarten:
Oorspronkelijk hebben ook de buitenlandse kaarten en vestingplans deel uitgemaakt van het 
Archief der Genie, totdat in 1864 een verdeling werd gemaakt in binnen-en buitenlandse kaarten 
en tekeningen. De genie behield het binnenlandse gedeelte, terwijl alle buitenlandse kaarten en 
vestingplans werden afgesplitst en overgedragen aan het Topografisch Bureau, later de 
Topografische Dienst. Een gedeelte van dit kaartenarchief betreffende de periode tot 1930 werd in 
1984-1986 door de Topografische dienst overgedragen aan het ARA.

82 Recueil Militair, 1818, 193.
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Verwant materiaal

Verwant materiaal
Beschikbaarheid van kopieën

BESCHIKBAARHEID VAN KOPIEËN
Inventarisnummers van dit archief zijn niet in kopievorm beschikbaar

Tot medio 2018 waren in de zelfbedieningsruimte van de studiezaal van het Nationaal Archief 
gebruiksduplicaten van de kaarten in dit bestand beschikbaar. Deze vensterponskaarten zijn sinds 
begin 2019 aanvraagbaar onder archiefinventaris 4.DUPKT, zie daarin inventarisnummers 12 t/m 
17.

Verwante archieven

VERWANTE ARCHIEVEN
Dokumenten behorende tot de vestingplans in andere archiefbestanden van het ARA.

DOKUMENTEN BEHORENDE TOT DE VESTINGPLANS IN ANDERE ARCHIEFBESTANDEN VAN HET 
ARA.
Zoals reeds vermeld zijn in deze inventaris de vestingplans beschreven die afzonderlijk werden 
bewaard los van de bijbehorende dokumenten zoals bestekken, kostenbegrotingen, rapporten 
enz. Slechts bij uitzondering zijn bestekken en memories bij de vestingplans bewaard gebleven. 
Deze documenten die informatie bevatten over de tekening(en) kan men betrekken in het 
onderzoek, door de volgende archiefbestanden te raadplegen of over de betrokken vesting 
bestekken, rapporten, memories ed. bewaard zijn gebleven.

-Raad van State:

-RAAD VAN STATE:
ARA 1.01.19 inv.nrs. 1569 t/m 1818: De Verbalen van de commissarissen tot de inspectie van de 
fortificatiewerken 1627-1794.
Hierin vindt men de verslagen van de jaarlijkse inspecties van de vestingen van de Republiek, met 
opgave van de vestingwerken die werden aanbesteed en uitgevoerd, het onderhoud en de 
gebreken en aanbeveling tot verbetering enz.
Als er ontwerp-bestekken werden ingezonden vanuit de vesting, dan kan men deze in de regel 
onder de ingekomen stukken in het archief van de Raad van State raadplegen.

-Oorlog Memories der Genie 17e eeuw-1940 (4. OMM):

-OORLOG MEMORIES DER GENIE 17E EEUW-1940 (4. OMM):
Verzameling memories met historische dokumentatie van de genie over diverse vestingen, linies 
en onderwerpen betreffende Nederlandse defensie. Zie toegang: 4. OMM inv.nr. 265 (Klapper).

-Ministerie van Oorlog 1795-1813

-MINISTERIE VAN OORLOG 1795-1813
-1795-1798 Comité tot de algemene zaken van het Bondgenootschap te Lande. Het Comité werd in
1795 belast met de defensiezaken, waaronder de fortificatiedienst. Hoewel in dit geschreven 
archief zich bijna geen kaarten-en tekeningen bevinden, kan men hierin gegevens vinden over de 
vervaardiging van vestingplans. Raadpleeg hiervoor de indices over de jaren 1795-1798 inv. nrs. 33-
36, rubriek "Plans en Kaarten". Toegang nrs. 2.01.14.01.

-1798-1813 Department van Oorlog voor 1813. Hiervoor geldt eveneens dat de kaarten - en 
tekeningen die in opdracht van het departement werden vervaardigd en ingezonden in de regel 
niet in het geschreven archief zijn bewaard, maar door de kaartbeheerder die vanaf 1798 werd 
aangesteld bij Oorlog apart opgelegd of door de ingenieurs in de vesting werden bewaard. Voor 
gegevens over de vervaardiging van kaarten en vestingplans raadpleeg de indices onder de rubriek
"Plans en Kaarten" en of "Fortificatiën", zie toegang nr. 2.01.14.02.
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-Ministerie van Oorlog 1813-1921:

-MINISTERIE VAN OORLOG 1813-1921:
Contracten vestingwerken.

Series bestekken van de aanleg en onderhoud van vestingwerken en militaire gebouwen van het 
Ministerie van Oorlog uit 1813-1921 (met hiaten).
Deze serie is te raadplegen via de registers waarin de bestekken uit 1814 tot 1921 in alfabetische en 
chronologisch volgorde op plaatsnaam staan vermeld, zie toegangsnummers: 

– 2.13.02 register 1814 tot 1844
– 2.13.03 register 1846 tot 1921

In deze series berusten de bestekken van de bouwwerken zoals deze werden uitgevoerd tenzij het 
bestek niet werd goedgekeurd.
De bestekken die in het archief van Oorlog in 1945 verloren zijn gegaan kan men terugvinden in de 
archieven van andere Defensie-organen en regionale diensten ressorterend onder het ministerie. 
Hiervoor wordt men verwezen naar de archieven van de Eerstaanwezendschappen (zie hieronder) 
en tevens het archief van de Inspectie der Genie (zie nummer toegang 2.13.45).

-Archief Koninklijke Landmacht 1815-1932:

-ARCHIEF KONINKLIJKE LANDMACHT 1815-1932:
De geheime situatie-en vestingplans in 1950 uitgezonderd van overdracht en beheerd door de KL 
als "verzameling" Verboden Kringen 1815-1932 zijn te raadplegen via nr. toegang 2.13.37. Deze 
situatieplans zijn niet verfilmd. De zogenaamde staten behorend tot deze plans van verboden 
kringen zijn gedeeltelijk bewaard in het archief Inspectie der Genie, Bureau Stellingbouw nr. 
toegang 2.13.24.

-Eerstaanwezend Ingenieurs:

-EERSTAANWEZEND INGENIEURS:
De archieven van de Eerstaanwezend ingenieurs (EAI) bewaard in de rijksarchieven in de provincies
kunnen eveneens relevante informatie bevattten, aangezien de plans en memories veelal in 
tweevoud werden opgemaakt zowel ten behoeve van het ministerie als locale EAI-archief. Tot de 
hoofdtaken van de EAI behoorde het opstellen van een memorie en plannen van de aanval en 
verdediging van de vesting. 83

De archieven van de EAI 's in provincie Zuid-Holland berusten eveneens op het Algemeen 
Rijksarchief, zie toegang nrs.:

3.09.02.02 EAI Delft, 1814-1875

3.09.02.03/4 EAI Gorinchem, 1814-1950

3.09.02.05 EAI 's-Gravenhage, 1831-1864

3.09.02.06 EAI Schoonhoven, 1801-1864

3.09.03 EAI Brielle en Hellevoetsluis, 1814-1911

83 Zie hiervoor de volgende inventarissen uitgegeven door Centraal Archievendepot van Defensie (CAD) 's-
Gravenhage: Geelhoed, A.J., Inventaris EAI Breda, 1860-1975, CAD inventarisreeks nr. 24; Ibidem, Inventaris EAI 
Bergen op Zoom, (1767) 1814-1964, CAD inventarisreeks nr. 25; Kloosterboer, P., Inventarissen van EAI Groningen: 
Westwoldingerland, 1676-1810; EAI Deflzijl, 1814-1875; EAI Groningen, 1776-1913, EAI Langakkerschans, 1768-
1858; EAI Bourtange, 1672-1851; EAI Zwolle, 1861-1914 CAD inventarisreeks nr. 19; Scholtens. H.H., EAI Brielle en 
Hellevoetsluis, 1814-1911, CAD-uitgave 1979.
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-Ministerie van Binnenlandse Zaken, Afdeling Kunsten en Wetenschappen, 1875-1918:

-MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN, AFDELING KUNSTEN EN WETENSCHAPPEN, 1875-1918:
Bevat stukken over de ontmanteling van de vestingen en voormalige militaire gebouwen die door 
Oorlog aan Binnenlandse Zaken of gemeenten als monument in beheer werden overgedragen 
(toegang nr. 2.04.13).

Publicaties

PUBLICATIES
Literatuur

LITERATUUR
Beemt, F.H. van den, Boekema, D. (red.), 300 jaar bouwen voor de landsverdediging. Uitgave dienst 
Gebouwen, Werken en Terreinen, 's-Gravenhage 1988.Burger, E., Institutionele geschiedenis van het 
wapen der Genie 1813-1841. 's-Gravenhage 1990. (niet gepubliceerd ARA Tweede Afd.) (Bibliotheek 
ARA 174C64).Burger, E., Institutionele geschiedenis van de leiding van het wapen der Genie, 1841-1914. 's-
Gravenhage 1991. (ARA Tweede Afd. niet gepubliceerd). (Bibliotheek ARA 173D14).Kloosterboer, P., 
Inventaris van de archieven van de Dienst der Genie in de provincie Groningen (1672) 1814-1941, Centraal 
Archievendepôt Ministerie van Defensie, 's-Gravenhage 1988. (CAD nr.19).Mohr, A.H., 
Vestingbouwkundige termen 's-Gravenhage/Zutphen 1983. (Uitgave Stichting Menno van 
Coehoorn).Meijgaard, C.H., van, De Genie in de Bataafs-Franse tijd, 's-Gravenhage 1995.Recueil Militair 
bevattende de wetten, besluiten en orders betreffende de Koninklijke Nederlandse Landmagt, 's-
Gravenhage 1813-1914.Ringoir, H., Afstammingen en Voortzettingen der Genie en Trein. Uitgave Sectie 
Militaire Geschiedenis Landmachtstaf, 's-Gravenhage 1980.Roy van Zuydewijn, R. de, Neerlands 
Veste. Langs vestingsteden, forten, linies en stellingen, 's-Gravenhage 1988.Scholten, F.W.J., Militaire 
topografische kaarten en stadsplattegronden van Nederland 1579-1795. Alphen aan den Rijn 
1989.Scholtens, H.H., Inventaris van de archieven van de Eerstaanwezend Ingeneieurs te Brielle en 
Hellevoetsluis 1814-1911, CAD. 's-Gravenhage 1979.Schukking, W.H.,"De vestingbouw in Nederland in de 
Bataafse en Franse tijd ter verdediging van ons grondgebied, 1795-1815", in: Publicaties van het 
Genootschap voor Napleontische studiën, 14 (1963) 587-600.Sneep, J. e.a. (red.), Vesting. Vier 
eeuwen vestingbouw in Nederland. Zutphen 1982.Westra, F., Nederlandse ingenieurs en de fortificatiewerken 
in het eerste tijdperk van de 80-jarige Oorlog, 1573-1604, (Alphen a/d Rijn) 1992.Woud, A. van der, Het lege
land, de ruimtelijke orde van Nederland 1798-1848, Amsterdam 1987.
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Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

B E S C H R I J V I N G  V A N  D E  S E R I E S  E N  
A R C H I E F B E S T A N D D E L E N

BELANGRIJKE MEDEDELING VOOR DE RAADPLEGER

BELANGRIJKE MEDEDELING VOOR DE RAADPLEGER
Het gehele bestand is in het verleden op microfiche gezet. Om snel een overzicht te krijgen van de 
kaarten en tekeningen in dit bestand, is het het meest efficiënt om eerst deze microfiches te 
raadplegen. De microfiches zijn op te vragen middels archiefinventaris 4.DUPKT, daarin inv.nrs. 12 
t/m 17.
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I. Periode 16e eeuw - 1813

I. PERIODE 16E EEUW - 1813
AARDENBURG

AARDENBURG

A2 Plattegrond van de vesting met de beide forten Eldre- en Olijschans.
1657 1 blad
Schaal 1:5.140

AMERSFOORT

AMERSFOORT

A6 Plattegrond van een "...project tot versterking van de linie van het front, gelegen 
buiten de Camppoort, zich strekkende van de nieuwe sluis op de Modderbeek voor 
bij de hoge en lage weg, ten einde het acces over de dwarskade, dienende ter 
ondersteuning van de innundatiewateren, te beletten en de stad tegen een 
vijandelijke onderneming te dekken".
ca. 1780 1 blad
Schaal 1:2.880

AMSTERDAM (Stad)

AMSTERDAM (STAD)

A7-A9 Nieuwe plattegrond. Uitgave van Covens en Mortier. Gedrukt.
1796-1812 3 bladen
A7 Uitgave 1796.

Schaal 1:5.000
A8 Uitgave 1809.

Schaal niet aangegeven
A9 Uitgave 1812.

Schaal 1:12.500
AMSTERDAM (Stelling van)

AMSTERDAM (STELLING VAN)

A21-A44 Kaarten-collectie Dalhoff-Tiddens betreffende "nieuw ontworpen plan om de [...] 
de stad [...] tegen een surprise en bombardement te dekken, en te defenderen, zo 
door het aanleggen van enige posten, het opwerpen van batterijen op de avenuen 
en het plaatsen van kanonneerboten, als het formeren van de nodige kunstmatige 
inundaties".
1793 57 bladen
A21 Kaart van de situatie langs de Lije, beginnende aan de Lijebrug en 

voorbij het Penningsveer tot en met Spaarendam, met de daarop 
geformeerde projecten om de accessen over de drie voornoemde 
plaatsen naar Amsterdam voor een vijand te beletten. Let. A1793
Schaal 1:2.880

A21a Kaart van de situatie langs de Lije, beginnende aan de Lijbrug en 
voorbij het Penningsveer tot en met Spaarndam, met de daarop 
geformeerde accessen over drie voornoemde plaatsen naar 
Amsterdam voor een vijand te beletten. 1793
Schaal 1:2.880
Kopie van nr. A21.

A22 Project tot sluiting van het acces over de hoge dijk bij Spaarndam. 
Let. A nr. I 1793
Schaal 1:1.440

A22a Project tot sluiting van het acces over de hoge dijk bij Spaarndam. 
1793
Schaal 1:1.440
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Kopie van Nr. A22.
A23 Schetstekening van het dorp Spaarndam. April 1793
A24 Project batterij om het acces over de Lije bij het Penningsveer te 

beletten. 1793
Schaal 1:1.440
Let. A nr. II

A24a-A24b Project batterij om het acces over de Lije bij het Penningsveer te 
beletten. 1793
Schaal 1:1.440
Let. A nr. II. Kopie van nr. A24
A24a ---
A24b ---

A25 Geprojecteerde batterijen tot sluiting van het acces over de Lijebrug 
tussen Amsterdam en Haarlem. 1793
Schaal 1:2.880
Let. A nr. III

A25a-A25c Geprojecteerde post en batterijen aan de Lijebrug tussen Haarlem en
Amsterdam. 1793
Schaal 1:2.880
Kopie van nr. A25
A25a ---
A25b ---
A25c ---

A26 Kaart van een gedeelte van de situatie tussen de steden Amsterdam 
en Haarlem, omtrent de grote Rijnlandse sluizen bij Halfweg, en de 
project batterijen tot sluiting van de accessen van Haarlem en 
Spaarndam op Amsterdam. 1793 Let. B.

A27 Project batterijen tot sluiting van de accessen van Haarlem en 
Spaarndam op Amsterdam. Let. B nr. IV.1793
Schaal 1:1.440

A27a Project batterijen tot sluiting van de accessen van Haarlem en 
Spaarndam op Amsterdam. 1793
Schaal 1:1.440
(kopie van nr. A27)

A28-A28a Kaart van een gedeelte van de situaties over het IJ voor de stad, 
waarop de projecten om het naderen en bombarderen van de stad 
te beletten. 1793

2 bladen
Schaal 1:2.880
A28 ---
A28a ---

A29-A29a Geprojecteerde batterijen tot sluiting van het acces op Amsterdam 
langs de Hoge Waterlandse dijk te Buyksloot. 1793
Schaal 1:1.440
Let. C nr. V
A29 ---
A29a ---

A29b Project van de batterij op de Zeedijk nabij Buiksloot onder 
Amsterdam. 1793
Schaal 1:1.440
Kopie van nr. A29

A30-A30a Geprojecteerde batterijen tot sluiting van het acces op Amsterdam 
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langs de Waterlandse dijk te Nieuwendam. 1793
2 bladen

Schaal 1:1.440
Let. C nr. VI.
A30 ---
A30a ---

A30b Project voor de batterij op de Zeedijk bij Nieuwendam. 1793
Schaal 1:1.440
Kopie van nr. A30

A31 Kaart van een gedeelte van de situatie tussen Amsterdam en 
Muijden omtrent de Diemerdamse sluis, en project batterijen aldaar 
tot sluiting van het acces op Amsterdam, gedeeltelijk gelegd in 
maart 1793. 1793
Schaal 1:1.440
Let. D

A32 Project batterijen tot sluiting van het acces langs de Zeedijk op 
Amsterdam bij de Diemerdamse sluis, gedeeltelijk gelegd in maart 
1793. 1793
Schaal 1:1.440
Let. D nr. VII

A32a Schetsplattegrond van de batterijen door het "defensiewezen van 
Amsterdam" aangelegd ter dekking van de Diemerdamse sluis onder
Diemen. 1787
Schaal niet aangegeven
nr. A32.

A32b Project batterijen tot sluiting van het acces langs de Zeedijk op 
Amsterdam bij de Diemerdamse sluis, gedeeltelijk gelegd in maart 
1793. 1793
Schaal 1:1.440
Let. D.7. Kopie van nr. A32

A32c Plattegrond van de batterijen voor de Diemerdamsesluis tot sluiting 
van het acces op de stad, gedeeltelijk gelegd in maart 1793. 1793
Schaal 1:1.440
Kopie van nr. A32

A33 Kaart van een gedeelte van de situatie tussen Amsterdam en Muiden
voor zover het de accessen van Muiden, Weesp met de Diemer- en 
Duivendrechter bruggen betreft, en de projecten tot sluiting van de 
accessen. 1793
Schaal 1:2.880
Let. E

A34 Plattegrond van batterijen op de accessen van Muiden,Weesp en 
langs de Bijlmer op Amsterdam. 1793 Let. E nr. VIII
Schaal 1:1.440

A34a-A34b Plattegrond van batterijen op de accessen van Muiden, Weesp en 
langs de Bijlmer op Amsterdam. 1793

2 bladen
Schaal 1:1.440
Let. E nr. IX
A34a ---
A34b ---

A35 Project tot sluiting van het acces over de Duivendrechtse laan naar 
de Diemermeer. 1793
Schaal 1:1.440
Let. E nr. IX

A35a-A35c Project tot sluiting van het acces over de Duivendrechtse laan na de 
Diemermeer, 1793
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3 bladen
1:1.440
Kopie van nr. A35
A35a ---
A35b ---
A35c ---

A36-A36a Kaart van het dorp Ouwerkerk met een gedeelte van de Amstel en 
Holendrechtervaart met projecten tot sluiting van het acces langs de 
twee Amsteldijken en het grote loopveld, en ter verzekering van de 
avenuen ter weerszijden van Holendrecht bij het Portugese 
Jodenkerkhof. 1793

2 bladen
Schaal 1:2.880
Let. F
A36 ---
A36a ---

A37 Geprojecteerde batterijen tot sluiting van het acces op Ouwerkerk 
langs de Holendrechtse vaart bij het Portugese Jodenkerkhof. 1793
Schaal 1:1.440
Let. F nr. X.

A37a-A37b Project batterijen tot sluiting van het acces op Ouwerkerk langs de 
Holendrecht, 1793

2 bladen
1:1.440
Kopie van nr. A37
A37a ---
A37b ---

A38 Geprojecteerde batterijen tot sluiting van het acces op Ouwerkerk 
ter weerszijden van de Amstel voorbij het grote loopveld. 1793
Schaal 1:1.440
Let. F nr. XI

A38a-A38b Project batterijen tot sluiting van het acces op Ouwerkerk ter 
weerszijden van de Amstel voorbij het grote loopveld. 1793

2 bladen
Schaal 1:1.440
Let. F nr. XI Kopie van nr. A38
A38a ---
A38b ---

A39-A39a Schetskaart van het dorp Ouwerkerk aan de Amstel onder 
Amsterdam. 1793

2 bladen
Schaal 1:5.040
Let. F
A39 ---
A39a ---

A40 Schetskaart van het dorp Amstelveen met alle versterkte posten 
door het defensiewezen te laten opwerpen en de geformeerde 
innundaties. 1793
Schaal 1:14.400

A41 Kaart van de situaties omtrent Amstelveen tot aan de 
Haarlemmermeer met alle accessen op Amsterdam, en de projecten 
van de posten en batterijen tot sluiting van deze accessen. 1793
Schaal 1:2.880
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Niet raadpleegbaar
A42 Geprojecteerde batterijen tot sluiting van het acces op Amsterdam 

door Amstelveen, gedeeltelijk gelegd in de maand maart 1793. 1793
Schaal 1:1.440
Let. G nr. XII

A42a-A42b Project batterijen tot sluiting van de accessen door Amstelveen naar 
Amsterdam. 1793

2 bladen
Schaal 1:1.440
Kopie van nr. A42
A42a ---
A42b ---

A43 Geprojecteerde batterij tot sluiting van het acces over het 
Noordersluisje tussen de Haarlemmermeer en Amstelveen. 1793
Schaal 1:1.440
Let. G nr. XIII

A44 Project tot sluiting van het acces op Amsterdam langs de dijk van de 
Haarlemmermeer ter zijde van Amstelveen. 1793
Schaal 1:1.440
Let. G nr. XIV.

A44a-A44b ---
A44a Project tot sluiting van het acces op Amsterdam langs de dijk van de 

Haarlemmermeer ter zijde van Amstelveen. 1793
Schaal 1:1.440
Kopie van nr. A44.

A44b Project batterijen tot sluiting van het acces langs de dijk van de 
Haarlemmermeer ter zijden van Amstelveen naar Amsterdam. 1793
Schaal 1:1.440
Kopie van nr. 44.

A45 Plattegrond en profiel van de post voor de Duivendrechtse brug, aangelegd eind 
1805, onder de orders van luit.-kolonel-directeur van de fortificatiën C.R.T. 
Kraijenhoff.
ca. 1805 1 blad
Schaal 1:1.440

A46 Plattegrond en profiel van de post achter de Duivendrechtse brug op de Ringdijk 
van de Diemermeer, aangelegd eind 1805, onder de orders van de luit.-kolonel-
directeur van de fortificatiën C.R.T. Kraijenhoff.
ca. 1805 1 blad
Schaal 1:1.440

A47 Plattegronden en profielen van de post voor de sluis aan Diemerdam, aangelegd 
eind 1805; onder de orders van de luit.-kolonel-directeur van de fortificatiën C.R.T. 
Kraijenhoff.
1805 1 blad
Schaal 1:1.440 ca

A47a Plattegrond en profielen van de post voor de sluis aan Diemerdam, aangelegd eind 
1805; onder orders van de luit.-kolonel-directeur van de fortificatiën C.R.T. 
Kraijenhoff.
ca. 1805 1 blad
Kopie van nr. A47.

A48 Plattegronden en profielen van de post aan het Weesper tolhek, en van die op de 
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zogenaamde Sniep, tegenover de eerstgemelde; beide aangelegd eind 1805; onder 
orders van de luit.-kolonel-directeur van de fortificatiën C.R.T. Kraijenhoff.
ca. 1805 1 blad

A49 Plattegrond en profiel van de post nabij de Vinkebrug, aangelegd eind 1805; onder 
orders van de luit.-kolonel-directeur van de fortificatiën C.R.T. Kraijenhoff.
ca. 1805 1 blad

A50 Plattegrond en profielen van de post aan de zogenaamde vier sluizen, aangelegd 
eind 1805. onder orders van de luit.-kolonel-directeur van de fortificatiën C.R.T. 
Kraijenhoff.
ca. 1805 1 blad

A51 Plattegrond en profielen van de post op de ringdijk van de Bijlmermeer, tegenover 
de Abcouder weg, aangelegd eind 1805; onder orders van de luit.-kolonel-directeur 
van de fortificatiën C.R.T. Kraijenhoff.
1805 1 blad

A51a Plattegronden en profielen van de post op de Ringdijk van de Bijlmermeer, 
tegenover de Abcouder weg, aangelegd eind 1805; onder orders van de luit.-
kolonel-directeur van de fortificatiën C.R.T. Kraijenhoff.
ca. 1805 1 blad
Kopie van nr. A51.

A52 Plattegrond en twee profielen van de nieuwe posten (nr. 1) achter de Liebrug
1809 1 blad

A53 Plattegrond en twee profielen van de post (nr. 2) van het Penningsveer.
1809 1 blad

A54 Plattegrond en profielen van de post (nr. 3) gelegen in het Sparenland bij 
Spaarndam.
1809 1 blad

A55 Plattegrond van de post (nr. 4) gelegen op de hoge dijk bij Spaarndam.
1809 1 blad

A55a Profielen van de post (nr. 4) gelegen op de hoge dijk bij Spaarndam.
1809 1 blad

A56 Plattegrond van een terrein ten zuid-oosten van Spaarndam bij en het Rijnlandse 
huis de post nr. 5 te Spaarndam.
1809 1 blad
Schaal 1:720

A57 Plattegrond van het fort en dijkpost (nr. 6) Halfweg en Haarlem.
1809 1 blad
Schaal 1:648

A58 Plankaart van de post nr. 6 te Halfweg.
1809 1 blad

A59 Plattegrond van de posten nr. 6 en 7 bij Halfweg.
1809 1 blad
Schaal 1:1.440



48 Oorlog / Plans Vestingen 4.OPV

A60 "Carte de Halfweg, comprenant les trois écluses, le fort nr. 6 et la batterie no. 7, 
ainsi que le projet de la construction d'un réduit défensif sur ces dittes écluses."
1809 1 blad
Schaal 1:3.888

A60a Kaart van Halfweg, Haarlem.
1809 1 blad
Schaal 1:3.888
Kopie van nr. A60.

A61.1-A61.5 Plattegronden en profielen van posten behorende tot de verdediging.
1803-1805 5 bladen
Schaal 1:1.440
A61.1 Profielen van de voorste dijkpost ten oosten van Muiden; de post bij 

Vreeland op de weg naar Korthoef; de post op de Bloklaan nabij 
Loenen; de vleugels van de post "de Waakzaamheid" achter 
Breukelen. 1803

A61.2 Profielen van de Linie voor het dorp ter Aa;de kustbatterij ten 
westen van Durgerdam; de dijkpost ten oosten van Durgerdam; de 
post achter Zunderdorp; de barbette op de Paardenhoek nabij 
Amsterdam. 1803

A61.3 Profielen van de post aan de Slochterbrug; de posten aan de Nes 
nabij Buiksloot; de kustbatterij op Immetjeshorn, de post aan de 
afloop van Diemen; de post op de Vinkenweg; de dijkpost aan 
Diemersdam. 1804

A61.4 Plattegronden en profielen van de posten aan het Weesper tol hek 
en Sniep; de post aan de zogenaamde vier sluizen; op de Ringdijk 
van de Diemersmeer; de posten op de Ringdijk van de Bijlmermeer; 
de post voor de Duivendrechter brug. 1805

A61.5 Plattegronden en profielen van de post voor de sluis aan 
Diemersdam; de post nabij de Vinkenbrug. 1805

A62 Plattegrond van de post te Kouhorn, in de "Ligne de la Nord-Hollandë.
ca. 1800 1 blad
Schaal 1:720

A62a-A62b Plattegrond van de post te Kouhorn bij Oostzanen.
ca. 1800 2 bladen
Kopie van A62.
A62a Blad 1
A62b Blad 2

A63 Situatieplan van het terrein ten westen van de Oostzaander Overtoom, voorbij de 
Hoek genaamd de Kouhorn, met een gedeelte van het dorp Oostzanen.
1808 1 blad
Schaal 1:2.880

A63a Plattegrond van "Position de la Batterie no. 1, dite de Kouhorn, Ligne de la Nord-
Hollande."
1808 1 blad
Schaal 1:2.880
Kopie.

A64 Plattegrond van de post en kruitmagazijn te Kadoelen. (Ligne de la Nord-Hollande; 
Plan de la Batterie no. 2.)
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ca. 1800 1 blad

A65 Plattegrond van de posten aan de Slochterbrug.
1804 1 blad
Schaal 1:1.440

A65a Plattegrond van de posten aan de Slochterbrug en aan de Slochtermolen.
1800 1 blad
Schaal 1:1.440
Kopie van nr. A65.

A65b Plattegrond van de posten (nrs. 3-4) aan de Slochterbrug en Slochtermolen.
1800 1 blad
Schaal 1:1.440
Kopie van nr. A65.

A65c Plattegrond van de posten aan de Slochterbrug en Slochtermolen.
1800 1 blad
Schaal 1:1.440
Kopie van nr. A65.

A66 Plattegrond van de posten achter Sundeldorp (nr. 5, 6 en 7).
1803 1 blad
Schaal 1:1.440

A67 Situatieplan van Sundeldorp. (Ligne de la Nord-Hollande; Position des Batteries 
nos. 5, 6 et 7).
[1803] 1 blad

A67a Situatieplan van Sundeldorp.
[1803] 1 blad
Kopie van nr. A67.

A68 Plattegrond van dijkpost ten oosten van Durgerdam.
1803-1804 1 blad
Schaal 1:2.880

A68a Plattegrond van de dijkpost ten oosten van Durgerdam.
1804 1 blad
Schaal 1:2.880
Kopie van nr. A68.

A69 Plattegrond van de dijkpost ten oosten van Durgerdam aangelegd ter defensie in 
het najaar van 1805.
ca. 1805 1 blad
Schaal 1:720

A70 Plattegrond en profiel dijkpost, met traverse, epaulement en keelsluiting, ten 
oosten van Durgerdam, aangelegd ter defensie van de hoofdstad.
ca. 1805 1 blad

A70a Plattegrond van de dijkpost (nr. 8) ten oosten van Durgerdam.
ca. 1805 1 blad
Kopie van nr. A70.

A70b Profielen van de dijkpost (nr. 8) en travers, epaulement en keelsluiting ten oosten 
van Durgerdam.
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ca. 1805 1 blad

A71b Plattegrond van de dijkpost ten oosten van Durgerdam, aangelegd ter defensie.
1805 1 blad
Ontbreekt

A72 Plattegrond en profielen van Oude dijkpost (nr. 8) ten oosten van Durgerdam, 
aangelegd ter defensie.
1805 1 blad

A73 Plattegrond en profiel van het terrein om de vuurtoren bij Durgerdam.
1809 1 blad
Schaal 1:720

A74 Plattegrond van het Fort aan de vuurtoren bij Pampus, aangelegd ter defensie.
1809 1 blad

A74a-A74b "Plan du fort au fanal à l'y près de Durgerdam."
ca. 1809 2 bladen
Kopie van nr. 74.
A74a ---
A74b ---

A75 "Plan de la batterie de côte no. 9, située sur la rive gauche du Pampus, vis-à-vis la 
ville d'Amsterdam " (met één profiel)
1811 1 blad
Schaal 1:1.600
Afkomstig van: Corps Impérial du Génie; Direction d'Amsterdam, 1re Sous-Direction). Met 
kostenbegroting.

A76 Plattegrond van de batterij en omliggende terrein, ten westen van Durgerdam, met 
de nieuw geprojecteerde kustbatterij en te leggen communicatieweg.
1808 1 blad
Schaal 1:720

A76a-A76b Plattegrond van kustbatterij ten westen van Durgerdam.
z.j. 2 bladen
Kopie van nr.76.
A76a ---
A76b ---

A77 Plattegrond- en profieltekening van de aan te leggen kustbatterij in de Zeedijk op 
de hoek van Schellingwoude, genaamd Schinkelbroek.
z.j. 1 blad

A77a-A77b Plattegrond en profieltekening van kustbatterij nr.12 op de hoek van 
Schellingwoude, genaamd Schinkelbroek.
z.j. 2 bladen
Kopie.
A77a ---
A77b ---

A77c Plan- en profieltekening van "batterie de Côte sur la digue de Mer près 
Schellingwoude, nommée Schinkelbroek."
z.j. 1 blad
Kopie.
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A78 Plattegrond van dijkposten aan de Nes nabij Buiksloot.
1804 1 blad
Schaal 1:2.880

A79 "Plan de la batterie de no. 9, avec le projet d'une tour du modèle no. 3, située sur la 
rive droite du Pampus près d'Amsterdam."
ca. 1811 1 blad
Schaal 1:1.250
1. In het register vermeld als: de post aan de Paardenhoek met ontwerp voor een tour modèle no. 3, 
6 november 1811.
2. Aangehecht: een in het frans gestelde kostenbegroting.

A80 "Plan de la batterie no. 1 et du projet d'une tour modèle du no. 2 avec glacis et 
chemin couvert. " (post aan de Paardenhoek).
1811 1 blad
Aangehecht: een in het frans gestelde kostenbegroting.

A81 "Plan de la batterie de no. 1, située sur le Pampus près d'Amsterdam, avec un projet 
pour la fermer à la gorge par une muraille crenelée. "(post aan de Paardenhoek).
1811 1 blad
Aangehecht: een in het frans gestelde kostenbegroting.

A82 Plantekening van de kustbatterijen nr.1 en 2 aan de Paardenhoek en Zeeburg.
z.j. 1 blad

A82a De beide kustbatterijen aan de Paardenhoek en Zeeburg.
z.j. 1 blad
Kopie.

A83 Plattegrond van Barbette op de Paardenhoek; post nabij Amsterdam.
1808 1 blad

A84 Plattegrond van de posten nr. 3 en 4 aan Immetjeshorn en (aan de) afloop van 
Diemen.
1804 1 blad
Schaal 1:1.440

A85 Plattegrond van de posten op Immetjeshorn en aan de afloop van Diemen.
1804 1 blad

A86 Plattegrond van de posten nr.3, 4 en 5 aan Immetjeshorn, afloop van Diemen en 
batterij op het Diemer Buitenland.
z.j. 1 blad
Schaal 1:2.880

A87 Plattegrond van de kustbatterij nr. 5 op het buitenland gericht van Diemen.
1810 1 blad
Schaal 1:2.880

A87a Plattegrond van de kustbatterij op het Diemer Buitenland.
ca. 1810 1 blad
Kopie van A87.

A87b Plattegrond van de kustbatterij nr. 5 op het Diemer Buitenland.
ca. 1810 1 blad
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Kopie van A87.

A88 Plattegrond van de post voor de sluis aan Diemerdam, aangelegd eind 1805, onder 
de orders van de lt.kolonel directeur van de fortificatin C.R.T. Kraijenhoff.
z.j. 1 blad

A89 Plattegrond van het fort Diemerdam, batterij nr. 6.
1805 1 blad

A89a-A89b Plattegrond van het fort Diemerdam, batterij nr. 6. Kopieën.
1805 2 bladen
A89a ---
A89b ---

A90 Plattegrond van de posten bij Diemerdam en op de Vinkenweg.
1804 1 blad
Schaal 1:2.880

A91 Plattegrond van de post (nr.7) bij Gaasp tegenover de Geinbrug.
z.j. 1 blad

A91a Batterij bij de Geinbrug.
z.j. 1 blad
Kopie.

A92 Situatieplan van het Geyn nabij het dorp Abcoude met de nieuw aangelegde 
gebastioneerde en gesloten post nr. 8 ten oosten en westen van het vaarwater bij 
de Ooster Water-Molen.
1809 1 blad
Schaal 1:1.440

A92a Plattegrond "du Poste sur le Gein, près du village d'Abcoude, en avant du moulin 
d'épuisement dit Oostermolen."
1809 1 blad
Schaal 1:1.440
Kopie.

A93 Plattegrond van de post nr. 9 gelegen op de ringdijk van de Bijlmermeer tegenover 
Abcoude.
1805 1 blad

A93a Plattegrond van de batterij op de ringdijk van de Bijlmermeer.
z.j. 1 blad
Kopie.

A94 Plantekening van post nr.10 bij Ouderkerk aan Holendrecht voor Ouderkerk.
z.j. 1 blad
Schaal 1.1.440

A94a-A94b Plattegrond van de post bij Ouderkerk aan de Holendrecht.
z.j. 1 blad
Kopie.
A94a ---
A94b ---

A95 Plattegrond van Ouderkerk met de geretrancheerde posten en batterijen nr. 10, 11 
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en 12 aan weerszijden van de Holendrecht, de Amstel en op het Grote Loopveld.
1810 1 blad
Schaal 1:2.880

A95a-A95b Plattegrond van Ouderkerk met de geretrancheerde posten en batterijen ter 
weerszijden van de Holendrecht, de Amstel en het Grote Loopveld.
1810 2 bladen
Kopie.
A95a ---
A95b ---

A96-A96a Plattegrond van de posten nr.11 en 12 voor Ouderkerk aan de Amstel en op het 
Grote Loopveld) op de weg Amstelveen-Ouderkerk.
z.j. 2 bladen
Met kopie.
A96 ---
A96a ---

A97 Situatieplan van het geretrancheerde dorp Amstelveen, batterijen nrs. 13 en 14.
1810 1 blad
Schaal 1:1.440

A97a Situatieplan van het geretrancheerde dorp Amstelveen.
1810 1 blad
Kopie van A97.

A100 Plattegrond van de gecombineerde posten nr. 18, 19, 20 en 21 ter weerszijden van 
de trekvaarten van Amsterdam op Muiden en Weesp bij de Diemersbrug.
1810 1 blad

A100a Plattegrond van de gecombineerde posten ter weerszijden van de trekvaarten van 
Amsterdam op Muiden en Weesp.
1810 1 blad
Kopie van nr. A100.

A101 Plattegrond van de post nr. 1 achter de Lijebrug aan de weg Amsterdam-Haarlem.
1810 1 blad

A101a-A101b Plattegrond van de post nr. 1 achter de Lijebrug aan de weg Amsterdam-Haarlem.
1810 2 bladen
Kopie van nr. 101.
A101a ---
A101b ---

A102 Plattegrond van de post aan het Penningsveer (Batterij nr. 2 aan de weg 
Spaarnwoude - Haarlem).
1810 1 blad

A102a-A102b Kopieën
1810 2 bladen
A102a ---
A102b ---

A103-A103a Plattegrond van de post nr. 3 gelegen in het Spaarnland bij de sluizen van 
Spaarndam.
1810 2 bladen
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Met kopie.
A103 ---
A103a ---

A104-A104a Plattegrond van de Hoofddijk-post nr. 6 aan het sluishoofd te Spaarndam.
1810 2 bladen
Met kopie.
A104 ---
A104a ---

A105 Plantekening van de post voor Spaarndam, met een ontwerp ter versterking.
1810 1 blad

A106-A106a Plattegrond van de posten (nr. 5) tot keelsluiting van Spaarndam, en de situatie van 
een terrein ten zuid-oosten van Spaarndam, bij het Rijnlandse huis.
1809 2 bladen
Met kopie.
A106 ---
A106a ---

A107-A107a "Carte de Halfweg Haarlem, comprenant les trois écluses, le fort no. 6 et la batterie 
no. 7 ainsi que le projet de la construction d'une traverse du côte d'Haarlem."
1810 2 bladen
Met kopie.
A107 ---
A107a ---

A108 Plattegrond van het terrein, ter weerszijden van de trekvaart ten westen van 
Halfweg en Haarlem.
1809 1 blad

A108a-A108b Plattegrond van het terrein ter weerszijden van de trekvaart ten westen van 
Halfweg en Haarlem, met posten nrs. 6-7. Op een kleinere schaal gebracht door de 
1ste luitenant A.J. Aarts.
ca. 1809 2 bladen
Kopieën van A108.
A108a ---
A108b ---

A109 Plattegrond van batterij nr. 8 ten westen van het dorp Sloten op de Akerdijk.
z.j. 1 blad

A110-A110a Plattegrond van de batterij nr. 9 ten westen van het dorp Sloten op de Rijkerhoek.
z.j. 2 bladen
Met kopie.
A110 ---
A110a ---

A111 Plattegrond van de redoute nr. 11 op de Uitweg tussen Osdorp en Sloten.
z.j. 1 blad

A112 Plattegrond van de batterij nr. 13 aan de Amsterdamse Ton.
z.j. 1 blad

A112a Plattegrond van de batterij nr. 13 aan de Amsterdamse Ton.
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z.j. 1 blad
Kopie van A112.

A113 Plattegrond van de posten nr. 22 aan de Duivendrechtsebrug.
1810 1 blad

A113a Plattegrond van de posten aan de Duivendrechtse brug.
ca. 1810 1 blad
Kopie van A113.

A114 "Plan, coupes et profils d'un ouvrage en avant les écluses du Halfweg, entre le Lac 
de Haarlem et le Zuiderzee."
1811 1 blad, 1 deel

A114b Aangehecht: een in het frans gestelde kostenbegroting.

A115 "Plan des batteries de côte sur la rive droite de l'Y et du Pampus: Paardenhoek (no. 
1) et Zeeburg (no. 2), Immetjeshorn (no. 3), Diemerbuitendijk no. 5, le fort 
Diemerdam (no. 6), Tonneau (no. 13), batterie de l'Ouest et batterie de l'Est. Plan 
des batteries de côte sur la rive gauche de l'Y et du Pampus: de Durgerdam (no. 8, 9,
11) et Schellingwoude (no. 12)."
1811 10 bladen

A116 "Plan du fort de Halfweg Haarlem, côte no. 6, avec le projet des changements à y 
faire."
1812 1 blad
Aangehecht: een in het frans gestelde kostenbegroting.

A117a-A117f "Réduit défensif sur les écluses d'Halfweg-Haarlem."
1812 6 bladen
Aangehecht: brief, kostenbegroting en proces-verbaal, allen gesteld in het frans en allen gedateerd 
1812.
A117a 1. "Plan des écluses d'Halfweg-Haarlem, avec la papillotte du projet 

d'un réduit défensif sur ces écluses et des deux traverses pour le 
couvrir." Voorts twee doorsnedetekeningen.

A117b 2." Plan du grillage au dessus des pilots; plan du pilotis."
A117c 3." Plan des piliers des arcades en fondation; plan des caves."
A117d 4." Elévation sur la largeur; elévation sur la longueur."
A117e 5." Plan de la platte forme; plan du rez-de-chaussée."
A117f 6." Coupe sur la largeur; coupe sur la longueur."

ST. ANDRIES

ST. ANDRIES

A310 Plattegrond van het fort met Oud St. Andries en omstreken.
[eind 17e eeuw] 1 blad

A310a-A310b "Plattegrond van het fort met dezelfde situatie in het jaar 1733".
ca. 1733 2 bladen
Schaal 1:3.840
Kopieën.
A310a ---
A310b ---
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ARNEMUIDEN

ARNEMUIDEN

A311 Plattegrond van de stad.
ca. 1650 1 blad
Schaal 1:2.300

A312 "Plan de la place d'Arnemuiden. Levé à la boussole, Janvier 1810, le lieutenant du 
Génie Leroy."
1810 1 blad
Schaal 1:1.000

ARNHEM

ARNHEM

A313 Plattegrond van de stad anno 1702.
1751 1 blad
Schaal 1:1.440

A313a Plattegrond van de stad anno 1702.
1751 1 blad
Kopie.

A314 Plattegrond van Arnhem.
1710 1 blad
Schaal 1:3.000

A315 Plattegrond van de stad met omliggend terrein.
1752 1 blad
Schaal 1:3.168

A315a Plattegrond van de stad.
ca. 1752 1 blad
Schaal 1:3.168 
Kopie.
"Zoals het zich bevond voordat de buitenwerken, volgens permissie van Koning Lodewijk in 1808 
door de stedelijke regering zijn geslecht."

A315b Plattegrond van de stad. Kopie uit latere tijd.
z.j. 1 blad
Schaal 1:3.168

A316 Plattegrond van de stad met stratennet.
1755-1756 1 blad
Schaal 1:3.767

A317 Plattegrond van de stad anno 1766.
ca. 1788 1 blad
Schaal 1:2.897

A317a Plattegrond van Arnhem.
ca. 1790 1 blad
Schaal 1:2.897
Kopie.

A317b Plattegrond van Arnhem.
ca. 1790 1 blad
Schaal 1:2.897
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Kopie.

A317c Plattegrond van de vestingwerken.
z.j. 1 blad
Schaal 1:2.897
Kopie.

A318 Plattegrond van de oude hoge en lage muren tussen de St. Jans en Rhijn-poorten, 
en van de beide daarvoor liggende ravelijnen Vliegerbergh en Ceijnshuis.
[1779] 1 blad

A319 Plattegrond van een gedeelte van het hoge front tussen de St. Jans en de Rhijn 
Poort, met de beide ravelijnen Vliegerberg en Ceijnshuis.
1779 1 blad

A319a Plattegrond van een gedeelte van het hoge front tussen de St. Jans en de Rhijn 
Poort met de beide ravelijnen Vliegerberg en Ceijnshuis.
1779 1 blad
Kopie.

A320 "Plan d'une partie de la plan d'Arnhem..." betreffende een gedeelte van de werken 
aan de Velperpoort, Bastion Velperpoort, Ravelijn Sourevangers-Hoff.
18e eeuw 1 blad

A321 Plattegrond van de stad, met geschiedkundige aantekeningen.
ca. 1784 1 blad
Schaal 1:2.790
Met een opgeplakt briefje 's Gravenhage 5 augustus 1849 van de majoor-ingenieur, adjudant der 
Konings J.G.W. Merkes van Gendt.

A322 Plattegrond van de vesting, waarop de belegering is getekend.
1727 1 blad
Schaal 1:2.600
"Ingekomen de 7e april 1787 met een brief van de directeur de Bruijn".

A323 Plattegrond van de stad.
[18e eeuw] 1 blad
Schaal 1:3.725

A324 "Plan d'Arnhem", betreffende de vesting.
z.j. 1 blad
Calque.

A325 Plattegrond van de vesting en directe omgeving.
z.j. 1 blad
Met afzonderlijk "Légende du Plan de la Place d'Arnhem sur papier calqué".

A326 Plattegrond van de stad.
1811 1 blad

A327 Profieltekeningen van de bewalling van de stad.
[1813] 1 blad
Schaal 1:67
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AXEL

AXEL

A332 Plattegrond van het fort de Moerspui nabij Axel, Moer-Spuij aan de Nieuwe Vaart 
naar het fort te Moerbeeke.
1656 1 blad
Schaal 1:2.000

A333 Plattegrond van de vesting.
1810-1813 1 blad
Schaal 1:3.120
Aangehecht een klein kaartje van de bedekte weg buiten de Axelse poort.

A334 "Project pour la défense du Zand-Kreek pour 1813."
1812 1 blad
Schaal 1:5.000

BAARLAND

BAARLAND

B1 Plattegrond en profieltekening van de batterij gelegen een half uur gaans van het 
dorp in Zuid-Beveland, aangelegd in het jaar 1807.
1807 1 blad
Schaal 1:720

B2 Plattegrond en profieltekening van de batterij gelegen bij het dorp Hoedekenskerke
in Zuidbeveland, aangelegd in het jaar 1807.
1807 1 blad
Schaal 1:720

B3 Doorsneden en detailtekening van "Projet du fort ordonné à Baarland, Ile du Sud-
Beveland; avec données et estimation du projet."
1810 1 blad
Schaal 1:1.000

BATH

BATH

B4 Plattegrond van het nieuw gemaakte fort in de Reijgersbergschen polder bij de 
haven.
1786 1 blad

B4a Plattegrond van het nieuw te maken fort in de Reijgersbergschen polder achter de 
haven, besteed de 22e maart 1786 met de daarom liggende Zeedijk.
1786 1 blad

B5 Plattegrond van het fort waarop de geschiedenis van de aanleg der verschillende 
werken is beschreven.
1788 1 blad

B6 Plattegrond en profieltekening van ontwerp voor de aanleg van een batterij buiten 
het fort.
1807 1 blad

B7 Plattegrond van het fort zoals dit zich bevond voor de landing van de Engelsen in 
het jaar 1809.
1809 1 blad
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Schaal 1:1.440

B8 Plattegrond van het fort met de nieuw gemaakte veranderingen.
1809 1 blad
Schaal 1:1.440

B9 Kaart van het fort en defensie van de Bathsche polder zoals deze in het jaar 1809 
vervaardigd is, met de communicatie bij laagwater over de slikken, schorren en het 
Kreeke-rak met de vaste wal.
1809 1 blad
Schaal 1:7.200
Aangehecht twee brieven 6e en 12e van Slachtmaand (november) 1809 van de 1e luit.- geografisch 
ingenieur J.C. van de Polder aan de luit. kolonel van de artillerie en genie C.C. van Hooff, wnd. 
directeur van het Depot-Generaal van Oorlog.

B11-B11d Kaart van de landverdediging van het fort.
1810 5 bladen
Schaal 1:6.000
B11 (1e blad) Tracé van de dijkpost aan de rechter vleugel.
B11a (2e blad) Tracé van de dijkpost aan de linker vleugel.
B11b (3e blad) Tracé van de post, aangelegd in 1809 op de lage weg.
B11c (4e blad) Tracé van de intermediaire post van de Linie.
B11d (5e blad) Profielen tot de beide dijkposten van de Linie.

BEERTA

BEERTA

B24 Plattegrond van een ontwerp voor de aanleg van een batterij op het schorre achter 
de Beerster sluiskil; en een batterij achter Beerster Stamrik in de Dollard.
18e eeuw 1 blad

B25 Project van de aanleg van een post ter versterking van de Bellingwolder en Beerster 
Zijlen.
1795 1 blad
Schaal 1:584

B26 Project ter versterking van de Bellingwolder en Beersterzijlen.
1795 3 bladen
Schalen 1:144-1:584
B26 (1e blad) Plankaart van het omliggend terrein. Bijlage bijbehorende Memorie 

ontbreekt.
B26a (2e blad) Doorsneden behorende bij het ontwerp ter versterking van de 

Bellingwolder- en Beersterzijlen. (3e blad) Doorsneden behorende bij het ontwerp 
ter versterking van de Bellingwolder- en Beersterzijlen.

B27 Plattegrond van een gefortificeerde post, aan te leggen op en ten weerszijden van 
de Dollaartsdijk voor Bellingwolder-Zijl.
1796 1 blad
Schaal 1:823

BELLINGWOLDE

BELLINGWOLDE

B30 Plattegrond van de Bellingwolder Schans.
1681 2 bladen
Schaal ca. 1:1.750
B30 (1e blad) Bellingwolder Schans. "Afgemeten" in juni 1681.
B30a (2e blad) Een gedeelte van het fort. Behoort bij het in juni 1681 "afgemeten" plan 

van de schans.
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B31 Plattegrond en doorsneden van de Bellingwolder Schans.
ca. 1740 1 blad
Schaal 1:1.728

B32 Plattegrond van de Bellingwolder of Oude Schans.
1763 1 blad
Schaal 1:1.430
Kopie.

B33 Plattegrond van de Bellingwolderschans.
1771 1 blad
Schaal 1:1.656

B34 Plattegrond van de Oude- of Bellingwolder Schans.
[18e eeuw] 1 blad
Schaal 1:1.430
Kopie.

B35 Plattegrond van de Oude Schans of Bellingwolder Schans.
[18e eeuw] 1 blad
Schaal 1:1.662
Kopie.

B36 Plattegrond van de Bellingwolder Schans.
[18e eeuw] 1 blad
Schaal 1:1.430

B37 Plattegrond van de Oude Schans.
[18e eeuw] 1 blad
Schaal 1:1.660

B38 Plattegrond van de rivier de Aa met het omliggende terrein bij de Bellingwolder 
grondpomp; met een ontwerp van de redoute. (1e blad.)
1797 3 bladen
Schaal 1:1.584

B38a Profieltekening van de geprojecteerde redoute, te leggen aan de rivier de Aa bij de 
Bellingwolder Grondpomp. (2e en 3e blad).
1797 2 bladen

B39 Plattegrond en profiel van de fleche van de Lunet in de hoek van de Moerwal bij de 
Leete achter Bellingwolde.
1797 1 blad
Schaal 1:1.440

B40 Plattegrond en profiel van de nieuw te maken redoute bij de Leete achter 
Bellingwolde.
1797 1 blad
Schaal 1:1.440

BERGEN OP ZOOM

BERGEN OP ZOOM

B41 "Project de fortification sur la ville."
1693 1 blad
Schaal 1:3.622
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B42 "Plattegrond van de fortificatie van de stad, zoals het nu is gelegen in het jaar 1706."
Kopie uit 1708 door Gellius à Brakel van de oorspronkelijke tekening door Gidion 
van Berck.
1706-1708 1 blad
Op linnen.

B43 Plattegrond van de vesting met de waterschans.
ca. 1730 1 blad
Schaal 1:2.567

B44 Plattegrond van Bergen op Zoom met waterschans en omliggend terrein.
1724-1730 1 blad
Op linnen.
Schaal 1:2.729
Opgenomen door order van haar Edel Mogende Heren Raden van State van de Verenigde 
Nederlanden, volgens Resolutie van 21 april 1724 door de ondergeschreven directeur van de 
fortificatiën ingenieur Ad. van Dun.

B45 Plattegrond van de vesting zonder stratennet met de waterschans.
1731 1 blad
Schaal 1:2.880
Kopie.
1. Ontvangen van de directeur generaal Hartel in januari 1841.
2. Voorzien van de aantekening: "Weete niet of dit Plan wel getekent is Egter Gelove hetzelve van 
den Directeur-Gen. Hartel is".

B45a Plattegrond van de vesting zonder stratennet met de waterschans.
1731 1 blad
Schaal 1:2.880
Kopie.
Getekend naar het plan van de directeur generaal Hartel.

B46 Plattegrond van de noordzijde, "met een project om het in staat van defensie te 
stellen, geformeerd ingevolge de order van de edel mogende heren Raden van 
State van de Verenigde Nederlanden, door de ongeschreven directeur van de 
fortificatiën C. van Bommel".
1732 1 blad
Behoort bij Memorie 4.OMM inv. nr. B8.

B47 Plattegrond van de vesting met de waterschans.
1735 1 blad

B48 Plattegrond van de vesting met de waterschans en opgave door wie de werken zijn 
aangelegd.
1740 1 blad
Schaal 1:2.730

B49 Plattegrond van een gedeelte van de stad met de nieuwe projecten aan de 
zuidzijde, en het project van de generaal Coehoorn om de noordzijde van deze 
plaats te versterken.
1741 1 blad
Zie Memorie 4.OMM inv. nr. B9.

B50 Plattegrond van de vesting met de waterschans waarop zijn aangebracht de nieuwe
werken sedert 1741.
1741 1 blad
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Schaal 1:2.730
Kopie.

B50a Plattegrond van de vesting met de waterschans.
1747 1 blad
Schaal 1:2.762
Kopie.

B51 Plattegrond van de vesting met de waterschans.
[1743] 1 blad
Schaal 1:2.652

B51a Plattegrond van de vesting Bergen op Zoom met de waterschans.
z.j. 1 blad
Kopie.

B52 Plattegrond van de vesting met de waterschans.
1747 1 blad
Schaal 1:2.790
Niet raadpleegbaar
Op perkament.

B53 Plattegrond van de vesting met de waterschans.
[18e eeuw] 1 blad
Schaal 1:2.700

B54 Plattegrond van de vesting met de waterschans, met inzet: standgezicht van een 
kanonkelder in de schouders van de bastions en ravelijnen.
[18e eeuw] 1 blad
Schaal 1:2.650
Niet raadpleegbaar

B54a Plattegrond van de vesting met de waterschans, met inzet: standgezichtvan een 
kanonkelder in de schouders van de bastions en ravelijnen.
[18e eeuw] 1 blad
Schaal 1:2.650
Kopie.

B55 Plattegrond van de vesting met de waterschans.
1751 1 blad
Schaal 1:6.608

B56 Plattegrond van de vesting met de waterschans.
[18e eeuw] 1 blad
Schaal 1:2.652

B57 Plattegrond van de vesting met de waterschans.
[18e eeuw] 1 blad
Schaal 1:2.462

B58 Plattegrond van Bergen op Zoom met de zuid- of waterschans en het begin van de 
Linies.
[1750-1780] 1 blad
Schaal 1:2.462

B58a Plattegrond van de vesting met de waterschans.
[1750-1780] 1 blad
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Schaal 1:2.680
Kopie.

B59 Plattegrond van de vesting met de waterschans en omliggend terrein.
ca. 1750-1800 1 blad
Schaal 1:2.650

B60 Plattegrond van de vesting met de waterschans.
1775 1 blad
Schaal 1:2.650

B61 Plattegrond van de vesting met de waterschans.
1740 1 blad
Schaal 1:2.650

B61a-B61b Plattegrond van de vesting met de waterschans.
z.j. 2 bladen
Schaal 1:2.650
Kopie.
B61a ---
B61b ---

B62 Afbeelding van de "Attaque en Beleegeringe der Stadt [...]". van het beleg van de 
vesting door de Fransen in juli-september 1747.
ca. 1747 1 blad

B62a Afbeelding van de "Attaque en Beleegeringe der Stadt [...]", van het beleg van de 
vesting door de Fransen in juli-september 1747.
ca. 1750 1 blad
Kopie.

B63 Plattegrond van de vesting met de waterschans ..."soo als gelegen was 1747 met de 
Attaque, sijnde door de Fransen".
z.j. 1 blad
Schaal 1:6.726

B64 Plattegrond van de belegering van de vesting door de Fransen in juli-september 
1747.
z.j. 1 blad

B64a Plattegrond van de belegering van de vesting door de Fransen in juli-september 
1747
z.j. 1 blad
Met aangehechte "Explicatië.

B65 Plattegrond van de vesting met de waterschans; waarop zijn getekend de 
belegeringswerken uitgevoerd door de Fransen bij het beleg in 1747. Franse tekst.
1748 1 blad
Schaal 1:3.522

B65a-B65b Plattegrond van de vesting met de waterschans; waarop de belegeringswerken zijn 
getekend uitgevoerd door de Fransen bij het beleg van 1747. Franse tekst.
1748 2 bladen
Schaal 1:3.522
Kopie.
B65a ---
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B65b ---

B66 Plattegrond van de vesting met de waterschans, waarop is aangegeven de 
belegering van juli-september 1747 door de Fransen.
1751 1 blad
Schaal 1:2.729

B67 "Plan de la ville de Berg op Zoom avec l'ataque des françois, ... en 1747."
1762 1 blad
Schaal 1:6.750

B68 Plattegrond van de vesting met de waterschans, waarop is aangegeven de 
belegering van juli-september 1747 door de Fransen, met tevens de nieuwe 
vestingwerken uit 1781.
[ca.1781] 1 blad
Schaal 1:3.087

B69 Plattegrond van de vesting met de waterschans, "und Entwurf von einigen neuen 
Defensions Wercker".
1751 1 blad
Schaal 1:2.778

B70 Plattegrond van de stad, de waterschans en situatie.
ca. 1750 1 blad
Schaal 1:3.520

B71-B71g Profielen van de vestingwerken.
1732 25 bladen
B71 1 (1e blad) Profielen van de kapitale wallen aan de noordzijde.
B71a 2 (2e blad) Profielen en plannen van bastions, lunetten.
B71b 3 (3e blad) Profielen van bastions,lunetten, de "galerij major".
B71c 4 (4e blad) Profielen van de souterrains voor het hoge front.
B71d 5 (1e blad) "Grundris von denen Galleries Majors und Profil vonden 

Steinern Redout in den Angle Rentrent. "
B71e 6 (1e blad) Profielen en plannen betreffende verlenging van de sluis 

"'s Zwaane Gat".
B71f 7 (3 bladen) "Plattegrond C", profielen bij het bastion Coehoorn, 

ravelijn Deden en lunet Holland.
B71g 8 (2 bladen) "Plattegrond der bepalingen der Linien, zoo der lengtens

en breetens der bastions". De plannen betreffen het gedeelte van de 
vestingwerken tussen de bastions Orange en Bekaf via het bastion 
Watermolen met opgave van diverse maten.

B72 Plattegrond van een gedeelte van de fortificatiewerken tussen de bastions Noyelle 
en Orange via bastion Pucelle met de onderaardse werken met de souterrains en 
alle mijnen.
1749 1 blad
Schaal 1:7.200
Kopie.

B73-B73a Plattegrond van de onderaardse werken van de fortificatiën.
1754 2 bladen
Met kopie.
B73 ---

Niet raadpleegbaar
B73a ---
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B74 Plattegrond van een gedeelte van de fortificatiewerken, met de souterrains en 
mijnen.
ca. 1750 1 blad
Schaal 1:864

B75-B75b Plattegrond van een gedeelte van Bergen op Zoom, "of het gehele front waar de 
mijnen voorleggen, en de hele uitgestrektheid van de galerij voor de musquettiers, 
onder de contrescarpsmuur, met de verdere souterrains, kanonkelders en sorties."
ca. 1750 3 bladen
Schaal 1:1.296
B75 1 (1e blad) Front waar de mijnen liggen.
B75a 2 (2e blad) Plattegrond van de "galleri devant le frond de l'ataque de 

Bergen".
B75b Plattegrond van het ravelijn Antwerpen met kanonkelders, 

kazematten en galerijen.

B76 Plattegrond van de onderaardse werken, met twee bijkaartjes: profielen der "Oude 
en Nieuwe Galerij Majoor'. 1757

B76a Plattegrond van de onderaardse werken der Fortificatien.
1757
Kopie van B76.

B78 Plattegrond en twee profielen van de onderaardse werken.
1767 1 blad
Schaal 1:1.152

B78a-B78c Plattegrond en profielen van de onderaardse werken.
1767 3 bladen
Kopie van B78.
B78a ---
B78b ---
B78c ---

B78d Plattegronden en profielen van het front voor zover dit met onderaardse werken 
omgeven is. Opgenomen in het jaar 1766.
1767 1 blad
Kopie.

B78e Plattegronden en profielen van het front voor zover dit met onderaardse werken 
omgeven is.
1767 1 blad

B78f Plattegrond van de onderaardse werken van de stad.
1767 1 blad
Kopie.

B78g Plattegronden en profielen van het front voor zover dit met onderaardse werken 
omgeven is.
ca. 1800 1 blad
Kopie van nr. B78 uit 1800.

B78h Plattegrond van het front, dat gecontramineerd is.
ca. 1800 1 blad
Kopie.
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B78i Plattegrond van de onderaardse werken.
1767 1 blad
Kopie zonder de profieltekeningen.

B80 Plattegrond van de attaque met het project om alle vervallen gedeelten in 
voorgaande staat te brengen en om het gehele front te versterken, met aangegeven
de bastions Pucelle en Coehoorn en de voorliggende vestingwerken).
ca. 1750 1 blad
Schaal 1:184

B80a Plattegrond van de attaque met het project om alle vervallen gedeelten in 
voorgaande staat te brengen en om het gehele front te versterken. Met aangegeven
de bastions Pucelle en Coehoorn en de voorliggende vestingwerken.
z.j. 1 blad
Kopie.

B80b Plattegrond van de attaque met het project om alle vervallen gedeelten in 
voorgaande staat te brengen en om het gehele front te versterken. Met aangegeven
de bastions Pucelleen Coehoorn en de voorliggende vestingwerken.
z.j. 1 blad
Kopie.

B81 Plattegrond van de nieuwe fortificatiewerken aan de noordzijde van de stad in 1742 
aanbesteed.
1742 2 bladen
Schaal 1:1.296

B81a Profielen van de nieuwe werken. 2e blad.
1742 1 blad

B81b-B81c Plattegrond van de nieuwe fortificatiewerken aan de noordzijde van de stad.
1742 2 bladen
Kopieën.
B81b ---
B81c ---

B82 Profielen van de nieuwe kapitale werken aan de noordzijde van de stad, zoals deze 
onder directie van de directeur Van Dun en onder het opzicht van de ingenieurs J.D. 
van Wijck en H. van Harinxma thoe Heegh aangelegd in de jaren 1742, 1743 en 1744.
1744 1 blad

B83 Verzamelblad met afbeeldingen van vestingwerken
1742 1 blad
Afbeeeldingen zijn :
-Bastion Pucelle. Ichnographi-tekening van het bastion met de daarvoor liggende gracht en galerij; 
-Standtekening van een gedeelte van de galerij. Plattegrond en profieltekening van de nieuw 
gemaakte sortie, met twee kruitmagazijnen in het midden;
-Profiel, plan en standtekening van een nieuwgemaakte korps de garde onder de wal aan de uitgang
van de Steenbergse poort;
-Plattegrond, profielen en standtekening van een kanonkelder in de schouder van een bastion; 
-Profieltekening van de nieuwe werken die gemaakt zijn aan de noordzijde van de stad in het jaar 
1742;
-Roosterwerken tot de muren. Schaal 1:1.152

B84 Plattegrond, standgezicht, profielen van een gedeelte van de "gallerie" en 
kanonkelder in de schouder van het bastion Pucelle.
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ca. 1795 1 blad

B84a Plattegrond, standgezicht, profielen van een gedeelte van de "gallerie" en 
kanonkelder in de schouder van het bastion Pucelle.

1 blad
Kopie.

B85 Plattegrond, standgezicht en profiel van een gedeelte van de "gallerie" in het 
bastion Pucelle.
1795 1 blad
"Behoort tot het departement van Staats-Braband, volgens resolutie 22 oktober 1795." 
Ondertekend: J. van Westenhout.

B87 Plattegrond voor de bastions Pucelle en Coehoorn en voorliggende werken met 
aanwijzing van de gedeelten die door het springen van mijnen in 1747 vernield 
werden en het onbeschadigde gedeelte.
1750 1 blad
Schaal 1:864

B87a Plattegrond voor de bastions Pucelle en Coehoorn en voorliggende werken met 
aanwijzing van de gedeelten welke door het springen van mijnen in 1747 vernield 
werden en wat nog in goede staat bleef.
ca. 1750 1 blad
Kopie van nr. B87.

B88 Plattegrond van de onderaardse werken voor de bastions Pucelle en Coehoorn.
ca. 1750 1 blad

B88a Plattegrond van de onderaardse werken voor de bastions Pucelle en Coehoorn.
ca. 1760 1 blad
Kopie van nr. B88.

B89 Plattegrond en doorsneden van de torens in de inspringende hoeken van de 
lunetten voor de bastions Pucelle en Coehoorn.
ca. 1750 1 blad
Schaal 1:40

B89a-B89b Plattegrond en doorsneden van de torens in de inspringende hoeken van de 
lunetten voor de bastions Pucelle en Coehoorn.
z.j. 2 bladen
Kopie.
B89a ---
B89b ---

B90 Plattegrond van de mijnen en onderaardse werken die in de belegering gesprongen 
zijn in het jaar anno 1747.
ca. 1750 1 blad
Schaal 1:1.080

B91 Plattegrond van het hoge front van de stad met alle onderaardse werken, van de 
bastions Koning William, Pucelle, Coehoorn, Belvideere en Orange.
ca. 1750 1 blad
Schaal 1:1.296

B91a Plattegrond geeft de bastions Koning William, Pucelle, Coehoorn, Belvideere en 
Orange met voorliggende werken omstreeks 1750.
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ca. 1750 1 blad
Schaal 1:1.296
Kopie.

B91b-B91e Plattegrond van het hoge front van de stad met alle onderaardse werken, van de 
bastions Koning William, Pucelle, Coehoorn, Belvideere en Orange.
ca. 1750 4 bladen
Kopieën.
B91b ---
B91c ---
B91d ---
B91e ---

B92 Plattegrond van het onbebouwde terrein langs de teen van de kapitale wal van de 
stad.
1760 1 blad
Schaal 1:864

B92a-B92b Plattegrond van het onbebouwde terrein langs de teen van de kapitale wal van de 
stad.
1760 2 bladen
Kopieën van nr. B92, echter niet geheel identiek.
B92a ---
B92b ---

B93 Plattegrond van de verandering van de linie in het jaar 1758 tussen Bergen op Zoom
en het fort Moermont. Met nauwkeurige plattegrond voor en achter de linie.
1765 1 blad
Schaal 1:2.880
Kopie.

B94 Plattegronden en profielen van het 6e perceel van de in het jaar 1743 nieuw 
aangelegde roosterwerken.
[1743] 1 blad

B96-B96b Plattegrond en profiel van het leggen en laten springen van mijnen nabij het 
ravelijn Wassenaar.
1766 2 bladen
B96 1 (1e blad) Plattegrond van het front voor het ravelijn Wassenaar, 

waarin aangetoond werd de plaats van de mijnen aangelegd door de
generaal Coehoorn onder de glacis.
Schaal 1:1.152

B96b 2 (2e blad) Profiel van de rechter face van het ravelijn Wassenaar, 
met afbeelding van een springende mijn op 20 september 1765 en 
beschrijving van een poging tot het doen springen van een mijn op 6 
juni 1766.
Schaal 1:115

B96a-B96c Plattegronden en profielen van het leggen en laten springen van mijnen bij het 
ravelijn Wassenaar.
1766 2 bladen
B96a ---
B96c ---

B96d-B96e Plattegrond en profielen van het leggen en springen van mijnen van het ravelijn 
Wassenaar.
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(1765) 1767 2 bladen
Kopieën.
B96d ---
B96e ---

B96f Plattegrond van het front voor het ravelijn Wassenaar, de plaats van de mijnen 
aangelegd door de generaal Coehoorn onder de glacis.
z.j. 1 blad
Kopie.

B97 Plankaart ter verbetering van het gedeelte van de vestingwerken genaamd "het 
Zoute Vest".
1778 1 blad
Schaal 1:2.736

B97a-B97d Ontwerptekeningen ter verbetering van het gedeelte van de vestingwerken 
genaamd "het Zoute Vest".
z.j. 4 bladen
Kopieën.
B97a ---
B97b ---
B97c ---
B97d ---

B98 Kaart van de linie en de vesting met de forten Moermont, Pinsen en Roover.
ca. 1700-1750 1 blad
Schaal 1:7.200

B99 Plattegrond van de vesting met waterschans en de forten Moermont, Pinsen en 
Rover met linie zoals die zich bevonden in het jaar 1759.
z.j. 1 blad
Schaal 1:4.032

B100 Plattegrond van het fort Moermont en glacis bij de Woutsche poort.
1731 1 blad
Schaal 1:2.736

B101-B101b Plattegronden en profielen van de verandering in de linie tussen het fort Moermont
en Bergen op Zoom.
1758-1759 3 bladen
Schaal 1:1.592
B101 1 (1e blad) "Gedaan" door de majoor-ing. van Wijck.

Schaal 1:252
B101a 2 (2e blad) Hoewel niet vermeld op de kaart werden de 

veranderingen "gedaan" door de majoor-ing. van Wijck.
B101b 3 (3e blad) Plattegronden en profielen van de verandering in de linie 

tussen de forten Moermont en Pinsen buiten Bergen op Zoom.

B102 Plattegrond van de vesting met de waterschans en het fort Moermont.
[vóór 1759] 1 blad
Schaal 1:5.328

B102a Plattegrond van de vesting met de waterschans en het fort Moermont.
1759 1 blad
Schaal 1:5.328
Kopie.
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B103 Plattegrond van het fort Moermont met de ontworpen veranderingen.
vóór 1795 1 blad
Schaal 1:1.440

B103a Plattegrond van het fort Moermont met de ontworpen veranderingen.
z.j. 1 blad
Kopie.

B104 Plattegrond van het fort Moermont, gelegen in de linie; met de daarop 
geformeerde en geprojecteerde noodzakelijke veranderingen.
z.j. 1 blad
Schaal 1:2.880

B105 Plattegrond van het fort Moermont in de linie met de daarop geprojecteerde 
veranderingen.
1779 1 blad
Schaal 1:2.880

B106-B106a Plattegrond van het fort Pinsen in de linie met de daarop geprojecteerde 
verbeteringen.
1779 2 bladen
B106 1(1e blad) Plattegrond van het fort Pinsen in de linie, met de daarop 

geprojecteerde verbeteringen.
Schaal 1:2.880

B106a 2(2e blad) Profiel van de nieuw geprojecteerde werken voor het fort 
Pinse.
Schaal 1:156

B107 Plattegrond van het fort Pinsen met de ontworpen veranderingen.
z.j. 1 blad
Schaal 1:1.440

B107a Plattegrond van het fort Pinsen met de ontworpen veranderingen.
z.j. 1 blad
Kopie.

B108 Plattegrond van het fort Pinsen, gelegen in de linie, met de daarop geformeerde en 
geprojecteerde noodzakelijke verandering en inundatie.
z.j. 1 blad
Schaal 1:2.880

B109 Plattegrond van een gedeelte van de linie en de forten Pinsen en Rover bij Bergen 
op Zoom, met een project om het buitenfront van de forten in betere staat van 
defensie te brengen.
z.j. 1 blad
Schaal 1:2.736
Op twee aangehechte bijbladen tekeningen van de veranderingen.

B110-B110a Plattegrond van het fort de Rover in de linie, met de daarop geprojecteerde 
verbeteringen.
1779 2 bladen
B110 1(1e blad) Plattegrond van het fort de Rover in de linie, met de 

daarop geprojecteerde verbeteringen.
Schaal 1:2.880

B110a 2(2e blad) Profielen van de nieuw geprojecteerde werken.
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Schaal 1:156

B112 Plattegrond van het fort de Rover, met de ontworpen verbeteringen.
z.j. 1 blad
Schaal 1:1.440

B113 Plattegrond van het fort Rover, gelegen in de linie; met de geformeerde en 
geprojecteerde noodzakelijke veranderingen.
z.j. 1 blad
Schaal 1:2.880

B114 Plattegrond van de vesting met de waterschans.
1780 1 blad
Schaal 1:3.840

B115 Plattegrond van de vesting met de waterschans.
1795 1 blad
Schaal 1:2.736
"Behoort tot het departement van Staats-Braband, volgens resolutie 22 oktober 1795

B118 Plattegrond van de vesting en de linie met de forten Moermont, Pinsen en 
Rover(schans).
z.j. 1 blad
Schaal 1:6.480

B119 Plattegrond van de linie met de forten Moermont, Pinsen en Rovert.
1780 1 blad
Schaal 1:3.744

B119a Plattegrond van de linie met de forten Moermont, Pinsen en Rover.
1780 1 blad
Schaal 1:3.744
Kopie.

B120 Plattegrond van een deel van de vestingwerken in de linie, van het bastion Koning 
William tot de Steenbergse poort, en de forten Moermont, Pinsen en Rover.
ca. 1780 1 blad
Schaal 1:3.744

B121 Plattegrond van de linie met de forten Moermont, Pinsen en Rovers.
1795 1 blad
Schaal 1:2.736
"Behoort tot het departement van Staats-Braband volgens resolutie 22 oktober 1795.

B121a Plattegrond van de linie met de forten Moermont, Pinsen en Rover.
z.j. 1 blad
Kopie.
Nalatenschap Le Fêvre de Montigny.

B122 Plattegrond van de nieuw werken aan het zuiderfront. Naar het ontwerp van de 
generaal-directeur Du Moulin.
[18e eeuw] 1 blad
Schaal 1:2.880

B123 Plattegronden en profielen van de nieuw te maken galerijen, door het regiment 
mineurs en sappeurs, tijdens het jaar 1783 uit te voeren.
1783 1 blad
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Schaal 1:2.880

B124 "Plan du Fort d'Eau près de la Place et la Jettée Môle et ouvrages à la Mer pour 
servir aux Projet C des ouvrages à executer pendant l'année 1811."
1810 1 blad
Schaal 1:1.000

B159 Plattegrond van het nieuwe polygonale fort aan de Eendracht.
ca. 1750 1 blad
Schaal 1:2.160

BEVERWIJK

BEVERWIJK

B160-B160c Plattegrond en profieltekeningen van posten in de Linie van Beverwijk.
1800 9 bladen
B160 1e blad (Litt.a) Overzicht van de gehele linie zonder benaming van de 

posten.
B160a 2e blad (Litt.b) Overzicht van de gehele linie zonder benaming van de

posten.
B160b 3e-7e blad (Litt.c) Post op het Hoge Duin voor Wijk op Zee.(Litt.d) 

"Projecttekening tot het leggen van de posten in de eerste linie van 
Beverwijk tot Wijk op Zee."(Litt.e) Idem als sub. litt.d (Litt.f) Idem als 
sub. litt.d en e (Litt.g) "Projecttekening tot het leggen van de posten 
in de tweede linie van Beverwijk tot Wijk op Zee."
Ontbreekt

B160c 8e-9e blad (Litt. h en i) "Generaal profil voor de redouten welke in de
linie voor Beverwijk tot Wijk op Zee zullen worden (aan)gelegd".
Ontbreekt

BEIJERLAND

BEIJERLAND

B162-B162f Plattegronden van batterijen ter verdediging van het eiland.
z.j. 7 bladen
Schaal 1:1.440
B162 (1e blad) "Plan de la batterie de côte à Numansdorp ou Buitensluis.
B162a (2e blad) "Plan de la batterie de côte à Numansdorp ou Buitensluis.

Kopie.
B162b (3e blad) Batterij ten oosten van de haven van Numansdorp of 

zogenaamde Buijte Sluys.
B162c (4e blad) Batterij ten oosten van de buitenhaven van het Strijense 

Sas.
B162d (5e blad) Batterij aan de mond van het Spuij, aan de Koorndijkse 

Zijde.
B162e (6e blad) Batterijen aan de mond van de Spuij, Helvoetse Zijden, en 

ten noorden van de haven van de Hitzert; ten westen beneden van 
de haven van de Schuuring.

B162f (7e blad) Batterijen naast de haven van het Hoge Zand; op het Eiland
van Dordrecht aan de zogenaamd Kop, Nassouwdam ten westen 
van het Strijense Sas; aan de mond van de Kilt; van het Land van 
Essen; Louize- of Prince Polder; van het Nieuwe Veer; batterij op de 
punt van de Ouden dijk ten oosten de Kil.

BORSELEN

BORSELEN

B168 Plattegrond en profieltekening van de grote batterij gelegen bij het dorp in Zuid-
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Beveland.
1807 1 blad
Schaal 1:720

B169 Plattegrond en profieltekening van de kleine batterij gelegen bij het dorp in Zuid-
Beveland.
1807 1 blad
Schaal 1:720

B170 Plattegrond en drie profieltekeningen van het fort met kostenbegroting.
1810 1 blad
Schalen 1:500 - 1:1.000

B171 Situatieplan van het fort bij Borselen aan de Wester-Schelde, met een "estimation".
1812 1 blad
Schaal 1:5.000

BOURTANGE

BOURTANGE

B172 Plattegrond van het fort.
1681 1 blad
Schaal 1:1.728

B173 Plattegrond van de fortresse.
1742 1 blad
Schaal 1:2.880

B174 Plattegrond van de fortresse.
1742 1 blad
Schaal 1:2.880

B175 Plattegrond van het fort. ca. 1725
1 blad

Schaal 1:2.880

B176 Plattegrond van het fort met omliggend terrein.
ca. 1725 1 blad
Schaal 1:5.040

B177 Plattegrond van het fort en directe omgeving en opgeplakt wijzigingsblad.
1738 1 blad
Schaal 1:2.545

B178 Plattegrond van het fort met omliggend terrein.
1751 1 blad
Schaal 1:2.545

B179 Plattegrond van het fort en directe omgeving.
1771 1 blad
Schaal 1:4.940

B180 Plattegrond van het fort met omliggend terrein.
1787 1 blad
Schaal 1:4.940

B182 Plankaart van de linie voor de Bourtange bij Abeltjes Huijs.
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1796 1 blad

B184 Plattegrond met de redoute bakoven en de "Nieuwe Linië.
1798 1 blad
Schaal 1:5.040

B191 Plattegrond van de gebouwen binnen het fort.
1802 1 blad

B440 Vesting Bourtange.
1819

BREDA

BREDA

B198 Plattegrond van de vestingstad met stratennet en omliggend terrein, waarop de 
belegeringswerken van de Spaanse veldheer Spinola - in 1624 opgeworpen - zijn 
aangegeven.
1625 1 blad
Schaal 1:4.520
Perkament

B199 Plattegrond met verschillende ontwerpen ter verbetering van de vestingwerken.
1677 1 blad
Schaal 1:3.380

B200 Plattegrond van een ontwerp tot verbetering van de vestingwerken.
ca. 1675 1 blad
Schaal 1:3.248

B201 Plattegrond van een ontwerp tot verbetering van de vestingwerken. Gemerkt: Nr. 3 
Breda.
1674 1 blad
Schaal 1:6.570

B202 Plattegrond van een ontwerp tot verbetering van de vestingwerken.
ca. 1675 1 blad
Schaal 1:4.139

B203 Plattegrond van een ontwerp tot verbetering van de vestingwerken.
ca. 1675 1 blad
Schaal 1:3.248

B204 Plattegrond van een ontwerp tot verbetering van de vestingwerken.
ca. 1675 1 blad

B205 Plattegrond van een ontwerp tot verbetering van de vestingwerken.
ca. 1675 1 blad
Schaal 1:647
Kopie van B204.

B206 Plattegrond van de vesting met het "Speelhuis".
ca. 1675 1 blad
Schaal 1:1.500

B207 "Plan de la ville et fortification."
1734 1 blad
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Schaal 1:4.594

B208 Plattegrond van de vesting met stratennet.
1738 1 blad
Schaal 1:4.000

B209 Plattegrond van Breda, zoals het gefortificeerd was en bevonden in het jaar 1739.
1739 1 blad
Schaal 1:2.092

B209a Plattegrond van de vesting met stratennet.
1742 1 blad
Schaal 1:2.092
Kopie.

B210 Plattegrond van de vesting met stratennet.
1743 1 blad
Schaal 1:4.280

B211 Plattegrond van de vesting met bebouwingen direct omliggend terrein.
1743 1 blad
Schaal 1:2.100
Kopie.

B212 "Plan de la Fortresse, levé l'année 1747 du corps des Ingenieurs Imperieaux."
1748 1 blad
Schaal 1:1.756

B213 "Plan de la ville et Fortifications de Breda, avec les innondations formés pendant 
cette anneé 1748 par le Lientenant-Colonel Spalart, Ingenieur au service de leurs 
Majestés Impériale est Royale d'Hongrie et de Bohème."
1748 1 blad
Schaal 1:7.113

B214 "Front d'attaque de la porte d'Anvers à Breda avec les projets d'ouvrages et digues 
nécessaires au rehaussement des innondations et ce qu'on pourra successivement 
faire pour rendre ce front très respectable."
1748 1 blad
Schaal 1:1.728

B215 Plattegronden en doorsneden betreffende ontwerpen tot verbetering van de 
vestingwerken.
1748 5 bladen
Niet raadpleegbaar
Bevat:
I. Plattegrond van een gedeelte van de werken van de stad, strekkende van omtrent de Antwerpse 
poort tot na de zijde van het lage Aa-Broek.
II. Plattegrond van een gedeelte van de werken van de stad strekkende van omtrent de Antwerpse 
poort tot na de zijde van het lage Aa-Broek (ander ontwerp als blad I).
III. Plattegrond van een gedeelte van de werken van de stad tussen de Ginnikse en Boschpoorten.
IV-V Profieltekeningen.

B216-B216b "Les Profiles des nivellements des Bassinages, et radiers des Ecluses des 
Innondations des Environs (de) la ville de Breda. "
1749 3 bladen
B216 (1e blad) "Les Profiles des nivellements des Bassinages, et radiers des

Ecluses des Innondations des Environs (de) la ville de Breda."
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B216a (2e blad) "Les Profiles des nivellements des Bassinages, et radiers 
des Ecluses des Innondations des Environs (de) la ville de Breda."
Niet raadpleegbaar

B216b (3e blad) Kopie.
Niet raadpleegbaar

B217 "Plan de la Ville et du Chateau...", vesting met stratennet.
ca. 1750 1 blad
Schaal 1:3.767

B218 "Plan de la Ville et Fortifications."
ca. 1750 1 blad
Schaal 1:4.322

B219 Plankaart tot verbetering van de vestingwerken voor de Antwerpse poort tot Breda 
vóór de bastions Holland, Princes, Prins en Leugenaar. Ontworpen door de kolonel-
directeur DesRocques.
1752 1 blad
Schaal 1:1.728

B220 Plattegrond en doorsneden van het project ter versterking van de fortificatiewerken
voor de Antwerpse poort van de stad, van de grote Watermolen tot aan de 
Waterpoort.
1753 1 blad
Schaal 1:1.584

B221 Plattegrond van de vesting met stratennet en omliggend terrein en verklarende 
tekst van de nieuw aangelegde innundatiewerken rondom de vesting.
1758 1 blad
Schaal 1:3.424

B221a Plattegrond van de vesting met stratennet en omliggend terrein en de nieuw 
aangelegde innundatiewerken rondom de vesting.
z.j. 1 blad
Kopie van B221

B222 Ontwerp ter verbetering van de vestingwerken.
1750-1760 6 bladen
Schalen 1:1.680 - 1:3.600
Bevat:
I. "Plan de Fortification d'une partie de la ville de Breda entre la Porte d'Anvers et celle de l'Eau avec 
les ouvrages qu'on y a fait en 1747 et 1748 et les Projets de ce qu'on pourra y ajouter par la suite."
II. Hetzelfde frontgedeelte als Blad I met ander onderwerp.
III. "Projet des nouveaux ouvrages à faire à Breda" (bastion du Prince, bastion de la Princesse, met 
voorgelegen werken).
IV. "Plan de Fortification de l'Entrée de la ville de Breda à la Barrière du Chemin de Bois-le-Duc " ('s 
Hertogenbosch).
V. "Plan de Fortification de l'Entrée de la ville de Breda à la Barrière de la Porte de Ginneken."
VI. "Plan de Fondation pour la nouvelle Ecluse et le Passage de la ville à l'avancée de la Porte de 
Geinnickes" (Ginneken).

B223 Plattegrond van de vesting met stratennet.
1762 1 blad
Schaal 1:3.000

B224 Plattegronden en profielen van de contregarde Heppingen voor het bastion 
Schutmansveld, met de aangebrachte veranderingen in 1766 en 1767.
[1767] 1 blad
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Schaal 1:720

B225 "A plan of Breda, as it was in december 1747 with the inundations and ground 
adjacent. Surveyd by James Bramham and William Bontein, Engineers. "
1770 1 blad

B226 "Plan de la ville et chateau."
z.j. 1 blad
Schaal 1:3.000

B227 Plattegrond van de vesting met stratennet en omliggend terrein.
1774 1 blad
Schaal 1:3.456

B228 Plattegrond van de vesting met stratennet.
ca. 1775 1 blad
Schaal 1:4.464

B230 Plattegrond van de vesting met stratennet.
z.j. 1 blad
Schaal 1:2.114
Niet raadpleegbaar

B231 Plattegrond van de stad, zoals die met de naast gelegen innundaties was in het jaar 
1748.
1781 1 blad
Schaal 1:6.914
Kopie.

B232 Plattegrond van de vesting met stratennet en omgeving.
1750-1800 1 blad
Schaal 1:34.244
Kopie.

B233 Plattegrond van de stad en fortificatie met korte historische beschrijving, van de 
vesting in het jaar 1735.
1807 1 blad
Schaal 1:2.880
Niet raadpleegbaar

B260-B260a Plattegrond van een gedeelte van de vestingwerken en de Linie de Vught, waarop is
gebracht de hoogte van het terreplein tot welke de bovenstaande inundatie in 1794 
heeft gestaan.
1794 2 bladen
Schaal 1:3.456
Met kopie.
B260 ---
B260a ---

B262 Plattegrond van de Linie aan de Vugt buiten Breda, zoals deze hersteld is in 1784 en 
1785.
1785 1 blad
Schaal 1:2.880

B263 Plattegrond van het retranchement in de Vugt, waarop aangetoond zijn de 
emplacementen van de batterijen en hetgeen daaraan veranderd, verlegd, of nog 
bijgemaakt moet worden.
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ca. 1785 1 blad
Schaal 1:2.880

B263a Plattegrond van het retranchement in de Vugt, waarop aangetoond zijn de 
emplacementen van de batterijen en hetgeen daaraan veranderd, verlegd, of nog 
bijgemaakt moet worden.
1795-1800 1 blad
Schaal 1:2.880
Kopie.

B265 Kaart van de situatie bij het Huis de Emmer, "een half uur beneden de stad langs de 
rivier de Mark, over welk front ten tijde van inundatie een acces is".
[18e eeuw] 1 blad
Schaal 1:3.600

B266 Situatieplan van het dorp Terheijden met het fort (de Kleine Schans) en zuidelijk 
daarvan het fort aan de Grote Warande (de Grote Schans) aan de rivier de Mark 
buiten de stad.
1642 1 blad

B266a Profieltekeningen, van de Grote en Kleine Schans aan de rivier de Mark bij 
Terheijden.
1642 1 blad
Schaal 1:2.880

B267 Plattegrond en profielen van een ontwerp voor een retranchement ter vervanging 
van het oude fort bij Terheijden.
vóór 1795 1 blad

B267a Plattegrond van een ontwerp voor een retranchement achter het dorp Terhijden in 
plaats van het oude fort.
vóór 1795 1 blad
Kopie.

B267b Plattegrond van een ontwerp voor de afsnijdingen en de retranchementen westelijk
van het dorp TerHeijde met een ontwerp voor een nieuw vestingwerk. (2e blad).

1 blad

B267c Plattegrond van het dorp Terheijden met het terrein westelijk daarvan, waarop is 
aangebracht het ontwerp voor een nieuw vestingwerk. Kopie van 2e blad.

1 blad

B267d Kaart van de situatie voor het dorp Ter Heijden tussen de lage geïnundeerde polder 
de Segge en rivier de Mark. (3e blad).

1 blad

B267e Profieltekeningen behorende bij de ontwerpen van de nieuwe vestingwerken bij het
dorp Terheijden. (4e-6e blad).

3 bladen

B268 Plattegrond van de Oude Schans aan de Warande beneden Breda, met de nieuw 
aan te leggen werken.
ca. 1785 1 blad
Schaal 1:1.440
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B269-B269b Plan tot herstel van het vervallen fort aan de Grote Warande bij het dorp 
Terheijden.
1700-1750 3 bladen
Schaal 1:2.880
B269 1 (1e blad) Eerste project-plan.
B269a 2 (2e blad) Tweede project-plan.
B269b 3 (3e blad) Derde project-plan.

B273 Plattegrond van het retranchement aan de Munick-hof, waarop aangetoond zijn de 
emplacementen van de batterijen en hetgeen daaraan veranderd, verlegd of nog 
bijgemaakt moet worden.
1784 1 blad
Schaal 1:2.880

B274 Plattegrond van het retranchement aan de Munnik hoff, tussen Terheijden en 
Oosterhout.
1795 1 blad
Schaal 1:2.880
"Behoort tot het departement van de Needer-Maase, volgens resolutie 22 oktober 1795" J. van 
Westenhout.

B277 Plattegrond van de Linies van den Hout en de Munnikhof, met daartussen liggend 
terrein.
18e eeuw 1 blad

B278-B278a Plattegrond van de Linie aan den Hout buiten Breda, met ontwerp ter verbetering 
van het Retranchement aan de Hout.
1795 2 bladen
Schaal 1:2.880
B278A 2e blad.
Met aantekening "Behoort tot het Departement van de Neder-Maase volgens Resolutie 22 oktober 
1795, J.V. Westenhout."
B278 ---
B278a ---

B279-B279a Plattegrond van het retranchement aan de Hout, waarop aangetoond zijn de 
emplacementen van de batterijen en hetgeen daaraan veranderd, verlegd of nog 
bijgemaakt moet worden. .
1795-1800 2 bladen
Schaal 1:2.880
Met kopie.
B279 ---
B279a ---

BREDEVOORT

BREDEVOORT

B281 Plattegrond van de verbetering van de vestingwerken met kasteel.
1681 1 blad
Schaal 1:2.545
Goedgekeurd door de Prins van Oranje, Willem III.

B282-B282a Plattegrond van de vesting met omliggend terrein en de redoute Oranje.
[18e eeuw] 2 bladen
Schaal 1:1.1982 - 1:4.708
Met kopie.
B282 ---
B282a ---
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B283-B283a Plattegrond van de vesting met ontwerp-versterking, omliggend terrein en de 
redoute Oranje.
18e eeuw 2 bladen
Schaal 1:2.047
Met kopie.
B283 ---
B283a ---

B284.1-B284.3
Plattegrond van de vesting Bredevoort, "Plan van Bredevoort in de staat zoals thans
is leggende" en bijbehorende memorie.

3 bladen
Schaal 1:2.036
B284.1 Plattegrond van de vesting Bredevoort
B284.2 "Plan van Bredevoort in de staat zoals thans is leggende", november 

1784
B284.3 Memorie van (Luit.-kolonel-directeur van de fortificatiën) J.G. 

Stahlschmidt, behorende bij een "Extract uit de resoluties van de 
Ed.Mo.Heren Raden van State van de Verenigde Nederlanden", 
december 1784

B284a1-B284a2
Plattegrond van de vesting en "Veld-brouillon van Bredevoort".
z.j. 2 bladen
Schaal 1:2.047
B284a1 Plattegrond van de vesting Bredevoort

Kopie naar OPV B284.1
B284a2 "Veld-brouillon van Bredevoort"

Kopie naar OPV B284.2
BRESKENS

BRESKENS

B285 Ontwerp voor een fort oostelijk van Breskens achter de zogenaamde "Duivelshoek".
1809 1 blad
Schaal 1:1.000

B286 Plattegrond voor het fort "Frederik Hendrik" bij Breskens.
1809 1 blad
Schaal 1:2.000

B287 Plankaart en profielen voor het fort "Frederik Hendrik" bij Breskens.
ca. 1809 1 blad
Schaal 1:1.000

B288 "Carte figurative des terrains, compris dans le tracé du Fort Napoléon à gauche de 
Breskens."
1811 1 blad
Met namen van de eigenaren van de terreinen, oppervlakte, koopsom, handtekeningen, voor 
aanvaarding. Het "Fort Napoléon" werd later "Fort Willem

B289 "Plan particulier du fort Impérial ("Frederik Hendrik") pour servir aux projets de 
1812."
1811 1 blad
Schaal 1:1.000

B291 Plattegrond van het "fort Impérial" (fort "Frederik Hendrik") met de batterij Nassau 



4.OPV Oorlog / Plans Vestingen 81

en de niet gebouwde kleine forten westelijk en oostelijk (bij de "Duivelshoek") van 
het dorp Breskens. Met omliggend terrein.
ca. 1812 1 blad
Schaal 1:5.000

BRIELLE

BRIELLE

B310 Plattegrond van de "vesting Briel zoals zij was vóór het jaar 1633 met een daarop 
geschetst ontwerp ter versterking."
1633 1 blad
Schaal 1:3.500

B311 Plattegrond van de bevestiging van Brielle, geschetst op de afbeelding van de 
vesting zoals zij was vóór het jaar 1633.
1633 1 blad
Schaal 1:3.500

B312 Plattegrond van de vesting Brielle
ca. 1650 1 blad

B313 Plattegrond van de vesting, getekend in omtrek op de afbeelding van de vesting 
zoals deze was vóór het jaar 1633.
1700 1 blad
Schaal 1:3630
Met twee foto's van deze kaart, genomen in 1920.

B314 Plattegrond van de vesting met een groot deel van het omliggend terrein.
1725 1 blad

B315 Plattegrond van de vesting met stratennet en omliggend terrein.
1753 1 blad
Schaal 1:2.853

B316 Plattegrond van de vesting met stratennet en een legenda.
1769 1 blad
Schaal 1:2.500

B317.1-B317.6
Doorsneden genummerd I-XXIII van de vestingwerken.
1774 6 bladen
B317.1 Nrs. I t/m IV
B317.2 Nrs. V t/m VIII
B317.3 Nrs. IX t/m XI
B317.4 Nrs. XII t/m XIV
B317.5 Nrs. XV t/m XVIII
B317.6 Nrs. XIX t/m XXIII

B318 Plattegrond van de vesting met stratennet en directe omgeving.
1781 1 blad
Schaal 1:2.500
Authentieke kopie.

B319 Plattegrond van de vesting met stratennet en omliggend terrein, waarop is 
aangeduid op welke wijze de vesting in staat van verdediging was gesteld in 1781.
1781 1 blad
Schaal 1:5.664
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B320 Plattegrond van de vesting met stratennet en directe omgeving, met aanduiding 
van de batterijen, wachthuizen en kruitmagazijnen.
1781 1 blad
Schaal 1:2.636
Op de omslag staat de handtekening van C.J. van de Graaff.

B321 Plattegrond van de vesting met stratennet en een grootstuk omliggend terrein.
[eind 18e eeuw] 1 blad
Schaal 1:2.600

B322 Plattegrond van de vestingwerken met een waterpassing voor de werken en 
grachten.
1800-1811 1 blad

B323 Plattegrond van de vesting met stratennet en omliggend terreinen.
ca. 1800-1809 1 blad
Schaal 1:5.760

B324 Situatieplan getiteld "Carte de la Place de Brielle et ses environs,indiquant les côttes
de nivellement prises autour de cette Place et à l'est de l'île de Voorne, avec rayon 
Kilométrique, dans le quel sont marqué les maisons, jardins, et qui se trouvent dans
le dit rayon."
ca. 1810-1811 1 blad
Schaal 1 :12.500

B325 Plattegrond van de vesting met stratennet, de dijkpost nr. 1 en omliggend terrein.
1806 1 blad

B326 Plattegrond van de vesting met stratennet en omliggend terrein.
1811 1 blad
Schaal 1:2.880

CADZAND

CADZAND

C1 Plattegrond van het fort Oranje nabij het retranchement Cadzandria.
17e eeuw 1 blad
Schaal 1:720

C2 Plankaart tot verbetering van de verschansing Cadzandria met het fort Nassau aan 
het Zwin.
[18e eeuw] 1 blad

C3 "Plan d'un fort à établir dans l'Ile de Cadsand, pour assurer la communication entre 
cette île et la Place de l'Ecluse."
1810 1 blad
Schaal 1:2.500

DELFZIJL

DELFZIJL

D1 Kaart van de vesting Delfzijl.
1660 1 blad
Schaal 1:14.400

D2 Plattegrond van de vesting Delfzijl. ca. 1681
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1 blad
Schaal 1:1.960

D2a Plattegrond van de vesting Delfzijl.
1681 1 blad
Schaal 1:2.177
Kopie.

D3 Plattegrond en doorsneden van Delfzijl.
18e eeuw 1 blad
Schaal 1:2.086
Zie ook 4.OMM inv. nr. G94.

D3a Plattegrond en doorsneden van Delfzijl.
18e eeuw 1 blad
Schaal 1:1.750
Kopie.

D5 Plattegrond van de vesting Delfzijl met omliggend terrein.
1812-1813 1 blad

D6-D6a Detailtekeningen en doorsneden van onderdelen van de vestingwerken van Delfzijl.
"Partie de Revêtement à droite de la porte de Farmsum; Batardeau; Aqueduc; 
Vanne; Lunette du coté de la Mer, Estacade. "
1812-1813 2 bladen
Schalen 1:100 - 200
Met kopie.
D6 ---
D6a ---

D7 Profieltekeningen van de vestingwerken van Delfzijl.
1812-1813 1 blad

D8 Profieltekeningen van ontworpen vestingwerken van Delfzijl.
1812-1813 1 blad

D9 "Plan figuratif des terreins, maisons et dépendances réunis au domaine militaire 
pour l'exécution des ouvrages ordonnés à Delfzijl en 1813."
1813 1 blad

D141 Vesting Delfzijl.
1819

DEVENTER

DEVENTER

D31 Plattegrond van de vestingwerken.
ca. 1650-1700 1 blad
Schaal 1:3.700
Op perkament.

D31a Plattegrond van de vestingwerken.
ca. 1650-1700 1 blad
Schaal 1:4.900
Perkament

D32 Schetstekening van twee oude vestingmuren en nieuwe vesten naar een prent uit 
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de 17e eeuw. De vesting zonder stratennet of omgeliggend terrein.
z.j. 1 blad

D33 Plattegrond van de vesting Deventer met stratennet en omliggende terreinen.
1701 1 blad
Schaal 1:5.300

D34 Ontwerp tot herstelling van de oude vestingwerken en het in staat van verdediging 
brengen van de vesting Deventer.
ca. 1727 1 blad
Schaal 1:3.630
Met bijbehorende kostenbegroting uit 1727.

D35 Plattegrond van de vesting Deventer.
1734 1 blad
Schaal 1:2.600
Perkament

D36 Plattegrond van de vesting Deventer.
ca. 1748 1 blad
Schaal 1:3.500

D37 Plattegrond van de vesting Deventer met omgeving.
1763 1 blad
Schaal 1:5.300

D38 Plattegrond van de vesting Deventer.
[18e eeuw] 1 blad
Schaal 1:2.700

D39 Plattegrond van de vesting Deventer met de verdediging.
1809-1813 1 blad
Schaal 1:2.880

D40 Plattegrond van de vesting Deventer met stratennet en omliggend terrein, waarop 
de inundatie door middel van de Schipbeek door de franse bezetting is aangegeven.
ca. 1810-1813 1 blad
Schaal 1:5.000

D41-D41a "Projet de l'Établissement d'un Cavalier dans le bastion nr. 1."
1813 2 bladen
Schalen 1:200 - 400
D41 1 (1e blad) Plattegrond.
D41a 2 (2e blad) Vier doorsneden.

DOESBURG

DOESBURG

D60-D60a Plattegrond van de vestingwerken van Doesburg (zonder stratennet) met de aanleg 
van een retranchement.
1727 2 bladen
Schaal 1:2.811
Met kopie schaal 1:2.690.
D60 ---
D60a ---

D61 Plattegrond van de vestingwerken van Doesburg (zonder het stratennet van de 
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stad) met aangehecht ontwerp tot versterking van deze werken.
1728 1 blad
Schaal 1:2.690

D62 Plattegrond van een ontwerp tot verbetering van de vestingwerken van Doesburg 
aan de zijde van het Broekhuizer Water.
1731 1 blad
Schaal 1:1.152

D63 Plattegrond van Doesburg met de bijgelegen liniën en fortificatiewerken.
1733 1 blad
Schaal 1:3.066

D64 Ontwerp tot meerdere versterking van Doesburg op de linker-IJsseloever en aan het
Broekhuizer Water van de ingenieur Hertell is op het plan aangebracht.
1740 1 blad
Schaal 1:2.700

D64a Plattegrond van de nieuwe werken met de situatie en stad Doesburg, zonder het 
ontwerp tot meerdere versterking van de ingenieur Hertell.
1740 1 blad
Schaal 1:2.700
Kopie.

D65 Plattegrond van de vestingwerken (zonder stratennet) waarop aangegeven het 
ontwerp tot meerdere versterking op de linker IJsseloever en aan het Broekhuizer 
Water.
1740 1 blad
Schaal 1:3.139
Kopie.

D66 Plattegrond tot meerdere versterking van de vestingwerken van Doesburg op de 
linker IJsseloever en aan het Broekhuizer Water.
1741 1 blad
Schaal 1:2.900

D67 Plattegrond van vestingwerken van de stad daterend vóór 1750.
1750 1 blad
Schaal 1:3.600

D68 Plattegrond van de vestingwerken en van de stad Doesburg zelf.
1700-1750 1 blad
Schaal 1:2.942

D69 Plattegrond van de vestingwerken van de stad Doesburg zelf.
1751 1 blad
Schaal 1:2.800

D70 Plattegrond van de vestingwerken van de stad Doesburg.
1755 1 blad
Schaal 1:2.600

D71 Plattegrond en doorsneden van de stad Doesburg en omliggende versterkingen.
ca. 1750-1760 1 blad
Schaal 1:3.200

D72 Plattegrond van de nieuwe werken met de situatie en de stad van Doesburg.
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ca. 1750-1760 1 blad
Schaal 1:3.319

D73 Plattegrond van de vestingwerken van de stad Doesburg.
ca. 1750-1760 1 blad
Schaal 1:2.843

D74 Plattegrond van de vestingwerken en van de stad Doesburg.
ca. 1750-1760 1 blad
Schaal 1:2.700

D75 Plattegrond van de stad Doesburg met retranchement, lunettes, verdere 
gedetacheerde werken.
ca. 1750-1760 1 blad
Schaal 1:2.700
Kopie.

D76 Plattegrond van de vestingwerken gelegen tussen de Oude- en de Nieuwe IJssel, 
waarop aangegeven de hoogwaterstanden in de grachten.
1757 1 blad

D77 Plattegrond van de afgraving van gronden voor de aanleg van vestingwerken in 
1701-1730 van Doesburg.
1758 1 blad
Schalen 1:1124 - 1:1152 - 1:2016
Gekopieerd van kaart in 1701-1703 getekend door Johan Beunink, landmeter van het Hertogdom 
Gelre en Zutphen en de provincie van Overijssel". in 1758 naar het origineel, "hangende in het 
stadhuis te Doesborgh" door M. van der Horst.

D78 "Kaart van de stadslanden, welke bij het maken van nieuwe fortificatiën te 
Doesburg zijn vergraven, ingesloten en bedorven."
1758 1 blad
Kopie.

D79 "Kaart van de landen, welke door de nieuwe fortificatiën te Doesborgh al zijn 
vergraven en volgens de gemaakte kielspitten en gestelde piquetten onvermijdelijk 
zullen worden geoccupeerd en geruïneerd. "
1758 1 blad
Kopie.

D80 "Kaart van weideland, toebehorende aan de ge-erfden in de boerschap Beijmen, 
dat door de nieuwe fortificatie te Doesburg is vergraven, ingesloten en bedorven."
1758 1 blad
Kopie.

D81 Plattegrond van de vestingwerken van de stad Doesburg.
1787 1 blad
Schaal 1:3.168

D82 Plattegrond van de vestingwerken van de stad Doesburg, met een ontwerp ter 
versterking op de linker IJsseloever en aan het Broekhuizer Water.
18e eeuw 1 blad
Schaal 1:3.168

D83 Plattegrond van "Ontwerp wegens het aanleggen van een nieuwe aarden 
hoornwerk met een aarden dam en gemetselde beer door de gracht tot kering van 
de inundatie; zullen komen te liggen voor de waterkering buiten de Ooijpoort van 
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de stad Doesburg."
1799 1 blad
Schaal 1:1.152

D84 Plattegrond en profiel van een nieuw aan te leggen bruggenhoofd buiten de 
Koepoort te Doesburg.
1799 1 blad
Schaal 1:2.880

D85 Plattegrond van de vesting en de stad.
[eind 18e eeuw] 1 blad
Schaal 1:3.200

D86 Plattegrond van de weg tussen het hoornwerk Royal en het hoornwerk de Vrijheid 
buiten de Ooijpoort te Doesburg.
1802 1 blad

D87 Plattegrond van het hoornwerk de Vrijheid en van het Crochet aan het hoornwerk 
Royal te Doesburg.
1802 1 blad

D88 Plattegrond van het bruggenhoofd en omgeving te Doesburg.
1802 1 blad

D89 Plattegrond van de vestingwerken vóór de Ooijpoort, hoornwerk Royal en de 
Vrijheid.
1802 1 blad

D90 Plattegrond en doorsneden van het hoornwerk de Vrijheid en van het Crochet aan 
het hoornwerk Royal te Doesburg.
1803 2 bladen
Schalen 1:1.728 - 1:2.880
Behoort bij schrijven van de directeur-generaal van de fortificatiën van de Bataafse Republiek H. van 
Hooff aan de Raad van Oorlog van die Republiek 5 mei 1803, F no. 11. Zie bij no. D92D.

D91 Plattegrond en doorsneden van het bruggenhoofd en de batterijen op de oude 
contrescarpe, op de stadswal en twee op de Renskens-weide.
1803 3 bladen
Schalen 1:1.728 - 1:2.880
Behoort bij het schrijven van de directeur-generaal van de fortificatiën van de Bataafse Republiek H. 
van Hooff aan de Raad van Oorlog van die Republiek 5 mei 1803, F nr. 11. Zie bij nr. D92A.

D92-D92a Plattegrond en doorsneden van de batterij op de stadsweide, tegenover het fort 
Bretagne te Doesburg.
1803 2 bladen
Schalen 1:144 - 1:2.880
Behoort bij het schrijven van de directeur-generaal van de fortificatiën van de Bataafse Republiek H. 
van Hooff aan de Raad van Oorlog van die Republiek 5 mei 1803, F nr. 11, gehecht aan het blad, waar 
beide voormelde doorsneden op voorkomen.
D92 (1e blad) Doorsneden behorende bij het plan van de batterij op de 

stadsweide tegenover het fort Bretagne te Doesburg.
D92a (2e blad) Doorsnede behorende bij het plan van de batterij te Dieren.

D92b Plattegrond van de batterij op de stadsweide tegenover het fort Bretagne te 
Doesburg.
z.j. 1 blad
Kopie van D92.
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D93 Plattegrond en doorsnede van de batterij te Dieren.
1803 1 blad
Schrijven van de directeur-generaal van de fortificatin van de Bataafse Republiek H. van Hooff aan 
de Raad van Oorlog van die Republiek 5 mei 1803, F nr. 11, gehecht aan het blad waar beide 
voormelde doorsneden op voorkomen.

D94-D94a Plattegrond en doorsnede van de batterij bij de Gelderse toren.
1803 2 bladen
Schrijven van de directeur-generaal van de fortificatin van de Bataafse Republiek H. van Hooff aan 
de Raad van Oorlog van die Republiek 5 mei 1803, F nr. 11, zie bij nr. D92A.
D94 1 (1e blad) Plattegrond;
D94a 2 (2e blad) Doorsneden; plan van de batterij aan het Bronkhorster 

Veer (nr. D95).

D95 Plattegrond van de batterij aan het Bronkhorster Veer.
1803 1 blad
Behoort bij het schrijven van de directeur-generaal van de fortificatiën van de Bataafse Republiek H. 
van Hooff aan de Raad van Oorlog van die Republiek 5 mei 1803, F nr. 11; zie bij nr. D92A.

D96 Profiel van het retranchement aan de Bevermeersesluis.
1803 1 blad
1 Behoort bij het schrijven van de directeur-generaal van de fortificatiën van de Bataafse Republiek 
H. van Hooff aan de Raad van Oorlog van die Republiek 5 mei 1803, F nr. 11; zie bij nr. D92A.
2 Het plan, waarbij deze profieltekening als tweede blad behoort, ontbreekt.

D97 Plattegrond van de vestingwerken aan de zuid-oost en zuidzijde van de stad 
gelegen.
1806 1 blad
Schaal 1:3.168
Op de keerzijde de tekst: "Linien van Doesborgh".

D98-D98a Plattegrond van de dubbele linie aan het Hoge front aan weerszijden van de 
Meijpoort te Doesburg.
1807 4 bladen
Schaal 1:1.728
D98 1 (1e blad) Plankaart voor een nieuw aan te leggen werk bij de 

Meijpoort.
D98a 2 (2e, 3e en 4e blad) Profieltekeningen, het 4e blad is een kopie van 

het 2e blad.
Ontbreekt

D99 Plattegrond van de vestingwerken tussen de Oude- en de Nieuwe IJssel met 
aangebrachte verbeteringen in 1807.
1807 1 blad
Schaal 1:3.168

D99a Plattegrond van de vestingwerken tussen de Oude- en de Nieuwe IJssel met 
aangebrachte verbeteringen.
1807 1 blad
Kopie van nr. D99.

D99b Plattegrond van de vestingwerken tussen de Oude- en de Nieuwe IJssel met 
aangebrachte verbeteringen.
(1841) 1 blad
Kopie van nr. D99. 1807
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D100 Plattegrond van een gedeelte van de fortificatiewerken van de stad Doesburg met 
de geprojecteerde en reeds onderhanden zijnde nieuwe werken.
ca. 1800 1 blad
Schaal 1:3.600

D101 Plattegrond en doorsnede van de batterijen op de Dremptschen Dijk, van de Speel-
batterij op de Oude Stadswal aan de Ooijpoort.
ca. 1800
Schaal 1:336

D101a Plattegrond en profiel van de batterij op de Dremptschen Dijk bij Doesburgh.
z.j. 1 blad
Kopie van nr. D101.

D102 Plattegrond van het bruggenhoofd buiten de Koepoort met omliggend terrein.
ca. 1800
Schaal 1:2.880

D103 "Plan du terrain situé au bout de la digue de l'inondation contre la ligne 
d'Oldenhoven devant la Ligne de Doesburg, avec le projet d'un Retranchement pour
couvrir la dite digue et la petite écluse, comme aussi pour roser la digue et le terrain
haut qui y est joint." Op de plattegrond is de verdediging van het vestingwerk 
aangegeven.
[1810-1812] 1 blad
Schaal 1:1.728

D104 Plattegrond van de vesting Doesburg en omliggend terrein.
1811 1 blad

ELLEWOUTSDIJK

ELLEWOUTSDIJK

E1 Plattegrond van het geprojecteerde fort rondom het dorp Ellewoutsdijk tegenover 
Terneuzen.
1809 1 blad
Schaal 1:1.000

E1a Plattegrond van het geprojecteerde fort rondom het dorp Ellewoutsdijk tegenover 
Terneuzen.
1809 1 blad
Schaal 1:1.000
Kopie.

E1b Plattegrond van het geprojecteerde fort om het dorp Ellewoutsdijk tegenover 
Terneuzen.
1809 1 blad
Schaal 1:1.000
Kopie.

EMMEN

EMMEN

E7 Plattegrond en doorsneden van een nieuw te maken zeshoekige redoute bij het 
Clooster Apel.
ca. 1798 1 blad
Met een fotokopie "Kaartje figuratief van de Limiete, privaat Eigendommen der Munsterschen, 
Leijdijken, en den Loop van de Rivier de Aatussen het Klooster ter Apel en Rohswinkel".
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E8 Plattegrond en doorsneden van de redoute bij Roswinkel.
ca. 1798 1 blad

E9 Plattegrond van de Emmer-dijk met de daarvoor liggende redoute, aangelegd in 
het jaar 1800.
1800 1 blad
Schaal 1:5.760

E9a Plattegrond van de Emmer-dijk met de daarvoor liggende redoute, aangelegd in 
het jaar 1800.
1800 1 blad
Schaal 1:5.760
Kopie van nr. E9.

GEERTRUIDENBERG

GEERTRUIDENBERG

G1 Plattegrond van de vesting getiteld: "Plan representerende die fortificatien der 
Stadt Geertruijdenberch in manieren als die bevonden is bij den Commissaris Johan 
van Rijswijck in febru. 1597".
1597 1 blad
Schaal 1:2.500

G2 Plattegrond van de vesting Geertruidenberg met stratennet.
1697 1 blad
Schaal 1:3.087

G3 Plattegrond van de vesting Geertruidenberg met stratennet, en de bijbehorende 
Koe-, Middel- en Noorderschansen.
[begin 18e eeuw] 1 blad
Schaal 1:3.044

G4 Plattegrond van een ontwerp voor de bevestiging van Geertruidenberg. De vesting 
zonder stratennet doch met omliggend terrein.
1735 1 blad
Schaal 1:3.066

G5 Plattegrond van de stad.
1740 1 blad
Schaal 1:3.000

G6 Plattegrond van de vesting Geertruidenberg met stratennet en omliggend terrein 
aan de Koeschans.
1745 1 blad
Schaal 1:3.800

G7 Plattegrond van de vesting Geertruidenberg met stratennet en omliggend terrein.
[18e eeuw] 1 blad
Schaal 1:3.044

G7a-G7c Plattegrond van de vesting Geertruidenberg met stratennet en omliggend terrein.
[18e eeuw] 3 bladen
Schalen 1:2.600 - 1:3.000
Kopieën.
G7a ---
G7b ---



4.OPV Oorlog / Plans Vestingen 91

G7c ---

G8 Plattegrond en acht doorsneden betreffende het zuid-westgedeelte van de 
vestingwerken van Geertruidenberg, ter aanduiding van verschillende 
waterstanden in de rivier de Donge met betrekking tot die vestingwerken.
1771 1 blad

G9 Plattegrond van de vesting Geertruidenberg met stratennet.
1772 1 blad
Schaal 1:1.364

G10 Plattegrond van de vesting Geertruidenberg met stratennet en direkte omgeving.
1773 1 blad
Schaal 1:1.970

G11 Plattegronden van enkele huizen en tuinen binnen de vesting Geertruidenberg.
1769-1774 5 bladen
Schalen 1:100 - 1:375
Bevat:
1. Situatieplan omtrent de hoofdwacht aan het einde van het Groothof.
2. Plattegrond van het grote hof, omliggende erf en tuin.
3. "Tekening of plattegrond van de situatie van de huizen en tuinen e.a. daarachter gelegen aan de 
oostzijde van de Dordze straat tussen de wal en Haverdijk [...] in het begin van de maand juli 1770 
bevonden".
4. Kopie van het derde blad.
5. Plattegrond en standtekeningen van enkele gebouwen gelegen aan de noordzijde van de 
Veenstraat tegenover de Koestraat.

G12 Plattegrond van de vesting Geertruidenberg met stratennet.
1774 1 blad
Schaal 1:1.490

G13 Plattegrond en doorsneden betreffende een gedeelte van de vestingwerken buiten 
de Koepoort.
1774 1 blad
Schaal 1:2.016 - 1:340

G14 Plattegrond van de inundatiesluis voor Geertruidenberg op de rivier de Donge met 
de werken tot dekking en de inundaties.
1777 1 blad
Schaal 1:1.440

G15 Plattegrond van de vesting Geertruidenberg met stratennet en omliggend terrein, 
aangebracht het ontwerp voor een nieuw tracé.
ca. 1800 1 blad
Schaal 1:1.430

G32 "Kaart, waarop nauwkeurig en onderscheidentlijk wordt aangewezen de situatie 
van het dorp Oud-Drimmelen en de Drimmelse spuisluisen een gedeelte van de 
Drimmelse Kerkvaart met het werkje en de verdere grond aan het Gemeene Land 
toebehorende."
1776 1 blad

G34 Kaart van "de situatie van enige grond, toebehorende aan het Gemeene Land als 
namelijk de Hagoortse Kadijk [...], de Hagoortse sassluis met de daarbij gelegen 
grond, en het werk aan de Kapelse dijk".
1775 1 blad
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Schaal 1:3.744

G34a Kaart van "de situatie van enige grond, toebehorende aan het Gemeene Land, als 
namelijk de Hagoortse Kadijk [...], de Hagoortse sassluis met de daarbij gelegen 
grond, en het werk aan de Kapelse dijk".
1775 1 blad
Schaal 1:3.744
Kopie van G34.

G35 "Kaart waarop zeer nauwkeurig wordt aangewezen de situatie van het 
fortificatiewerk gelegen aan de Kapelse dijk, en de Hagoortse sassluis met 
omliggende grond, aan het Gemeene Land toebehorende."
1776 1 blad
Schaal 1:1.440

G35a "Kaart waarop zeer nauwkeurig wordt aangewezen de situatie van het 
fortificatiewerk gelegen aan de Kapelse dijk, en de Hagoortse sassluis met 
omliggende grond, aan het Gemeene Land toebehorende."
1776 1 blad
Schaal 1:1.440
Kopie van nr. G35.

G37 Post aan de Oosterhoutse dam, zuid-westelijk van Geertruidenberg aan rivier de 
Donge.
1796 1 blad
Schaal 1:720

G38 Plattegrond van de werken aan de grote sassluis aan de rivier de Donge buiten 
Geertruidenberg met ontwerp voor twee inundatiesluizen.
1749 1 blad
Schaal 1:2.016

G38a Plattegrond van de werken aan de grote (Oosterhoutse) sassluis aan de rivier de 
Donge met ontwerp voor twee inundatiesluizen.
z.j. 1 blad
Schaal 1:2.016
Kopie.

G38b Plattegrond van de werken aan de grote (Oosterhoutse) sassluis aan de rivier de 
Donge met ontwerp voor twee inundatiesluizen.
z.j. 1 blad
Schaal 1:2.016
Kopie van G38.

G39 Plattegrond van de fortificatiewerken en verdere Gemeene Lands grond, gelegen bij
de Oosterhoutse sassluis ten zuid-westen van Geertruidenberg waar de 
Oosterhoutse vaart in het rivier de Donge uitmondt.
1776 1 blad
Schaal 1:1.440

G40-G40b Plattegrond van de post bij Steelhooven, met de twee nieuwe geavanceerde 
batterijen voor de punten van de halve bastions.
1785 1 blad
Schaal 1:720
G40 1 (1e blad) Plattegrond van de post bij Steelhoven, met de twee 

nieuwe geavanceerde batterijen voor de punten van de halve 
bastions.
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G40b 2 (2e blad) Plattegrond van het tracé tot de nieuw aan te leggen 
geavanceerde batterijen A en B, en het maken van de gebogen 
courtine aan het oude hoornwerk te Steelhoven.
3 (3e blad) Twee bijbehorende profielen.

G41 "Kaart van de situatie omtrent Steelhoven, gelegen onder de Vrijheid van 
Oosterhout, en de fortificatiewerken welke tot sluiting van het voorname acces op 
de vesting Geertruidenberg zich aldaar bevinden.
1785 1 blad
Schaal 1:1.440
Uitgevoerd onder directie van de luit.-kol.-ing.en controleur-generaal van de Hollandse fortificatiën 
A.J. de Bock. .

G41a Kaart van de situatie omtrent Steelhoven, gelegen onder de Vrijheid van 
Oosterhout, en de fortificatiewerken, welke tot sluiting van het voorname acces op 
de vesting Geertruijdenberg, zich thans aldaar bevinden.
z.j. 1 blad
Schaal 1:1.440
Kopie van G41; de ontworpen werken zijn hier echter duidelijker aangegeven.

G42-G43 Plattegrond en doorsnede van een ontwerp van de aanleg van de stelling Hollands 
Steelhoven.
1796 1 blad
Schalen 1:1.440 - 1:864
G42 ---
G43 Plattegrond en doorsnede van de vestingwerken bij Steelhoven en 

bij Capelle. 1784-1798, 1 blad
Aangetekend staat: "Projecten 1784 gemaakt"; op de keerzijde komt echter de 
vermelding voor: "Steelhoven, door de ing. Lozy 1798".

G44 Plattegrond en profieltekening van het fort op de dijk te Steelhoven.
1796 1 blad

G45 Tenaillie aan de dijk te Steelhoven met voorpost.
1796 1 blad

G46-G46b Plattegrond van de veranderingen aan de post bij Steelhoven en aanleg van de 
twee nieuwe geavanceerde batterijen voor de punten van de halve bastions.
1796 5 bladen
G46 (1e blad) Plattegrond van de post bij Steelhoven met de daaraan te 

maken veranderingen, en de twee nieuwe geavanceerde batterijen 
voor de punten van de halve bastions.

G46a (1e blad) Plattegrond van de post bij Steelhoven met de daaraan te 
maken veranderingen, en de twee nieuwe geavanceerde batterijen 
voor de punten van de halve bastions.
Kopie van G46.

G46b (2e, 3e, 4e en 5e blad) Plattegrond van het tracé van de post bij 
Steelhoven en profieltekeningen.
Ontbreekt

G48-G48a Plattegrond van de ontworpen werken aan te leggen op het hoge land bij Waspik bij
Geertruidenberg.
1749 3 bladen
Kopieën.
G48 ---
G48a ---
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G49 Kaart van de situatie van Wasbeek met het retranchement.
1776 1 blad
Schaal 1:4.752

G50 Plattegrond van de verschansing achter het dorp Waspik bij Geertruidenberg.
1776 1 blad
Schaal 1:1.440

G50a Plattegrond van het retranchement te Wasbeek, en van de verschansing achter het 
dorp Waspik bij Geertruidenberg.
1777 1 blad
Schaal 1:1.440
Kopie.

G51 Plattegrond van het retranchement achter Waspik, opgemaakt in het jaar 1784 en 
1785.
1784-1785 1 blad
Schaal 1:1.440

G52 Plattegrond van de verschansing achter het dorp Waspik bij Geertruidenberg.
1796 1 blad
Schaal 1:720

GOEDEREEDE

GOEDEREEDE

G54 Plattegrond van de stad Goedereede waarop de omgeving van te bouwen 
vestingwerken is aangeduid.
[2e helft 17e eeuw] 1 blad
Schaal 1:1.440

G55 Plattegrond en doorsnede van het provisioneel emplacement de batterij omtrent 
de Wester-Nolle op de eiland Goedereede.
1781 1 blad
Schaal 1:720

G55a Plattegrond en doorsnede van het provisionele emplacement van de batterij 
omtrent de Wester-Nolle op de eiland Goedereede.
1781 1 blad
Schaal 1:720
Kopie.

G56 Schetstekening van de batterij van 14 stukken aangelegd achter het grote bos of bij 
het Ooster Heijn op Goedereede.
1781 1 blad
Schaal 1:576

G57 Schetstekening van de batterij van 14 stukken aangelegd achter de Ooster Noll op 
het eiland Goedereede.
1781 1 blad
Schaal 1:576

G58 Plattegrond en doorsnede van de batterij ten westen het Ooster Heijn op de eiland 
Goedereede, aangelegd in de maand juni 1781.
1781 1 blad
Schaal 1:576
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G59 Plattegrond en doorsnede van de batterij aan de Ooster-Nolle op het eiland 
Goedereede, aangelegd in de maand juni 1781.
1781 1 blad
Schaal 1:576

G60 Situatieplan van de kustbatterij bij de Wester-Nol, met aanduiding van de wijze van 
verdediging.
1793 1 blad
Schaal 1:612

G61 Plattegrond kustbatterij bij de Ooster-Nol op het eiland Goedereede.
1793 1 blad
Schaal 1:612

G62 Ontwerp tot een gesloten kustbatterij aan de kleine staart aan de zuid-zijde van het
eiland Goedereede.
1794 1 blad
Schaal 1:612

G63 "Plan de la batterie de Zeezicht dans l'Ile de Goerée."
ca. 1800 1 blad
Schaal 1:576

G64 Plattegrond van de batterij aan de Oosternolle op het eiland Goedereede.
ca. 1800 1 blad
Schaal 1:576

G65 "Projet d'une redoute à construire à l'est du port de Goedereede."
ca. 1800 1 blad
Schaal 1:1.152

G66 Plattegrond en situatieplan van de grote batterij van de Wester Nol op Goedereede.
ca. 1800 1 blad
Schaal 1:2.880

G67 Kaart met doorsnede van het dorp Goedereede en de noord- en zuidbatterijen, de 
batterijen Oosternol en Zeezicht, het dorp Oudorp.
ca. 1800 1 blad
Schaal 1:21.428

G68 Plankaart met doorsneden voor de aanleg van twee forten in de Scharrezee- en 
Halspolders op het eiland Goeree.
1811 1 blad
Schaal 1:5.000

G69 "Plan de la batterie de côte d'Oosternolle dans l'Ile de Goerée avec le projet de la 
former dans ses gorges." Plattegrond en doorsnede van de kustbatterij Oosternol 
met ontwerp-keelsluiting. Schaal 1:360
1811 1 blad
Bijlage: een kostenbegroting; ondertekend: Brielle 12 april 1811 door de "capitaine du Génie en chef" 
P.J.J. Rauwenhoff.

G70 "Plan de la Batterie du Nord ou Westernolle dans l'Ile de Goerée."
1811 1 blad
Schaal 1:576
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G71 Plattegrond van de zuid-batterij of redoute aan de Kleine Staart in het eiland 
Goedereede.
1811 1 blad
Schaal 1:576

GORINCHEM

GORINCHEM

G72 Situatieplan van de vestingen Gorinchem, Woudrichem en het fort Loevestein en 
omliggend terreinen.
1724 1 blad
Schaal 1:5.708

G72a Situatieplan van de vestingen Gorinchem, Woudrichem en het fort Loevestein en 
omliggend terreinen.
1724 1 blad
Schaal 1:5.751
Kopie.

G73 Plattegrond van de vestingwerken met stratenplan.
1743 1 blad
Schaal 1:3.500

G74 Situatieplan van de vestingen Gorinchem, Woudrichem en het fort Loevestein met 
omliggend terrein.
1776 1 blad
Schaal 1:5.769

G74a-G74b Situatieplan van de vestingen Gorrichem, Woudrichem en het fort Loevestein met 
omgeving.
1776 2 bladen
Schaal 1:5.700
Kopieën van nr. G74.
G74a ---
G74b ---

G75 Situatieplan van de vestingen en steden Gorinchem, Woudrichem en het fort 
Loevestein en omgeving, waarop aangegeven de vestingwerken voor 1813 
ontworpen door Franse ingenieurs.
1813 1 blad
Schaal 1:5.000

G76 Ontwerpplannen en doorsneden ter verbetering van de vesting Gorinchem en 
Woudrichem ontworpen door Franse ingenieurs.
1813 21 bladen

G77 Plattegrond van de vestingwerken met project ter verbetering van werken.
1813 1 blad
Schaal 1:2.000

G78 Doorsneden van ontwerpen ter verbetering van de vestingwerken, door Franse 
ingenieurs.
1813 1 blad
Schaal 1:500

G79-G79a Plattegrond voor verbetering van het front vóór de bastions I en II op de nieuwe 



4.OPV Oorlog / Plans Vestingen 97

dijk langs de rivier de Linge.
1813 1 blad
G79 1 (1e blad) Plattegrond

Schaal 1:2.000
G79a 2 (2e blad) Doorsneden.

Schaal 1:500

G80 Plattegrond van de vestingwerken waarop is aangegeven op welke wijzede vesting 
in 1813 bewapend geweest is.
1813 1 blad
Schaal 1:2.880

G81 Plattegrond van de vesting Gorkum met aangegeven de projecten in 1813 
aangelegd.
1813 1 blad
Schaal 1:1.920

G82 Situatieplan van Gorinchem aan de zijde van het Weijschild en Dalem.
1813 1 blad

G96 Plattegrond van de dijkpost "Hercules" te Dalem, onder Gorinchem en de 
dijkposten "Castor" en "Pollux" ter weerszijden van de rivier de Linge, waarop de 
bewaping is aangegeven.
1799 1 blad

G97 Plattegrond en situatieplan van de dijkpost te Dalem, nabij Gorinchem.
ca. 1800-1813 1 blad
Schaal 1:2.880

G98 "Plan de la Batterie à Dalem, près de Gorcum."
ca. 1800-1813 1 blad
Schaal 1:1.440

GOUDA

GOUDA

G100 Plattegrond van de situatie omtrent de 's Lands ophaalbrug buiten de Potterspoort.
1766 1 blad
Schaal 1:120

G101 Plattegrond van de Gemeene Lands gronden.
1777 1 blad
Schaal 1:1.440

GRAVE

GRAVE

G102 Kaart voor de bouw van de vestingwerken om de stad, volgens het plan van 
generaal Van Coehoorn.
[eind 17e eeuw] 1 blad
Schaal 1:1.750
Perkament.

G103 Plattegrond van de vestingwerken ter weerszijden van de Maas.
[eind 17e eeuw] 1 blad
Schaal 1:3.325

G104 Plattegrond van de vestingwerken ter weerszijden van de Maas.
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1732 1 blad
Schaal 1:1.828

G105 Plattegrond van de vestingwerken ter weerszijden van de Maas.
1738 1 blad
Schaal 1:4.072

G106 Plattegrond van de vestingwerken ter weerszijden van de Maas.
1739 1 blad
Schaal 1:3.363

G107 Plattegrond van de vestingwerken ter weerszijden van de Maas.
1743 1 blad
Schaal 1:3.192

G108 Plattegrond van de vestingwerken ter weerszijden van de Maas.
1744 1 blad
Schaal 1:3.165

G109 Plattegrond van de vestingwerken ter weerszijden van de Maas.
1746 1 blad
Schaal 1:2.500

G110 Plattegrond van de vestingwerken ter weerszijden van de Maas.
1750 1 blad
Schaal 1:4.400

G111 Plattegrond met doorsnede van de vestingwerken aan weerszijden van de Maas 
waarop een ontwerp van de kolonel-directeur van de fortificatiën A.G. des Rocques 
tot meerdere versterking van de vesting is aangegeven.
1752 1 blad
Schaal 1:1.600

G111a Plattegrond met doorsnede van de vestingwerken aan weerszijden van de Maas 
waarop een ontwerp tot meerdere versterking van de vesting is aangegeven. 
Ontworpen door de kolonel-directeur van de fortificatiën A.G. des Rocques.
1752 1 blad
Schaal 1:1.600
Kopie van G111.

G112 Plattegrond van de stad en vestingwerken, de straten, 's Lands- en publieke 
gebouwen.
1755-1756 1 blad
Schaal 1:1.500

G113 Doorsneden betreffende de vestingwerken.
1756 4 bladen
Schaal 1:144

G114 Plattegrond van de vestingwerken aan weerszijden van de Maas.
1758 1 blad
Schaal 1:1.500

G115-G115c Plattegrond van de vestingwerken aan weerszijden van de Maas en directe 
omgeving.
1758 3 bladen
Schaal 1:1.438
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G115 (1e blad) Plattegrond van de vestingwerken.
G115b (2e blad) Detailtekeningen van de vestingwerken met vier 

doorsneden.
G115c (3e blad) Profielen van een nieuw gemaakt project op de vesting en 

Kroonwerk over de Maas.

G116 Plattegrond van Grave met het concept van verbetering van de vestingwerken, 
waarvan slechts een gedeelte aan twee fronten, te weten boven en benedenwaarts 
de rivier, is uitgevoerd.
ca. 1734 1 blad
Schaal 1:1.609

G116a Plattegrond van Grave met ontwerp voor verbetering van de vestingwerken uit het 
jaar 1734.
ca. 1734 1 blad
Schaal 1:1.609
Kopie.

G116b Plattegrond van Grave met de verbeteringen van de vestingwerken die gedeeltelijk 
zijn uitgevoerd volgens Resolutie van de Edelmogende Heren Raden van Staat 26 
mei 1732.
1734 1 blad
Kopie op calqueer-linnen.

G117 Plattegrond van de vestingwerken ter weerszijden van de Maas.
[18e eeuw] 1 blad
Schaal 1:1.608

G118 Plattegrond van de vestingwerken ter weerszijden van de Maas.
1768 1 blad
Schaal 1:1.640

G119 Plattegrond van de vestingwerken ter weerszijden van de Maas.
1771 1 blad
Schaal 1:2.700

G120 Plattegrond van de vestingwerken ter weerszijden van de Maas en omliggend 
terrein.
1785 1 blad
Schaal 1:3.075

G121 Situatiekaart van de vestingen met omliggend terrein, waarop is aangegeven op 
welke wijze de vesting in 1794 in staat van verdediging is gebracht.
ca. 1794 1 blad
Schaal 1:7.920

G122 Plattegrond van de vestingwerken ter weerszijden van de Maas.
[18e eeuw] 1 blad
Schaal 1:4.094

G123 Plattegrond van de vestingwerken ter weerszijden van de Maas.
[18e eeuw] 1 blad
Schaal 1:4.200

G124 Plattegrond van de vestingwerken ter weerszijden van de Maas.
[18e eeuw] 1 blad
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Schaal 1:4.094

G125 Plattegrond van de vestingwerken ter weerszijden van de Maas, zonder stratennet.
[18e eeuw] 1 blad
Schaal 1:1.500

G125a Plattegrond van de vestingwerken ter weerszijden van de Maas (met stratennet).
[18e eeuw] 1 blad
Schaal 1:1.500
Kopie van G125.

G126 Plattegrond van de vestingwerken ter weerszijden van de Maas.
[18e eeuw] 1 blad
Schaal 1:1.608

G126a Plattegrond van de vestingwerken ter weerszijden van de Maas.
[18e eeuw] 1 blad
Schaal 1:1.608
Kopie van nr. G126.

G127 Plattegrond van de stad en de vestingwerken ter weerszijden van de Maas.
[18e eeuw] 1 blad
Schaal 1:1.500

G128 Plattegrond van het gedeelte van de vestingwerken vóór de Brugpoort.
[18e eeuw] 1 blad
Schaal 1:1.440

G129 Plattegrond van de vestingwerken ter weerszijden van de Maas.
[18e eeuw] 1 blad
Schaal 1:3.139

G130 Plattegrond van de vestingwerken ter weerszijden van de Maas.
[18e eeuw] 1 blad
 Schaal 1:4.320

G131 Plattegrond van de vestingwerken ter weerszijden van de Maas.
[18e eeuw] 1 blad
Schaal 1:3.054

G132 Plattegrond van de vestingwerken ter weerszijden van de Maas.
[18e eeuw] 1 blad
Schaal 1:3.139

G135 Plattegrond van de vestingwerken ter weerszijden van de Maas.
[2e helft 18e eeuw] 1 blad
Schaal 1:2.880

G136 Plattegrond van de vestingwerken ter weerszijden van de Maas.
[eind 18e eeuw] 1 blad
Schaal 1:4.300

G137 Plattegrond van de vestingwerken ter weerszijden van de Maas (zonder stratennet),
waarop de bewapening van de vesting in het jaar 1805 is aangegeven.
1806 1 blad
Aangehecht: een lijst van de vuurmonden met bijbehorende munitie, ondertekend: Grave, 10 januari 
1806 door de kapitein-ing. J.C.W. Rühle van Lilienstern.
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G138-G138c Plattegronden van ontwerp tot de herstelling van de vestingwerken en tot het 
bouwen van blinderingen voor een garnizoen van 4000 man.
1811-1813 4 bladen
Schalen 1:2.500 - 1:2.857
G138 (1e blad) "Plan de la placë.
G138a (2e blad) Doorsneden.
G138b (3e blad) "Plan de la place et de la couronne Coehoorn, indiquant 

tous les détails des dégradations."
G138c (4e blad) "Plan de la place et de la couronne Coehoorn, indiquant 

tous les détails des dégradations."
's GRAVENHAGE

'S GRAVENHAGE

G191 Plattegrond van het exercitieterrein aan de Koekamp met diverse gebouwen.
1771-1772 1 blad
Schaal 1:576

G191a Plattegrond van het terrein van de Koekamp met exercitieveld, kruitmagazijn, 
laboratorium.
1772 1 blad
Schaal 1:576

G192-G192a Plattegrond van het exercitieterrein naast de Maliebaan, met aanduiding van 
maten.
1772-1774 2 bladen
Schaal 1:576
Met kopie uit 1774.
G192 ---
G192a ---

G192b Plattegrond van het noord-oostelijk deel van het Voorhout.
1776 1 blad
Schaal 1:576

G201-G201a Ontwerptekeningen van een verdedigingswerk te Waalsdorp bij 's Gravenhage.
1779 3 bladen
Schaal 1:480
G201 (1e blad) Plattegrond van het retranchement te Waalsdorp, 1777.
G201a (2e en 3e blad) Detailtekeningen en doorsneden.

G202 Plattegrond van Scheveningen en directe omgeving.
18e eeuw 1 blad

GREBBE-LINIE

GREBBE-LINIE

G204 Plattegrond van een gedeelte van een geprojecteerde linie in de Neder-Betuwe bij 
het veer beneden het dorp Op-Heusden.
eind 18e eeuw 1 blad

G205 Plattegrond van het nieuw aan te leggen fort op de Waal-Band-Dijk boven het dorp
Ochten in de Neder-Betuwe.
1796 2 bladen

G205a Plattegrond van de aanleg van fortificatiewerken, op de Waaldijk tussen de dorpen 
Dodewaard en Ochten.
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1796 1 blad
Schaal 1:440

G206 Tekening van een gedeelte van de linie in de Neder-Betuwe bij het dorp Dodewaard
aan de rivier de Waal.
18e eeuw 1 blad

G207 "Kaart, [...] met tracé van de hoofdposten aan de Rijn- en Waal-Dijk, met de verdere
tussen beide gelegen forten en batterijen van de fortificatiewerken van de linie in 
de Neder-Betuwe."
1796 1 blad
Schaal 1:5.760

G207a Plattegrond van het nieuw aan te leggen fort op de Rijn-Band-Dijk bij de Spees, 
beneden het dorp Heusden in de Neder-Betuwe.
1796 2 bladen

G208 Plattegrond van het hoofdgedeelte van de post voor de Grebbesluis.
ca. 1745 2 bladen
Schaal 1:1.008

G209-G209a Plattegrond voor de dekking van de Grebbesluis.
ca. 1745 2 bladen
Schaal 1:2.016
Met kopie.
G209 ---
G209a ---

G210 Plattegrond van het vestingwerk ter verdediging van de Grebbesluis.
ca. 1775 1 blad
Schaal 1:1.008

G211 "Generaal plan van de fortificatiewerken ter verdediging van de Grebbesluis met de 
vereiste verbeteringen op dezelve en de nieuwe werken op deuiterwaard, zich 
strekkende tot de oever van de Rijn, met de batterijen welke op de Krib aan de 
mond van de Grift en voor de Berg geplaatst worden."
1785 1 blad
Schaal 1:2.880

G211a-G211b "Generaal plan van de fortificatiewerken ter verdediging van de Grebbesluis met de 
vereiste verbeteringen op dezelvw en de nieuwe werken op de uiterwaard, zich 
strekkende tot de oever van de Rijn, met de batterijen welke op de Krib aan de 
mond van de Grift en voor de Berg geplaatst worden."
1785 2 bladen
Schaal 1:2.880
Kopieën.
G211a ---
G211b ---

G211c-G211e Plattegrond van het tracé van de geprojecteerde nieuwe werken beneden de 
Grebbesluis, tot aan de Rijn, en voor de linkeroever van de Grift, aan de voet van de 
Rheenense bergen.
1785 3 bladen
Schaal 1:2.880
Kopieën.
G211c ---
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G211d ---
G211e ---

G212 Plattegrond van de vestingwerken bij de Grebbesluis met daarnaast gelegen 
bastions en de daar tegenover gelegen berg- en Rijnbatterijen, en een groot stuk 
terrein langs de Rijn.
1787 1 blad
Schaal 1:2.880

G212a Plattegrond van de vestingwerken bij de Grebbesluis met daarnaast gelegen 
bastions en de daar tegen overgelegen berg- en Rijnbatterijen.
1787 1 blad
Schaal 1:2.880
Kopie.

G213-G214 Plattegrond van het oude fort voor de Grebbesluis met de gemaakte veranderingen
in de jaren 1792 en 1793.
1793 2 bladen
Schalen 1:720 1:1.440
G213 ---
G214 ---

G216 Plattegrond van de fortificatiewerken aan de Grebbe, met vóór- en achtergelegen 
terrein.
1795-1800 1 blad
Schaal 1:2.880

G221 Plattegrond van de batterij in het hangen van de Hijmen-Berg (bij de Koningstafel 
nabij Rhenen).
1785 1 blad
Schaal 1:144

G222 Plattegrond van het gedeelte van de linie langs de Rijn en Grift aan de Tafelberg (of 
Hijmenberg).
eind 18e eeuw 1 blad
Schaal 1:144

G224 Plattegrond van een project aan het hoofd van de Slaaperdijk omtrent de Buursteeg
tussen Veenendaal en De Klomp, ter dekking van de sluis genaamd de Juffrouwe 
Wijk.
1743 1 blad
Schaal 1:2.016
Kopie.

G225 Plattegrond van het project aan het hoofd van de Slaperdijk omtrent de Buursteeg 
tussen Veenendaal en De Klomp, ter dekking van de sluis genaamd de Juffrouwe 
Wijk.
ca. 1750 1 blad
Schaal 1:2.016
Kopie.

G226 Plattegrond van een ontwerp van een retranchement, te maken aan het hoofd van 
de Slaaperdijk omtrent de Buursteeg tussen Veenendaal en De Klomp.
ca. 1750 1 blad
Schaal 1:1.736
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G226a Plattegrond van een ontwerp van een retranchement, te maken aan het hoofd van 
de Slaaperdijk omtrent de Buursteeg tussen Veenendaal en De Klomp.
ca. 1750 1 blad
Schaal 1:1.368

G227 Front van het fort aan de Buursteeg met het af te graven terrein voor het rechter 
bastion van het fort.
ca. 1750 1 blad

G228-G228c Plattegrond van een ontwerp voor de aanleg van een fort aan het hoofd van de 
Slaperdijk bij de Buursteeg.
1786 4 bladen
Schaal 1:2.016
G228 (1e blad) Plattegrond en project van een nieuw te maken 

retranchement bij de Buursteeg aan het hoofd van de Slaperdijk, 
dienende om toegang tot denzelven en de Emminkhuizer Berg te 
verdedigen (nabij Veenendaal).

G228b (2e blad) Plattegrond van het tracé van het geprojecteerde 
retranchement.

G228a (1e blad) Kopie van G228.
G228c (2e blad) Kopie van G228B.

G228e-G228i Plattegrond van het fort, liggende aan het hoofd van de Slaperdijk tussen 
Veenendaal en Renswoude, op de weg genaamd de Buursteeg.
1786-1789 5 bladen
Schaal 1:1.440
Kopieën.
G228e ---
G228f ---
G228g ---
G228h ---
G228i ---

G229-G229a Plattegrond van "een aarden redoute aan de bocht van de Slaper-Dijk, dienende om
de toegang tot de Emminkhuizer Berg af te sluiten en de sluis in de Juffrouw Wijk te
dekken tegen een vijandelijke onderneming langs de weg van Renswoude of de 
zogenaamde Schalm-Dijk (tussen Veenendaal en De Klomp)."
1786 2 bladen
Schaal 1:1.440
Met kopie.
G229 ---
G229a ---

G230 Plattegrond van een ontwerp voor de "veranderde en vergrote aarden redoute aan 
de bocht van de Slaperdijk tegenover de weg van Renswoude achter het fort aan de
Buursteeg (tussen Veenendaal en De Klomp)."
1796 1 blad
Schaal 1:1.584

G234 "Kaart van de situatie aan het einde van de Slaperdijk, alwaar denzelven zich tegen 
de hooglanden aan de noordzijde van de Lunterse Beek verliest, met een 
geprojecteerde redoute en een lunet." Schaal 1:2.880
1786 1 blad
Betreft hier het werk aan de Daatselaar, noord-oostelijk van Renswoude.
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G234a-G234b Kaart van de situatie aan het einde van de Slaperdijk, alwaar denzeleven zich tegen 
de hooglanden aan de noordzijde van de Lunterse Beek verliest, met een 
geprojecteerde redoute en een lunet.
1786 2 bladen
Schaal 1:2.880
Kopie.
G234a ---
G234b ---

G235 Situatieplan van de vestingwerken van de Grebbe-Linie vanaf de Rooden Haan bij 
Veenendaal tot aan de Zuider-Zee.
ca. 1787 3 bladen

G236-G236b Plankaart van verbeteringen aan de linie bij de Rooden Haan, aan de zuidzijde van 
de Emminkhuizer Berg en noord-westelijk van Veenendaal.
ca. 1786 2 bladen
Schaal 1:1.440
G236 (1e blad) Plankaart.
G236a Plattegrond van veranderingen en verbeteringen aan de linie bij de 

Rooden Haan, aan de zuidzijde van de Emminkhuizer Berg en noord-
westelijk van Veenendaal. ca. 1785, 1 blad
Schaal 1:1.440
Kopie.

G236b (2e blad) Plattegrond van het tracé van het geprojecteerde 
retranchement.

G237 Plattegrond van het retranchement aan de Linie bij de Rooden Haan aan de zuid-
westzijde van de Eminghuise Berg, aangelegd in 1786, nabij Veenendaal.
[1786] 1 blad
Schaal 1:1.440

G238 Plattegrond van het retranchement aan de Linie bij de Rooden Haan aan de zuid-
westzijde van de Eminghuise Berg, aangelegd in 1786, noord-westelijk van 
Veenendaal.
1791 1 blad
Schaal 1:1.440

G238a Plattegrond van het retranchement aan de Linie bij de Rooden Haan aan de zuid-
westzijde van de Emminkhuizer Berg, aangelegd in 1786, noord-westelijk van 
Veenendaal.
1791 1 blad
Schaal 1:1.440
Kopie van G238.

G238b Plattegrond van het retranchement aan de Linie bij de Rooden Haan aan de zuid-
westzijde van de Emminkhuizer Berg, aangelegd in 1786, noord-westelijk van 
Veenendaal.
1791 1 blad
Schaal 1:1.440
Kopie.

G238c Plattegrond van het retranchement aan de Linie bij de Rooden Haan aan de zuid-
westzijde van de Emminkhuizer Berg, aangelegd in 1786, noord-westelijk van 
Veenendaal.
1791 1 blad
Schaal 1:1.440
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Kopie.

G238d Plattegrond van de post bij de Rooden Haan bij de Emminkhuizer Berg, zoals deze 
in het jaar 1786 is aangelegd. Noord-westelijk van Veenendaal.
1791 1 blad
Schaal 1:1.440
Kopie.

G239 Plattegrond van een versterkte Spaanse redoute, te bouwen bij de Rooden Haan, 
noord-westelijk van Veenendaal.
18e eeuw 1 blad
Schaal 1:864

G240 Plattegrond van een ontwerp van een post achter de Rooden Haan bij de Haspel, 
met een gedeelte van de nieuw te maken geretireerde Linie, achter voornoemde 
Rooden Haan ten westen van Veenendaal.
1796 1 blad
Schaal 1:1.296

G242 Plattegrond van het project voor retranchement te Lambalgen, thans Boekhorst, 
nabij Scherpenzeel.
ca. 1745 1 blad
Schaal 1:2.016

G243 Plattegrond van de verdedigingswerken bij Lambalgen, later Boekhorst genaamd, 
nabij Scherpenzeel.
1793 1 blad
Schaal 1:2.880

G244 Plattegrond van de post van Lambalge in de Grebbe Linie, later Boekhorst nabij 
Scherpenzeel.
1793 1 blad
Schaal 1:1.440

G244a-G244c Plattegrond van de post van Lambalge in de Grebbe Linie, later Boekhorst nabij 
Scherpenzeel.
1793 3 bladen
Schaal 1:1.440
Kopieën.
G244a ---
G244b ---
G244c ---

G245 Kaart van de derde kom van de Grebbe Water-Linie tussen de posten aan de 
keerkaden van Lambalge en de Roffelaar, zuidelijk nabij Scherpenzeel en 
Woudenberg.
1793 1 blad
Schaal 1:5.760

G246 Plattegrond van de vestingwerken bij Lambalge en nabij Scherpenzeel, met 
omringend terrein. eind 18e eeuw

1 blad
Schaal 1:1.440

G246a Plattegrond van de vestingwerken bij Lambalge en nabij Scherpenzeel, met 
omringend terrein.
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eind 18e eeuw 1 blad
Schaal 1:1.440
Kopie.

G247 Plattegrond van de post van de Roffelaar in de Grebbe Linie ten noorden van de 
weg Woudenberg-Scherpenzeel.
1793 1 blad
Schaal 1:1.440

G247a-G247c Plattegrond van de post van de Roffelaar in de Grebbe Linie ten noorden van de 
weg Woudenberg-Scherpenzeel.
1793 3 bladen
Schaal 1:1.440
Kopieën.
G247a ---
G247b ---
G247c ---

G248 Plattegrond van de post aan de Roffelaar ten noorden van de weg Woudenberg - 
Scherpenzeel.
1793 1 blad
Schaal 1:2.880

G250 Plattegrond van de post van Aschat in de Grebbe Linie; op de keerzijde staat de 
titel: Post aan de AschatterKade, zuid-oostelijk van Amersfoort.
1793 1 blad
Schaal 1:2.880

G250a Plattegrond van de post van Aschat in de Grebbe Linie, zuid-oostelijk van 
Amersfoort.
1793 1 blad
Schaal 1:2.880
Kopie.

G251 Plattegrond van de post van Aschat in de Grebbe Linie, zuid-oostelijk van 
Amstersfoort.
1793 1 blad
Schaal 1:1.440

G251a Plattegrond van de post van Aschat in de Grebbe Linie, zuid-oostelijk van 
Amersfoort.
1793 1 blad
Schaal 1:1.440
Kopie.

G251b Plattegrond van de post van Aschat in de Grebbe Linie, zuid-oostelijk van 
Amstersfoort.
1793 1 blad
Schaal 1:1.440
Kopie.

G252 Plattegrond van de voorpost aan Aschat, ten zuid-oosten van Amersfoort.
eind 18e eeuw 1 blad

G254-G254a Plattegrond van een ontwerp ter versterking van de Linie, van het front gelegen 
buiten de Camp-Poort te Amersfoort.
1786 2 bladeen
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Met kopie.
G254 ---
G254a ---

G255 Plattegrond van de post voor Amersfoort aan het voetpad.
1793 1 blad
Schaal 1:1.296

G255a-G255b Plattegrond van de post voor Amersfoort.
1793 2 bladen
Schaal 1:1.440
Kopieën.
G255a ---
G255b ---

G256 Plattegrond van de post aan de Glashut in de Grebbe Linie, aan de rivier de Eem ten 
noord-westen van Amersfoort.
ca. 1785-1790 1 blad
Schaal 1:1.368

G256a-G256b Plattegrond van de post aan de Glashut in de Grebbe Linie, aan de rivier de Eem ten 
noord-westen van Amersfoort.
ca. 1785-1790 2 bladen
Schaal 1:1.368
Kopieën van G256.
G256a ---
G256b ---

G258 Ontwerptekening voor de post aan de Vudijk, aan de rivier de Eem tussen 
Amersfoort en Bunschoten.
eind 18e eeuw 1 blad

G259 Plattegrond van de sterkte "'t Huis ter Eem" bij Eembrug, ten zuid-westen van 
Bunschoten aan de Eem en van het omliggend terrein.
ca. 1650 1 blad

G260 Plattegrond van de "Zee-Dijk en de haven te Spakenburg aan de Zuider-Zee met 
een project van de verschansingen welke aldaar dienden aangelegd te worden ten 
einde deze passage tegen een vijandelijke onderneming te secureren."
1786 1 blad
Schaal 1:2.304

G261 Plattegrond van de aangelegde verschansingen te Spakenburg, "dienende om de 
passage over de Zeedijk tegen een vijandelijke onderneming te verzekeren."
1791 1 blad
Schaal 1:2.880

G261a-G261f Plattegronden van de aangelegde verschansingen te Spakenburg, "dienende om de 
passage over de Zeedijk tegen een vijandelijke onderneming te verzekeren."
1791 6 bladen
Schaal 1:2.880
Kopieën van G261.
G261a ---
G261b ---
G261c ---
G261d ---
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G261e ---
G261f ---

GRONINGEN

GRONINGEN

G262 Plattegrond van de buitenwerken tussen Groningen en de Linie van "Helpen" 
(Helpman).
1600 1 blad
Schaal 1:2.520

G263 Plattegrond van de stad met buitenwerken en de vesting (met stratennet) en de 
zogenaamde "Linie van Helpen" (Helpman).
17e eeuw 1 blad
Schaal 1:3.599

G264 Plattegrond van de linie tussen de twee Dieppen buiten Groningen ontworpen door
de Generaal Coehoorn en aangelegd in het jaar 1700.
1716 1 blad
Schaal 1:2.880

G265 Plattegrond en doorsnede getiteld "Plan de la Ligne que Monsr. de Coehorn a fait 
fairre de hors la ville l'an 1700."
1716 1 blad
Schaal 1:3.440

G266 Plattegrond van de zogenaamde "Linie van Helpen" (Helpman) met ontwerp tot 
meerdere versterking van enkele vestingwerken door de generaal-majoor G.O. 
Burmania.
[vóór 1727] 1 blad

G267 Plattegrond van de nieuwe werken buiten Groningen in de "Linie van Helpen".
ca.1727 1 blad
Op perkament.

G268 Plattegrond van de zogenaamde "Linie van Helpen" (Helpman) met vóór en 
achtergelegen terrein.
1736 1 blad
Schaal 1:2.880

G269 Plattegrond van het zuid-oostelijk gedeelte van de stad en vestingwerken en de 
"Linie van Helpen" (Helpman) en het terrein vóór de linie.
1742 1 blad
Schaal 1:3.804

G270 Plattegrond van de zogenaamde "Linie van Helpen" (Helpman) waarop aangegeven 
de verdediging van de linie en korte beschrijving.
1759 1 blad
Schaal 1:2.880

G270a Plattegrond van de zogenaamde "Linie van Helpen" (Helpman) waarop aangegeven 
de verdediging van de linie en korte beschrijving.
1759 1 blad
Schaal 1:2.880
Kopie.

G271 Plattegrond van de zogenaamde "Linie van Helpen" (Helpman) met het vóór- en 
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achtergelegen terrein.
ca. 1760 1 blad
Schaal 1:2.880

G271a-G271b Plattegrond van de zogenaamde "Linie van Helpen" (Helpman) met het vóór- en 
achtergelegen terrein.
ca. 1760 2 bladen
Schaal 1:2.880
Kopieën.
G271a ---
G271b ---

G272 Plattegrond van de zogenaamde "Linie van Helpen" (Helpman) met het vóór- en 
achtergelegen terrein.
[1750] 1 blad
Schaal 1:2.880

G273 Plattegrond en doorsnede van de zogenaamde "Linie van Helpen" (Helpman)
[1750] 1 blad
Schaal 1:2.880

G274 Plattegrond van de zogenaamde "Linie van Helpen" (Helpman) met het vóór- en 
achtergelegen terrein, waarop een ontwerp tot meerdere versterking van de linie is 
getekend.
ca. 1760 1 blad

G275 Plattegrond van het zuid-oostelijk deel van de vestingwerken en de zogenaamde 
"Linie van Helpen" (Helpman) en omliggend terrein.
1763 1 blad
Kopie.

G276 Plattegrond van de zogenaamde "Linie van Helpen" (Helpman) met het voor- en 
achtergelegen terrein.
ca. 1750-1770 1 blad

G277 Plattegrond van het zuid-oostelijk gedeelte van de vestingwerken en de "Linie van 
Helpen" (Helpman) en omliggend terrein.
ca. 1775 1 blad

G278 Plattegrond van het middelste bastion van de werken buiten Groningen, in de "Linie
van Helpen" of Helpman.
ca. 1775 1 blad

G279 Plattegrond van de vesting (met stratennet en de zogenaamde "Linie van Helpen" 
(Helpman).
18e eeuw 1 blad
Schaal 1:3.168

G280 Plattegrond van de "Linie van Helpen" met het zuid-oostelijk gedeelte van de 
vestingwerken.
18e eeuw 1 blad

G280a Plattegrond van de "Linie van Helpen" met het zuid-oostelijk gedeelte van de 
vestingwerken.
18e eeuw 1 blad
Kopie van G280.
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G281 Plattegrond van de gedetacheerde werken op de Hoogte van Helpen buiten 
Groningen, met het nieuwe project tot een betere defensie met de verlengde weg 
of dam door de afgraving.
18e eeuw 1 blad

G282 Plattegrond van het middelste bastion aan van nieuwe werk buiten Groningen met 
contrescarp in de "Linie van Helpen".
18e eeuw 1 blad

G283 Plattegrond van een project voor de aanleg ter weerszijden van de afgraving voor 
de nieuwe werken buiten Groningen van gedetacheerde redouten.
18e eeuw 1 blad

G284 Plattegrond van het zuid-oostelijk gedeelte van de vestingwerken en de "Linie van 
Helpen" (Helpman) met tussenliggend en het direct vóór de linie gelegen terrein.
[18e eeuw] 1 blad

G285 Plattegrond van de "Linie van Helpen" (Helpman).
[18e eeuw] 1 blad

G286 Plattegrond van de zogenaamde "Linie van Helpen" (Helpman) met achtergelegen 
terrein.
[1750-1800] 1 blad

G287 Plattegrond van de zogenaamde "Linie van Helpen" (Helpman).
1791 1 blad

G287a Plattegrond van de nieuwe werken buiten Groningen, en de zogenaamde "Linie van 
Helpen" (Helpman).
1791 1 blad
Kopie.

G287b Plattegrond met een groot aantal doorsneden van de zogenaamde "Linie van 
Helpen" (Helpman) en een korte beschrijving.
(1791) 1797 1 blad
Kopie.

G288-G288a Plattegrond van de nieuwe werken buiten Groningen (de "Linie van Helpen") met de
geconcipieerde veranderingen en nieuw aan te leggen onder- en bovenaardse 
werken ter dekking en versterking van deze post.
1792 2 bladen
Met kopie.
G288 ---
G288a ---

G289 Plattegronden en profielen van de werken of linie voor Groningen op de hoogte van
Helpen (Helpman).
ca. 1800 1 blad

G289a Plattegrond van de nieuwe werken op de hoogte van Helpen buiten Groningen.
ca. 1800 1 blad
Kopie.

G290 Plattegronden en doorsneden van de verbetering van de "Linie van Helpen" 
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(Helpen).
z.j. 11 bladen

G291 Plattegrond van de nieuwe werken op de hoogte van Helpen buiten Groningen, met
het nieuwe project tot een betere defensie, met de verlegde weg of dam door de 
afgraving.
1792 1 blad

G291a Plattegrond van de nieuwe werken op de hoogte van Helpen buiten Groningen met 
ontwerp tot betere verdediging.
1792 1 blad

G292 Plattegrond en doorsneden van de gedetacheerde werken op de hoogte van Helpen
buiten Groningen, met het nieuwe project tot een betere defensie, met de 
verlengde weg of dam door de afgraving.
ca. 1800 1 blad

G293 Plattegrond van de stad en vestingwerken met de "Linie van Helpen" (Helpman) en 
omliggend terrein.
1804 1 blad

G294 Plattegrond en profiel van het eerste perceel van afgraving aan de binnenrand van 
het kanaal met de gedeeltelijke aanleg van de nieuwe fortificatiewerken aan de 
westzijde voor de gedetacheerde werken op de hoogte van Helpen buiten 
Groningen in 1804 en 1805.
1804-1805 1 blad

G296 "Canevas pour le nivellement de Groningue et ses environs, commencé en 1810, 
mais pas continué."
1810 1 blad

G297 Detailtekening van het gedeelte van de vestingwerken bij het "Kleine Poortje", zuid-
oostelijk van de stad met vóórgelegen terrein.
1812 1 blad
Schaal 1:2.000

G298b-G298c Plattegrond van de nieuwe werken buiten Groningen (de "Linie van Helpen") met de
landen door de generaliteit aangekocht, tot de reeds begonnen en nog 
geprojecteerde afgravingen, met de verdere omgeving, op order van de luit.-
kolonel-directeur L. Schuller.
1787 2 bladen
Kopie.
G298b ---
G298c ---

G298d Plattegrond van de nieuwe werken buiten Groningen (de "Linie van Helpen") met de
landen door de generaliteit aangekocht, tot de reeds begonnen en nog 
geprojecteerde afgravingen, met de verdere omgeving, en welke afgravingen en 
aanleggen van de dijken bij gedeelten in de volgende jaren ten uitvoer zijn 
gebracht.
1787-1789 1 blad
Kopie.

G302-G302a Detailtekeningen van de Wester-Lunet in de"Linie van Helpen" (Helpman).
1804-1805 3 bladen
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G302 (1e blad) Doorsnede van de Lunet.
G302a (2e en 3e blad) Doorsneden.

G319 Plattegrond (A) van de vestingwerken aan de Aduarder Zijl.
z.j. 1 blad

G320 Plattegrond (C) van de te maken post tot dekking van de Aduarder Zijl.
z.j. 1 blad

G323 Plattegrond (D) van een te maken post tot verdediging van de weg naar Gieten.
z.j. 1 blad

G324 Plattegrond (B) van de post bij Enumatil tot verdediging van de weg naar Leek.
z.j. 1 blad

G325 Plattegrond van de post bij Enumatil, tussen Zuidhorn en Leek.
z.j. 1 blad
Gemerkt: B.

G326 Situatieplan van de ligging van het dorp de Leek met omliggend terrein in 
Groningen en Drente.
z.j. 1 blad
Gemerkt: i.

G327 Plattegrond van de verdedigingswerken, ontworpen bij het dorp de Leek; met 
omliggend terrein.
z.j. 1 blad
Gemerkt: i.

G328 Project retranchement aan de Leek in de Linie van Groningen.
1 blad

Kopie.

G329 Plattegrond van de post aan de Nieuwe Zijl bij de rivier de Aa.
1 blad

Gemerkt: g.

G331 Plattegrond van de aanleg van een post tot defensie van de weg van Annen over de 
Speijkerboor.
1795-1800 1 blad
Gemerkt: E.

G332 Plattegrond van de post tot verdediging van de weg naar Zuid-Laren over de 
Groeve.
1795-1800 1 blad
Gemerkt: F.

G333 Plattegrond van de post bij Termunterzijl.
1795-1800 1 blad
Gemerkt: H.

G360 Linie op de Hondsrug te Groningen.
1819
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HARDENBERG

HARDENBERG

H4 Situatieplan van de redoute aan de Haandrik, nabij Hardenberg.
18e eeuw 1 blad

H5 Plattegrond van de schans bij de Haandrik aan de Overijselse Vecht nabij 
Hardenberg.
18e eeuw 1 blad

H6 Plattegrond van de post bij Veenbrug voor Hardenberg met de vervallen redoute.
[1795] 1 blad

H6a Plattegrond van de post bij Veenbrug voor Hardenberg met de vervallen redoute.
[1795] 1 blad
Kopie.

H7 Plattegrond van de post aan de Veenbrug met omliggend terrein.
ca. 1800 1 blad

H8 Plattegrond van de post bij de Veenbrug voor de Hardenberg met de vervallen 
redoute en een gedeelte van de weg Hardenberg-Bentheim, door de directeur-
generaal H. van Hooff.
1795 1 blad

H9 Plattegrond en profielen van de redoute bij de Haandrik aangelegd in het jaar 1800.
1800 1 blad

H9a Plattegronden en profielen van de redoute bij de Haandrik nabij Hardenberg.
[1800] 1 blad
Kopie.

H10 Plattegrond van de redoute bij de Haandrik nabij Hardenberg.
[1800] 1 blad

H13-H13a Plattegrond van de post te Loozen voor de Hardenberg aan de Overijselse Vecht 
met omliggend terrein.
[1800] 2 bladen
Met kopie.
H13 ---
H13a ---

HASSELT

HASSELT

H20 Plattegrond van de stad en vestingwerken met aangrenzend terrein.
begin 18e eeuw 1 blad
Perkament.

H21 Plattegrond van de stad en vestingwerken met aangrenzend terrein.
begin 18e eeuw 1 blad

H22-H22a Kaart van het nieuwe werk en stenen penanten in het Zwarte Water tussen Hasselt 
en Zwolle tot het stellen van de inundatie.
ca. 1745-1750 2 bladen
H22 (1e blad) Kaart.
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H22a (2e blad) Tekening van de stenen penanten gelegen tussen Hasselt 
en Zwolle tot het stellen van de inundatie.

H22b (2e blad) Kopie.

H23 Plattegrond van de stad en vestingwerken, en de naaste omgeving.
18e eeuw 1 blad

H24 Plattegrond van de stad met vestingwerken, en een stuk voorliggend terrein.
18e eeuw 1 blad

H25 Plattegrond van de stad met vestingwerken en aangrenzend terrein.
1792 1 blad

H26 Plattegrond van de stad met vestingwerken.
1795 1 blad
"Behoord tot het Departement van den IJssel volgens Resol. 22 octob. 1795; J. van Westenhout."

H27-H27a Situatieplan van de penanten aan het Zwarte Water, tussen de poort en ter en tot 
aan de monding van de Vecht.
1755 2 bladen
Kopie.
Zie ook memorie 4.OMM nr. Z 16.
H27 ---
H27a ---

HATTEM

HATTEM

H28 Plattegrond van de verdedigingswerken van de stad.
begin 17e eeuw 1 blad

DEN HELDER

DEN HELDER

H29 Plattegrond van de batterijen aan de Kleine Keet, Barends Kribbing en aan het Kaap
Hoofd.
1781 1 blad

H29a Plattegrond en doorsnede van de batterijen aan de Kleine Keet, Barents Krebbing 
en aan Kaap Hoofd zoals deze aangelegd is.
1781 1 blad
Kopie.

H30 Kaart van het Nieuwe Diep aan de Helder, aanwijzende de werken en de peilingen 
van de diepte bij gewoon hoog waterstand.
1785 1 blad

H31 Geometrische plattegrond van de huisduinse Polygoons, opgericht per order van de
weledelgestrenge heer luit.kolonel & Kapitein ter Zee N.A. Cambier.
1791 1 blad

H32 Kaart van een gedeelte van de Helderse kust, vertonende de grote batterij "De 
Princes van Orange" tot defensie van deze uithoek in het jaar 1793 geconstrueerd.
1793 1 blad
Betreft kustbatterij Kaaphoofd.
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H32a Kaart van een gedeelte van de Helderse kust, vertonende de grote batterij "De 
Princes van Oranje" tot defensie van deze uithoek in het jaar 1793 geconstrueerd.
1793 1 blad
Kopie.
Betreft kustbatterij Kaaphoofd.

H33 Plattegrond van een ontwerp van de keelverdediging voor de kustbatterij 
Kaaphoofd.
1793 1 blad

H33a Plattegrond van een ontwerp van de keelverdediging voor de kustbatterij 
Kaaphoofd.
1793 1 blad
Kopie.

H34-H34g De kustbatterij bij Kaaphoofd, Huisduinen en Den Helder.
1793 8 bladen
Met kopie.
Franse tekst: "Place du Helder. Vue de la batterie au Kaaphoofd près du Helder, nommée Le Prince 
d'Orange, maintenant La Révolution, vue du côte de mer."
H34 (1e blad) Afbeelding van de batterijen bij Kaaphoofd genaamd de 

Princes van Oranje.

H34a-H34b (1e blad) Kopie.
H34a ---
H34b ---

H34c (2e blad) Opstandtekening van de batterij, van uit zee te zien.

H34d-H34e (2e blad) Kopie.
H34d ---
H34e ---

H34f-H34g (3e blad) Opstandtekening van de batterij, van de landzijde.
Met kopie.
H34f ---
H34g ---

H35 Plattegrond van de batterij genaamd de Erf-Princes, gelegen aan het Nieuwe Diep 
bij Den Helder. Aangelegd in 1793 onder directie van luit.-kolonel P.H. Gilquin.
1793 1 blad
Later voorzien van de Franse tekst: "Place du Helder. Batterie de L'Union à Nieuwe Diep, près du 
Helder."

H35a Plattegrond van de batterij genaamd de Erf-Princes, gelegen aan het Nieuwe Diep 
bij de Helder. Aangelegd in 1793 onder directie van luit.-kolonel P.H. Gilquin.
1793 1 blad
Kopie van H35.

H36 Situatieplan van het Nieuwe Diep met de kustbatterij "de Erfprinses" en in de haven
liggend de oorlogsschepen "de Heyena" en "de Princes" (wachtschip) en twee 
kanonneerboten.
1793 1 blad

H36a Situatieplan van het Nieuwe Diep met de kustbatterij "de Erfprinses" en in de haven
liggend de oorlogsschepen "de Heyena" en "de Princes" (wachtschip) en twee 
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kanonneerboten.
1793 1 blad
Kopie van H36.

H37 Plattegrond van de geretrancheerde post ten oosten van Den Helder, aan de 
uithoek genaamd Barents-Krebbing.
1793 1 blad

H38 Plattegrond van het "Nieuwe Werk" van 1792, later fort Dugommier, zuid-oostelijk 
van Den Helder aan het Nieuwe Diep, met een gedeelte van dit vaarwater, de 
binnenhaven, het Noordhollands kanaal ("Groot Kanaal" ) naar Den Helder.
ca. 1800-1812 1 blad

H39 Plattegrond van de geretrancheerde post ten westen van het dorp, aan de uithoek, 
genaamd Kaap-Hoofd.
cas. 1800-1812

H40 Plattegrond en doorsneden van het tracé van de linie om de gemeente.
1803 1 blad

H41 "Batterie de côte "le Réparateur".
1810 1 blad

H41a Kustbatterij "de Hersteller".
1810-1812 1 blad
Kopie.

H42 Doorsnede van de "Batterie de côte sur Kijkduin."
1810 1 blad

H43 Kustbatterij "de Unie" (voorheen "de Erfprinses" genaamd).
[1810-1812] 1 blad

H44-H44a "Batterie de côte "L'Union" (voorheen "de Erfprinses" genaamd).
1810 2 bladen
Met kopie.
H44 ---
H44a ---

H45-H45a "Batterie de côte "L'Indivisiblë.
1810 2 bladen
H45 ---
H45a ---

H46 Doorsneden betreffende de fronten A-B, A-D, B-C en D-E, E-C van het fort "La 
Salle" ("Erfprins").
ca. 1810 4 bladen

H47-H47b "Batterie de côte "La Révolution" (voorheen "Princes van Oranje").
1810-1811 3 bladen
H47 (1e blad) Situatieplan van de kustbatterij.
H47a (1e blad) Kopie van H47, echter met Nederlandse tekst.
H47b (2e en 3e blad) Doorsneden.

H48 Plattegrond van de batterij "de Revolutie" (voorheen "Princes van Oranje") met de 
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geprojecteerde verbetering door de Maarschalk Dumonceau.
ca. 1810 1 blad
In de linkerbovenhoek de franse tekst: "Place du Helder. Batterie La Révolution avec le projet du 
Général Dumonceau."

H50 Plattegrond van de ontwerp-verbeteringen aan het fort "La Salle"( voorheen 
"Erfprins") met aangehechte wijzigingen.
1811 2 bladen
Schaal 1:2.000
Met drie bijlagen:
1. "Rapport sur les modifications proposées au tracé des ouvrages avancés du fort La Salle au Helder"
14 juni 1811 van de kolonel-directeur van de fortificatiën E. Paris.
2. "Extrait des Registres du comité central des Fortifications" 22 juni 1811, ondertekend door de 1e 
inspecteur-generaal van de Genie Dejean en de kolonel.
3. Brief van de franse Minister van Oorlog aan de directeur van de fortificatiën te Amsterdam, d.d. 
Parijs, 28 juni 1811.

H51 Situatieplan van de omgeving van Huisduinen, waarop de forten La Salle (Erfprins) 
en Kijkduin met voorgestelde verbeteringen.
1811 1 blad
Schaal 1:2.500
Aangehecht: drie verbeterbladen.
De twee bijlagen ontbreken :
1. Brief van de franse Minister van Oorlog aan de directeur van de fortificatiën te Amsterdam, d.d. 
Parijs 17 april 1811.
2. Rapport "sur les modifications à faire aux chemins couverts du fort La Salle au Helder" 29 juni 1811 
van de kolonel-directeur van de fortificatiën E. Paris.

H52 Doorsneden van het project du fort "La Salle" "Erfprins") au Helder.
1811 1 blad
De bijlage 'kostenbegroting' ontbreekt.

H53 "Plan, indiquant les terreins à l'entour du Fort La Salle (Erfprins) pris par le 
Gouvernement pour le service des Fortifications, et les limites qui les séparent des 
propriétés particulières."
1811 1 blad
Drie bijlagen hieronder beschreven ontbreken :
1. Brief van de onderdirecteur van de Fortificatiën Jules de Foucauld aan de Kolonel-Directeur van de 
Fortificatiën te Amsterdam E. Paris Den Helder, d.d. 7 september 1811.
2. "Estimation des terreins et Batiment pris pour le service des fortifications du Helder", Den Helder 
september 1811.
3. Brief van de Minister van Oorlog Duc de Feltre aan de directeur van de Fortificatiën te Amsterdam, 
gedateerd Parijs d.d. 18 december 1811.

H54 Situatieplan van "Projet général pour fortifier la position du Helder, reduit à la 
moindre dépense, d'après les bases adoptées par l'Empereur." Kopie van het 
origineel door de brigade-generaal,commandant van de genie van de keizerlijke 
garde Kirgener, baron de Planta.
1811 1 blad
Zes bijlagen hieronder beschreven ontbreken ::
1. "Extrait des Registres du comité central des Fortifications" Séance du 2 Janvier 1811;
2. "Extrait du Procès Verbal de la Sèance du 2ème conseil du Génie, tenue au Palais des Tuileries, le 
10 Janvier 1811.
3. "Extrait des Registres du Comité central des Fortifications" Séance du 26 Février 1811.
4. "Helder & Texel. Notice historique pour M. le Directeur des Fortifications" 29 Mars 1811.
5. "Ordre de l'Empeur du 6 avril 1811" (Note sur l'Ile de Texel).
6. Brief van de franse Minister van Oorlog Duc de Feltre aan de Directeur van Fortificatiën te 
Amsterdam, d.d. Parijs 12 april 1811.

H55 Plattegrond met doorsneden getiteld "Plan de la rectification projetée du chemin 
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couvert établi sur le Kijkduin avec les plan et profils du fort "Morland" à construir 
dans son intérieur."
1811 1 blad
"Ancien projet non exécuté".

H56-H56c "Plan de la Tour du Kijkduin et de son chemin couvert."
1811 3 bladen
De bijlage hieronder beschreven ontbreekt: "Etat estimatif de la dépense à faire pour la construction 
de la Tour du Kijkduin et de son chemin couvert."
H56 (1e blad) Plattegrond van de toren met omliggend duinterrein.
H56a (2e blad) Plattegrond en doorsnede toren model 1.
H56b (2e blad) Plattegrond en doorsnede toren model 1.

Kopie.
H56c 4 (3e blad) Profiel.

H57 Plattegrond en profiel van nieuwe havenkade aan het Nieuwe Diep, met peilingen 
langs kade.
1812 1 blad

H58 Plattegrond van het fort "La Salle" ( voorheen "Erfprins"), "indiquant un second 
sistème de traversë.
1812 1 blad
met aangehecht verbeterblad

H58a Plattegrond van het fort "La Salle" (voorheen "Erfprins") waarop de voorgenomen 
verbetering is aangegeven.
1812 1 blad
Kopie.

H59-H59b Situatiekaart van de toenmalige bestaande en ontworpen vestingwerken: fort La 
Salle (Erfprins), fort en batterij Morland (Kijkduin), batterij du Falga, fort l'Ecluse 
(ten zuiden van de stad), fort Dugommier (aan het Nieuwe Diep) en de "Nouvelle 
Enceinte" met citadel aan de monding van het Nieuwe Diep.
1812 3 bladen
De bijlagen beschreven ontbreken:
1. Brief van de franse Minister van Oorlog Duc de Feltre aan de directeur van de fortificatiën te 
Amsterdam d.d. 2 jan. 1812.
2. "Conseil des Ministres; Séance du 12 Février 1812 (uittreksel),copie conform.
3. Brief van de kolonel van de Genie, ct. van de 7e divisie Delaux aan de directeur van Fortificatiën te 
Amsterdam 13 Fébruari 1812.
4. Brief van keizer Napoleon aan zijn Minister van Oorlog Duc de Feltre 1 maart 1812, voor copie 
conform ondertekend door de secretaris-generaal Fririon.
5. Brief van de franse Minister van Oorlog Duc de Feltre aan de directeur van de Fortificatiën te 
Amsterdam 10 maart 1812.
6. Brief van de 1e inspecteur-generaal de Genie Comte Dejean aan de directeur van Fortificatiën te 
Amsterdam 16 maart 1812.
H59 ---

Ontbreekt
H59a ---
H59b ---

H60 Plattegrond van een ontwerp ter versterking van de positie van Den Helder, zoals 
dit werd aangenomen door de keizer bij diens schrijven 8 maart 1812, waarop staan 
aangegeven de forten "La Salle", "l'Ecluse" en "Du-Gommier", en de "Etablissements
de la Marine" met citadel aan de monding van het Nieuwe Diep.
1812 1 blad
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De bijlagen hieronder beschreven ontbreken:
1. Brief van de franse Minister van Oorlog Duc de Feltre aan de directeur van de fortificatiën te 
Amsterdam 2 jan. 1812.
2. "Conseil des Ministres; Séance du 12 Février 1812 (uittreksel), voor copie conform ondertekend 
door de kolonel de Genie, 7e divisie Delaux.
3. Brief van de kolonel van de Genie, van de 7e divisie Delaux aan de directeur van Fortificatin te 
Amsterdam 13 Februari 1812.
4. Brief van keizer Napoleon aan zijn Minister van Oorlog Duc de Feltre 1 maart 1812, voor copie 
conform ondertekend door de secretaris- generaal Fririon.
5. Brief van de franse Minister van Oorlog Duc de Feltre aan de directeur van de Fortificatiën te 
Amsterdam 10 maart 1812.
6. Brief van de 1e inspecteur-generaal de Genie Comte Dejean aan de directeur van Fortificatiën te 
Amsterdam 16 maart 1812.

H61 Plattegrond van de citadel aan het Nieuwe Diep.
1812 1 blad

H62 Plattegrond, opstand en doorsnede van het "Project du fort Morland à construire 
sur le Kijkduin pendant la campagne de 1812."
1812 1 blad

H62a-H62c Plattegrond, opstand en doorsnede van het "Project du fort Morland à construire 
sur le Kijkduin pendant la campagne de 1812."
1812 3 bladen
Kopieën van H62.
H62a ---

Niet raadpleegbaar
H62b ---
H62c ---

H63-H63a Plattegrond met doorsneden van het fort Dugommier, zuid-oostelijk van Den 
Helder aan het Nieuwe Diep.
1812 2 bladen
H63 (1e blad) Plattegrond.
H63a (2e blad) Plattegrond van een gedeelte van het terrein westelijk en 

zuidelijk van het fort met aanduiding van hoogtecijfers.

H64 "Plan du quai du nouveau port de Nieuw-Diep et de la citadelle de la nouvelle 
enceinte."
1812-1813 1 blad

H64a Plattegrond met doorsneden van "Plan d'un Batardeau éclusé sur la digue du port à 
l'extrémité du fossé de l'enceinte de la nouvelle ville."
1812 1 blad

H65 "Plan du port militaire et de la ville maritime du Nieuw-Diep."
1813 1 blad
Ontwerp van "Inspecteurs-Généraux des ponts et chaussées, membres du conseil des travaux 
maritimes: Farbé, Ferregeau, Sganzin".

H66 "Fort La Salle. Plan du chemin couvert du front A-B, indiquant les coupures 
proposées pour isoler la place d'arme rentrante."
1813 1 blad

H67 Plattegrond van de batterij Dufalga, zuidelijk van het fort Morland (Kijkduin), met 
de "Tour modèle" zuid-oostelijk van de batterijen een groot stuk omringend 
duinterrein.
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1813 1 blad

H68 Plattegrond, doorsnede en opstandtekening van "Reduit du fort La Salle (Erfprins) 
et du magasin à poudrë. Ontwerp van de franse ingenieurs.
1813 1 blad

H69 "Plan du fort La Salle (Erfprins) et de ses environs."
1812-1813 1 blad

H70 "Port de Nieuw-Diep. Projet des dispositions intérieures relatives à la Marine."
1813 1 blad
De drie bijlagen hieronder beschreven ontbreken:
1. "Extrait des Registres de la Commission mixte des Travaux publies", "Séance du 29 Mars 1813". 
Voor copie conform ondertekend door de kolonel-directeur van de fortificatiën E. Paris.
2. Brief van de franse Minister van Oorlog Duc de Feltre aan de directeur van de fortificatiën te 
Amsterdam, 16 april 1813.
3. Brief van de kolonel van de Genie, commandant van de 7e divisie Delaux aan de directeur van de 
fortificatiën te Amsterdam 28 juni 1813.

HELLEVOETSLUIS

HELLEVOETSLUIS

H206 Plattegrond van een ontwerp tot verbetering van de vesting.
ca. 1650-1700 1 blad
Schaal 1:2.366

H207 Plattegrond getiteld "Projet pour fortifier Hellevoetsluijs par le Colonel Du Puy-
Lespinasse, Ingénieur-général de l'estat, fait en l'année 1695. Nouveau projet fait 
par le meme en l'an 1695. "En de Nederlandse tekst: "in 't selve jaareen door Willem 
Paan".
1695 1 blad
Schaal 1:3.563

H208 Plattegrond van een ontwerp tot verbetering van de defensie van de haven en het 
fort Hellevoetsluis. Schets
1748 1 blad
Zie memorie 4.OMM nr. H 190.

H209-H216 Plattegronden (nrs. 1-24) van een ontwerp ter verbetering van de oude 
vestingwerken.
1696 24 bladen
Schaal 1:2.300
H209 Plattegrond (1) van een ontwerp ter verbetering van de oude 

vestingwerken.
H210 Plattegrond (2) een ontwerp ter verbetering van de oude 

vestingwerken.
H211 Plattegrond (3) een ontwerp ter verbetering van de oude 

vestingwerken.
H212 Plattegrond (4) de vestingwerken met enig terrein.
H212a Plattegrond (5) van de vestingwerken met enkele wegen en 

omgeving.
H212b Plattegrond (6) van de vestingwerken met enkele wegen en 

omgeving. Kopie van H212 en H212A; met een verbetering is 
aangegeven

H213 Plattegrond (7) van een ontwerp ter verbetering van de oude 
vestingwerken.

H213a Plattegrond (8) van een ontwerp ter verbetering van de oude 
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vestingwerken kopie van nr. H2213.
H213b Plattegrond (9) van een ontwerp ter verbetering van de oude 

vestingwerken.
H213c Plattegrond (10) van een ontwerp ter verbetering van de oude 

vestingwerken kopie nr. H213.
H213d Plattegrond (11) van een ontwerp ter verbetering van de 

vestingwerken kopie van nr. H213 met een tweede ontwerp.
H213e Plattegrond (12) van een ontwerp ter verbetering van de 

vestingwerken kopie nr. H213; met een tweede ontwerp zoals op 
H213D.

H213f Plattegrond (13) van een ontwerp ter verbetering van de 
vestingwerken als op nr. H213;

H213g Plattegrond (14) van een ontwerp ter verbetering van de 
vestingwerken als op nr. H213;

H213h Plattegrond (15) van een ontwerp ter verbetering van de 
vestingwerken als op nr. H213;

H213i Plattegrond (16) van een ontwerp ter verbetering van de 
vestingwerken als op nr. H213;

H214 Plattegrond (17) met het dok binnen de vesting is hier sterk verbreed 
naar één zijde.

H214a-H214b Plattegronden (18-29) kopie van nr. H214.
H214a ---
H214b ---

H215 Plattegrond (20) met een gewijzigde ontwerp van de vestingwerken 
en het dok.

H215a Plattegrond (21) kopie van H215; zonder verklarende tekst en 
aanduidingen.

H215b Plattegrond, (22) kopie van H215 met tweede ontwerp ter 
verbetering van de vestingwerken aangebracht in potlood .

H215c Plattegrond (23) kopie van nr. H215.
H216 Plattegrond (24) met gewijzigd ontwerp ter verbetering van de 

vestingwerken en het dok.

H217 Plattegrond getiteld "de Nieuwe fortificatie, begonnen anno 1696."
1697 1 blad
Schaal 1:3.500
Met twee gedichten door G.S. op de eerste steenlegging 25 maart 1697.

H218 Plattegrond van de vestingwerken, woningen, met omliggend terrein.
1771 1 blad
Schaal 1:2.880

H219 Plattegrond "van het fort en aangelegen situatie, en van de juiste strekking en 
positie van de grote zeehoofden; van de stranden en verdere daar bijhorende 
zeeweringen."
1771 1 blad
Schaal 1:1.434
Op de omslag komt de handtekening voor van C.J. van de Graaff.

H220 Plattegrond van een gedeelte van het zuidelijk front, de voorhaven en de 
zeehoofden van het fort.
1777 1 blad
Schaal 1:1.440
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H221 Plattegrond van het achterste gedeelte van het dok met de twee uitwaterende 
sluizen.
1777 1 blad
Schaal 1:264

H222-H222a Plattegrond en doorsneden van een ontwerp ter versterking van de vestingwerken.
1781 4 bladen
Schaal 1:2.890
H222 (1e blad) Plattegrond.
H222a (2e, 3e en 4e blad) Doorsneden.

H223 Plattegrond een ontwerp ter versterking van de vestingwerken.
1781 1 blad
Schaal 1:2.890

H224 Plattegrond van de vesting met de zich daarin bevindende militaire - en enkele 
particuliere - gebouwen.
1798 1 blad
Schaal 1:2.000

H225 Plattegrond van het fort.
18e eeuw 1 blad
Schaal 1:2.729

H226 Plattegrond.
z.j. 1 blad
Schaal 1:2.882

H227 Plattegrond van de vesting met de zich daarin bevindende militaire - en particuliere 
- gebouwen.
1802 1 blad
Schaal 1:2.880

H228 Plattegrond van defensie van de vesting met de zich daarin bevindende gebouwen, 
waarop de bewapening van het jaar 1803 is aangegeven.
1803 1 blad

H229 Plattegrond van de vesting.
1805 1 blad

H230 Plattegrond van vestingwerken en gebouwen om en in Hellevoetsluis en omliggend
terrein, betreffende project ter versterking.
1811 1 blad
Schaal 1:2.880

H231 Plattegrond van de bewapening van de vesting en van de Zuidbatterij.
1813 1 blad
Schaal 1:2.880

H232 Plattegrond van de vestingwerken met de zich in de vesting bevindende gebouwen.
1813 1 blad
Schaal 1:2.880

H233 "Carte de la place de Hellevoetsluis et ses environs, indiquant les côtes de 
nivellement prises autour de cette place et à l'est de l'île de Voorne, avec le rayon 
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kilométrique, dans le quel sont marqué les maisons, jardins, etc., qui se trouvent 
dans le dit rayon.
1813 1 blad
Schaal 1:12.960

H234 Plattegrond van Hellevoetsluis en directe omgeving.
ca. 1800 1 blad
Schaal 1:1.200

H235 "Plan de la fortresse et ses environs". Situatieplan van Hellevoetsluis en omliggend 
terrein.
ca. 1800 1 blad
Schaal 1:2.880

H236-H236b Plattegrond en profieltekeningen van een ontwerp voor de uitbreiding van het 
bastion nr. 4.
ca. 1805 5 bladen
Schalen 1:200 - 1:1.000
H236 (1e blad) Tekening van het uit te leggen bastion nr. 4 (bastion 

Holland) tot verkrijging van meer ruimte rondom het tweede te 
construeren dok binnen de vesting (en doorsnede).

H236a-H236b H236a - H236b
H236a (1e blad). Kopie
H236b (2e blad) Situatieplan van het bastion nr. 4 met het 

reeds aanwezige- en het te construeren dok. (3e blad)
Doorsneden. (4e blad) Schetstekening van het 
bastion nr. 4 en het bastion nr. 3 (Koningsbastion).

H237 Tekening van het uit te leggen bastion nr. 4 (bastion Holland), tot verkrijging van 
meer ruimte rondom het tweede te construeren dok binnen de vesting, ten 
behoeve van het departement van marine opgemaakt met overleg van de heer 
directeur en kommendant van de marine in het hoofd-departement van de Maas.
1810-1812 1 blad
Schaal 1:500

H245 Plattegrond van de vesting.
z.j. 1 blad
Schaal 1:2.880

's HERTOGENBOSCH

'S HERTOGENBOSCH

H259 'Platte grontteeckeninge der stadt s'Hertogenbosch met het begrijp des legers 
zijnder Excellencie daer beij gelegen, alsoo t'selve in november anno 1603 
bevonden is': plan van de vesting met het zuidelijk en westelijk daarvan gelegen 
terrein, zoals de toestand was na de belegering door Prins Maurits
1603 1 blad
manuscript op papier 
Schaal van 200 roeden velemale
Vervaardigd door Simon Stevin.

H260-H260a Plattegrond van de forten St. Antonie en Isabella en directe omgeving.
1701 6 bladen
H260 (1e blad) Plattegrond.
H260a (2e blad) "Profils, Barrieres & Ferrures du Pont, fait au Fort Isabelle, 

Bois le duc 1701." (3e blad) Profiel van de brug, gemaakt bij de 
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Isabelle Schans. (4e blad) "Profils des Faces & de Chemin couvert." 
(5e blad) Profiel van de Schans St. Antony. (6e blad) "Magasin à 
poudre."
Ontbreekt

H261 Plattegrond en profiel van de geprojecteerde tenailles en contregarde, te leggen 
voor de St. Jans poort te 's Bosch.
1735 1 blad

H262 Plattegrond van de vesting en stad met het fort Isabella.
1737 1 blad

H263-H263a Plattegrond "van de nieuwe werken welke in 's Bosch voor het Hinthamer 
hoornwerk anno 1739 zijn aangelegd, bestaande uit twee contregardes met lage 
flanken, een ravelijn en een lunette."
1739 3 bladen
H263 (1e blad) Plattegrond.
H263a (2e blad) Profielen voor de geprojecteerde werken aan de Hinthamer

poort. (3e blad) Doorsnede.

H265 Plankaart tot verbetering van de vestingwerken voor de citadel ("Papenbril").
1745 1 blad

H266 Plattegrond en doorsneden van de ontworpen vestingwerken voor de citadel 
("Papenbril") en voor de Orthenpoort.
1745 1 blad

H267 Plattegrond van de vesting met de forten Isabella, St. Antonie en Orthen en 
omliggend terrein met het dorp Vught, en doorsnede over bastion Muntel.
ca. 1740-1750 1 blad

H267a Plattegrond van de vesting met de forten Isabella, St. Antonie en Orthen en 
omliggend terrein met het dorp Vught, en doorsnede over bastion Muntel.
z.j. 1 blad

H267b Plattegrond van de vesting met de forten Isabella, St. Antonie en Orthen en 
omliggend terrein met het dorp Vught, en doorsnede over bastion Muntel.
z.j. 1 blad

H267c Plattegrond van de vesting met de forten Isabella, St. Antonie en Orthen en 
omliggend terrein met het dorp Vught.
z.j. 1 blad

H268 Plattegrond "van een gecoupeert hoornwerk dienende tot dekking van de avenue 
tot Orthen, gelegen een kwartier ten noord-oosten van 's Hertogenbosch."
1748 1 blad

H269-H269a Plattegrond en doorsnede van de post op de Orthense dijk.
1748 2 bladen
H269 (1e blad) Plattegrond van de post op de Orthense dijk tot dekking 

van de inundatie van 's Hertogenbosch.
H269a (2e blad) Doorsneden.

H270 Plattegrond van de vesting (zonder stratennet) met de forten St. Antonie, Isabella 
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en Orthen en omliggend terrein. Met aantekeningen betreffende inundatie.
ca. 1740-1750 1 blad

H271 Plattegrond van de vesting en stad met de forten Isabella en St. Antonie, en directe 
omgeving. Met "profiel van het front van het Hintemer hoornwerk".
ca. 1750 1 blad

H272 Plattegrond van de vesting en stad met de forten Isabella en St. Antonie, en 
omliggend terrein.
1751 1 blad

H273 Plankaart met drie doorsneden van het project tot versterking van de Polygoon 
voor het front van de Vugter poort.
1753 1 blad

H274 Plankaart met drie doorsneden van het project tot versterking van de Polygoon van 
de Vughterpoort.
ca. 1753 1 blad

H275 Plattegrond van de vesting en stad met de forten Isabella, St. Antonie en Orthen en 
omliggend terrein.
1755 1 blad
Voorzien van de tekst: "de stad van binnen gemeten en getekend door S.J. Hollandt, Ond. Lieuten. 
der Artillerie, 1755".

H275a Plattegrond van de vesting en stad met de forten Isabella, St. Antonie en Orthen en 
omliggend terrein.

1 blad
Kopie van nr. H275.

H276 Plattegrond van de vesting en stad met de forten Isabella, St. Antonie en Orthen en 
omliggend terrein.
1755 1 blad

H277 Plattegrond van de vestingwerken zonder het stratennet, met de forten Isabella en 
St. Antonie en direkte omgeving.
1757 1 blad

H278 Plattegrond van de stad en forten, de forten St. Antonie en Isabella, en directe 
omgeving.
1760 1 blad

H279 Plattegrond van de stad, forten en omgeving. Met de forten St. Antonie, Isabella en 
Orthen en in de omgeving de dorpen Vught en Hintham.
ca. 1760 1 blad

H280 Plattegrond van de Vughter Steenweg en van de Hintemer Steenweg te 's Bosch ter 
aanduiding van de veranderingen of vernieuwingen, aangebracht aan de op die 
wegen gelegen bruggen, tussen de jaren 1739 en 1761.
ca. 1761 1 blad

H281 Tekening "van het voorfront van het fort Isabelle bij 's Hertogenbosch, zoals het 
veranderd moet worden."
1770 1 blad
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H281a Doorsneden behorende bij het plan voor veranderingen van het voorfront van fort 
Isabella bij 's Hertogenbosch.
1770 1 blad

H282 Plattegrond van vesting en stad met de forten Isabella, St. Antonie en Orthen en 
omliggend terrein en het dorp Vught.
1771 1 blad

H282a Plattegrond van vesting en stad met de forten Isabella, St. Antonie en Orthen en 
omliggend terrein en het dorp Vught.
[1771] 1 blad
Kopie.

H283 Plattegrond van de citadel van 's Bosch en de forten Anthonie en Isabella.
1782 1 blad

H284 Plattegrond van het fort Isabelle bij 's Hertogenbosch, zoals het veranderd en 
verbeterd is in het jaar 1769 door kolonel directeur De Roij.
1784 1 blad

H285 Plattegrond van de vesting en stad met de forten Isabella, St. Antonie en Orthen, en
omringend terrein.
1787 1 blad

H286 Plattegrond van het fort Isabella.
ca. 1780-1890 1 blad

H287 Plattegrond van het fort Orthen zoals het zich bevond in het jaar 1787.
1789 1 blad

H288 Plattegrond van het fort Orthen, zoals het zich geruneerd heeft bevonden door de 
overstroming in het jaar 1795.

1 blad

H289 Plattegrond van de vesting en stad met de forten Isabella, St. Antonie en Orthen en 
het omliggende terrein.
[18e eeuw] 1 blad

H290 Plattegrond van de vesting en stad met de forten Isabella, St. Antonie en Orthen en 
omliggend terrein en het dorp Vught.
z.j. 1 blad

H291 Plattegrond met vier doorsneden betreffende het roosterwerk en van het nieuwe 
gedeelte van de ringmuur, rechts van de St. Jans-Poort tot aan de rechter flank van 
bastion Maria te 's Bosch.
Schalen 1:1.224 - 1:102
18e eeuw
1 blad

H292-H292a Plattegrond en doorsneden van het fort Isabella, gelegen bij 's Bosch.
18e eeuw 1 blad
Schalen 1:1.296 -1:20
H292 (1e blad) Plattegrond van het fort met het omringend terrein.
H292a (2e blad) Doorsneden.
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H293 Plattegrond van vesting en stad met de forten Isabella en St. Antonie en omringend
terrein.
18e eeuw 1 blad
Schaal 1:5.616

H294 Plattegrond van de vesting en stad met de forten Isabella, St. Antonie en Orthen.
18e eeuw 1 blad
Schaal 1:5.760

H295 Plattegrond van de stad en forten Isabella en St. Antonie en omliggend terrein.
18e eeuw 1 blad
Schaal 1:5.040

H296 Plattegrond van het fort St. Antonie.
18e eeuw 1 blad

H297-H297a Plattegrond van het fort Orthen met de aan te brengen veranderingen.
18e eeuw 2 bladen
Schaal 1:1.296
H297 (1e blad) Plattegrond van voornoemd fort met ontwerp tot 

verbetering.
H297a (2e blad) Vier doorsneden.

H298 Plattegrond van 's Hertogenbosch en het fort Isabella en St. Anthonie en omliggend
terrein met het dorp Vught.
z.j. 1 blad

H299 Plattegrond van de stad 's Hertogenbosch en forten Isabella en St. Antonie en 
omliggend terrein.
z.j. 1 blad
Schaal 1:2.736

H300-H300a Plattegronden met doorsneden voor een te vervaardigen kroonwerk vóór de 
citadel.
1799-1800 5 bladen
Schalen 1:2.880, 1:1.440, 1:78
H300 (1e, 2e en 3e blad) Respectievelijk gemerkt A, B en C: alle drie 

getiteld:" Project voor de Orthe Poort te 's Bosch."
H300a (4e blad) Profiel tot het geprojecteerd kapitaal getenailleerd 

kroonwerk nevens een lunette voor (de citadel) de Papenbril, en de 
verlaging (1799). (5e blad) Met een plan van de fundering (1800).

H301-H301c Plattegrond van het fort Orthen met een groot gedeelte van de Koedijk.
1802 2 bladen
Schaal 1:2.880
Aangehechte bijlage: Brief van de directeur- generaal van de fortificatiën van de Bataafse Republiek 
H. van Hooff aan de Raad van Oorlog van de Republiek, Den Haag 24 januari 1803. Ontbreekt.
H301 (1e blad) Plattegrond tussen het fort en de vestingwerken.
H301c (2e blad) Vier doorsneden.

H301a-H301b Plattegrond van het fort Orthen met een groot gedeelte van de 
Koedijk tussen het fort en de vestingwerken.1801

2 bladen
Met kopieën.
H301a ---
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H301b ---

H376 Plattegrond van het fort en het dorp Engelen en directe omgeving.
1701 1 blad
Schaal 1:1.440

H377 Situatiekaart van het fort en dorp Engelen aan de Dieze met omliggend terrein.
18e eeuw 1 blad
Schaal 1:30.247

H379 Plattegrond van het fort Engelen en omgeving.
z.j. 1 blad
Schaal 1:2.880

H380-H380c Plattegronden van ontwerpen ter versterking van de post aan de Blauwe Sluis
1748 4 bladen
Schaal 1:1.440
De bijlage :" Extract uit de resoluties van de Raad van State 10 april 1748, ondertekend door C.L. van 
Wassenaar en voor extract-conform door J. Hop."
H380 (1e blad) Plattegrond "van het fort aan de Blauwe Sluis, Meijerie van 

's Bosch, zoals het in het jaar 1748 is aangelegd (met aanwijzing) hoe 
gem. fort nog in een betere staat van tegenweer zouden kunnen 
worden gesteld."

H380a (2e blad) Plattegrond "van het fort aan de Blauwe Sluis in het 
Quartier van Maasland, bij 's Hertogenbosch, gemaakt in anno 1748."

H380b (3e blad) Kopie van nr. H380A met afwijkend het ontwerp ter 
verbetering.

H380c (4e blad) Het werk aan de Blauwe Sluis door J. Pierlinck.

H381 Plattegrond "van het fort aan de Blauwe Sluijs, in het quartier van Maasland en 
Meijerije van 's Bosch, nevens een project tot meerdere versterking van die post."
1750 1 blad
Schaal 1:1.440
Aangehechte bijlage: "Extract uit de resoluties van de Raad van State 28 januari 1750, ondertekend 
door J.F. Godin en voor extract- conform door J. Hop."

H382 Plattegrond van de post aan de Blauwe Sluijs.
18e eeuw 1 blad
Schaal 1:2.880

H382a Plattegrond van de post aan de Blauwe Sluijs. Als nr. H382.
[18e eeuw] 1 blad

H385 Plattegrond van het fort Crèvecoeur.
1734 1 blad
Schaal 1:1.440

H386 Plankaart ter verbetering van het fort Crèvecoeur.
1735 1 blad

H387 Plattegrond van het fort Crèvecoeur, "zoals het tegenwoordig wordt opgemaakt."
1735 1 blad

H388 Plattegrond van de Crèvecoeur Fortifié. Plattegrond van voornoemd fort zonder 
plattegrond.
1735 1 blad
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Schaal 1:2.160

H389 Plattegrond van het fort Crèvecoeur, zoals het in het jaar 1735 werd opgemaakt.
1737 1 blad
Schaal 1:1.440

H390 Plattegrond van het fort Crèvecoeur met omliggend terrein.
1737 1 blad
Schaal 1:5.760

H391 Plattegrond van het fort Crèvecoeur met omliggend terrein, het dorp Hedel.
1737 1 blad
Schaal 1:5.760

H392 Plattegrond van het fort Crèvecoeur en directe omgeving.
1741 1 blad

H393 Plattegrond van het fort Crèvecoeur en directe omgeving en een bijkaart van de 
omliggende forten.
ca. 1743 1 blad
Schaal 1:2.880
Op perkament.

H394 Plattegrond van het fort Crèvecoeur en directe omgeving.
1749 1 blad
Schaal 1:288

H395 Plattegrond van het fort Crèvecoeur en directe omgeving met het dorp Hedel.
ca. 1750 1 blad
Schaal 1:2.736

H396 Plattegrond van het fort Crèvecoeur en directe omgeving.
ca. 1750 1 blad
Schaal 1:2.880

H397 Plattegrond van het fort Crèvecoeur en directe omgeving. ca. 1750
1 blad

Schaal 1:2.880

H398 Plattegrond van het fort Crèvecoeur en directe omgeving.
ca. 1750 1 blad
Schaal 1:3.456

H398a Plattegrond van het fort Crèvecoeur en directe omgeving.
1761 1 blad
Kopie.

H399 Plattegrond van het fort Crèvecoeur en directe omgeving.
1767 1 blad
Schaal 1:2.880

H399a Plattegrond van het fort Crèvecoeur en directe omgeving.
1767 1 blad
Kopie.

H400 Plattegrond van het fort Crèvecoeur en directe omgeving.
1777 1 blad
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Schaal 1:2.736

H401 Plattegrond van het fort Crèvecoeur.
1785 1 blad

H402 Plattegrond van het fort Crèvecoeur en directe omgeving.
18e eeuw 1 blad
Schaal 1:1.224

H403 Plattegrond van het fort Crèvecoeur met ontwerp tot versterking.
18e eeuw 1 blad

H404 Plattegrond van het fort Crèvecoeur en directe omgeving.
[18e eeuw] 1 blad
Schaal 1:2.880

HEUSDEN

HEUSDEN

H415 Plattegrond van de stad met vestingwerken en directe omgeving waarop het 
inundatiegebied is aangegeven.
eind 17e eeuw 1 blad
Schaal 1:1.440

H416 Plattegrond van de stad met vestingwerken en directe omgeving.
begin 18e eeuw 1 blad
Niet raadpleegbaar

H417 Plattegrond van de stad met vestingwerken en omgeving.
1740 1 blad
Schaal 1:2.880
Niet raadpleegbaar

H418 Plattegrond van de vestingwerken met stratennet.
1746 1 blad
Schaal 1:3.840
Niet raadpleegbaar

H419-H419b Plattegronden en bestekken van dijkposten nabij de vesting.
1746 3 bladen
Schaal 1:864
De bijlagen hieronder beschreven ontbreken.
"Bestek en conditie" betreffende de vervaardiging van bovengemelde schans; voorts nog een bijlage 
inzake betaling van de aannemer, ondertekend Gorinchem 30 augustus 1797 door de luitenant-
ingenieur J. Scholten.(H419A)
"Bestek en conditie" betreffend de vervaardiging van bovengemelde tenaille (H419B).
H419 (1e blad) Tenaille op de Bernsen dijk voor de stenen beer.
H419a (2e blad) Aarden schans bij de sluis van Dooveren.

Niet raadpleegbaar
H419b (3e blad) Tenaille gemaakt aan de Doeversen dijk.

Niet raadpleegbaar

H420 Plattegrond van het zogenaamde Molenhoofd, de haven en havenwacht.
1773 1 blad
Schaal 1:144
Niet raadpleegbaar

H421-H421a Plattegrond van de stad.
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1773-1774 2 bladen
Schalen 1:1.800, 1:144
H421 (1e blad) Stad en vesting en directe omgeving.
H421a (2e blad) Profielen, "gesneden door diferente gedeelten van de 

fortificatiën volgens de lijnen op het plan getrokken."

H422 Plattegrond van de stad en vestingwerken en directe omgeving.
1774 1 blad
Schaal 1:1.800

H422a Plattegrond van de vesting.
z.j. 1 blad
Schaal 1:1.800
Kopie van nr. H422.

H423 Doorsnede betreffende de verdedigingswerken.
1774-1778 1 blad
Schaal 1:1.728

H424 Plattegrond van het zogenaamde Burg Pleijn.
1779 1 blad
Schaal 1:9.360
Niet raadpleegbaar

HOLLAND

HOLLAND

N10 Doorsneden van vestingwerken met beplanting behorende tot de steden en de 
forten van het departement in de kleine fortificaties van Holland [...] betreffende de 
volgende vestingen :
1726-1727 1 blad
Niet raadpleegbaar
- Naarden: 3 doorsneden
- Muiden: 1 doorsnede
- Weesp : 1 doorsnede
- Uitermeer: 1 doorsnede
- Hinderdam: 1 doorsnede
- Woerden: 2 doorsneden
- Wiericker-Schans: 1 doorsnede
- Oudewater: 1 doorsnede
- Schoonhoven: 2 doorsneden
- Nieuwpoort : 1 doorsnede

N10a Kopie (1726).
HOLLANDSE WATERLINIE (Oude)

HOLLANDSE WATERLINIE (OUDE)

H513 Plattegrond van de dijkpost aan het Spoel beneden Culemborg.
1796 1 blad

H514 Plattegrond van de dijkpost te Spoel met omliggend terrein.
z.j. 1 blad
Schaal 1:2.880

H515 "Plan du Poste situé sur la digue à Spoel, avec le terrein environnant."
z.j. 1 blad

H516 Plattegrond van de dijkpost genaamd het Spoel, aan de Lek ten oosten van het 
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dorp Everdingen.
z.j. 1 blad

H556 Plattegrond van de Vaart te Vreeswijk waarbij ..."vertoont wordt in forme men de 
selve bequaemelijck soude konnen fortificeren."
1674 1 blad
Schaal 1:1.296

H557 Situatieplan van Vreeswijk, "aftekening van de Vaerdt."
1674 1 blad
Schaal 1:2.592

H558 Situatieplan van Vreeswijk en Vianen met vestingwerken.
1787 1 blad

H559 Plattegrond van de defensiewerken aan de Vaart te Vreeswijk.
1794 1 blad
Schaal 1:1.296

H560 Plattegrond van het dorp Vreeswijk en het Volmolense Gat aan de Lek.
1801 1 blad
Schaal 1:720

H561 Plattegrond van het dorp de Vaart of Vreeswijk, met een groot stuk terrein ten 
oosten.
1811 1 blad
Schaal 1:658

H578 Plattegrond van de post aan de Doorslag bij Jutphaas waar de Hollandse IJssel en 
de Vaartse Rijn samenkomen.
1794 1 blad
Schaal 1:1.296

H579-H579a Plattegrond van de post aan de Doorslag bij Jutphaas.
1799 2 bladen
Schaal 1:576
H579 (1e blad) Plattegrond van de post aan de Doorslag bij Jutphaas.
H579a (2e blad) Tekening van de vernieuwing van de post.

H719 Situatieplan van de post "de Waakzaamheid" achter Breukelen en omliggend 
terrein.
1803 1 blad
Schaal 1:2.880

H720 Plattegrond van het bastion de Waakzaamheid, bij Breukelen en directe omgeving.
z.j. 1 blad
Schaal 1:1.440

H721 Plattegrond van het fort Nieuwersluis, met de situatie zoals in het jaar 1673 waarop 
een ontwerp tot verbetering van de vestingwerken is aangegeven.
1734 1 blad
Schaal 1:864

H722 Plattegrond van het fort Nieuwersluis, met omringend terrein, zuidelijk van het fort.
ca. 1770-1780 1 blad
Schaal 1:5.040



134 Oorlog / Plans Vestingen 4.OPV

H723 Plattegrond van het fort Nieuwersluis en de zich daarin bevindende gebouwen.
ca. 1770-1780 1 blad
Schaal 1:864

H724 Plattegrond van het fort Nieuwersluis.
18e eeuw 1 blad
Schaal 1:1.000

H725 Plattegrond van het fort Nieuwersluis met de zich daarin bevindende gebouwen.
18e eeuw 1 blad
Schaal 1:1.440

H726 Plattegrond van het fort aan de Nieuwersluis en de zich daarin bevindende 
gebouwen.
18e eeuw 1 blad
Schaal 1:960

H734 Plattegrond van de post op de Bloklaan nabij Loenen.
1803 1 blad
Schaal 1:1.880

H744 Plattegrond van de post de Kijkuit, gelegen op de weg naar Kortenhoef.
z.j. 1 blad
Schaal 1:1.440

H745 Situatieplan van de post "de Kijkuit" bij Vreeland op de weg naar Korthoef
1803 1 blad
Schaal 1:2.880

H755 Plattegrond van het fort Hinderdam aan de Vecht waarop in maten is aangegeven 
tot hoe ver"'s Lands Water" zich uitstrekt.
1737 1 blad
Schaal 1:720

H756 Plattegrond van het fort Hinderdam met omliggend terrein.
z.j. 1 blad
Schaal 1:720

H756a Kopie.
1 blad

H757 Plattegrond van het fort Hinderdam aan de Vecht.
z.j. 1 blad
Schaal 1:2.880

H758 Plattegrond van het fort Hinderdam aan de Vecht.
z.j. 1 blad
Schaal 1:2.880

H787 "Kaart van de ligging en strekking van de inundatie-keerkade, met het uitgegraven 
en geocupeerde land, aangelegd en gemaakt eind 1794; gelegen onder de Banne 
van Bergambagt bij de stad Schoonhoove, strekkende van de Vlist tegenover de 
Koene-Schans ten noorden tot aan het einde van de Hemsteeg ten zuiden 
uitkomende aan de dijk langs de rivier de Leck."
1795 1 blad



4.OPV Oorlog / Plans Vestingen 135

Schaal 1:2.016

H788 Situatieplan van het verdedigingswerk bij Goejanverwellesluis en omliggend 
terrein.
1788 1 blad
"Order van hare edelmogende mijne heren de Gecommitteerde Raden van de Staten van Holland en 
Westvriesland tussen 28 juni en 24 augustus 1787."

H789 Plattegrond van de verschansing aan de Pleit en directe omgeving, in linie op de 
IJsseldijken tussen Oudewater en Montfoort.
1796 1 blad
Schaal 1:1.296

H790 Plattegrond van het retranchement aan de Pleit, in de linie tussen Oudewater en 
Montfoort.
1801 1 blad
Schaal 1:1.440

H790a-H790b Kopieën.
H790a ---
H790b ---

H790c 1801-1802 (1811)
3 bladen

De bijbehorende bijlage: een kostenbegroting.

H791-H791c Situatieplan van de vestingwerken met omringend terrein nabij het dorp H792
Linschoten. Schaal 1:2.880
1796
4 bladen
H791 (1e blad) Situatieplan van de vestingwerken met omringend terrein.
H791a (1e blad) Kopie.
H791b (2e blad) Linie van Linschoten, zoals deze thans is.
H791c (3e blad) Project van een nieuw gebastionneerde Linie op de hoogte 

tussen Montfoort en Linschoten.

H792 Verzamelblad met (1.) Linie van Linschoten zoals deze thans ligt, 1792.; (2-3.) 
Projectverbetering van deze Linie.

H793 Plankaart voor het vestingwerk te Linschoten.
1796 1 blad
Schaal 1:4.320

H794 Plattegrond van de gebastionneerde Linie met drie cavelliers en twee sluit-redoutes
in plaats van de oude Linie buiten het dorp Linschoten voor de vesting Woerden.
1796 1 blad
Schaal 1:1.440

H795 Plattegrond van een ontwerp voor het vestingwerk te Linschoten.
Schalen 1:1.440, 1:2.880
1811
1 blad

H796 Plattegrond van een ontwerp voor het vestingwerk van het dorp Linschoten en het 
daarbij gelegen retranchement.
1811 1 blad
Schalen 1:1.440, 1:2.880
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H797 Plattegrond en doorsnede van een ontwerp van de nieuw aan te leggen post op de 
vereniging van de wegen naar Breukelen en Nieuwen Rooden nabij de 
Galgenwaard.
1796 1 blad
Schalen 1:2.880, 1:120
De hieronder beschreven bijlage, kostenbegroting met een doorsnede, ontbreekt.

H798 Plattegrond van de nieuw aan te leggen post op de vereniging van de wegen naar 
Breukelen en Nieuwen Rooden nabij de Galgenwaard.
1796 1 blad
De beschreven bijlage, kostenbegroting met een doorsnede, ontbreekt.

H798a-H798c Kopieën.
(1796) 4 bladen
Schalen 1:2.880, 1:120
H798a ---
H798b ---
H798c ---

H799 Plattegrond van een ontwerp voor het nieuw aan te leggen retranchement op de 
hoogte aan het stadswater voor het dorp Ter Aa.
1796 1 blad
Schaal 1:2.880
Ontbreekt
De bijlage, kostenbegroting met een doorsnede, ontbreekt.

H800 Plattegrond van het retranchement voor het dorp Ter Aa.
z.j. 1 blad
Schaal 1:2.880

H801 Plattegrond van het retranchement voor het dorp Ter Aa.
1796 1 blad
Schaal 1:1.440
De beschreven bijlage, kostenbegroting met een doorsnede, ontbreekt.

H803 Plattegrond van de vestingwerken in de Linie vóór het dorp Ter Aa.
1803 1 blad
Schaal 1:2.880

H804 Plattegrond van vestingwerken in de Linie bij Ter Aa.
z.j. 1 blad

H805 Plattegrond van vestingwerken van het dorp Ter Aa.
ca. 1800 1 blad
Schaal 1:2.880

HULST

HULST

H806-H806a Situatieplan van de vestingwerken en omgeving.
1740 (1800) 2 bladen
Schaal 1:5.760
Met kopie.
H806 Blad 1.
H806a Blad 2. Kopie.
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H807 Kaart van de vesting met de onderhorige forten en versterkingen.
ca. 1740 1 blad
Schaal 1:10.080

H808 Situatieplan van de vestingwerken en omliggend terrein.
1744 1 blad
Schaal 1:6.480

H809 Plattegrond van het fort Zeelandia bij Hulst en vier forten in Axel-Ambagt.
1 blad

Schaal 1:432
Aangehechte bijlage: doorsnede gedateerd: 25 mei 1746.

H810 Situatieplan van de vestingwerken en omgeving.
1747 1 blad
Schaal 1:6.480

H811 Plattegrond van het fort Zeeland bij Hulst.
1747 1 blad
Schaal 1:1.008

H812 Situatieplan van de vestingwerken en omgeving.
1749 1 blad
Schaal 1:6.480

H812a Situatieplan van de vestingwerken en omgeving in 1749.
1749 1 blad
Schaal 1:6.480
Met kopie.

H813 Situatieplan van de vestingwerken en omliggend terrein, waarop de belegering 
door het franse leger in 1747 is aangegeven met beschrijving.
1751 1 blad
Schaal 1:2.736

H813a-H813b Kopieën.
2 bladen

H813a ---
H813b ---

H814 Situatieplan van de vestingwerken en omgeving.
1754 1 blad
Schaal 1:6.480

H815 Plattegrond en doorsnede van het fort de Raap, oostelijk van Hulst.
1754 1 blad
Schaal 1:792

H816 Plattegrond en doorsnede van het fort Zandberg, oostelijk van Hulst.
1754 1 blad
Schaal 1:792

H817 Plattegrond en doorsnede van de posten de "Grote Kijkuit" en de "Kleine Kijkuit", 
oostelijk van Hulst.
1754 1 blad
Schaal 1:792
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1 Aangehecht een "project van een nieuw werk in plaats van de Grote Kijkuit".
2 Bijlage: Doorsneden op één blad. Ontbreekt.

H818 Situatieplan van de vestingwerken en omliggend terrein.
1755 1 blad
Schaal 1:6.480
Ingevolge resolutie van de Raad van State 5 mei 1755 getekend door de ingenieur- directeur C. de 
Haan.

H818a Kopie (1755)

H819 Situatieplan van de vestingwerken en omliggend terrein, waarop de in de jaren 1755
en 1756 uitgevoerde werken zijn aangebracht.
1756 1 blad
Schaal 1:6.480

H820 Tekeningen van gedane peilingen in de Grote Kreek bij Hulst.
1752-1757 3 bladen
Bevat:
1. "Differente Peijlingen van de diepte en metingen van de breedte van de Groote Kreeke ofte 
vaarwater voor de stad Hulst" april 1758 en augustus 1759.
2. "Peijlingen van de diepte in de Groote Kreeke voor de stad Hulst" juni 1757.
3. "Differente peijlingen van de diepte van de kreek, lopende door de slikken langs de Kijkuit, 
Zandberg en Boeremagazijn". november 1752 - juni 1757.

H821 Plattegrond van een ontwerp voor een Hoornwerk met een stenen beer, ter 
versterking van het Haven-Fort, met het verzwaren van een gedeelte enveloppe ter 
weerszijden van het ravellijn voor de Gendsche Poort buiten Hulst.
1768 1 blad
 Schaal 1:1.440

H821a Kopie. (1768)

H822 Situatieplan van de vestingwerken en omliggend terrein.
1774 1 blad
Schaal 1:6.480

H822a Kopie. (1774)

H823 Situatieplan van de vestingwerken en omliggend terrein.
1785 1 blad
Schaal 1:6.480

H824 Plattegrond en doorsneden van een ontwerp tot verbetering van het havenfort,
18e eeuw 1 blad

H825 Plattegrond en doorsnede van een ontwerp voor een hoornwerk op de schorren 
van Absdale nabij Hulst.
18e eeuw 1 blad
Schaal 1:1.872
Aangehechte bijlage: een doorsnedetekening.

H826 Plattegrond van een defensieplan van de Nieuwen Zeedijk achter de beer aan de 
Bakkerspolder. Met aangehecht renvooi.
18e eeuw 1 blad
Schaal 1:1.152
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H827 Plattegrond van een defensieplan van de Nieuwen Zeedijk voor de Magdalena 
polder aan de Brakman.
18e eeuw 1 blad

H828 Plattegrond van een defensieplan van de Nieuwen Zeedijk achter de schutsluis aan 
de Luntershoek.
18e eeuw 1 blad
Schaal 1:1.584
Ontbreekt
Aangehechte bijlage: "Tekening van de gezonken rijsstukken in het verloop van de dijk aan 
Luntershoek ten jaare 1789".

H829 Situatieplan van het fort de Moerschans oostelijk van Hulst met omringend terrein.
18e eeuw 1 blad
Schaal 1:2.880

H830 Situatieplan van de forten Zandberg en de Raap en de posten "Groote Kijkuit" en 
"Kleine Kijkuit", oostelijk van Hulst.
18e eeuw 1 blad
Schaal 1:2.880

H831 Situatiekaart van de vestingwerken en omliggend terrein.
[1750] 1 blad
Schaal 1:9.360

H832-H832c Plattegronden van ontwerpen voor de aanleg van een vestingwerk ter versterking 
van de Nieuwen Zeedijk buiten Hulst.
[1750] 4 bladen
Schaal 1:1.152
H832 (1e blad) Ontwerp project.
H832a (1e blad) Ontwerp projectletter C nr.1.
H832b (2e blad) Ontwerp projectletter B nr.2.
H832c (2e blad) Ontwerp projectletter C nr.2.

H833 Situatiekaart, waarop de vesting met de oostelijk daarvan liggende versterkingen 
de Moerschans, de Raap en fort Zandberg met tussenliggende communicatielinie, 
en omliggend terrein, vooral ten zuiden van voornoemde lijn Hulst-Zandberg tot en
met de vervallen forten Bedmar, Spinola en Verboom.
18e eeuw 1 blad

H834 Situatieplan van de stad en vesting met de Moersschans en andere vestingwerken.
ca. 1800 1 blad
Schaal 1:5.000

H835-H835a Plattegrond getiteld "...la Batterie de Luntershoek, construite par le gouvernement 
hollandais l'an 1794."
1801 2 bladen
Schaal 1:1.125
Met kopie.
H835 ---
H835a ---

H836-H836a Plattegrond van een ontwerp van het hoornwerk met een stenen beer, met enige 
veranderingen van de aardewerken aan en bij het fort de Zandberg buiten Hulst.
z.j. 2 bladen
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Schalen 1:1.728, 1:240
Met kopie.
H836 ---
H836a ---

KAMPEN

KAMPEN

K1-K1b Plattegrond en doorsneden van een ontwerp voor de versterking van de 
vestingwerken om de stad, met een ravelijn bij de Veenepoort.
1679-1680 8 bladen
Schalen 1:42, 2.592
K1 (1e blad) "Plan de la ville de Kampen." (ontbreekt)

Ontbreekt
K1a (2e blad) Bolwerk van Campen, ontwerp voor een ravelijn bij de 

Veenepoort.
K1b (3e blad) Ravelin; bastions. (4e blad) "Profille du Ravelin qui est à 

faire à la Véne porte. (5e blad) "Plan du pilotage de la pointe du 
ravelin de la Véne porte." (6e blad) "Plan du fondement du pilotage 
de l'angle de l'épaule du ravelin de la Véne porte [...] de la gorges du 
ravelin." (7e blad) Profiel van de fortificatie van Campen (1680). (8e 
blad)"Plan de la ville de Kampen"

K2 Plattegrond van de vestingwerken en van de stad.
ca. 1750 1 blad
Schaal 1:2.880

K3 Plattegrond van de stad en fortificatiën.
[1754] 1 blad
Schaal 1:2.880

K4 Plattegrond van de vestingwerken en naaste omgeving.
ca. 1755 1 blad

K5 Plattegrond van de stad zoals deze gelegen was in het jaar 1756.
1756 1 blad

K5a-K5b Kopieën.
1758-1795 2 bladen
Schaal 1:3.456
K5a Kopie 1758 K5B. Kopie 1795

Op de kaart staat de aantekening: "Behoort tot het Departement van de IJssel 
volgens resolutie 22 oktober 1795", ondertekend: J. van Westenhout.

K5b ---
KLUNDERT

KLUNDERT

K6-K6c Plattegrond van de vestingwerken en van de stad en omstreken.
1749 4 bladen
Schaal 1:2.736
Met kopieën.
Op perkament.
K6 ---
K6a ---
K6b ---
K6c ---
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K7 Plattegrond van de stad en vestingwerken.
1751 1 blad
Schaal 1:2.736
Op perkament.

K8 Plattegrond van de stad en vesting met aangegeven rijksgronden ten behoeve van 
vestingwerken.
1776 1 blad
Schaal 1:2.448

K8a Plattegrond van de stad en vesting met aangegeven rijksgronden ten behoeve van 
vestingwerken. Kopie van K8, echter aangevuld met alle veranderingen, 
aangebracht tussen de jaren 1776 en 1792.
ca. 1792 1 blad

K9 Plattegrond van de stad en vestingwerken en directe omgeving.
[1776]-1779 1 blad
Schaal 1:3.888

K10 Plattegrond van de perceelsgewijze verdeling tot sloop van de vestingwerken, op 
order van commissarissen van de inspectie van fortificatiën C.J. de Lange van 
Wijngaerde en G. van de Poll, op 29 april 1797 door de ing.van het departement van 
de Grote Hollandse Fortificatiën J. Scholten.
1797 1 blad
Schaal 1:2.448

K11 Plattegrond getiteld "Kaart of grondtekening wegens het situatieplan van de 
Noordschans of het fort Hollandia, toebehorende aan het Gemeene Land. 
Situatieplan van de Noordschans, gelegen ten noorden van Klundert aan het 
Hollands Diep "[...] hierop tevens exact aangewezen waar de gemeene lands grond 
scheid met diegene welke Zijne Hoogheid de Heer Prins van Oranje toebehoord."
1776 1 blad
Schaal 1:1.200

K12 Situatieplan van de batterij en enige gronden gelegen aan de Tonnekreek ten 
noord-westen van Klundert.
1776 1 blad
Schaal 1:1.200

K13 Plattegrond van de Noordschans of gewezen fort Hollandia ten noorden van 
Klundert.
1779 1 blad
Schaal 1:1.200

K14-K14a Situatieplan waarop de Noordschans met omliggend terrein.
1793 2 bladen
Schaal 1:3.600
Voorzien van de aantekening: "opgenomen volgens order van Heren Gecommitteerde Raden onder 
de Directie van de Contrarolleur- Gen. A.J. de Bock, 1793".
K14 ---
K14a ---

K15-K15c Plattegrond tot dekking van de nieuw aan te leggen sassluis bij Moerdijk.
1776 4 bladen
Schaal 1:1.440
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K15 (1e blad) Het plan geeft de afscheiding van de rijksgronden bij het 
dorp Moerdijk en een dijkpost.

K15a (1e blad) Kopie.
K15b (2e blad)
K15c (3e blad)

K16 "Kaart der het situatie van enige grond, toebehorende aan het Gemeene Land, 
bestaande dezelve in fortificatiewerkjes, stukjes dijk, stukjes Rietgorsenz..[...] Het 
plan bevat de afscheiding van rijksgronden en twee dijkposten gelegen aan de 
Roode Vaart en de Nieuwe Dijk."
1776 1 blad

K17 "Kaart der situatie van de Rode Vaart en sluis van Seevenbergen met de werken 
[...]."
1779 1 blad
Schaal 1:144

COEVORDEN

COEVORDEN

C15 Vesting Coevorden.
1819

K33-K33a Plattegrond van twee ontwerpen tot verbetering van de vestingwerken van de 
bastions Gelderland en Holland.
1681 2 bladen
Schaal 1:1.152
K33 ---
K33a ---

K34 Plattegrond van de vestingwerken.
1681 1 blad
Schaal 1:2.304

K35 Plattegrond van de stad en vestingwerken met de toestand vóór 1831.
ca. 1730 2 bladen
Kopie.

K36 Plattegrond van de stad en vestingwerken van Coevorden met omgeving.
ca. 1750 1 blad
Schaal 1:3.100

K37 Plattegrond van de stad en vestingwerken van Coevorden met omgeving.
1751 1 blad
Schaal 1:2.736
Op de omslag de aantekening: "Dit plan behoort aan de Raad van State en is aan de directeur van 
het Departement Vonk overgegeven volgens Haar Ed.Mog. resolutie van de 27e januari 1751".

K38 Plattegrond van stad en vestingwerken.
1751 1 blad
Schaal 1:2.736

K38a Plattegrond van de stad en vestingwerken.
1751 1 blad

K39 Plattegrond van de stad en vestingwerken en directe omgeving.
ca. 1750-1755 1 blad
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K40 Plattegrond van de stad en vestingwerken en omliggend terrein.
1755 1 blad
Schaal 1:2.448

K40a-K40c Kopieën. (1758-1760)
3 bladen

Schaal 1:2.448
K40a ---
K40b ---
K40c ---

K41 Plattegrond van de stad en vestingwerken van Coevorden en het omliggend terrein.
1759 1 blad
Schaal 1:2.448

K41a Kopie.
1 blad

K42 Plattegrond van de stad en vestingwerken en omliggend terrein.
1760 1 blad
Schaal 1:5.040

K43 Plattegrond van de stad en vestingwerken en directe omgeving.
ca. 1750-1760 1 blad
Schaal 1:2.448

K44 Plattegrond van de stad en vestingwerken van Coevorden en omringend terrein.
ca. 1750-1760 1 blad
Schaal 1:8.352

K45 Plattegrond van de stad en vestingwerken en omringend terrein.
1770 1 blad
Schaal 1:4.896

K46 Plattegrond van een ontwerp tot meerdere versterking van de vestingwerken aan 
de zijde van het tenaille het Verlaat, met doorsneden en een beschrijving van het 
ontwerp.
1773 1 blad
Schalen 1:1.728, 1:144

K47 Plattegrond van de stad en vestingwerken en de Ommerschans ten zuid-westen 
van voormelde stad.
1782 1 blad
Schaal 1:4.896

K47a Kopie. (ca. 1782)
1 blad

K48 Plattegrond van de stad en vestingwerken en omgeving.
ca. 1790-1795 1 blad
Schaal 1:4.320

K49 Plattegrond van de stad en vestingwerken van Coevorden en directe omgeving.
18e eeuw 1 blad
Schaal 1:2.406
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K50 Plattegrond van de stad en vestingwerken.
18e eeuw 1 blad
Schaal 1:4.320

K51 Plattegrond van de stad en vestingwerken.
18e eeuw 1 blad

K54 Plattegrond van ontwerpen ter versterking van de vestingwerken.
begin 19e eeuw 1 blad
Schaal 1:4.000

K55 "Projet de la construction d'un ouvrage à cornes au lieu du petit ouvrage tenaillé qui
existe à présent pour proteger l'ecluse d'inondation de la Fortresse de Coevorden".
1811 1 blad
Schaal 1:2.448

K56 Doorsneden betreffende de vestingwerken.
1812 1 blad
Schaal 1:200

K58 Doorsneden, met enkele lijnen geschetst, van courtine van front (7-1) in de 
vestingwerken.
[1810-1813] 1 blad
Schaal 1:100

K59 Doorsneden van de dijk nabij de tenaille Verlaat, tussen de Friese en de Bentheimer 
Poort.
[1810-1813] 1 blad
Schaal 1:100

K71 Plattegrond "van de weg lopende over de zandweg genaamd de Katshair tussen 
Dalen en Schoonebeek nabij Coevorden, met de geprojecteerde posten om een 
vijand het acces daarover te beletten, welke posten in het jaar 1796 zijn aanbesteed 
voor een som van  6025,- en in het jaar 1797 zijn aangelegd geworden".�
1796 1 blad

K71a Kopie.
1796-1797 1 blad
Schaal 1:2.880

K72 Plattegrond "van de weg lopende over de zandrug genaamd de Katshair tussen 
Dalen en Schonebeek nabij Coevorden, met een kleine geprojecteerde post om aan 
een vijand het acces daarover te beletten."
ca. 1797 1 blad

LEEUWARDEN

LEEUWARDEN

L1 Plattegrond "van Leeuwarden, hoofdstad van Vriesland, zoals dit heden in zijn 
vestingwerken is gelegen in 1735."
1735 1 blad
Waarbij de aantekening: "op deze wijze hebben de werken om de stad al geweest in den jare 1664, 
zo dat zedert d'eerste bevestiging (dat men stelt in 't jaar van 1619 te zijn geschiet) de stad zeer van 
zijne sterkte is ontbloot."
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MAASTRICHT

MAASTRICHT

M1 Plattegrond van de vestingwerken.
1708 1 blad
Schaal 1:2.160

M2 Plattegrond van de vestingwerken en van het aan de andere zijde van de Maas 
gelegen Wijk.
1715 1 blad
Schaal 1:2.400

M3-M3b "Plan des villes de Mastrict et de Wijck, avec un projet pour les fortifier en servant 
des vieux ouvrages." Plattegrond van de versterking op basis van de vestingwerken 
en Wijk.
1716 12 bladen
Schalen 1:4.608, 1:192
M3 (1e blad)
M3a (2e blad) Plattegrond herstelling van mijngallerij. Het gedeelte van 

de vestingwerken tussen bastion Waldeck en bastion Neuf.
M3b (3e blad) "Profils de la face gauche et de la face droite du bastion de 

Waldeck." (4e blad) "Profil de la face droite du bastion de la Porte de 
Bruxelle." (5e blad) "Profils de la face droite et de la face gauche du 
bastion de Condé." (6e blad) "Profil de la face droite du bastion 
d'Orléans jusques à la hauteur des sept troux." (7e blad) "Profil de la 
face gauche du bastion de Marie; profil de la face droite du bastion 
Neuf." (8e blad) "Profil du corps de place passant par la face droite 
du bastion de Saxe jusques vers celui de Holstein; profil de la face 
gauche du bastion de Saxe jusques vers celui d'Orléans."
Niet raadpleegbaar
(9e blad) "Bastion de Holstein. " (10e blad) "Bastions de Tétan et Dauphin.
(11e blad) "Ravelin devant la porte de Bois-le-Duc et la Reijne. "
12 (12e blad) "Profil de Wijck."

M4 Plattegrond van Maastricht en Wijck.
1720 1 blad
Schaal 1:4.320

M5 Plattegrond van Maastricht en de Wijck, met aanduiding van de werken welke 
sedert het jaar 1701 werden aangelegd.
1721 1 blad
Schaal 1:4.608

M6 Plattegrond van Maastricht en Wijk.
[1722] 1 blad
Schaal 1:4.896

M7 "Plan de la ville de Maastricht et de Wijck."
1738 1 blad
Schaal 1:2.736
Met een lijst met de namen van de fortificatiën en van de straten, de kerken en andere openbare 
gebouwen.

M8 Plattegrond van de stad en de fortificatiën van Maastricht en Wijck.
1744 1 blad
Schaal 1:5.760
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M9 Plattegrond van de fortificatiën van Maastricht en Wijck.
1748 1 blad
Niet raadpleegbaar
Met aanduiding van de aanvalswerken die onder het bevel van de Maarschalk Maurits van Saksen in 
het jaar 1748 werden aangelegd.

M9a Plattegrond van de stad Maastricht en van Wijck.
1748 1 blad
Kopie.
Met aanduiding van de aanvalswerken die onder het bevel van de Maarschalk Maurits van Saksen in 
het jaar 1748 werden aangelegd.

M10 "Plan de la ville de Maestricht et de Wick avec leurs attacques." Met aanduiding van 
de aanvalswerken welke door de fransen onder bevel van Maarschalk Maurits van 
Saksen in april 1748 werden aangelegd.
1748 1 blad
Schaal 1:4.680

M11-M11b Plattegrond van een gedeelte van de vestingwerken en naaste omgeving met 
aanduiding van de aanvalswerken die door de fransen onder bevel van de 
Maarschalk Maurits van Saksen in het jaar 1748 werden aangelegd.
1748 1 blad
M11 ---
M11a Kopie. (1748), 1 blad
M11b Kopie. (1751), 1 blad

M12 Plattegrond van het zuidelijkste stuk van de vestingwerken van Maastricht en Wijk 
en de nieuwe werken aangelegd tussen Maastricht en fort St. Pieter en zuidelijk van 
Wijk in 1741-1742.
1748 1 blad
Schaal 1:2.400

M13-M13a Plattegrond en profielen van een ontwerp tot verbetering van het gedeelte van de 
vestingwerken, tussen de Brusselse poort, de Boschpoort tot de Maas.
1750 3 bladen
Schaal 1:1.440
M13 (1e blad) Plattegrond van een ontwerp tot verbetering van de 

vestingwerken is op het plan aangebracht.
M13a (2e blad) Detailtekening. (3e blad) Profils, gesneden door de 

Polygoon.

M14 Plattegrond van de vestingwerken van Maastricht en Wijk tijdens het beleg in 1748, 
getiteld "Plan de Mastrick, assiégé par l'armée du Roi en 1748."
ca. 1750 1 blad

M15-M15a Plattegrond van Maastricht met aangegeven de aanvalswerken die onder het bevel 
van de Maarschalk Maurits van Saksen in het 1748 werden aangelegd.
18e eeuw 1 blad
Schaal 1:2.880
Met kopie.
M15 ---
M15a ---

M16-M16a Plattegrond van een ontwerp tot verbetering van een gedeelte van de 
vestingwerken en van de Stelling op de Pietersberg.
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1751 2 bladen
Schaal 1:1.440
M16 (1e blad) Plattegrond van het gedeelte van de stad van de Brusselse 

poort voor bij de Pieters Poort na de rivier de Maas tot aan de 
Vrouwe Poort, met het daarop geformeerde project tot verbetering 
en versterking van dat gedeelte.

M16a (2e blad) Ontwerp-verbetering van het gedeelte tussen de Brusselse 
Poort via de bastions Maria, Saxen, Oranje naar de Maas.

M17 Plattegrond van Maastricht en Wijck, met aangegeven de aanvalswerken, door de 
fransen onder bevel van de Maarschalk Maurits van Saksen in het jaar 1748 
aangelegd.
1753 1 blad
Schaal 1:2.880

M18 Plattegrond van de vestingwerken waarop alle tot 1758 bijvoegde werken zijn 
aangegeven.
1758 1 blad
1. Bijlage: een uitgebreid renvooi, op het plan betrekking hebbend, en getiteld: "Renvooi, raisonné 
pour les fortifications de Maestricht et Wijck".
2. Zie ook Memorie 4.OMM inv. nr. M11.

M19 Plattegrond van de vestingwerken van Maastricht en Wijk en directe omgeving.
1760 1 blad
Schaal 1:3.024

M20 Plattegrond van de nieuwe werken aan het hoofd van de inundatie buiten de St. 
Pieterspoort te Maastricht, gemaakt in het jaar 1764.
1764 1 blad
Schaal 1:1.440

M20a-M20b Plattegrond van de nieuwe werken aan het hoofd van de inundatie buiten de St. 
Pieterspoort te Maastricht, gemaakt in het jaar 1764.
1764 2 bladen
Schaal 1:1.440
M20a (1e blad) Als M20, echter anders bewerkt.
M20b (2e blad) Plattegrond van bastion Brunswijk met de caponnière.

M20c-M20d Plattegrond van nieuw gemaakte fortificatiewerken voor het front van de inundatie 
buiten de St. Pieterpoort.
1764 2 bladen
Schaal 1:1.440
M20c ---
M20d ---

M21 Plattegrond van de stad Maastricht en Wijck "met alle daarom leggende 
fortificatiewerken [...] om het jaar 1766."
1766 1 blad
Schaal 1:2.880

M22 Plattegrond van de nieuwe werken tussen de Bosch- en Brusselse Poort, aangelegd 
in de jaren 1766.
1766 1 blad
Schaal 1:1.440

M23-M23a Plattegrond van de buitenwerken begrepen tussen de St. Pieterspoort en het 
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bastion Engeland te Maastricht.
1767 2 bladen
Met kopie.
M23 ---
M23a ---

M24 "Plan du front de Bois-le-Duc depuis le bastion Holstein jusqu'à la Meuse, avec ses 
Mines." ca. 1770

1 blad

M25 Plattegrond van het front, begrepen tussen het bastion Engeland en de rivier de 
Jeeker. De hoogten van de binnenkruinen van de borstweringen en van de bedekte 
wegen zijn nauwkeurig aangegeven.
ca. 1770 1 blad

M26 Plattegrond van het lage front van de buitenwerken van Maastricht begrepen 
tussen de rivieren de Maas en de Jeeker, waarop aangegeven in welk gedeelte van 
de grachten de gouverneur van de stad het visrecht bezat en in welk gedeelte de 
commandant van de troepen.
ca. 1770 1 blad

M27 Detailtekeningen en doorsneden betreffende het nieuw te maken front van de 
buitenwerken van de vesting tussen de St. Pieterspoort en de Maas en van het 
bastion Aylva op St.Anthonis-eiland in de Maas, uitgevoerd in de jaren 1768-1769.
ca. 1768 23 bladen

M28 Detailtekeningen en doorsneden betreffende het nieuw te maken front van de 
buitenwerken van de vesting tussen de Brusselse- en St.Pieterspoorten uitgevoerd 
in de jaren 1768-1769.
1768-1769 58 bladen
58 bladen, genummerd 1 t/m 44; de 14 kopieën welke erbij worden aangetroffen zijn genummerd 
met a en b).

M29 Detailtekeningen en doorsneden betreffende denieuw te maken werken in het 
front voor de Brusselse Poort, bastions Brandenburg en Marie naar een ontwerp 
van ing. C. Du Moulin.
[1768-1769] 48 bladen

M30a-M30e Plattegrond van enige geprojecteerde werken dienende tot verbetering en 
versterking van het lage front van de buitenwerken, begrepen tussen de St. Pieters 
Poort en de rivier de Maas.
1769 1 blad
Schaal 1:1.440
Met kopieën.
M30a Kopie van M30 (1769).
M30b Kopie (2) (1769)M30C-E Kopieën (3-5) (1769).
M30c ---
M30d ---
M30e ---

M31-M31a Plattegrond van het hoge front van de buitenwerken, begrepen tussen de bastions 
Engeland en Orange.
1770 2 bladen
Met kopie.
M31 ---
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M31a ---

M32-M32d Plattegrond van "enige geprojecteerde werken tot verbetering en versterking van 
het hoge front van de buitenwerken [...] aan het bastion Engeland voorbij de 
Brusselse Poort tot aan de bastions Holsteijn en Orange, uitgevoerd onder leiding 
van de generaal-majoor De la Rive."
1770
Schaal 1:1.440
(1772)
1 blad
M32 ---

M32a-M32b Kopieën (1770).
M32a ---
M32b ---

M32c Kopie (1771).
M32d Kopie (1772).

M33 Plattegrond van het nieuw te bouwen bastion en van de reeds bestaande redoute 
op "de Weerd" of St. Pieters eiland in de Maas.
ca. 1770 1 blad
Schaal 1:2.880

M34-M34a Plattegrond van de stad Maastricht en van Wijck met nieuwe aangelegde 
fortificatiewerken, voor zover tot en met het jaar 1770 versterkt is, met die welke in 
1771 onder handen zijn en in 1772 staan geëxecuteerd te worden.
1770-1772 1 blad
Schaal 1:2.880
Met kopie.
M34 ---
M34a Kopie. (1771)

M35 Plattegrond van een gedeelte van Maastricht, "zoals het front van de buitenwerken 
tussen de bastions Aylva op St. Teunis Eyland en Le Roy, zich strekkende tot voor en 
achter de bastions Orange en Holstein, versterkt is geworden."
1771 1 blad
Schaal 1:1.440

M36-M36b Plattegrond "van het gedeelte van de fortificatiën welke gecontramineerd zijn. Het 
gedeelte van de vestingwerken tussen Brusselse poort en beneden-Maas, met 
aanduiding van de aangelegde tegen-mijnen."
1771 1 blad
Schaal 1:864
Met kopieën.
M36 ---
M36a ---
M36b ---

M37 Plattegrond "van enige geprojecteerde werken tot verbetering en versterking van 
het hoge front van de buitenwerken, van het bastion Engeland en d'Estrades, bij de 
Brusselse poort tot aan de bastions Holstein en Oranje, waarvan het eerst een 
tweede perceel in de jaren 1771 en 1772, en het derde en vierde in 1772 en 1773 
gemaakt zullen worden."
1771 1 blad

M38-M38c Plattegrond "zoals het hoge front van de buitenwerken buiten de Brusselse poort 
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tussen de bastions d'Estrades en Holstein naar de gesteldheid zoals het zich op het 
einde van het jaar 1771 bevind, verbeterd en in defensieve staat volgens dit project 
zou kunnen worden gebracht."
1771 1 blad
Schaal 1:1.440
Met kopieën.
M38 ---
M38a Kopie (1771).

M38b-M38c Kopie (1772).
M38b ---
M38c ---

M39 Plattegrond "van een gedeelte van Maastricht zoals de oude door de nieuwe 
gemaakte werken sedert de jaren 1764 verbeterd en versterkt zijn, waardoor de 
hoofdwal mede gedekt is geworden, zich strekkende links van de bastions Engeland
en d'Estrades, voorbij het bastion Brandenburg, langs de Tongerse en St. 
Pieterspoort, tot aan de Maas, met een gedeelte van de plaats van Wijck."
1771 1 blad
Schaal 1:1.440

M40 Plattegrond "zoals het hoge front van de buitenwerken buiten de Brusselse Poort 
tussen de bastions d'Estrades en Holstein naar de gesteldheid zoals het zich op het 
einde van het jaar 1771 bevond, verbeterd en in defensieve staat zouden kunnen 
worden gebracht, en hoe het lage front voor de Bos-Poort door de geproponeerde 
werken zich in goede staat van defensie zouden bevinden."
1771-1772 1 blad
Schaal 1:1.440

M41 Plattegrond "van de nieuw gemaakte en veranderde mijngalerijen vóór de bastions 
Willem, Brandenburg en d'Estrades, door het regiment mineurs en sappeurs te 
Maastricht in 1771 en 1772."
1772 1 blad
Schaal 1:432

M42 Plattegrond van Maastricht en Wijck.
1772 1 blad
Schaal 1:9.020

M43 Plattegronden en profielen van de verbetering van het hoge front buiten de 
Brusselse Poort tussen de bastions d'Estrades en Holstein, ontworpen door de 
kolonel van de mineurs C. Du Moulin gedurende de jaren 1771, 1772 en 1773.
[1771-1773] 18 bladen
Schaal 1:1.440

M43a-M43h Memories en detailtekeningen van de nieuwe vestingwerken van Maastricht, 
ontworpen door C. Dumoulin,
1768-1778 8 delen
Uit 4.OMM inv. nr. 266. Niet verflimd
Vgl. 4.JSF inv.nrs. 159, 160.1 en 160.2
M43a Deel 1: Nieuw te maken buitenwerken tussen de Brusselse en Pieters 

Poort, aanbesteed 23 maart 1768
M43b Deel 2: Nieuw te maken buitenwerken tussen de Pieters Poort en de 

rivier de Maas, aanbesteed 23 november 1769 (1e exemplaar)
M43c Deel 3: Nieuw te maken buitenwerken tussen de Pieters Poort en de 

rivier de Maas, aanbesteed 23 november 1769 (2e exemplaar)
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M43d Deel 4: Nieuw te maken front der buitenwerken voor de Brusselse 
poort tussen de bastions Engeland en Maria, aanbesteed 27 
december 1770 (1e exemplaar)

M43e Deel 5: Nieuw te maken front der buitenwerken voor de Brusselse 
poort tussen de bastions Engeland en Maria, aanbesteed 27 
december 1770 (2e exemplaar)

M43f Deel 6: Nieuw te maken hoge front der buitenwerken tussen de 
bastions Waldeck en Holstein voor de Brusselse poort, aanbesteed 
op 27 mei 1773

M43g Deel 7: Nieuwe buitenwerken aan de lage Maaspunt en op het eiland
St. Anthonie, aanbesteed 31 juli 1778

M43h Deel 8: gebundele tekeningen, ongedateerd

M44 Detailtekeningen en doorsneden van nieuw te maken werken en veranderingen aan
bestaande werken van het front van de fortificatiën gelegen tussen de Brusselse- 
en Boschpoorten, welke meest alle ontwerpen zijn van de kolonel Du Moulin.
1772-1777 (1784) 1 portefeuille
Met kopieën.

M45 Plattegrond van een gedeelte van Maastricht, tussen de rivier de Jeeker, voorbij de 
Tongerse-, Brusselse- en Bos-Poort, tot aan de rivier de Maas, met het project tot 
versterking van dit front, en van de Caaberg, door de directeur-generaal C.D. du 
Moulin.
1774 1 blad
Schaal 1:1.440
Niet raadpleegbaar

M46 Plattegrond van de versterking van het hoge front, begrepen tussen de bastions 
Holsteijn en Waldeck door de directeur-generaal C.D. du Moulin.
1774 1 blad
Schaal 1:1.440
Bijlage bij 'Constructie voor de enveloppe'.

M46a-M46b Kopieën (1774). Schaal 1:1.440
M46a ---
M46b ---

M47a Plattegrond van een project voor de onderaardse versterking van het hoge front, 
begrepen tussen de bastions Holsteijnen Waldeck door de directeur-generaal C.D. 
du Moulin.
1774 1 blad
Schaal 1:1.440
Kopie van M47

M47b Plattegrond van de galerijen liggende onder het hoge front, gemaakt in de jaren 
1771 tot 1777 en 1778 en 1780. Kopie van M47A. Schaal 1:1.440

M47c Plattegrond van de onderaardse werken tussen de bastions Waldeck en Holstein.
1776 1 blad
Schaal 1:1.440

M48-M48c Plattegrond van een gedeelte van Maastricht, tussen de bastions Waldeck en 
Holstein, dienende tot aanwijzing welke galerijen in het jaar 1775 door het korps 
mineurs gemaakt zijn.
1775 1 blad
Schaal 1:1.440
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Met kopie.
M48 Plattegrond.
M48a Kopie 1776.
M48b Kopie 1777.
M48c Kopie 1778.

M49 Plattegrond van de glacijen voor het hoge front tussen de bastions Waldeck en 
Holstein zoals deze in het jaar 1775 is bepaald en "door een kielspittinge 
afgetraceerd zijn".
1775 1 blad
Schaal 1:1.440

M50 Plattegrond "van een gedeelte van de buitenwerken tussen de Tongerse Poort en 
bastion Holstein, dienende tot aanwijzing van de onderaardse versterkingen, en [...]
gemaakt zijn sedert het jaar 1771 tot en met het jaar 1774."
1774 1 blad
Schaal 1:984
Zie ook memorie 4.OMM nr. M21.

M51-M51a Plankaart - van de generaal Du Moulin -tot verbetering van een gedeelte van de 
vestingwerken, vanaf de Brusselse Poort tot aan de beneden-Maas. Waterpassing- 
en hoogtecijfers zijn ingevuld.
[1770-1780] 2 bladen
Met kopie.
M51 ---
M51a ---

M52-M52a1 Plattegrond tot het uitleggen van de kapitale wal ter herstelling van een gemaakte 
Bres.
18e eeuw 3 bladen
Schaal 1:480
M52 (1e blad) Plattegrond.
M52a (2e blad) Profiel genomen ter rechterhand van de Bres.
M52a1 (3e blad) Profiel genomen door de kapitale wal, ter linkerhand van 

de Bres.

M53-M53a Plattegrond van Maastricht en Wijk: de vestingwerken, "ancien plan de Mastricht" 
en: "plans detachés depuis no premier jusqu'à dix depuis la meuse in férieure 
jusqu'à l'isle St. Pierre inclus".
18e eeuw 2 bladen
Schaal 1:2.880
Met kopie.
M53 ---
M53a ---

M53b Plattegrond in hoofdlijnen van Maastricht en Wijk van een 2e ontwerp ter 
verbetering van de vestingwerken.
18e eeuw 1 blad
Schaal 1:2.880

M54 Plattegrond van vestingwerken van Maastricht en Wijck, ontworpen door directeur-
generaal Du Moulin.
1776 1 blad
Schaal 1:5.760

M55 Plankaart tot verbetering van de vestingwerken met waterpassing.
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1777 1 blad
Niet raadpleegbaar

M56 Plattegrond van het front "van de fortificatiewerken [...] van de rivier de Jeeker 
voorbij de Tongerse en de Brusselse Poort tot het bastion Dauphin, zoals deze zich 
bevinden tegen het einde van het jaar 1777."
1777 1 blad

M57 Plattegrond van het project op het lage front voor de Bos-Poort door de directeur-
generaal C.D. Du Moulin.
1774 1 blad
Schaal 1:1.440

M58 Plattegrond van het project op het lage front voor de Bos Poort door de directeur-
generaal C.D. Du Moulin.
1774 1 blad
Schaal 1:1.440

M59 Plattegrond van de geprojecteerde nieuwe werken van het front buiten de Bosch-
poort [...] van het bastion Tettau tot aan de rivier de Maas, en het Eijland St. 
Anthonis en een gedeelte van Wijk tot aan het bastion Hertel, Maastricht.
1778 1 blad
Schaal 1:1.440

M60-M60a Plattegrond van het project voor het lage front voor de Bospoort van de generaal-
majoor en directeur- generaal Du Moulin.
1778 2 bladen
Schaal 1:1.440
M60 ---
M60a ---

M60b Plattegrond van het onder-aardse van het lage front voor de Bospoort en de 
vordering van de buitenwerken van Wijck.
1778 1 blad
Schaal 1:1.440

M61 Plattegrond van het lage front voor de Bospoort met de hoogten van de werken.
1778 1 blad
Schaal 1:1.440

M62 Plattegrond van het onderaardse van het lage front voor de Bospoort volgens het 
project van de directeur-generaal Du Moulin.
1778 1 blad
Schaal 1:1.440

M63 Plattegrond van het project van het front voor de Bospoort.
1778 1 blad
Schaal 1:1.440

M64 Plattegrond van de stad Maastricht en Wijck met alle nieuwe werken [...] in het jaar 
1781. Met een uiteenzetting over het stellen van grote en kleine inundatiën en 
uitgebreid renvooi.
1781 1 blad
Schaal 1:5.760

M65-M65a Plattegrond van het hoge front begrepen tussen de bastions Wilhelmina en 
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Holstein, met aangegeven de onderaardse mijngalerijen.
(1768-1777) 1783 2 bladen
Schaal 1:1.440
Met kopie.
M65 ---
M65a ---

M66 Plattegrond van het hoge front van de fortificatiën met aangegeven de onderaardse
mijngalerijen van het gedeelte van de vestingwerken tussen de bastions Wilhelmina
en Holstein.
1783 1 blad
Schaal 1:1.440

M67 Plattegrond van de onderaardse mijngalerijen van het gedeelte van de 
vestingwerken tussen de bastions Brandenburg en Holstein, aangelegd door het 
korps mineurs.
1783 1 blad
Schaal 1:1.440

M68 Plattegrond van Maastricht en Wijck in [januari] 1783.
1783 1 blad

M69 Schetsplan van de vestingwerken.
1786-1787 3 bladen
Niet raadpleegbaar
Bevat:
1. Plattegrond van een gedeelte van de buitenwerken van Maastricht en Wijck, beginnende bij het 
bastion de Veije aan de Maas buiten Wijck, en eindigende aan en met het bastion Holsteijn, alwaar 
het hoge front begint.
2. Plattegrond van een gedeelte van de buitenwerken, beginnende bij bastion Holsteijn en 
eindigende met het bastion Wilhelmina aan [...]
3. Plattegrond van een gedeelte van de buitenwerken van Maastricht en geheel Wijk, met die van de 
eilanden St. Pieter en St. Anthony.

M70-M70a Plattegrond van de vestingwerken van Maastricht en Wijk en directe omgeving, met
aangegeven de aanvalswerken van het franse leger onder generaal Miranda in 1793 
met beschrijving van deze werken.
(1793) 1794 2 bladen
Schaal 1:11.520
Met kopie.
M70 ---
M70a ---

M71-M71a "Plan des tranchées et batteries construites pour le bombardement de Maestricht, 
commencé la nuit du 24 au 25 fevr. et terminé le 3 mars 1793, jour de l'arrivée des 
troupes autrichiennes. Levé au pas et à vue par les officiers du corps royal du Génie 
de france qui se trouvaient à Maestricht."
1794 2 bladen
Schaal 1:3.600
De aanvalswerken van het franse leger onder generaal Miranda tussen de Bosche- en Brusselse 
poorten. Aanvalswerken op Wijck "officiers du corps royal du génie de france": Hennet de Frasners, 
De Lancquesaing, Taverne de St.Antoine.
M71 blad 1
M71a blad 2

M72-M72b Kaart van de belegeringswerken door de fransen onder generaal Miranda in 1793 
voor Maastricht en Wijk aangelegd.
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1793 3 bladen
Schaal 1:11.520
M72 Plattegrond van trancée de Tongerse Poort op de Louwberg bij het 

Huis de Apostel-Hof.
M72a Plattegrond van de tranchées en batterijen op de Kaberg tegen het 

lage front van de Bosch Poort.
M72b Plattegrond van de trancée tegen Wijck.

M73 Kaart van de vestingwerken van Maastricht en Wijk en directe omgeving, met 
aangegeven de belegeringswerken van het franse leger onder generaal Kleber in 
1794.
1794 1 blad
Schaal 1:9.933

M74 Plattegrond van de vestingwerken van Maastricht en Wijk en directe omgeving, met
de belegeringswerken van het franse leger onder generaal Kleber in 1794 en 
nauwkeurige beschrijving.
1794 1 blad

M75 Plattegrond en profiel van de lunette te maken voor de Boschpoort te Maastricht.
1794 1 blad

M76 Kaart van de vestingwerken van Maastricht en Wijk met omringend terrein en een 
aangehecht ontwerp tot verbetering van het front vóór de Boschpoort aan de 
Maas.
1794 1 blad
Schaal 1:7.200

M77-M77d Plattegrond van een project tot verbetering van de fortificatiën van Maastricht en 
Wijck.
eind 18e eeuw 9 bladen
M77 1e blad
M77a Kopie 1e blad
M77b Kopie 3e blad van 2e onderwerp
M77c Kopie.
M77d Kopie 2e t/m 6e blad doorsneden.

M78 Plattegrond tot verbetering van de vestingwerken van Maastricht en Wijk.
18e eeuw 1 blad

M79 Plattegrond van de vestingwerken van Maastricht en Wijk waarbij de onderdelen 
van de fortificaties zijn genummerd en beschreven.
18e eeuw 1 blad
Schaal 1:4.320

M80 Plattegrond van de vestingwerken van Maastricht en Wijk met uitgebreid renvooi 
betreffende de benamingen van de fortificaties.
begin 19e eeuw 1 blad
Schaal 1:5.000

M81 Plattegronden en doorsneden van een ontwerp tot het graven van een kanaal door 
de vestingwerken.
1807-1809 16 bladen
Schalen 1:2.000, 1:500, 1:100
Bijlagen: 1.-2 Korte memorie en kostenbegroting, in het frans gesteld.
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M124 Plattegrond van de vestingwerken op St. Anthonijs Eijlandt en een gedeelte van 
Maastricht en Wijck in de Maas met aangrenzende werken op beide oevers van die 
rivier.
1704 1 blad
Schaal 1:2.880

M125 Plattegrond van vestingwerken van Wijk en de werken op het eiland St. Antonie en 
op de Weerd of St. Pieters-eiland.
1771 1 blad
Schaal 1:2.880

M126-M126b Plattegrond van een ontwerp tot verbetering van de vestingwerken van Wijk en het 
eiland St. Anthony, door de generaal-majoor, directeur van fortificatiën P. de la Rive.
1771 2 bladen
Schaal 1:2.880
M126 (1e blad) Plattegrond van Wijk.
M126a (2e blad) Plattegrond van Wijk, liggende aan de rechterzijde van de 

rivier de Maas.
M126b 3 (2e blad) Kopie.

M127 Plan van het gedeelte van Wijck, tegenover Maastricht, bevattende de poligone aan
de lage Maaspunt
2e helft 18e eeuw 1 blad

M128 Plattegrond van de aanbesteding van de nieuwe werken, bij bastion Zoutlande

M128a-M128bte Wijck en op het eiland St.Anthony.
1778-1780 3 bladen
Met kopieën.
Behoort bij resolutie van 30 juni 1778 Raad van State.
M128a ---
M128b ---

M129-M129d Plattegrond en vestingwerken van Wijck, de eilanden St. Anthony en St. Pieter en 
enkele van de aan de linker Maasoever gelegen werken.
1774 (1776) 5 bladen
Schaal 1:1.440
Met kopieën.
Zie ook Memorie 4.OMM inv. nr. M21.
M129 ---
M129a Kopie (1774).
M129b Plattegrond (1774).
M129c Kopie (1774).
M129d Kopie (1776).

M130-M130a Plattegrond tot de waterpassing van de fortificatiewerken, van de kapitale wal en 
buitenwerken van Wijk, de eilanden St. Anthonis en St. Pieter, genivelleerd in het 
jaar 1776. Met kopie.
1776 2 bladen
Schaal 1:1.440
Zie ook Memorie 4. OMM M26.
M130 ---
M130a ---

M131 Plattegrond van de vestingwerken van Wijk en de eilanden St. Anthony en St. Pieter.
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1776 1 blad
Schaal 1:1.440

M132 Plattegrond van de nieuwe werken aan de beneden Maas te Wijck en op het St. 
Antony Eiland, gemaakt in de jaren 1778, 1779 en 1780.
1780 1 blad
Schaal 1:1.440

M133 Plattegrond van de vestingwerken van Wijk en de eilanden St. Anthony en St. Pieter.
1785 1 blad

M134 Plattegrond van een gedeelte van Wijck, tegenover Maastricht, bevattende de 
Poligone aan de lage Maaspunt en de bastions St. Maarten en St. Anthony en de 
daarbij gelegen werken, kazernes en magazijnen.
eind 18e eeuw 1 blad

M135 Detailtekeningen en doorsneden betreffende de in 1778 en enige daarop volgende 
jaren nieuw aangelegde vestingwerken te Wijk en op het eiland St. Anthony.
1778-1783 1 blad

M140-M140a Plattegrond van een ontwerp tot de bouw van een fort op de Kaberg, ten noord-
westen van Maastricht.
ca. 1776 3 bladen
Schaal 1:720
M140 (1e blad) Plattegrond van het bovenaardse van het te bouwen fort op

de Kaa-berg bij Maastricht. M140A (2e blad) Detailplan 
ondergrondse mijngang.
3 (3e blad) Kopie.

M140a ---

M141-M141e Plattegrond van een ontwerp tot de bouw van een fort op de Kaberg ten noord-
westen van Maastricht. Volgens project van de heer directeur-generaal Du Moulin 
1776.
1777 29 bladen
Schaal 1:480
M141 (1e blad) Plattegrond van het bovenaardse van het nieuw te maken 

fort op de Kaa-berg
Ontbreekt

M141b (2e blad) Plattegrond van de onderaardse mijngangen van het nieuw
te maken fort op de Kaa-berg
Niet raadpleegbaar

M141d (3e t/m 29e bladen) Detailtekeningen en doorsneden, genummerd 1 
t/m 27.
Ontbreekt

M141a (1e blad) Plattegrond van het bovenaardse van het nieuw te maken 
fort op de Kaa-berg.

M141c (2e blad) Plattegrond van de onderaardse mijngangen van het nieuw
te maken fort op de Kaa-berg

M141e (3e t/m 13e bladen) Detailtekeningen en doorsneden (A t/m F).
Ontbreekt

M142 Plattegrond van de Kaaberg bij Maastricht; een ontwerp tot bevestiging van de 
Stelling op de Kaberg bij wijze van verschanste legerplaats, afkomstig van de 
directeur-generaal Du Moulin in 1790.
1790 1 blad
Schaal 1:1.440
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Zie ook Memorie 4.OMM M31 .

M146 Plattegrond van het fort St. Pieter ten zuiden van Maastricht.
1702 1 blad
Schaal 1:384

M147 Plattegrond van het fort St.Pieter.
1702 1 blad
Schaal 1:384

M148 Plattegrond van een gedeelte van de carriere steengroeve onder de St. Pieters Berg 
bij Maastricht, "voor zover deze onder het forten onder de bedekte weg zich 
bevinden. "
1728 1 blad

M149-M149c Ontwerptekeningewn tot versterking van de Stelling op de Pietersberg.
1752 4 bladen
M149 (1e blad) Ontwerptekening. Volgens het oud-register vervaardigd op 

last van directeur van fortificatie P. de la Rive in 1752.
Niet raadpleegbaar

M149a (1e blad) Kopie.
M149b (1e blad) Kopie.
M149c (2e blad) Profiel en waterpassing, genomen dwars over St. Pieters-

Berg en de daaronder liggende galerijen en gangen.

M150 Plattegrond van de onderaardse gangen in de Pietersberg.
ca. 1750-1755 1 blad

M151 Plattegrond van de onderaardse gangen in de Pietersberg onder het fort St. Pieter 
en de berg zelf zijn eveneens op het plan getekend.
18e eeuw 1 blad
Schaal 1:1.000

M152 Plattegrond en doorsnede van het fort op de St. Pieters-Berg
18e eeuw 1 blad
Schalen 1:720, 1:288

M153 Plattegrond van een ontwerp tot bevestiging van de Stelling op de Pietersberg en 
van het front vóór de St. Pieterspoort.
z.j. 1 blad

M154 Plattegrond van het fort St. Pieter met ontwerp tot bevestiging van de Stelling op 
de Pietersberg.
1795-1796 1 blad
Schaal 1:1.080

MEDEMBLIK

MEDEMBLIK

M164-M164a Plattegrond en profielen van de fortificatie.
1810 2 bladen
Schalen 1:1.000 - 1:5.000
M164 (1e blad) Plattegrond van de stad met ontworpen batterijen op de 

Zuiderzeedijk.
M164a (2e blad) "Profils du terrain et des ouvrages projettés pour la ville de 

Medemblick. Profils relatifs au projet de fortification de Medemblik."
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M165 Plattegrond van de stad met de batterijen aan de Zuiderzeedijk.
1810 1 blad
Schaal 1:5.000

M166 Kaart getiteld "Plans des batteries défensives des côtes de la Nord-Hollande." 
waarop elf batterijen langs de kust van Noord-Holland.
1813 1 blad
Schaal 1:2.880
Den Helder:
- Fort, situé sur l'Ile de Texel;
- Batterie la Révolution;
- Ancienne batterie sur le Kijkduin;
- Le Nieuwe Werk;
- Batterie l'Union;
- Batterie l'Indivisible;
- Batterie le Réperateur;
Medemblik:
- Plattegrond van de stad en batterijen op de Zuiderzeedijk en binnenwaarts; Amsterdam:
Amsterdam:- Fort du Fanal du Pampus;
- Batterie à l'Ouest de Durgerdam;
- Batterie à Schellingwoude.

M167-M167c Kustbatterijen.
4 bladen

Schaal 1:288
M167 (1e blad)
M167a (2e blad)
M167b (3e blad)
M167c (4e blad)

MIDDELBURG

MIDDELBURG

M169 Plattegrond van de stad met de vestingwal.
1739 1 blad
Schaal 1:1.440

M170 Plattegrond van de stad met alle publieke gebouwen. Opgedragen aan Z.D.H. Prins 
Willem IV, Erfstadhouder.
1751 1 blad
Schaal 1:2.400

MUIDEN

MUIDEN

M173 Plattegrond en doorsneden ter bevestiging van Muiden en de vestingwerken.
1629 1 blad
Schaal 1:2.500

M174-M174b Plattegronden van een ontwerp tot verbetering van de vestingwerken om het 
Kasteel van Muiden.
1741 3 bladen
Schalen 1:1.440 en 1:1.543
M174 (1e blad) Plattegrond en doorsnede van de oude vervallen en nieuwe

geprojecteerde werken ter versterking van het Kasteel.
M174a (2e blad) Kopie.
M174b (3e blad) Plattegrond en profiel van de enveloppe aan de oostzijde 

van de stad.
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M175-M175a Plattegrond van de fortificatiën "van de Stad en kasteel van Muiden, [...] de 
geavanceerde batterijen op de Zeedijken, dienende tot aanwijzing van het 
geplaatste geschut bij het in staat van defensie stellen in 1799."
1799 2 bladen
Schaal 1:1.000
M175 Blad 1
M175a Blad 2

M176 Plattegrond van de vesting en het kasteel. Kopie.
1791 1 blad
Schaal 1:2.880
Kopie.
Opgemeten door de landmeter Ketelaar, gekopieerd en verbeterd door de landmeter Arie Blanken 
Jzn. in het jaar 1791.

M177 Plattegrond en de dijkpost met een stuk terrein oostelijk van Muiden.
1803 1 blad
Schaal 1:2.880

M178 "Plan de la ville et citadelle de Muiden."
1813 1 blad
Schaal 1:5.400

NAARDEN

NAARDEN

N1 Plattegrond van de vestingwerken zonder stratennet van de stad of omliggend 
terrein.
1600 of 1680 1 blad
Schaal 1:1.584
De opdracht: "Pour son altesse serenissimë. Op perkament.

N2 Plattegrond van ontwerp in hoofdlijnen van de oude vesting met opgave van de 
afmetingen van de oude omwalling.
ca. 1650 1 blad
Schalen 1:1.728, 1:3.168

N3 Plattegrond van de vestingwerken.
1679 1 blad
Schaal 1:1.609
Op perkament. Op het plan staat de authentieke handtekening "G.N. Prince d'Orange, 1679" van de 
stadhouder Prins Willem III van Oranje.

N4 Plattegrond van de vestingwerken van Naarden, waarop met rode lijnen is 
aangegeven de vesting zoals zij in 1574 bestond.
1684 1 blad
Schaal 1:1.609
Op perkament.

N5 Plattegrond van de vestingwerken en van de stad Naarden en van de omtrek en 
toegangswegen.
1685
Schaal 1:1.852
(1765)
1 blad
Op perkament. In 1765 zette de controleur-generaal van de fortificatiën C.J. van de Graaff zijn 
handtekening op de omslag.
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N6 Plattegrond van de vestingwerken van Naarden waarop de oude omwalling met 
een enkele gele lijn is aangegeven.
1686 1 blad
Schaal 1:1.867

N7 Plattegrond van de vestingwerken.
17e eeuw 1 blad
Schaal 1:1.591
Op perkament.

N8 Plattegrond van de (nieuwe) vestingwerken met stratennet van de stad.
17e eeuw 1 blad
Schaal 1:1.874
Op perkament. Bij de versiering om het "register" (verklarende tekst) komt voor het borstbeeld van 
stadhouder Prins Willem III.

N9 Plattegrond van de vestingwerken.
begin 18e eeuw 1 blad
Schaal 1:1.686
De namen van de vestingwerken en straten worden vermeld.

N11 Profielen van Naarden, met de projecten tot verbetering van de buitenfronten.
ca. 1726 4 bladen

N12 Plattegrond van een ontwerp tot verbetering van het buitendijkse front van de 
vesting.
1737 1 blad
Schaal 1:1.850

N13 Plattegrond van de vestingwerken, gemeten en opgenomen in het jaar 1726.
ca. 1740 1 blad
Schalen 1:5.760, 1:1.728

N13a Plattegrond van de vestingwerken.
1740 1 blad

N14 Plattegrond "van de galerijen en de kazematten; ende verdere onderaardse 
metselwerken, de bolwerken en de wallen van de stad".
ca. 1740 1 blad
Schalen 1:5.760, 1:1.728

N15-N15b Plattegrond van Naarden.
18e eeuw 3 bladen
Schalen 1:1.440, 1:259
N15 (1e blad) Plattegrond van de vestingwerken.
N15a (1e blad) Kopie.
N15b (2e blad) Diverse doorsneden, betreffende het plan.

N16 Plattegrond van de vestingwerken van de stad.
1756 1 blad
Schaal 1:1.830

N17 Plattegrond van de vesting en de vestingwerken.
1765 1 blad
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N18-N18c Plattegrond en doorsneden van de onderaardse werken van de vesting.
1767 5 bladen
Schaal 1:1.440
N18 (1e blad) Plattegrond van de sousterrains.
N18a (2e blad) Het Promers Bolwerk getiteld "Sousterijns van Naarden 

onder het Promers Bolwerk", opgenomen in 1767.
N18b (3e blad) Het Molen Bastion.
N18c (4e en 5e blad) Doorsneden betreffende galerijen, kanonkelders, 

kruitmagazijn en portaal.

N19 Plattegrond van de aanleg van twee lunetten tot dekking van de inundatiekaden en 
keerdam in de Karremelksloot onder de vesting, uitgevoerd volgens een ontwerp 
van contrarolleur-generaal D.G.B. Dalhoff Schaal 1:972
1787 1 blad

N20-N20a Plattegrond van Naarden met ontwerp-verbeteringen van de vestingwerken. (1786)
1789 3 bladen
N20 (1e blad) Plattegrond van de vesting, gekopieerd 1789, met een 

ontwerp van het front van de attaque door de contrarolleur-
generaal van de fortificatiën C.J. van de Graaff.
Schaal 1:5.760

N20a (2e blad) Retranchement tussen de Zuiderzee en vesting; 1786. 
Schaal 1:2.880 (3e blad) Project van een retranchement tot sluiting 
van het acces tussen de vesting en de Zuiderzee.

N21 Plattegrond van de vestingwerken.
18e eeuw 1 blad

N22 Plattegrond van de vestingwerken.
18e eeuw 1 blad
Schaal 1:3.600

N23 Plattegrond van de vesting.
18e eeuw 1 blad
Schaal 1:3.360

N24 Plattegrond van een verbetering van de vestingwerken.
18e eeuw 1 blad
Schaal 1:2.880

N25-N26 Plattegronden van de vestingwerken.
18e eeuw 2 bladen
Schaal 1:1.440
N25 ---
N26 ---

N27 Plattegrond van de vestingwerken.
begin 18e eeuw 1 blad
Schaal 1:2.000

N28 "Plan des Lunettes qui se trouvent au Karnemelk-Sloot, proche de Naarden."
[1810-1813] 1 blad
Schaal 1:792

N29 Situatieplan van de vestingwerken.
1810 1 blad
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Schaal 1:5.000

N30 "Plan des casemates, souterrains et poternes de la Place de Naarden."
1811 1 blad
Schaal 1:1.728

N31-N31a Plattegrond van "Projet d'une nouvelle Redoute destinée à remplacer celle qui 
existe au Retranchement à l'extérieur de la digue d'été, et dont les fossés se 
comblent toujours par les sables qu'apporte la Mer."
1813 2 bladen
Schalen 1:2.00 - 1:2.000
N31 ---
N31a ---

TER NEUZEN

TER NEUZEN

N57 Plattegrond van de vestingwerken en directe omgeving.
17e eeuw 1 blad
Schaal 1:2.016

N58 Plattegrond van de vestingwerken en directe omgeving.
begin 18e eeuw 1 blad
Schaal 1:3.600

N59-N59b Kaart van de aanleg van een fort met kustbatterij in de uitspringende hoek van de 
Margaretha-polder bij Ter Neuzen aan de rivierarm de Hondt of Westerschelde.
1807-1810 6 bladen
Schalen 1:1.000, 1:400
N59 (1e en 2e blad) Kaart van het fort met redoute.
N59a (3e, 4e en 5e blad) Kaart van de batterij (1807-1810).
N59b (6e blad) Situatieplan en de Margarethapolder met de ontwerpen 

fort en batterij.
Niet raadpleegbaar

NIEUWE SCHANS

NIEUWE SCHANS

N79 Plattegrond van Langakkerschans.
1681 1 blad
Schaal 1:1.734

N80 Plattegrond van de Nieuwe- of Langakkerschans.
17e eeuw 1 blad
Schaal 1:2.500

N81 Plattegrond van de Nieuwe- of Langakkerschans, waarop is aangegeven een 
ontwerp tot verbetering van dat fort door de generaal-directeur van fortificatiën 
Hertell.
17e eeuw 1 blad
Schaal 1:1.749

N82 Plattegrond van de Nieuwe Schans.
1771 1 blad
Schaal 1:4.280

N83 Plattegrond van de Nieuwe- of Langakkerschans.
18e eeuw 1 blad
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Schaal 1:4.280

N84 Plattegrond van vestingwerk de Langakkerschans met uitgebreide legenda.
18e eeuw 1 blad
Schaal 1:4.147

N85 Plattegrond van de Nieuwe- of Langakkerschans.
18e eeuw 1 blad
Schaal 1:1.727

N86 Plattegronden van de Nieuwe- of Langeakkerschans.
eind 18e eeuw 1 blad
Schaal 1:4.313

N87 Plattegrond van de Nieuwe Schans.
eind 18e eeuw 1 blad
Schaal 1:4.313

NIEUWPOORT

NIEUWPOORT

N99-N99a Plattegrond van een ontwerp tot verbetering van het front van aanval van de 
vesting aan de Lek.
1785 2 bladen
Schaal 1:1.440
N99 (1e blad) Plattegrond van het front van attacque van de vesting.
N99a (2e blad) Plattegrond van het aanvalsfront, waarop een ontwerp tot 

verbetering is aangegeven.

N100 Plattegrond van de vestingwerken en de naaste omgeving.
18e eeuw 1 blad
Schaal 1:2.330

N101-N101a Plattegrond en doorsnede van de herstelling van de beer aan de westkant van 
Nieuwpoort.
1811 2 bladen
N101 Blad 1: Plattegrond en doorsnede
N101a Blad 2: kostenbegroting

NIJMEGEN

NIJMEGEN

N102 Plattegrond van de vesting waarop de door generaal van Coehoorn de ontworpen 
en uitgevoerde nieuwe werken - ook van het fort Knodsenburg aan de overzijde 
van de Waal - zijn aangegeven.
1702 1 blad
Schaal 1:3.705

N103-N103a Plattegrond van de vesting waarop de door de generaal van Coehoorn ontworpen 
en uitgevoerde nieuwe werken - ook aan het fort Knodsenburg aan de overzijde 
van de Waal - zijn aangegeven; ook de naaste omgeving.
1702 2 bladen
Schaal 1:5.580
Met kopie.
N103 ---
N103a ---

N104 Plattegrond van de vestingwerken langs de Waal.
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1731 1 blad
Schaal 1:5.580

N105 Plattegrond van de vestingwerken, en de forten Knodsenburg en Holland aan de 
overzijde van de Waal.
ca. 1731-1732 1 blad
Schaal 1:3.705

N106 Plattegrond van de vestingwerken, waaronder die aan de overzijde van de Waal.
1732 1 blad
Schaal 1:5.539

N107.1-N107.2
Plattegrond van de nieuw te maken blinde, het verhogen van de borstwering en 
glassis van de rechterlunette van de Bottendaal, en het verlagen van de bedekte 
weg voor de rechter face van de middelste lunette.
1732 2 bladen
N107.1 Eerste blad
N107.2 Tweede blad

N107a1-N107a2
Kopieset van N107.1-N107.2

2 bladen
N107a1 Eerste blad
N107a2 Tweede blad

N108 Plattegrond van de nieuwe vestingwerken buiten de Moole-poort.
1732 1 blad

N109-N109a Plattegrond met doorsneden van de drie nieuwe lunetten aangelegd buiten de 
Moole Poort in het jaar 1733.
1733 2 bladen
Schalen 1:1.584, 1:108
Met kopie.
N109 ---
N109a ---

N110-N110.2 Plattegronden van de drie nieuwe lunetten, aangelegd buiten de Molenpoort in 
1733.

3 bladen
N110 Eerste blad
N110.1 Tweede blad
N110.2 Derde blad

N111 Plattegrond vestingwerken - ook aan de overzijde van de Waal - van de stad en 
fortificatie.
ca. 1734 1 blad
Schaal 1:5.580

N111a Plattegrond van de stad met alle fortificatiewerken zoals dit gefortificeerd is tot het 
jaar 1736.
1736 1 blad
Schaal 1:5.580

N112 Plattegrond van de stad en fortificatiën, met een onuitgevoerd ontwerp voor de 
lunet Molenpoort.
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1736 1 blad
Schaal 1:5.539

N113 Plattegrond van de vestingwerken.
1730 en 1740 1 blad
Schaal 1:2.880

N114 Plattegrond van de fortificatiën, waarop aangegeven de nieuwe werken, gemaakt in
het jaar 1701 en 1702 door de generaal Coehoorn, en de augmentatin van het fort 
Knodsenburgh.
18e eeuw 1 blad
Schaal 1:5.472

N115 Plattegrond van de vestingwerken.
(1733) 1748 1 blad
Schaal 1:2.769

N116-N116a Plattegrond van het in staat van verdediging stellen van de vesting, ontworpen 
door de ing. Lansberg in 1726. Met kopieën.
1746 3 bladen
Schaal 1:4.940
N116 ---
N116a ---

N117 Plattegrond van de vestingwerken - ook aan de overzijde van de Waal - waarop 
aangegeven de werken in 1748 aangelegd.
1748 1 blad
Schaal 1:2.615

N117a Plattegrond van de vestingwerken van Nijmegen - waarop aangegeven de werken 
in 1748 zijn aangelegd.
1748 1 blad
Schaal 1:2.615

N118 Plattegrond van Nijmegen en onderhorige sterkten, opgenomen in het jaar 1748. 
Vestingwerken - ook aan de overzijde van de Waal - en stratennet van de stad en 
naaste omgeving.
[1748] 1 blad
Schaal 1:2.790

N119 plattegronden, doorsneden. betreffende de vestingwerken.
1750 1 Blad
Schaal 1:2.832
Op order van "Sijne Doorluchtigste Hoogheidt den Heere Prince van Orange en Nassauw, 
Erfstadhouder van de Unie.

N120 Plattegrond van de vestingwerken van de stad ook aan de overzijde van de

N120a-N120b Waal. Met kopieën.
1751 3 bladen
Schaal 1:2.832
N120a ---
N120b ---

N121 Plattegrond van de vestingwerken, met inzet van het fort Knodsenburg aan de 
overzijde van de Waal.
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1751 1 blad

N122 Plattegrond van de vestingwerken van de stad.
18e eeuw 1 blad
Met de aantekening: "op order van Sijne Doorluchtigste Hoogheidt den Heere Prince van Oranje en 
Nassauw, Erfstadthouder, Capitein en Admiraal Generaal der Vereenigde Nederlanden.

N123 Plattegrond van de vestingwerken.
18e eeuw 1 blad
Schaal 1:2.880

N124-N124a Plattegrond van de vestingwerken met het fort aan de overzijde van de Waal.
18e eeuw 2 bladen
Schaal 1:2.880
Met kopie.
N124 ---
N124a ---

N125 Plattegrond van de vestingwerken van de stad.
18e eeuw 1 blad
Schaal 1:2.880

N126 Plattegrond van de fortificatie van de stad waarop aangegeven de vestingwerken.
1748 1 blad
Schaal 1:2.880

N127 Plattegrond van Nijmegen en onderhorige vestingwerken.
18e eeuw 1 blad
Schaal 1:2.880

N128.1-N128.3
Plattegrond en doorsnede van een ontwerp tot bevestiging van het front voor de 
Hoenderpoort.
18e eeuw 3 bladen
Schalen 1:1.440, 1:18.724
N128.1 Blad 1: Plattegrond en project van het front voor de Hoenderpoort 

met een gedeelte van de Hoenderberg
N128.2 Blad 2: Schetstekening van een geprojecteerde attacque op het 

Hooge Front, dienende tot opheldering
N128.3 Blad 3: Doorsneden

N128a1-N128e3
Kopieën van N128.1-N128.3 verkleind.
Schaal 1:2.880

N128a1-N128a3
Eerste kopieset

3 bladen
N128a1 Eerste blad
N128a2 Tweede blad
N128a3 Derde blad

N128b1-N128b3
Tweede kopieset

3 bladen
N128b1 Eerste blad
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N128b2 Tweede blad
N128b3 Derde blad

N128c1-N128c3
Derde kopieset

3 bladen
N128c1 Eerste blad
N128c2 Tweede blad
N128c3 Derde blad

N128d1-N128d3
Vierde kopieset

3 bladen
N128d1 Eerste blad
N128d2 Tweede blad
N128d3 Derde blad

N128e1-N128e3
Vijfde kopieset

3 bladen
N128e1 Eerste blad
N128e2 Tweede blad
N128e3 Derde blad

N129-N129b Plattegrond van "drie ontwerpen tot het in staat van verdediging brengen van de 
vesting, getiteld Generaal project zoals Nijmegen naar de aangelegenheid van de 
plaats en dekking voor de republiek, volgens de hedendaagse attacque in 
behoorlijke staat van defensie zouden kunnen worden gebracht, met alle menage 
geformeerd door Z.C. Stuten, majoor-ingenieur, in de jaren 1755 en 1756."
1755-1756 3 bladen
N129 (1e blad) 1e ontwerp.
N129a (2e blad) 2e ontwerp.
N129b (3e blad) 3e ontwerp.

N130 Plattegrond van de vestingwerken.
1757 1 blad
Schaal 1:2.880

N131.1-N131a
Plattegronden van zes ontwerpen tot meerdere versterking van een gedeelte van 
de vestingwerken.
1758 5 bladen
Schaal 1:1.440
N131.1 (1e blad) "Projecten, zowel tot dekking en versterking van de 

hoofdwal, als het geavanceerde front, tussen het Pesthuis-Bolwerk 
en de Waal buiten de Hesel-poort. 1e project en 2e project."

N131.2 (2e blad)" Tweede project, zowel tot dekking en versterking van de 
hoofdwal, als het geavanceerde front tussen het Pesthuis-Bolwerk 
en de Waal buiten de Hesel-poort."

N131.3 (3e blad) Kopie van het 2e blad.
N131a (4e blad) "Project tot dekking en versterking van de hoofdwal tussen 

het Pesthuis-Bolwerken de Waal, buiten de Hesel-poort,behorende 
tot het generale plan, zoals Nijmegen in defensieve staat gebracht 
zou kunnen worden."

N131a (5e blad) "Ontwerp betreffende hetzelfde gedeelte van de 
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vestingwerken."

N132 Plattegrond van de vesting met aangegeven het ontwerp ter versterking, afkomstig 
van de kolonel Des Rocques, tot in detail.
1761 1 blad
Schaal 1:5.920

N133 Plattegrond van de fortificatiewerken van de stad.
1780 1 blad
Schaal 1:2.880

N134 Kaart van de Nieuwe Dijk met voorland buiten de Hezel-poort.
1782 1 blad

N135 Plattegrond van een waterpassing van de fortificatiën tussen de Moolen- en Hesel 
Poort.
1783 1 blad
 Schaal 1:1.440

N136 Plattegrond van het front voor het bastion Nassau, opgenomen in het jaar 1783.
1783 2 bladen

N136a Plattegrond van het front voor het bastion Nassau waarop een waterpassing is 
aangegeven.
1783 1 blad

N137 Plattegrond waarop aangegeven de oude- en nieuwe vestingwerken van het 
project op het front fortificatiewerken van buiten de Moolen-Poort [...] voorbij de 
Heesel-Poort tot aan de rivier de Waal.
1784 1 blad

N138-N138a Plattegrond van de werken liggende buiten de Hunnenpoort, zoals zij zich hebben 
bevonden na de overstroming van de Waal 1784.
1784 2 bladen
Met kopie.
N138 ---
N138a ---

N139 "Figuratieve tekening van de schade, welke het hoge water gemaakt heeft aan 's 
landsfortificatiewerken, buiten de Hoenderpoort, opgenomen 15 maart 1784."
1784 1 blad

N140 Plattegrond van het "project op het front fortificatiewerken van buiten de Moolen-
Poort en zich strekkende voorbij de Heesel Poort aan de rivier de Waal, 1784."
1784 1 blad

N141-N141a Plattegrond "van het hoge front van de geavanceerde en gedetacheerde werken, 
vertonende een ontwerp om deze in de staat te brengen zoals het zich voor het jaar 
1748 bevonden."
ca. 1780-1790 2 bladen
Schaal 1:2.880
Met kopie.
N141 ---
N141a ---



170 Oorlog / Plans Vestingen 4.OPV

N142-N142a Situatieplan van de ringmuur tussen de Hoender- en Vheer Poort.
1787 2 bladen
Met kopie.
N142 ---
N142a ---

N143 Tekening van de kade langs de rivier de Waal tussen de Vheer- en St. Steevens-
Poort.
1787 1 blad

N144 Plattegrond van de ringmuur tussen de Haven en de Hoenderpoort.
1787 1 blad

N145 Plattegrond van het werk fort Lelieverdriet buiten de Heselpoort met omliggende 
terrein.
[1786] 1 blad
Schaal 1:1.440

N146 Plattegrond van een gedeelte van de fortificatiewerken van het front voor het 
bastion Nassau, ter aanduiding van de houten loodsen tot ruiters-paardestallingen.
ca. 1780-1790 1 blad

N147 Plattegrond van de Lunetten Hoenderberg met waterpassing.
ca. 1790 1 blad

N148 Plattegrond van de contregarde en couvreface, liggende buiten de Hunnen Poort.
1791 1 blad

N149-N149a Plattegrond van de contre-garde en couvre face, liggende buiten de Hunnen-Poort, 
van welke de muurwerken worden hersteld en de aardewerken onder behoorlijk 
profiel gebracht.
1791 2 bladen
Met kopie.
N149 ---
N149a ---

N150.1-N150.9
Doorsneden betreffende de vestingwerken: buitenwerken voor de Hunner-of 
Hoenderpoort; buitenwerken voor de Molenpoort; buitenwerken bij de Hunen-of 
Hoenderberg en buiten de Hezelpoort; de lunetten Kijk-in-de-Pot en Steenenkruis; 
de lunette Bottendaal; de kapitale brug.
1790-1792 18 bladen
N150.1 Blad 1.
N150.2 Blad 2.
N150.3 Blad 3.
N150.4 Blad 4.
N150.5 Blad 5.
N150.6 Blad 6.
N150.7 Blad 7.
N150.8 Blad 8.
N150.9 Blad 9.
N150.10 Blad 10.
N150.11 Blad 11.
N150.12 Blad 12.
N150.13 Blad 13.
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N150.14 Blad 14.
N150.15 Blad 15.
N150.16 Blad 16.
N150.17 Blad 17.
N150.18 Blad 18.

N151 Tekening van de houten beschoeiing van de ingang van de Nieuwe Schans te Lent.
1793 1 blad

N152 Plattegrond van de stad, betreffende een project om de fortificatie-werken van de 
binnenste omtrek in een betere staat van defensie te brengen.
18e eeuw 1 blad
Schaal 1:1.440

N153 Plattegrond getiteld "Schetstekening geformeerd ter versterking van het front voor 
de Hoenderpoort om dit in zodanige staat te brengen dat aan de vijand alle 
gelegenheden afgesneden werden om de werken langs de Hoenderberg te 
tourneren, of dit front (hetwelk thans het zwakste gedeelte van deze vesting is) met
enige avantage te kunnen attacqueeren."
18e eeuw 1 blad
Schaal 1:2.880

N154 Situatieplan van de forten Knodsenburg en Hollandia bij het dorp Lent tegenover 
Nijmegen, met de kil tussen het fort Hollandia en de Over-Betuwse Ban-Dijk.
18e eeuw 1 blad
Schalen 1:2.880, 1:1872

N155 Plattegrond van het fort Knodsenburg gelegen bij het dorp Lent tegenover 
Nijmegen.
18e eeuw 1 blad

N156 Plattegrond van lunetten St. Anna gelegen buiten de Molenpoort.
18e eeuw 1 blad

N157 Plattegrond van de fortificatiewerken en situatieplan van de stad.
begin 19e eeuw 1 blad
Schaal 1:2.520

OMMEN

OMMEN

O2 Plattegronden en profielen van de Ommerschans zoals deze in het jaar 1737 is 
opgemaakt. Kopie naar een plan van de generaal-directeur van de fortificatiën 
Hertell.
1737-1741 1 blad
Schaal 1:2.880

O3 Plattegrond "van de Ommer Schans zoals deze tegenwoordig is in het jaar 1737, en 
een concept-plan waarna men de Ommer Schans gevoeglijk zouden kunnen 
opmaken."
1737-1741 1 blad
Schalen 1:2.880, 1:240

O4-O4b Plattegrond met drie profielen van een project tot versterking van de 
Ommerschans.
1740 3 bladen
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Schaal 1:1.440
Met kopieën.
O4 ---
O4a ---
O4b ---

O5 Plattegrond van de Ommerschans.
1740 1 blad
Ingevolge de resolutie van de Edele Mogende Heren Raden van Staten 27 december 1740 zal worden
opgemaakt in het jaar 1741.

O6 Plattegrond van de Ommerschans.
ca. 1740-1750 1 blad

O7 Plattegrond van de Ommerschans.
ca. 1750 1 blad
Schaal 1:2.400

O8-O8a Plattegrond van de Ommerschans.
ca. 1750 1 blad
Schaal 1:2.400
O8 (1e blad) Plattegrond.
O8a (2e en 3e blad) Doorsneden.

O9 Plattegrond van de Ommerschans.
ca. 1750 1 blad

O10 Plattegrond van de Ommerschans met omgeving.
ca. 1750 1 blad

O11 Plattegrond van de Ommerschans met omgeving.
ca. 1750 1 blad

O12 Plattegrond van de Ommerschans met omgeving.
1764 1 blad
Schaal 1:2.304

O13 Plattegrond van de Ommerschans met het ein ten noorden, oosten en zuiden van 
de schans.
1770 1 blad
Schaal 1:4.896

OOLTGENSPLAAT

OOLTGENSPLAAT

O16 Kaart van de geprojecteerde en reeds ten uitvoer gebrachte versterkingen rond het 
dorp en omliggende polders.
eind 18e eeuw 1 blad

O17-O17b Plattegrond van het fort Prins Frederik ("Duquesne").
begin 19e eeuw 3 bladen
Schaal 1:500
O17b (1e blad) "Croquis servant à déterminer le commandement du 

rempart du fort Duquesne sur les digues environnantes."
Oude nummers: Plans van Vestingen O14 / F no. 3.
2 (2e blad) Doorsneden.

O17 (2e blad) variant op O17b met twee profielen en 
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potloodaantekeningen
Oude nummers: Plans van Vestingen O14.

O17a (3e blad) Toisé de la surface plane occupée par le fort Duquesne.
Oude nummers: Plans van Vestingen O14 / F no. 1.

O18 Plattegrond van de aanleg van de kustbatterij en retranchement op het eiland van 
Overflackkee.
begin 19e eeuw 1 blad
Schaal 1:2.880

OUDENBOSCH

OUDENBOSCH

O34 Plattegrond van de vestingwerken ten noorden, oosten en zuiden van Oudenbosch 
met omringend terrein.
1747 1 blad

O35 Plattegrond van het fort bij Standdaarbuiten, naar ontwerp van generaal van 
Burmania.
18e eeuw 1 blad
Schaal 1:1.872

O36 Plattegrond van een fort bij Standdaarbuiten, naar een ontwerp van generaal Van 
Burmania.
18e eeuw 1 blad
Schaal 1:1.296

O37-O37a Plattegrond van de vestingwerken nabij Standaarbuiten.
18e eeuw 2 bladen
Schaal 1:1.440
Met kopie.
O37 ---
O37a ---

OUDEWATER

OUDEWATER

O40 Plattegrond van een ontwerp ter verbetering van de vestingwerken,
17e eeuw 1 blad

O41 Plattegrond van de fortificatiewerken met stratennet van Oudewater, met 
omliggend terrein.
1723 1 blad
Schaal 1:5.760

O41a Plattegrond van de vestingwerken met omliggend terrein.
1723 1 blad

O42 Plattegrond van Oudewater, betreffende een ontwerp van bevestiging van het 
aanvalsfront aan de zuid-oost-zijde.
1770 1 blad
Schaal 1:2.880
"Geformeerd onder de directie van de contra-rolleur-generaal Van de Graaff, waarop door deze ook 
gebracht is een idee hoe het front van attaque zou kunnen worden versterkt."

O43-O43b Plattegrond met vestingwerken en het omringend terrein.
1774 3 bladen
Schaal 1:2.880 
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O43 Plattegrond met vestingwerken en het omringend terrein.
O43a Kopie

Ontbreekt
O43b Kopie

O44 Schetskaart van een gedeelte afgegraven en nog af te graven uiterdijk-land, 
gelegen buiten de vesting in de zogenaamde Galgkade.
1776 1 blad

O45 Plattegrond van de vestingwerken met omgeving.
18e eeuw 1 blad
Schaal 1:4.608

O46 Plattegrond van de vestingwerken en omgeving van Oudewater.
18e eeuw 1 blad

O47 Plattegrond van Oudewater, vestingwerken en omringend terrein. Kopie, 
vervaardigd in 1811 van een oorspronkelijk in 1778 door de ing. A.J. de Bock 
getekend plan.
1811 1 blad
Schaal 1:2.880

O60 Vesting Ommen.
PHILIPPINE

PHILIPPINE

P25 Plattegrond van het Maurits Fort tussen Ter Neuzen en Philippine met omgeving.
17e eeuw 1 blad
Schaal 1:1.440

P26 Plattegrond van de vestingwerken, stad en omgeving.
1656 1 blad
Schaal 1:1.600

P27 Plattegrond van vestingwerken en omgeving.
1747 1 blad
Schaal 1:3.600

P28 Plattegrond van de geprojecteerde werken.
1749 1 blad
Schaal 1:1.728

P29 Plattegrond van de vesting met het inundatieterrein waarop ten zuiden en westen 
daarvan de belegering van de fransen in 1747 is aangegeven.
1749 1 blad
Schaal 1:3.600

P30 Plattegrond van de vesting met een ontwerp tot versterking van de vesting. .
1759 1 blad
Schaal 1:3.600
Kopie.
Oorspronkelijk in 1749 opgenomen en getekend door de ing. J.B. van Imbijze van Batenburg; 
gekopieerd door de ing. L.W. van Oosterzee in 1759.

P31-P31a Plattegrond van Philippine met de nieuw geprojecteerde werken en het ontwerp tot
bevestiging van de toegangen op de zeedijken.
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1750 1 blad
Schaal 1:1.800
P31 ---
P31a ---

P32 Plattegrond van de vestingwerken, militaire gebouwen en omgeving.
ca. 1750 1 blad
Schaal 1:3.600

P33-P33a Plattegrond van de vesting met omringend terrein.
1754 1 blad
Schaal 1:3.600
Met kopie.
P33 ---
P33a ---

P34 Bestek en plattegrond van het oostelijke gedeelte, aanbesteed volgens resolutie 
van 26 februari 1756. Ontworpen door de luit.-kolonel-directeur van fortificatiën C. 
de Haan.
1757 1 blad
Schaal 1:1.440

P35 Bestek en plattegrond van het westelijke gedeelte van Philippijne, met de nieuwe 
geprojecteerde werken,volgens bijbehorend bestek. Ontworpen door de luit.- 
kolonel-directeur van fortificatiën C. de Haan.
1757 1 blad
Schaal 1:1.440
Bijlage bij 'bestek en de conditiën', ondertekend Philippine 15 april 1757 door kapitein-ing. L.M. van 
Oosterzee.

P36 Plattegrond met de nieuwe werken ter defensie van de toegang op de zeedijk 
aangelegd anno 1756 en 1757.
1757 1 blad
Schaal 1:1.803
Aangehecht een "explicatie tot de nieuwe gemaakte werken".

P37 Plattegrond van de vesting waarop het te inunderen terrein ten westen, zuiden en 
oosten van de vesting is aangeduid.
1761 1 blad
Schaal 1:2.880

P38 Plattegrond van de vesting waarop het te inunderen terrein ten zuiden en ten 
westen van de vesting is aangeduid.
1761 1 blad
Schaal 1:2.880

P39 Plattegrond van de vesting waarop het te inunderen terrein ten zuiden en ten 
westen van de vesting is aangeduid.
1762 1 blad

P40 Plattegrond van de vesting waarop het te inunderen terrein gelegen ten zuiden en 
ten westen van de vesting is aangegeven.
ca. 1760-1770 1 blad
Schaal 1:5.760

P41 kaart getiteld "Philippine met de onderhorige schorren en polderlanden. waarop 
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het te inunderen terrein zuidelijk en westelijk is aangegeven".
1774 1 blad
Schaal 1:8.640

P42-P42a Plattegrond van de vestingwerken en omgeving volgens de toestand in het jaar 
1774.
1774-1784 2 bladen
Schaal 1:2.880
Met kopie.
P42 ---
P42a ---

P43 Plattegrond van Philippine met de nieuw geprojecteerde vestingwerken 
betreffende een ontwerp tot bevestiging van de toegangen op de zeedijken.
18e eeuw 1 blad
Schaal 1:1.728

P44 Plattegrond van de vestingwerken en omgeving.
18e eeuw 1 blad
Schaal 1:4.320

P45 Plattegrond van de vesting en stad met terrein ten westen en noord-westen
1803 1 blad
Schaal 1:2.880

P46-P46e Ontwerp ter versterking van de vesting franse tekst.
1809 5 bladen
Schalen 1:5.000, 1:1.000, 1:200
P46 (1e blad) "La communication de Philippine avec le Pays d'Axel." De 

vesting met ontwerp tot versterking van omringend terrein, vooral 
noordelijk van het Maurits-fort, met de verbindingsweg naar Axel en
Brakman. Le 8 Décembre 1809.

P46a (1e blad) Kopie.
Niet raadpleegbaar

P46b (2e blad) De vesting met ontwerp ter versterking zonder omgeving.
P46c (2e blad) Kopie.
P46d (3e blad) Ontwerp van het fort aan te leggen in de Vogelpolder.
P46e (4e en 5e blad) Doorsneden.

P47 Plattegrond van de vesting en stad met omgeving.
1809 1 blad
Schaal 1:1.000

P48-P48b Plattegrond met doorsneden, zoals deze vesting was in 1809.
1809 5 bladen
Schalen, 1:1.000, 1:200, 1:2.880
P48 (1e blad) De vestingwerken en de militaire gebouwen in de stad zijn 

in detail aangegeven.
P48a (2e blad) Plattegrond van de zeedijk en nieuwe werken.
P48b (3e, 4e en 5e blad) Doorsneden.

PURMEREND

PURMEREND

P50-P60 Plattegronden van posten tussen Purmerend en Monnikendam.
[1800] bladen
Verschillende schalen
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Genummerd 1 t/m 19.

P50-P50b Buitenste of derde batterij te Munnikkendam. Nr. 1
P50 Buitenste of derde batterij te Munnikkendam. Nr. 1
P50a Kopie
P50b Kopie

P51 Batterij aan de buitenzijde van de Zeedijk ten noorden van 
Monnikkendam. Nr. 2. (ca. 1800)

P51a-P51b Nr. 2A Kopie.
P51a ---
P51b ---

P52 Batterij voor de weg naar Edam.
Nr. 3

P52a-P52b Nr. 3A/B Kopieën.
P52a ---
P52b ---

P53 Batterij ten zuiden van Monnikkendam. (ca. 1800)
Nr . 4

P53a-P53b Nr. 4A/B
Kopie.
P53a ---
P53b ---

P54 Batterij op de Purmerdijk bij Monnikkendam. (ca. 1800)
Nr. 5.

P54a-P54b Nr. 5A/B Kopie.
P54a ---
P54b ---

P55 Batterij op de Purmerdijk bij de Watermolen (1800)
Nr. 6.

P55a-P55b Nr. 6A Kopie.
P55a ---
P55b ---

P56 Batterij rechts van de Beemsterpoort.
Nr. 7.

P56a-P56b Nr. 7A/B Kopie.
P56a ---
P56b ---

P57 Batterij voor de Beemsterpoort.
Nr. 8

P57a-P57b Nr. 8A/B Kopie.
P57a ---
P57b ---

P58 Batterij op de Beemster Dijk links van de Beemsterpoort. (1800)
Nr. 9

P58a-P58b Nr. 9A/B Kopie.
P58a ---
P58b ---

P59 Posten te Knollendam, op de Alkmaarse Vaart; op de Vaart van de 
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Spijkerboor; emplacement voor een stuk, gedirigeerd op de 
oostelijke kadijk van de Alkmaarse Vaart voor Knollendam.
Nr. 10

P59a-P59b Nr. 10A/B Kopie.
P59a ---
P59b ---

P60 Diverse schetsen van posten nabij Purmerend en Monnickendam. ca.
1800, 9 bladen
bevat:
1. Nr. 11 buitenste of derde batterij ten noorden van Monnickendam.
2. Nr. 12 batterij ten zuiden van Monnickendam.
3. Nr. 13 batterij op de ringdijk van de Purmer.
4. Nr. 14 plan van de batterij op de Beemster Dijk links van de Beemsterpoort.
5. Nr. 15 batterij op de Purmerdijk bij de Watermolen de Weer. 6.
Nr. 16 batterij op de Zanddijk buiten de Beemsterpoort.
7. Nr. 17 batterij aan de buitenzijde van de Zeedijk ten noorden van 
Monnikkendam.
8. Nr. 18 batterijen aan de Zaan bij Knollendam.
9. Nr. 19 batterij voor de weg naar Edam.

P61 Plattegronden van de batterijen op de Beemster en Purmer-Ringdijken nabij 
Purmerend en Monnickendam.
1800 4 bladen
bevat:
1. (20) Plattegrond van de Beemster Ringdijk vóór de brug naar Purmerend.
2. (21) Schetstekening van de Beemster Ringdijk voor Purmerend met de batterij vóór de brug naar 
Purmerend.
3. (22) Schetstekening van de Purmer-Ringdijk nabij Monnickendam.
4. (23) Schetstekening van de Purmerdijk nabij Purmerend.

ROERMOND

ROERMOND

R2 Plattegrond van de vestingwerken.
17e eeuw 1 blad
Schaal 1:6.336

R3 Plankaart tot bevestiging van de stad.
aanvang 19e eeuw 1 blad
Schaal 1:5.000

ROTTERDAM

ROTTERDAM

R5 Plattegrond van Delfshaven met een gedeelte van de Heerlijkheid Schoonderloo.
1759 1 blad
Schaal 1:1.296

R6-R6a4 Nieuwe plattegrond van de stad. Gemeten en getekend in de jaren 1796 en 1797 
door A. Munro, "Fabriek en landmeter van Schieland".
1800 2 bladen
Kopergravure.
Schaal 1:1.440
Met kopie.
R6 ---
R6a1 ---
R6a2 ---
R6a3 ---
R6a4 ---
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ROZENBURG

ROZENBURG

R12-R12d Plankaarten van een kustbatterij op het eiland Rozenburg bij Brielle ter verdediging 
van de Maasmond.
1811 5 bladen
Schalen 1:400, 1:200
Bijlage, kostenberekening, ontbreekt.
R12 (1e blad) Plattegrond en doorsnede.
R12a (1e blad) Kopie.
R12b (1e blad) Kopie.
R12c (2e blad) Situatieplan van het eiland Rozenburg met de ontworpen 

batterij, Den Briel en Oostvoorne, de batterij de Stenen Baak en 
batterij nr. 1 bij Den Briel.

R12d (2e blad) Kopie.
SAS VAN GENT

SAS VAN GENT

S1-S1d Plattegronden van ontwerpen voor de verbetering van de vestingwerken.
1680 5 bladen
S1 (1e blad) Ontwerp tot verbetering van de vestingwerken.

Schaal 1:3.456
S1a (2e blad) Het Sas van Gent.

Schaal 1:3.456
S1b (3e blad) Ontwerptekening tot verbetering van de vestingwerken 

met stratennet van de stad en matenaanduiding.
Schaal 1:3.456

S1c (4e blad) "Plaen de Sas de Ghent."
Schaal 1:3.456

S1d (5e blad) "Plan et concept de Sas Ghent."
Schalen 1:2.010, 1:502

S2 Plattegrond van de vestingwerken met een ontwerp ter verbetering van die werken.
1680 1 blad
Schalen 1:2.010, 1:502

S3 Plattegrond van de vestingwerken met een ontwerp ter verbetering van die werken.
1680 1 blad
Schalen 1:2.010, 1:502

S4 Plattegrond van een van de bastions Orange.
1680 1 blad
Schalen 1:2.010, 1:502

S5 Plattegrond van een gedeelte van Sas van Gent, van de bastions Zeelandia, 
Generaliteit en Orange waarop de verdeling van visrechten in de gracht tussen 
personen.
ca. 1680 1 blad
Schalen 1:2.010, 1:502

S6 Plattegrond van het Sas van Gent, met de verbeteringen aan oude en nieuwe 
vestingwerken aangebracht of aan te brengen.
1692 1 blad
Schaal 1:2.016

S7 Plattegrond met de vestingwerken waarop een ontwerp ter versterking van de 
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vesting is aangegeven.
1694 1 blad
 Schaal 1:2.448

S8 Plattegrond van vestingen stad met omringend terrein, waarop het fort St. 
Anthonie is aangegeven.
eind 17e eeuw 1 blad
Schaal 1:2.160

S9 Plattegrond van de vesting, met project tot versterking van de bestaande vesting.
17e eeuw 1 blad
Schaal 1:2.010

S10 Plattegrond van de vestingwerken waar op een ontwerp tot verbetering is 
aangegeven.
17e eeuw 1 blad
Schaal 1:2.010

S11 Plattegrond van de "nieuwe bolwerken tot Sas van Gent, waar aan begonnen is in 
de maand augustus 1699, en: copie-project om te redresseren het fatsoen van de 
nieuwe bolwerken bij de Tandt leggende tot Sas van Genth en de tegelijk om de 
flanken te mogen krom maken."
Kopie begin 18e eeuw 1 blad
Schaal 1:1.296

S12 Plattegrond van de vestingwerken en directe omgeving.
begin 18e eeuw 1 blad
Schaal 1:1.440

S13 Plattegrond van de vestingwerken, waarop het fort St. Anthonie ten zuiden van de 
vesting de ontwerpen tot bevestiging van de toegangen op de dijken zijn 
aangegeven.
begin 18e eeuw 1 blad

S14 Plantekening van een "Project om het zwakke gedeelte van Sas-van-Gent te 
versterken met een bemuurde tenaille, te maken tussen de bastions Coehoorn en 
Fassij, ook diende de kapitale wal van dit front verhoogd en verzwaard te worden."
begin 18e eeuw 1 blad
Schaal 1:1.584

S15 Plattegrond van de vestingwerken met omliggend terrein, waarop het fort St. 
Anthonie en het geslechte fort Leopold in West- Vlaanderen is aangegeven.
1722 1 blad
Schaal 1:2.880

S16 Plattegrond van een gedeelte van het Sas van Gent, getiteld " Project van Sas van 
Gent wegens de doorgebroken beren aldaar." Met het gedeelte van de 
vestingwerken vanaf bastion Coehoorn en voorgelegen terrein.
1736 1 blad
Schaal 1:2.736

S17 Plattegrond van de vestingwerken en omliggend terrein, waarop het fort St. 
Anthonie en het fort Leopold in West-Vlaanderen is aangegeven.
18e eeuw 1 blad
Schaal 1:150
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S18-S18a Plattegrond van het Sas van Gent waarop het fort St. Anthonie en het vervallen fort 
Leopold in West-Vlaanderen en de belegering van de fransen in 1747 is aangegeven.
1750 2 bladen
Schaal 1:1.440
Met kopie.
S18 ---
S18a ---

S19 Plattegrond van de vestingwerken en directe omgeving.
1754 1 blad
Schaal 1:2.880
Volgens een op de kaart gestelde aantekening heeft dit plan toebehoord aan de kapitein-ingenieur 
F.S. de Veije.

S20-S20a Plattegrond van ontwerp tot versterking van de vestingwerken.

Schalen 1:2.016, 1:1296
1763
2 bladen
S20 (1e blad) Concept plan om Sas van Gent te versterken naar een 

ontwerp van de generaal Menno van Coehoorn.
Kopie.

S20a (2e blad) "Prosiet om te redresseren het fazoon van het nieuwe 
bolwerk bij de tantligging tot Sass van Gent en om de flanken te 
mogen krom maken" Kopie naar een ontwerp van de generaal 
Menno van Coehoorn.

S21 Plattegrond van de vestingwerken, waarop het fort St. Anthonie en de in 1763 en 
1764 nieuw aangelegde werken zijn aangegeven.
1764 1 blad
Schaal 1:5.760

S22 Plattegrond van de vestingwerken en de naaste omgeving.
Schaal 1:2.880

S22a-S22b Met Kopieën op schaal 1:1.440.
1778 3 bladen
S22a ---
S22b ---

S23-S23a Kaart voor verdediging van de Nieuwe Zeedijk bij de Zwarte Hoek.
18e eeuw 4 bladen
S23 (1e blad) Defensieplan van de Nieuwe Zeedijk achter de sluizen van 

de Zwarte Hoek.
S23a (2e blad) Situatieplan, waarop het terrein om de sluizen bij de 

Zwarte Hoek is afgebeeld. (2e blad) Eerste defensieplan van de 
Nieuwe Zeedijk. (4e blad) Tweede defensieplan van de Nieuwe 
Zeedijk.
Ontbreekt

S24 Defensieplan van de Nieuwe Zeedijk door het sassegat achter de inundatiesluis 
voor het vervallen Hoornwerk 't Pas.
18e eeuw 1 blad

S25 Plattegrond van het oostelijke gedeelte van de fortificatiën, waarop de nieuwe dam
door het sassegat met de inundatiesluizen en het fortificatiewerk is getekend 18e 
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eeuw
1 blad

S26 Plattegronden en twee doorsneden van het nieuw te maken hoornwerk in plaats 
van Lunet Amelia.
18e eeuw 1 blad

S27 Plattegrond van de vestingwerken, waarop het fort St. Anthonie ten zuiden van de 
vesting en het fort Leopold in West-Vlaanderen.
18e eeuw 1 blad
Schaal 1:5.760

S28 Plattegronden en vier doorsneden van de fundamenten van het bastion Orange, 
met het fundament van de sluis gemaakt aan de keel van dit bastion.
18e eeuw 1 blad
Schalen 1:2.016, 1:72

S29 Plattegrond van het fort St. Antony, ten zuiden van Sas van Gent.
18e eeuw 1 blad
Schaal 1:2.880

S31 Plattegronden en doorsneden van waterkeringen (dammen) en profielmuren, 
voornamelijk betreffende het bastion de Fascy (of de Vassy).
1802-1806 5 bladen
Schalen 1:5.000, 1:2.500, 1:400, 1:250, 1:200
De bijbehorende bijlage ontbreekt: "Aanmerking op het grote plan van de vesting en omgeving van 
het Sas van Gent" door de kapitein-ingenieur Erpenbeek.
Bevat:
1. Plattegronden en doorsneden van de stenen beer (1802) "Place de Sas-de-Gend."
2. Plattegrond en doorsnede stenen beer.
3. Plattegrond en doorsneden van de herstelling van de beer.
4. Doorsneden betreffende "batardeaux" de waterkering vóór het bastion de Fascy.
5. Plattegrond en doorsneden van een hek, rechter face van het bastion de Fascy. Schalen van 1:200 -
1:5.000

S33 "Plan du Sas de Gand." Vestingwerken en stad en directe omgeving.
Schalen 1: 5.000, 1:2.500, 1:400, 1:250, 1:200
ca. 1810
1 blad

S34-S34c Plattegrond en doorsnede van het Hoornwerk Amelie.
1811 2 bladen
Schalen 1:5.000, 1:2.500, 1:400, 1:250, 1:200
S34 (1e blad) Een plan en twee doorsneden van het Hoornwerk "Amelie"
S34a (1e blad) Kopie.
S34b (1e blad) Kopie.
S34c (2e blad) Plattegrond en twee doorsneden.

S35 Plattegrond en doorsneden van herstelling en verbetering aan dijken en kaden rond
Sas van Gent.
1812 3 bladen
Schalen 1:5.000, 1:2.500, 1:400, 1:250, 1:200
Bevat:
1. Plattegrond herstel van kademuur van het havenbassin bij de sluizen aan de ingang van het kanaal
van Sas van Gent.
2. Plattegrond van het glacis en zeedijk tegenover het bastion "Facy".
3. "Plan du vercorting à construire entre le Sas de Gend et la Digue du Poel."
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SCHAGEN

SCHAGEN

S37-S70 Plattegronden en afbeeldingen van posten aangelegd door Engelse legertroepen in 
de omgeving van Schagen bij de invasie Noord-Holland in 1799.
1799 34 bladen
Schaal 1:720
S37 Engels retranchement op de samenkomst van de Zijper- en 

Wieringerwaards Dijken. Ag nr.9a).
S38 Engels retranchement op de Slijkerdijk voor de Oude Sluis.
S39 Engelse batterij op de Wieringerwaards Zeedijk aan de Oude Sluis. 

Ag nr. 9(c).
S40 Engelse batterij op de Wieringerwaardsdijk achter de Mieldijk. Ag nr. 

9(d).
S41 Engels epaulement in het gehucht de Kreijlten westen van Kolhorn. 

Ag nr. 9(e).
S42 Engels retranchement op de Zeedijk achter Colhorn. Ag nr. 9(f).
S43 Engels retranchement te Colhorn. Ag nr. 9(g).
S44 Hollandse batterij circa 250 roeden van Colhorn. Ag nr. 9(h). Niet 

door de Engel sen aangelegd .
S45 Hollandse emplacementen op de Zeedijk naar Colhorn en voor de 

Molenkolk op de dijk. Ag nr. 9(i).niet door de Engelsen aangelegd 
(S45).

S46 Engelse batterij op de Zeedijk voor Petten. Ag nr. 9(A).
S47 Engelse batterij op het verzamelpunt van de Dromer- en 

Zijperdijken. Ag nr. 9(B).
S48 Engelse batterij op de Zijperdijk voor de Belkemer weg. Ag nr. 9(C).
S49 Engelse batterij achter de Slaperdijk op de Zijperdijk. Ag nr. 9(D).
S50 Engelse batterij op de Zijperdijk achter de Harriger weg. Ag nr. 9(E).
S51 Engelse batterijen op de Zijper Dijk bij de Zijper Sluis. Ag nr. 9(F).
S52 Engelse batterij aan de Nieuwe Sloot voor de Zijper Sluis. Ag nr. 9(G).
S53 Engelse batterij op de Zijperdijk achter Krabbendam. Ag nr. 9(H).
S54 Engelse emplacementen op de Zijperdijk links van Eenigen burg. Ag 

nr. 9(I).
S55 Engels retranchement voor het linkergedeelte van Eenigen burg. Ag 

nr. 9(J).
S56 Engelse emplacementen op de Zijperdijktussen Eenigenburg en St. 

Maarten. Ag nr. 9(L).
S57 Engelse retranchementen om St. Maarten. Ag nr. 9(M).
S58 Engelse retranchementen in St. Maarten en op de Valcooger dijk. Ag 

nr. 9(N).
S59 Engels epaulement op de afloop van de Valcooger Dijk naar Valcoog.

Ag nr. 9(O).
S60 Engels epaulement op de dijk links van Valcoog. Ag nr. 9(P).
S61 Engels retranchementen voor Valcoog. Ag nr. 9(Q).
S62 Engelse epaulementen op de Zijperdijk achter de Valcooger Dijk. Ag 

nr. 9(R).
S63 Engelse emplacementen op de Zijperdijk aan de aflopen naar 

Schagen en Schagerbrug. Ag nr. 9(S).
S64 Engelse emplacementen op de Zijperdijk aan de Keijns ten noorden 

van Schagen. Ag nr. 9(T).
S65 Engels retranchement te 's Jaarsdorp en aan de Meelmolen
S66 Engels retranchement te Avendorp onder Schagen. Ag nr. 9(V).
S67 Engels epaulement te 't Jallewal onder Schagen. Ag nr. 9(W).
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S68 Engels epaulement voor Dorpe aan het einde van Schagen. Ag nr. 
9(X).

S69 Engels retranchement achter de weg naar Grootewal onder Schagen.
Ag nr. 9(Y).

S70 Engels retranchement voor de Hoep. Ag nr. 9(Z).
SCHARENDIJKE

SCHARENDIJKE

S71 Plattegrond van Batterie du Rippart, op het eiland Schouwen westelijk van 
Brouwershaven.
1811 1 blad
Schaal 1:500

S72 "Plan de la batterie dite du Rippart, établie sur les dunes", op het eiland Schouwen 
westelijk van Brouwershaven.
1811 1 blad
Schaal 1:500

SCHENKENSCHANS

SCHENKENSCHANS

S73 (bij Lobith) Plattegrond van een ontwerp betreffende de bouw van het fort.
17e eeuw 1 blad
Schaal 1:3.456

S73a (bij Lobith) Kopie. (17e eeuw).
Schaal 1:3.456

SCHOONHOVEN

SCHOONHOVEN

S77 Plattegrond van Schoonhoven en Nieuwpoort met vestingen en omringend terrein.
1727 1 blad
Schaal 1:5.760

S78 Plattegrond van de vestingen Schoonhoven en Nieuwpoort met omliggend terrein, 
waarop is aangegeven de grens tussen de provinciën Zuid-Holland en Utrecht.
1772 1 blad
Schaal 1:2.880

S78a Kopie. (1772).
Schaal 1:2.880

S79 Plattegrond van de vesting.
eind 18e eeuw 1 blad

SLUIS

SLUIS

S80 Plattegrond van de vestingwerken ten noorden en westen van de stad met het 
kasteel.
1682 1 blad
Schaal 1:1.440

S81 Plattegrond van de vestingwerken met omliggend terrein, ten zuiden van de 
vesting, waarop het fort St. Donas.
17e eeuw 1 blad
Schaal 1:5.184
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S82 Plattegrond van de vestingwerken met omliggend terrein, waarop het fort St. 
Donas.
ca. 1720 1 blad
Schaal 1:5.760
Op perkament.

S83 Plattegrond van de vestingwerken met omliggend terrein, waarop het fort St. 
Donas.
1733 1 blad
Schaal 1:5.760

S84 Plattegrond van de vestingwerken in Vlaanderen en omliggend terrein, waarop het 
fort St. Donas.
1745 1 blad
Schaal 1:5.760

S85 Plattegrond van het fort St. Donaas en omliggend terrein.
1745 1 blad
Schaal 1:2.736

S86 Plattegrond van het fort St. Donaas met omliggend terrein.
1745 1 blad
Op perkament.

S86a Plattegrond van het fort St. Donaas met omliggend terrein.
1745 1 blad

S86b Plattegrond van het fort St. Donaas met omliggend terrein.
1746 1 blad

S87 Plattegrond van Sluis en onderhorige forten met de nieuwe werken tot anno 1749.
[1749] 1 blad
Schaal 1:5.760

S88 Plattegrond van de vestingwerken en omgeving, waarop het fort St. Donas.
18e eeuw 1 blad
Schaal 1:5.760

S89 Plattegrond van de vestingwerken met omliggend terrein, waarop het fort St. 
Donas.
18e eeuw 1 blad
Schaal 1:2.736

S90 Plattegrond van de vesting en stad met omliggend terrein, waarop het fort St. 
Donas.
18e eeuw 1 blad
Schaal 1:2.880
Niet raadpleegbaar

S91 Plattegrond van Sluis in Vlaanderen, vestingwerken met omliggend terrein, waarop 
het fort St. Donaas.
[1750] 1 blad
Schaal 1:5.760

S92 Plattegrond van de vestingwerken en een groot stuk omringend terrein waarop het 
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fort St. Donaas. Op order van de directeur van de fortificatie De Haan, in 1753 en 
1754.
1754 1 blad
Schaal 1:2.880
Niet raadpleegbaar

S93 Situatiekaart van de stad Sluis in Vlaanderen met de omliggende polders in 1762.
1790 1 blad
Schaal 1:10.080
kopie.

S94-S94a Plattegrond van de "stad Sluijs in Vlaanderen met de beide passen, onderhorige 
posten, omliggende polders en situatie, zoals dezelve was in 1771."
1780 2 bladen
Schaal 1:5.760
Met kopie.
S94 ---
S94a ---

S95 Plattegronden van de vestingwerken van de stad.
1773 1 blad
Schaal 1:5.760

S96 Plattegrond van de vestingwerken van de stad in Vlaanderen en omliggend terrein, 
waarop het fort St. Donas.
1774 1 blad
Schaal 1:5.760

S97 Plattegrond van de vesting met omliggend terrein waarop het fort St. Donas.
18e eeuw 1 blad
Schaal 1:5.760

S98 Plattegrond getiteld "Plane super fycium Sluysae" De vestingwerken en directe 
omgeving.
1793 1 blad
Schaal 1:3.744

S99 Kaart van de vestingwerken en directe omgeving, waarop de belegering door de 
fransen in augustus 1794 is aangegeven.
1794 1 blad
Schaal 1:7.200

S100 Kaart van de vestingwerken met omliggend terrein, waarop het fort St. Donas.
18e eeuw 1 blad
Schaal 1:48.986

S101 Plattegronden en doorsneden van een gedeelte van de stad in Vlaanderen, aan de 
oostkant, met de nieuw geprojecteerde werken en de stenen beer en toebehorende
aansluitmuren.
18e eeuw 1 blad
Schalen 1:2.880, 1:240

S102 Plattegrond van de vestingwerken en directe omgeving.
18e eeuw 1 blad

S103 Plattegrond van de vestingwerken met terrein rond het fort St. Donas.
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18e eeuw 1 blad

S104 Kaart "van de schorren gelegen voor de Krinkeldijk buiten Sluijs in Vlaanderen met 
het project ter bedijking [...] ter verbetering van de fortificatiën aan het Kleine Pas 
en het leggen van andere werken achter het kasteel, alles ter defensie van de 
gemelde nieuwe dijken."
eind 18e eeuw 1 blad
Schaal 1:2.880

S105 Kaart van de situatie rond de stad Sluijs in Vlaanderen, "waarop gebracht is het 
project van betrageling voor een kleine inundatie ten westen van die stad." eind 18e
eeuw

1 blad
Schaal 1:23.040

S106 Plattegrond van het fort St. Donas.
begin 19e eeuw 1 blad

S107 Doorsneden.
1811 9 bladen
Ontbreekt
Bevat:
1. "Plan et élevation de la porte d'Ardenbourg (1794)."
2. "Plan et profil de la poterne entre les bastions (nr.3) FG."
3. "Plan et profil de la poterne entre les bastions BC."
4. "Plan et profil de la poterne entre les bastions LM."
5. "Plan et profil de la porte d'eau entre les bastions CE."
6. Doorsneden (1794).
7. "Plan et profil de la poterne située desus le bastion M."
8. "Profils." 1811.
9. "Plan et profils de 3 bastions de la place de l'Ecluse, sont l'exécution (est) ordonné pendant l'année
1811."

S108 Plattegrond van de vestingwerken waarop aangeduid is welke gedeelten van de 
vestingwerken hersteld dienen te worden.
1800 1 blad

S109 Plattegrond van de vestingwerken en directe omgeving waarop aangeduid zijn de 
gedeelten van de vestingwerken die hersteld dienen te worden.
1803 1 blad

S110 Plattegronden van de verbetering van het noordelijk en westelijk gedeelte van de 
vestingwerken.

6 bladen
Ontbreekt
Bijlagen: 1. Uittreksel van een minuut,berustend bij de directie van de domeinen,inzake concessies 
van terreinen nabij Sluis, in de franse taal 1806; 2. Uittreksel uit de resoluties van de Raad van State 2
juni 1775 betreffende gronden nabij Sluis. Voor copie conform ondertekend: Oostburg, 23 oktober 
1806 door de kapitein van de genie Bormans.
Bevat:
1. "Partie de la carte topographique du Swin,1806."
2. "Partie du plan de la place de l'Ecluse du côte du Swin."
3. "Partie du plan de place de l'Ecluse 1807."
4. Plattegrond van het noordelijk en westelijk gedeelte van Sluis. Kopie. 1807.

S111 Kaart voor verbetering van de vestingwerken met bijbehorende doorsneden.
1795-1812 19 bladen
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Bevat:
1. "Plan des fortifications de la place de l'Ecluse." De vestingwerken zonder stratennet van de stad en 
zonder naaste omgeving. 1810: le lieutenant au corps impérial du génie Drumel.
2. Zelfde als 1e blad. Tekening van een ontwerp tot verbetering.
3. Kopie van het 2e blad.
4. Kopie van het 2e blad, echter met een tweede ontwerp tot verbetering op het plan getekend.
5-19. Verzameling doorsneden betreffende de bladen 1-4.

S112 Plattegrond van ontwerpen tot verbetering van de vestingwerken.
1795-1812 6 bladen
Ontbreekt
Bevat:
1. Plattegrond van de vestingwerken met ontwerp tot verbetering en omliggend terrein, ten zuid-
westen van Sluis, 1812.
2. Kopie van 1e blad.
3. Kopie van 1e blad, echter zonder omliggend terrein.
4. Ontwerp tot verbetering van de vestingwerken, afwijkend van de ontwerpen op de 1e t/m 3e 
bladen.
5. Ontwerp tot verbetering van de vestingwerken, afwijkend van de voorgaanden.
6. Plattegrond van de vestingwerken en directe omgeving en met een ontwerp tot verbetering van 
het zuid-westelijk gedeelte.

S113 Plattegrond van het fort Hazegras ten noord-westen van Sluis.
1806 1 blad
Schaal 1:2.000

S114 "Plan de la place d l'Ecluse et de ses environs,pour servir au projet du 
rétablissement de cette place."
1810 1 blad
Schaal 1:5.000

SPRANG

SPRANG

S121 Plattegrond en doorsnede van het project van de Linie voor Sprang, door de 
directeur de Roij 1746, waarop de grens is aangegeven tussen het Generaliteits- en 
het Hollandse grondgebied.
1746 1 blad
Schaal 1:4.032

S122 Plattegrond en doorsnede van het "project ter occupering van het front bij het dorp,
gelegen tussen de 's Bossche en Geertruydenbergse inundatie. "
1748 1 blad
Schaal 1:4.032

S122a-S122g Kopieën van S122 (1748).
S122a ---
S122b ---
S122c ---
S122d ---

Ontbreekt
S122e ---
S122f ---
S122g ---

S123 Plattegrond en doorsnede van ontwerpen geprojecteerde Linie op de hoogte van 
Sprang, ontwerpen van de generaal Van Burmania en van de directeur De Roij.
1748 1 blad
Schaal 1:4.032
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S124 Plattegrond van de Linie voor Sprang door de majoor-ingenieur de Roij.
1755 1 blad
Schaal 1:4.032

S124a-S124b Kopieën (1755).
S124a ---
S124b ---

S125 Plattegrond en profiel van de post op de Capelschen-dijk gelegen, waarop de 
geprojecteerde verhoging en verzwaring van de post is aangegeven.
18e eeuw 1 blad
Schaal 1:3.456

STAMPERSGAT

STAMPERSGAT

S128-S128b Plattegrond van de nieuwe post aan het Stouters Gat, later Stampersgat in westelijk
N-Brabant .
18e eeuw 2 bladen
S128 (1e blad) Plattegrond

Schaal 1:720
S128a (1e blad) Kopie.
S128b (2e blad) Tracée-plan van de post aan het Stouters-Gat.

S129-S129b Plattegrond van een post bij Stampersgat.
18e eeuw 3 bladen
Schalen 1:720, 1:144
S129 (1e blad) Plattegrond van het terrein ter weerszijden van de Mark 

betreffende twee ontwerpen voorposten op afzonderlijke bladen.
S129a (1e blad) Kopie twee ontwerpen.
S129b (2e blad) Profiel van de geprojecteerde werken op de dijken en een 

doorsnede. (3e blad) Profiel van de waterpassingen en doorsneden.

S130-S130b Plankaart van de afdamming van de rivier de Mark aan het Stoutersgat en van een 
verlaat, met de geconcipieerde werken tot dekking en versterking van deze post.
18e eeuw 2 bladen
Schalen 1:3.600, 1:120
S130 (1e blad) Situatieplan aan het Stampersgat met terrein ter 

weerszijden van de Mark en een ontwerp voor de veldversterkingen.
S130a (1e blad) Kopie.
S130b (2e blad) Doorsneden en plattegrond.

S131 Plattegrond van de post aan het Stoutersgat, waarop de aanleg van twee 
gedetacheerde redouten en een batterij zijn aangegeven.
z.j. 1 blad
Schaal 1:1.440

S132 Plattegrond van de "te executeren werken aan het Stouters Gat, later Stampersgat 
genaamd,[...] tot versterking van deze post en tot dekking van het houten verlaat en
de toedamming van de rivier de Dintel."
1786 1 blad
Schaal 1:1.440
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STAVOREN

STAVOREN

S133 Plattegrond van de zeesluis na de verbouwing in 1769.
1769 1 blad
Schaal 1:684

STEENBERGEN

STEENBERGEN

S134 Plattegrond van vestingwerken met noordelijk daarvan gelegen fort Hendrik en 
omliggend terrein.
1735 1 blad
Schaal 1:2.880

S135-S135a Kaart van de stad met de omliggende polders, wegen, dijken, waterlopen, 
inundatiën en fortificatiewerken.
1748 2 bladen
Schaal 1:11.520
Met kopie.
S135 ---
S135a ---

S135b Plattegrond van de stad met omgeving, buitenposten en inundatie zoals deze was 
in 1748.
1748 1 blad

S136 Plattegrond van de vesting en buitenposten met de inundatie aangelegd in 1748.
1748 1 blad
Schalen 1:9.504, 1:1.440

S137 Plattegrond van Steenbergen met buiten posten en inundatiën in 1748 en een 
omliggend terrein, waarop het fort Hendrik.
1777 1 blad

S138-S138a De vesting met de verandering zoals deze in de maand mei 1785 moet opgemaakt 
zijn.
1785 2 bladen
Schaal 1:2.880
S138 (1e blad) De vestingwerken zonder stratennet van de stad en van de 

omgeving slechts enkele toegangswegen.
S138a (2e blad) Plattegrond van de vestingwerken zonder stratennet van 

de stad en van de omgeving slechts enkele toegangswegen. Op dit 
plan staan de peilingcijfers van de gracht aangegeven.

S139 Plattegrond van de stad en omgeving.
1750-1800 1 blad
Schalen 1:18.000, 1:1.440

S141 Plattegrond van vestingwerken en de stad en het omliggend terrein.
18e eeuw 1 blad
Schaal 1:2.880
Op perkament.

S142 Plattegrond van de vestingwerken met het noordelijk daarvan gelegen fort Hendrik 
en omliggend terrein. Franse tekst.
begin 19e eeuw 1 blad
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Schaal 1:2.880
Het plan afkomstig van generaal Hertell.

S143 Plattegrond van het fort Hendrik ten noord-westen van Steenbergen nabij de 
Steenbergse Vliet met omliggend terrein ten oosten en ten zuiden van het fort.
18e eeuw 1 blad
Schaal 1:2.880
Op perkament.

S143a Plattegrond van het fort Hendrik ten noord-westen van Steenbergen nabij de 
Steenbergse Vliet met omliggend terrein, ten oosten en ten zuiden van het fort.
18e eeuw 1 blad

S144 Plattegrond en doorsneden van de post nabij de Oude Landsdijk ten zuiden van 
Steenbergen.
z.j. 1 blad
Schalen 1:18.000, 1:1.440

S145 Plattegrond en doorsneden van de post op de Oude Landsdijk ten zuiden van 
Steenbergen.
z.j. 1 blad
Schalen 1:18.000, 1:1.440

S145a Plattegrond en profiel van de zogenaamde Knol batterij en de batterij op de 
Oudelandsdijk onder Steenbergen.
1748 1 blad
Schalen 1:9.504, 1:1.440
Kopieën van S144 en S145.

S146 Kaart en doorsneden van de post aan de Groenen Dijk ten zuid-oosten van 
Steenbergen.
z.j. 1 blad
Schalen 1:18.000, 1:1.440

S147 Kaart en doorsneden van de post aan de Boom Dijk ten zuid-oosten van 
Steenbergen.
z.j. 1 blad
Schalen 1:18.000, 1:1.440

S147a Kopieën van S146 en S147.

S148-S148a Kaart en doorsneden van de post op de Moerstraatseweg, ten zuid-oosten van 
Steenbergen. Schalen 1:18.000, 1:1.440
z.j. 2 bladen
Schalen 1:9.504, 1:1.440
S148 ---
S148a ---

S149-S149a Plattegrond en doorsneden van de post aan de Blauwe sluis.
z.j. 1 blad
Schalen 1:1.440, 1:144
Met kopie.
S149 ---
S149a ---

S151-S151c Kaart van veldversterkingen, dienende tot dekking van de Blauwe sluis bij 
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Steenbergen.
ca.1750 4 bladen
Schaal 1:2.160
S151 (1e blad) "Project tot dekking van de Blauwe Sluys, gelijk ook om de 

vijand de weg naar Steenbergen te betwisten. "
S151a (2e blad) "Project tot dekking van de Blauwe Sluys en om de vijand 

het aannaderen naar Steenbergen te beletten."
S151b (3e blad) "Project dienende tot dekking van de Blauwe Sluysen en 

om de vijand het aan naderen naar Steenbergen te beletten."
S151c Plattegrond van een gedeelte van de Prins- en Cruyslandse polders 

en Bospolder, met een project van de nodige werken, tot dekking 
van de nieuwgemaakte sluis.

S152 Plattegrond van de uit te voeren werken bij het Lindenbergse Veer op de 
Rosendaalse Vliet, tot versterking van het houten verlaat en de affdamming van de 
Vliet.
18e eeuw 2 bladen
Schalen 1:2.880, 1:120
Ontbreekt
Op een afzonderlijk blad, gehecht aan het hoofdblad, een doorsnede getiteld: profiel van de hoge en
lage flank van het middelste bastion van het fort aan het Lindenbergse Veer.

S153-S153b Plattegronden van de post aan het Lindenbergse Veer, ca. 8 km.oostelijk van 
Steenbergen.
1794 3 bladen
Schaal 1:1.440
S153 (1e blad) Plattegrond van een gedeelte van de nieuwe post aan de 

Gastelse zijde bij het Lindenberger veer op de Rosendaalse Vliet. 
Eerste perceel.

S153a (2e blad) Plattegrond van een gedeelte van de nieuwe post aan de 
Kruijslandse zijde bij het Lindenberger veer op de Rosendaalse Vliet. 
Tweede perceel.

S153b (3e blad) Plattegrond van een gedeelte van de nieuwe post aan de 
Kruislandse zijde bij het Lindenberger veer op de Rosendaalse Vliet. 
Tweede Perceel.
Kopie van S153a

S154 Plattegrond van een aarden fort of schans tot dekking van de sassluis op de rivier 
de Rosendaalse Vliet met de onderaardse logementen, pulvermagazijnen, stenen 
dammen.
1794 1 blad
Het plan geeft een samenvoeging van de tekeningen op de nrs. S153 en S153B.

S155 Plattegrond van de post aan het Lindenbergse Veer, zoals deze door drie 
gedetacheerde werken of redouten zouden kunnen worden gedekt, gesouteheerd 
en gedefendeerd.
18e eeuw 1 blad
Schaal 1:144

S156-S156a Plattegrond en profiel van de post aan het Lindenburgs of Gastelse Veer onder 
Steenbergen.
18e eeuw 2 bladen
Schaal 1:1.440
Met kopie.
S156 ---
S156a ---
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S157 Plattegrond van het retranchement aan het Lindenberger veer.
1794 1 blad

S158-S158a Situatieplan van de Rosendaalse Vliet beneden het Lindenburgs Veer, waarop 
aangegeven twee project-werken ter dekking van die avenue sassluis, Rijsdam en 
kadens voor de generale inundatie. Met drie ontwerpen van posten.
18e eeuw 2 bladen
Schaal 1:720
Met kopie.
S158 ---
S158a ---

STELLENDAM

STELLENDAM

S163 Plattegrond en doorsneden van het eiland Goeree-Overflakkee recht tegenover 
Hellevoetsluis waarop drie verschillende ontwerpen voor een aarden redoute nabij 
het dorp zijn aangegeven.
1811 1 blad
Schalen 1:2.000, 1:200

STEVENSWEERT

STEVENSWEERT

S164 Plattegrond van de vestingwerken, het omliggend terrein.
1722 1 blad
Schaal 1:2.016

S165 Plattegrond van de vestingwerken, en het omliggend terrein.
1734 1 blad
Schaal 1:2.736

S166 Plattegrond van de vestingwerken en omliggend terrein.
1738 1 blad
Schaal 1:2.016

S167 Plattegrond van de vestingwerken van St. Stevensweert en het omliggend terrein.
1766 1 blad
Schaal 1:2.880

S168 Plattegrond van de stad en fortresse.
1769 1 blad
Schaal 1:2.880

S169 Plattegrond van de vestingwerken van St. Stevensweert en omliggend terrein.
1771 1 blad
Schaal 1:2.880

S170 Plattegrond van de vestingwerken, en omliggend terrein.
18e eeuw 1 blad
Schaal 1:2.736

S171 Plattegrond "du Fort de St. Stevens-Waart avec la situation."
ca. 1800 1 blad

S172 Plattegrond en doorsnede van het ontwerp tot verbetering van de vestingwerken.
begin 19e eeuw 1 blad



194 Oorlog / Plans Vestingen 4.OPV

Schaal 1:2.160

S173-S173c De dijk en het kanaal tegenover de vesting.
1807-1808 7 bladen
Schalen 1:100- 1:2.000
S173 (1e blad) "Plan du canal de décharge ouvert dans la prairie de la 

Veuve Houben sur la rive gauche de la Meuse en face du bastion 5 du
fort de Stephensweert" 1807. (2e blad) Kopie, "portion de plan sur les
ouvrages exécutés au fort de Stephensweert pendant l'an 1807."

S173a (3e blad) "Plan de la digue en face du bastion nr. 5 et d'un canal de 
décharge pour la Meuse sur la rive gauche vis-à-vis du même 
bastion."

S173b (4e en 5e blad) Detailtekeningen.
S173c (6e en 7e blad) Detailtekening en doorsneden van de dijk.

Ontbreekt
TEXEL

TEXEL

T1 Situatieplan van de verdediging van het eiland van het dorp Oude Schild met
T1a-T1c het fort en een geprojecteerd retranchement tot dekking van de haven en het 

omliggend terrein. ca. 1780 (1781), 4 bladen
Schaal 1:1.440
Met kopieën.

T2 Plattegrond van het fort ter verdediging van het eiland.
1781 1 blad
Schaal 1:1.440

T3-T3d Plattegronden van ontwerpen tot verbetering van het fort bij het dorp Oude Schild.
eind 18e eeuw 2 bladen
T3 (1e blad) Plattegrond van de schans ten westen van het dorp het 

Oude Schild in de staat zoals zij zich tegenwoordig bevind.
T3a (1e blad) Kopie.
T3b (2e blad) Project plan op welke wijze de oude schans veranderd kan 

worden en in staat worden gesteld een behoorlijke defensie te 
presteren.

T3c-T3d (1e en 2e blad) Kopieën.
T3c ---
T3d ---

T4-T4b Plattegrond van het fort bij het dorp Oude Schild met nabij liggende vestingwerken.
1810-1812 2 bladen
Schaal 1:1.000
T4 (1e blad) "Plan du fort du Texel avec les changements projettés."
T4a (2e blad) "Redoute à l'ouest du fort du Texel".
T4b (3e blad) Lunette à l'est du fort du Texel.

T5 "Plan du fort situé dans l'ile de Texel."
1810 1 blad
Schaal 1:1.388

T6-T6a "Profils du fort situé dans l'Ile de Texel."
1810 2 bladen
Schaal 1:2.880
Met kopie.
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Bijlage: Brief van de "Chef de bataillon, sous-directeur des fortifications", Guardia Texel, 30 oktober 
1812. Ontbreekt.
T6 ---
T6a ---

T7-T7c Ontwerp tot verbetering van het fort bij het dorp Oude Schild met doorsneden.
1810 4 bladen
Schalen 1:1.000, 1:200
T7 (1e blad) Het fort met ontwerp tot verbetering en omliggend terrein; 

franse tekst.
T7a (1e blad) Kopie.
T7b (2e blad) Doorsneden.
T7c (2e blad) Kopie.

T8 Situatieplan van het dorp Oude Schild met vestingwerken en het achtergelegen 
terrein. Met een ontwerp tot verbetering van de vestingwerken.
1810-1811 1 blad
Schaal 1:2.880
Niet raadpleegbaar
Bijlage: een brief van de Minister van Oorlog - Duc de Feltre - Parijs, 21 mei 1811 aan de directeur van 
fortificatiën te Amsterdam.

T8a Situatieplan zonder het ontwerp tot verbetering van de vestingwerken.
1811 1 blad
kopie.

T9-T9a Situatieplan van het dorp Oude Schild met de vestingwerken en omgeving. Met drie
aangehechte bladen, waarop ontwerpen tot verbetering van de vestingwerken.
1811 2 bladen
Schaal 1:2.880
Met kopie.
De bijlagen ontbreken:
1. "état estimatif de la dépense à faire en projets" ondertekend: Texel, 2 december 1811 door 
voormelde officier Guardia.
2. "état estimatif" als boven, ondertekend: Texel, 3 december 1811, als boven, en door de directeur 
van fortificatiën E. Paris.
3. "état estimatif" als boven, gedateerd en Ondertekend als boven.
4. "exposé des ouvrages dont l'exécution paroit devoir renforcer la défense du Texel, ondertekend: 
Texel, 4 december 1811.
T9 ---
T9a ---

T10-T10f Plankaarten van het fort nabij het dorp Oude Schild met de vestingwerken.
1811 8 bladen
Schalen 1:2.880, 1:1.000, 1:100
Bijlage: een "état estimatif de la dépense à faire pour l'achèvement de la redoute et la construction 
de l'Embarcadèrë. Ondertekend: Texel, 2 oktober 1811. Ontbreekt.
T10 (1e blad) "Carte du fort du Texel et de ses environs, comprenant les 

lunette et redoute en construction, avec indication d'un 
embarcadère près de l'écluse de mer".

T10a (2e blad) "Carte du fort du Texel et de ses environs, comprenant les 
lunette et redoute en construction, avec indication d'un 
embarcadère près de l'écluse de mer."

T10b (3e blad) "Plan de la lunette en construction à l'est du fort de Texel.
T10c (4e blad) "Plan d'une redoute pentagonale en construction au de là 

et à l'ouest du fort dans l'ile du Texel."
T10d (5e blad) "Plan de la redoute en construction à l'ouest du fort du 

Texel."
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T10e (6e blad) "Plan d'une redoute pentagonale en construction au de là 
et à l'ouest du fort dans l'ile du Texel."

T10f (7e blad) "Plan de l'embarcadère en avant de l'écluse du fort de 
Texel." (8e blad) "Plans, coupes et élévations d'un pont en 
construction aux redoute et lunette du Texel."

T11 "Plan des terrains relatifs aux dépossessions faites pour la construction de la

T11a-T11b redoute à l'ouest du fort du Texel pendant 1811." Met kopiëen.
1811 3 bladen
T11a ---
T11b ---

T12-T12a "Plan du fort de l'Ile de Texel." Het fort en directe omgeving, franse tekst.
1811 2 bladen
Schaal 1:700
Met kopie.
T12 ---
T12a ---

T13-T13c Plattegrond van de lunette tussen het dorp Oude Schild en het fort.
1811 4 bladen
Schaal 1:1.000
T13 (1e blad) "Plan du terrain pour la lunette en projet à la sortie d'Oude 

Schild vers le fort dans l'Ile du Texel."
T13a (2e blad) "Plan de la lunette en construction à l'est du fort de Texel."
T13b (3e blad) "Plan indicatif des terres occupées ou employées pour la 

construction de la lunette à l'est du fort du Texel en 1811."
T13c (4e blad) "Plan indicatif des terres occupées ou employées pour la 

construction de la lunette à l'est du fort du Texel en 1811."

T14-T14b Plankaarten van een ontwerp tot verbetering van de verdedigingswerken met 
versterking van het fort en tot het plaatsen van andere vestingwerken nabij het 
dorp Oude Schild.
1811 3 bladen
Schalen 1:2.880, 1:1.000
Bijlage: een brief van de Minister van Oorlog Parijs, 6 juli 1811 aan de directeur van de fortificatiën te 
Amsterdam, namens de Minister ondertekend door de kolonel V. Delaux. Ontbreekt.
T14 (1e blad) "Plan du fort du Texel et de ses environs relatif aux projets 

de 1811."
T14a (2e blad) "Carte du fort du Texel et de la lunette d'Oude Schild."
T14b (3e blad) "Plan d'une lunette en projet à la sortie d'Oude Schild, vers 

le fort dans l'ile du Texel."

T15-T15e Plankaart en doorsnede van de haven van Oude Schild met verdedigingswerken.
1811 3 bladen
Schalen 1:1.000, 1:333
T15 (1e blad) "Plan du port et environs, avec les ouvrages défensifs en 

projet pour 1812."
T15a (1e blad) Kopie.
T15b (2e blad) "Levé du port d l'Ile du Texel à l'est du Oude-Schild."
T15c (2e blad) Plattegrond.
T15d (3e blad) "Profils de l'enceinte en projet autour du port."
T15e (3e blad) Kopie.

T16-T16b Plankaarten van het fort bij het dorp Oude Schild met ontwerpen tot verbetering.
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1812 7 bladen
Schaal 1:2.880
De bijlagen: 1. brief van de "chef de bataillon, sous-directeur des fortifications" Guardia 2 augustus 
1812 aan de "kolonel du génie, directeur des fortifications" Paris. (Bij T16A). Ontbreken.
T16 (1e blad) "Carte de l'ancien fort du Texel et de ses environs avec le 

tracé et la situation des nouveaux ouvrages à exécuter cette année 
(1812), comprent de la Batterie en construction sur la digue de mer et
les autres ouvrages extérieurs à terminer."

T16a 2 (2e blad) "Plans, coupes et élévation d'un mur de profil en projet, à 
la gorge de la demi-lune au fort du Texel."

T16b (3e blad) "Tracé adopté par S.M., ordre du 6 avril. Een ontwerp-
verbetering van het fort Erfprins la Salle." (4e blad) Ontwerp tot 
verbetering van het fort. (5e blad) Ontwerp tot verbetering van het 
fort zonder tekst. (6e blad) Detailtekening. (7e blad) Doorsneden.
Ontbreekt

T17-T17a "Plan du fort du Texel avec les ouvrages avancés où sont détaillés les bâtiments et 
constructions quelconques compris dans son rayon kilomètrique."
1812 2 bladen
Schaal 1:2.880
Met kopie.
T17 ---
T17a ---

T18 Plattegrond van het fort met ontwerp tot verbetering en omliggend terrein, waarop
een gedeelte van de geprojecteerde nieuwe weg naar Den Burg voor 1813.
1812 1 blad
Schaal 1:1.000

T19 Situatieplan van het dorp Oude Schild met het fort en overige werken, waarop een 
ontwerp tot verbetering van de fortificatiewerken gepland voor 1813.
1812 1 blad
Schaal 1:3.000

T20 Situatieplan van het dorp Oude Schild met het fort en de overige werken, waarop 
de bewapening van de vestingwerken is aangegeven per 1 oktober 1812.
1812 1 blad
Schaal 1:3.000

T21-T21b Kaart en doorsnede van de Reede van Texel.
1812 5 bladen
Schaal 1:10.000
Bijlagen:
1. brief van de Minister van Marine Parijs, 12 mei 1812 aan de vice-admiraal Verhuell, commandant 
van het eskader.
2. brief van de inspecteur-generaal van de genie Dejean Parijs, 18 mei 1812 aan de kolonel- directeur 
van de fortificatiën te Amsterdam Paris.
3. brief van de Minister van Oorlog Duc de Feltre 26 juni 1812 aan de kolonel, directeur van de 
fortificatiën te Amsterdam Paris.
4. brief van de kolonel van de genie "chef de la la 7e division" V. Delaux Parijs, 1 juli 1812 aan de 
kolonel, directeur van de forticatiën te Amsterdam Paris.
5. rapport inzake het te bouwen "fort Dufalga" (de batterij ten zuiden van het fort Kijkduin) 
Amsterdam 7 juli 1812, van de kolonel, directeur van de fortificatiën Paris.
T21 (1e blad) Situatiekaart van Den Helder met de forten Lasalle 

(Erfprins) en Morland (Kijkduin) en een ten zuiden van dit laatste fort
geprojecteerde batterij, de zandplaten Haaks en Noorder-Haaks met
de zeegaten.

T21a (2e blad) "Carte d'une partie de la Rade du Texel, relative au projet, 
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d'une batterie, destinée à deffendre l'entrée de l'avant-Rade."
kopie.

T21b (3e blad) "Profils pris entre l'Emplacement de la Batterie de la Rade 
du Texel et la pointe du Haaks prolongé jusqu' à la route du Zand au 
Helder."
(4e blad) Doorsnede met opmetingen. (5e blad) Opmetingen van "pointe du 
Haaks".

THOLEN

THOLEN

T22 Plattegrond van het nieuwe hoornwerk op de Brabantse oever van de Eendracht 
tegenover Tholen met omliggend terrein.
18e eeuw 1 blad
Schaal 1:5.760

T23 Plattegrond van de vestingwerken en van Tholen met omliggend terrein.
1744-1745 1 blad
Schaal 1:5.760

T24-T24a Plattegronden en doorsneden van de stad en vesting.
[1800-1813] 3 bladen
Schaal 1:1.200
T24 (1e blad) Plattegrond van de vestingwerken en het stratennet en 

directe omgeving.
T24a (2e blad) Doorsneden. (3e blad) Kopie.

UTRECHT

UTRECHT

U1 Utrecht, Aertsbisdom. Plattegrond van de stad, van boven en van onder vergezeld 
door twee tekeningen, voorstellende het oostelijk en het westelijk aanzicht van de 
stad.
19e eeuw 1 blad
Gedrukt.
Bij de plattegrond staat in de rechter beneden hoek het onderschrift: .A.D.VIANA.F. Heruitgave van 
plattegrond uit 1598.

U3 't Concept van de plat grondighe afbeeldingh des oude en niwe stad.Anno 1664. 
Koperdruk uitgave van He. Specht.
1664 1 blad

U4-U4a De nieuwe plattegrond kaart van Uitrecht op zijn schoonst en sterktst. "Utrecht en 
directe omgeving en daaromheen de zuiver ovale verdedigingswal. Gedrukt.
1670 2 bladen
Schaal 1:10.800
Met kopie.
U4 ---
U4a ---

U5 Urbis Trajecti ad Rhenum, Novissima et accuratissima delineatio apud.R. & J. Ottens
17e eeuw 1 blad

U6 Plattegrond van de stad Utreght, met de omliggende fortificatiewerken zoals deze 
bij de evacuatie op de zestiende september 1787 geweest zijn.
1787 1 blad
Schaal 1:9.360
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U7 Plattegrond getiteld "Plan de la ville d'Utrecht." waarop aangegeven de diverse 
vestingwerken ten tijde van stadhouder Prins Willem V, met aanduiding van de 
troepenonderdelen gelegerd in het kamp van Zeist in het jaar 1787.
1787 1 blad

VEERE

VEERE

V1 Plattegrond van de stad met vestingwerken en omgeving.
begin 19e eeuw 1 blad

V3-V3a Plankaart van een ontwerp tot verbetering van de vesting.
1810 2 bladen
Schalen 1:5.000, 1:1.000, 1:200, 1:100
V3 (1e blad) De vestingwerken met ontwerp tot verbetering; voorts een 

groot stuk van de dijk langs de kust.
V3a (2e blad) Doorsneden.

V4 "Plan de Place de Terveer et de ses environs." Stad en vestingwerken met 
omliggend terrein.
1811 1 blad
Schaal 1:1.000

V5 Plattegrond van de stad met vestingwerken en ontwerp tot bevestiging van de stad,
en omliggend terrein.
1812 1 blad
Schaal 1:1.000
Niet raadpleegbaar

V6 Plattegrond van de vestingwerken en het stratennet, en directe omgeving.
ca. 1810-1813 4 bladen
Schalen 1:100, 1:5.000

V7 Plattegrond van de vestingwerken, waar op een ontwerp tot verbetering van de 
vestingwerken is aangegeven.
ca. 1810-1813 1 blad
Schalen 1:100 - 1:5.000

V8-V8a Ontwerp tot bevestiging van de vesting met details en doorsneden.
1813 6 bladen
Schalen 1:5.000, 1:1.000. 1:200, 1:100
V8 (1e blad) Plattegrond van de vestingwerken met vier opgeplakte 

ontwerpen tot verbetering van de vestingwerken.
Ontbreekt

V8a (2e blad)" Fragment du plan de la place relatif à l'article 4 du projet 
général pour 1814." (3e blad) Idem, à l'article 3 du projet général pour
1814. (4e blad) "Batardeau Nord."
Ontbreekt
(5e blad) "Batardeau Sud." (6e blad) "Plan du réduit de la place d'armes du 
batardeau Sud; élévation de la contrescarpe."

VENLO

VENLO

V14 Plattegrond van de stad en vesting met omliggend terrein (het fort St. Michiel aan 
de overzijde van de Maas), waarop de grenzen van de grote oude zogenaamde 
"thienden" zijn aangegeven.
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1677 1 blad
Schaal 1:5.040
Op perkament.

V15 Plattegrond van de stad en vestingwerken met een omliggend terrein, waarop het 
fort St. Michiel aan de overzijde van de Maas.
1723 1 blad
Schaal 1:3.883

V16 Plattegrond van de stad en vestingwerken en directe omgeving, waarop het fort St. 
Michiel aan de overzijde van de Maas.
1723 1 blad
Schaal 1:1.951

V17 "Plan de la ville de Venlo & du fort St. Michiel." Plattegrond van de stad met 
vestingwerken en het fort St. Michiel aan de overzijde van de Maas.
1728-1729 2 bladen
Schaal 1:3.500
Bij dit plan behoort een smal, langwerpig blad met een doorsnede, waarop de tekenaar E. Marlet 
wordt aangeduid als "ingenieurs des provinces unië.

V18-V18a Plattegrond en doorsneden van de in 1730 en 1731 aanbesteedde fortificatiewerken 
ter versterking van de vesting.
ca. 1731-1740 6 bladen
Schalen 1:720, 1:144
V18 (1e blad) Plattegrond naar een kopie.
V18a (2e t/m 6e blad) Doorsneden. 2e t/m 5e blad: kopieën. 6e blad: 

profielen van de nieuwe tenaille.
Ontbreekt

V19 Plattegrond van de stad en vestingwerken en het fort St. Michiel aan de overzijde 
van de Maas.
1735 1 blad
Schaal 1:3.192

V20 Plattegrond van de stad en vestingwerken en het fort St. Michiel aan de overzijde 
van de Maas met aangegeven een sedert 1731 voltooide nieuwe tenaille en een 
ontwerp tot verbetering van een (klein) gedeelte van de vestingwerken.
1740 1 blad
Schaal 1:4.232

V21 Plattegrond van de stad en fortificatiën, en van het fort St. Michiel.
1740 1 blad
Schaal 1:2.152

V22 Plattegrond van de stad en vestingwerken met het fort St. Michiel aan de overzijde 
van de Maas.
1741 1 blad
Schaal 1:2.825
Niet raadpleegbaar

V23 Plattegrond van de stad en vesting, en het fort St. Michiel zoals dit is gefortificeerd, 
met de werken, aangelegd in het jaar 1741.
1742 1 blad
Schaal 1:2.118

V24 Plattegrond van de stad en vesting, nevens het fort St. Michiel, zoals dit is 
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gefortificeerd, met de werken aangelegd in het jaar 1742.
1742 1 blad
Schaal 1:2.118

V25 Plattegrond van de stad met vestingwerken en het fort St. Michiel aan de overzijde 
van de Maas.
1743 1 blad
Schaal 1:2.143

V26 Plattegrond van de nieuwe enveloppe of de voorwal, gemaakt in het jaar 1733 
waarop tevens zijn aangegeven het bastion de Roy nabij de Maas en de daarbij 
gelegen "fleche", aangelegd in 1741. Schaal 1:720 ca. 1741-1750

1 blad

V27 Plattegrond van de stad en vestingwerken met het aan de overzijde van de Maas 
gelegen fort St. Michiel.
ca. 1743-1750 1 blad
Schaal 1:4.237

V28-V28a De vestingwerken met omliggend terrein en het fort St. Michiel.
[1750] 2 bladen
Schaal 1:7.610
V28 (1e blad) "Plan de la ville de Venlo et des environs, sur lequel sont 

marqués particulierment les chemins creux et fondrières, 
préjudiciables à la place en cas de siège, comme aussi l'étendue de 
l'innondation formée l'année 1748."

V28a (2e blad) "Profils des ouvrages de la fortification de Venlo, sur 
lesquels sont marqués les hauteurs des eaux, à lesquelles les 
innondations les peuvoient porter."
Niet raadpleegbaar

V29-V29a "Particuliere kaart van de situatie om de stad, met de daarbij opgetekende 
inundatie, geformeerd in de maand mei 1748." .
[1750] 2 bladen
Schaal 1:7.610
Met kopie.
V29 ---
V29a ---

V30 Kaart met doorsneden betreffende verbetering van de fronten voor de Gelderse en 
Keulse poorten.
18e eeuw 4 bladen
Ontbreekt
Bevat:
1. Project tot verbetering van de defensie van de polygoon voor de Gelderse poort in plaats van de 
tegenwoordige te Venlo. (C)
2. Polygoon voor de Gelderse poort tegelijk aanwijzende hoe de profielen genomen zijn.
3. Profielen (4 doorsneden) behorende bij het 2e blad.(E)
4. Gedetacheerd bastion voor de Keulse poort met een gedeelte van de enveloppe (met 3 
doorsneden). (G)

V31 Plattegrond van de stad naast het fort St. Michiel, zoals deze is gefortificeerd en de 
werken opgemaakt zijn tot in het jaar 1742.
1753 1 blad
Schaal 1:2.100

V32 Plattegrond van Venlo en het fort St. Michiel.
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1757 1 blad
Schaal 1:2.152

V33 Plattegrond van de stad naast het fort St. Michiel met de situatie, zoals deze zich 
bevind met de werken, opgemaakt in het jaar 1763.
1763 1 blad
Schaal 1:7.656

V34-V34a Plattegrond van de stad naast het fort St. Michiel, zoals dit is gefortificeerd en de 
werken opgemaakt tot in het jaar 1762.
1773 (1777) 2 bladen
Schaal 1:7.434
Met kopie.
V34 ---
V34a ---

V35 Plattegrond van Venlo en het fort St. Michiel.
1782 1 blad
Schaal 1:2.880

V36 Plattegrond van de stad en vestingwerken met het aan de overzijde van de Maas 
gelegen fort St. Michiel.
18e eeuw 1 blad
Schaal 1:2.047

V37 Plattegrond van de stad en vesting met het aan de overzijde van de Maas gelegen 
fort St. Michiel waarop enkele ontwerpen voor nieuwe werken zijn op het plan 
aangegeven.
1799 1 blad
Schaal 1:2.160

V38 Plattegrond van de stad met vestingwerken en het fort St. Michiel aan de overzijde 
van de Maas. Met een algemene waterpassing en vijf aangehechte bladen met 
vestingontwerpen.
ca. 1805 1 blad
Niet raadpleegbaar

V39 Plattegrond van de vestingwerken en het fort St. Michiel aan de overzijde van de 
Maas.
ca. 1805 1 blad
 Schaal 1:4.000

V40 Plattegrond van de vestingwerken, met omliggend terrein, waarop de te stellen 
inundatie is aangeduid.
1810-1812 1 blad

V41-V41b Plattegrond van ontwerpen tot bevestiging.
1801 6 bladen
Schalen 1:2.000, 1:500
V41 (1e blad) "Plan de la place de Venlo. Projet général pour le 

perfectionnement de la fortification de Venlo."
V41a (2e blad) "Plan de la place de Venlo pour servir au projet de mise en 

défense de la dite place" (22 juli 1801).
V41b (3e blad) "Plan et profil de la lunette avec traverse défensive à 

construire à la gorge du fort St. Michel." (4e blad) "Plan, profils et 
élévation de la traverse à construire dans la lunette à la gorge du fort
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(St. Michel)." (5e blad) "Plan et profil de la redoute avec traverse à 
construire en avant du saillant gauche de Ginkel." (6e blad) "Plan et 
profil de la redoute à construire en avant de la pièce 40."
Ontbreekt

V42-V42a Plattegrond van ontwerp tot verbetering van de vesting met doorsneden.
[1805-1806] 4 bladen
 Schalen 1:50 - 1:2.000
V42 (1e blad) "Projet de rectification des fortifications de la place de 

Venlo."
V42a (2e, 3e en 4e blad) Doorsneden.

Ontbreekt

V43 "Plan, coupes, profils et élévation de la nouvelle Tête-de-Pont à substituer au fort 
St. Michel et aux ouvrages de la rive gauche."
[1805-1806] 1 blad

V44.1-V44.9 Plans, doorsneden, profielen en elevaties betreffende ontwerpen tot bevestiging 
van Venlo.
1805-1811 31 bladen
Schalen 1:40 - 1:4.000
Bijlagen: twee "Mémoires" en tien kostenberekeningen ("Etats estimatifs") met dateringen in de 
jaren 1805-1809 en allen ondertekend, door kapt. Finot, één mémoire alléén door Bodson 
Noirfontaine. Ontbreken.
V44.4 Plan, coupe et profil du batardeau à construire à l'angle de l'épaule 

gauche du bastion no. 3, 1806
Niet raadpleegbaar

V44.5 Plan, coupe, profil et élévation du batardeau à construire à l'épaule 
gauche du bastion 3, 1806
Niet raadpleegbaar

V44.7 Plan, coupe, profil et élévation du batardeau à construire à l'angle de
la courtine brisée 3 et 4, 1806
Niet raadpleegbaar

V44.1 Plan, coupe, profil et élévation de la poterne à construire entre les 
bastions 4 et 6, 1805
Niet raadpleegbaar

V44.19 Arrachement d'une partie de la place, compris entre le redan 11 et la 
pièce 44, 1808
Niet raadpleegbaar

V44.11 Plan relatif aux changements à faire à une partie des ouvrages en 
avant de la porte de Gueldres et à la lunette 21 en avant de ce front, 
feuille 1.ere, 1807
Niet raadpleegbaar

V44.13 Plan relatif aux changements à faire aux pièces 18 et 19 en avant de 
la porte de Gueldres, feuille 2.e, 1807
Niet raadpleegbaar

V44.15 Coupes, profils et élévations relatifs aux changement à faire aux 
pièces 18 et 19 en avant de la porte de Gueldres, feuille 3.e, 1807
Niet raadpleegbaar

V44.16 Coupes, profils et élévations relatif aux changement à faire aux 
pièces 18 et 19 en avant de la porte de Gueldres, feuille 4.e, 1807
Niet raadpleegbaar

V44.25 Plan d'une partie des ouvrages en avant de la porte de Gueldres, 
pour faire connoitre les ouvrages à faire aux pièces 18 et 19, ainsi qu' 
à la lunette 21 en avant, feuille 1.ere, 1807
Niet raadpleegbaar

V44.12 Plan des changements à faire aux pièces 18 et 19 en avant de la porte
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de Gueldres, feuille 2.e, 1807
Niet raadpleegbaar

V44.14 Plan relatif aux changements à faire aux pièces 18 et 19 en avant de 
la porte de Gueldres, et à la lunette 21, feuille 2.e, 1807
Niet raadpleegbaar

V44.23 Coupe profils et élévations relatifs aux changement à faire aux 
pièces 18 et 19 en avant de la porte de Gueldres, feuille 3.e, 1807
Niet raadpleegbaar

V44.2 Plan, coupe et profil du batardeau à construire à l'extrémité de la 
face gauche de la pièce 22, 1806
Niet raadpleegbaar

V44.3 Plan, coupe, profil et élévation du batardeau à construire à 
l'extrémité de la face gauche de la pièce 22, 1806
Niet raadpleegbaar

V44.6 Plan, profil et élévation d'un batardeau en maçonnerie, à construire 
à l'angle rentrant des pièces 34 et 35 à la porte de Ruremonde, 1806
Niet raadpleegbaar

V44.17 Plan, coupe, profil et élévation relatif au batardeau à construire au 
saillant de la pièce 34, 1807
Niet raadpleegbaar

V44.18 Plan, coupe, profil et élévation relatif au batardeau à construire au 
saillant de la pièce 34, 1807
Niet raadpleegbaar

V44.8 Plan, coupes et profils des batardeaux à reparer aux saillante des 
pièces 39 et 42, 1806
Niet raadpleegbaar

V44.20 Plan, coupes et profils de la partie du nouveau front, qui remplace la 
fausse-braye 42, 1810
Niet raadpleegbaar

V44.21 Plan, coupes et profils de la partie du nouveau front, qui remplace la 
fausse-braye 42, 1810
Niet raadpleegbaar

V44.22 Plans, coupes, profils et élévations de l'enceinte bastionnée qui 
remplace la fausse-braye 42 ainsi que la batardeau à construire à 
l'angle flanqué de la nouvelle enceinte; dressé d'apres l'ordre de S. 
Ex.ce le Ministre de la Guerre en date du 20 juillet 1811.
Met papillotte
Niet raadpleegbaar

V44.9 Plan, coupe et profil relatif au projet d'amélioration du fort Ginkel, 
feuille 1.ere, 1806
Niet raadpleegbaar

V44.10 Détaille de construction rélatif au projet d'amélioration du fort 
Ginkel, feuille 2.e, 1806
Niet raadpleegbaar

V44.30 Plans, coupes, profils et élévations des traveaux, executés aux forts 
St. Michel et Ginkel dans les années 1806 et 1807, 1808
Niet raadpleegbaar

V44.31 Plan, coupe, profil et élévation relative à l'amélioration et au 
nouveau tracé du fort St. Michel sur la rive gauche de la Meuse, 1806
Niet raadpleegbaar

V44.29 Plan, coupes et profils d'une poterne à construire sous chacun des 
fronts du fort St. Michel, 1809
Niet raadpleegbaar

V44.24 Plan, coupes et profiles relatifs aux traveaux extraordinaires 
executés au fort St. Michel pendant les années 1806, 1807, 1808, 
1809 et 1810 et à ceux à exécuter en 1811, 1810
Niet raadpleegbaar
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V44.26 Plan, coupes, profiles et élévations des poternes à construire sur les 
trois fronts du fort St. Michel, cotes 2 & 3, 3 & 4 et 4 & 5, 1810-1811
Niet raadpleegbaar

V44.27 Plan, coupes, profiles et élévations des poternes à construire sur les 
trois fronts du fort St. Michel, cotes 2 & 3, 3 & 4 et 4 & 5, 1810-1811
Niet raadpleegbaar

V44.28 Plan et profils des travaux à executer pour achever la prise d'eau de 
la Fosse Eugenienne, 1809
Niet raadpleegbaar

V45-V45b Plattegrond van ontwerp tot bevestiging van Venlo met detailtekeningen en 
doorsneden. Kopie.
1811-1812 9 bladen
Schalen 1:50 - 1:2.000
kopie
V45 (1e blad) "Projet proposé pour la restauration des fortifications."
V45a (2e blad) "Projet proposé pour la restauration des fortifications."
V45b (3e blad) "Profils relatifs au projet proposé pour la restauration des 

fortifications van Venlo, fort St. Michiel." (4e blad) "Plan, profiel et 
élévation du batardeau à construire au saillant du bastion 9."
Ontbreekt
(5e blad) idem. (6e blad) "Plan, profils et élévations de batardeaux à construire au 
saillant et à la gorge de la pièce 18 et aux saillant de l'ouvrage 19 et du bastion 12." 
(7e blad) "Projet relatif à la gorge de place entre le bastion no. 9 et la porte de 
Meuse." (8e blad) "Plans, profil et élévation du batardeau à construire au saillant 
de la pièce 19." (9e blad) "Plan, coupes et profils d'une traverse voûtée à l'épreuve 
de la bombe à construire au fort St. Michel sur la capitale du bastion no. 4."

VLISSINGEN

VLISSINGEN

V57 Plattegrond, waarop de omtrekken, de havens en de grachten om de 
vestingwerken.
17e eeuw 1 blad
Schaal 1:2.242

V58 Plattegrond van de stad met omringende vestingwerken en naaste omgeving.
1749 1 blad
Schaal 1:1.220

V59 Plattegrond van de stad en fortificatie. ca. 1750-1760
1 blad

Schaal 1:1.220

V60-V60a Plattegrond van de buitenhaven van het dok met peilingen.
1783 2 bladen
Schaal 1:1.584
V60 (1e blad) Peilingen buiten het dok, op de 1e maart 1783 door de heer 

Van Kinsbergen gedaan bij gemiddeld hoog water.
V60a (2e blad) Plattegrond van de buitenhaven van het dok met peilingen 

en geprojecteerde werken.

V61 Plattegrond van een gedeelte van de stad, met het juiste beloop van de dok, 
Rommel-Kaaij en havens, met aanwijzingen van de projecten daar omtrent 
geformeerd.
18e eeuw 1 blad
Schaal 1:1584
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V62-V62a Plattegrond met aanwijzingen van de havens, kaaien en verdere waterlopen van de 
stad.
eind 18e eeuw 2 bladen
Schaal 1:1.440
Met kopie.
V62 ---
V62a ---

V63-V63c Plattegrond van ontwerpen tot bevestiging van Vlissingen en onderhorige forten 
Rammekens, Zoutman, St. Hilaire en Montebello, met detailtekeningen en 
doorsneden.
[1810-1811] 14 bladen
Schalen 1:100 - 1:5.000
Bijlagen: negen "papillotten" van detail-ontwerpen ter verbetering van de vesting.
V63 (1e blad) "Plan de Flessingue et Dépendances."
V63a (2e blad) "Plan général des projets de Flessingue, présenté à S.M. 

dans les conseils du génie."
Ontbreekt

V63b (3e blad) Plattegrond van de vestingwerken.
V63c (4e blad) "Projet d'escarpe pour le bastion 1, 1810." (5e blad) "Plan du 

projet d'escarpe pour le bastion 8, 1810." (6e blad) "Bastion 11, 
coupes et profils."
(7e blad) "Feuille de retombe A."
(8e blad) "Feuille de retombe B." (9e blad) "Plan van de redoutes à construire pour 
completter la défense du fort Montebello." (10e blad) "Profils sur les faces du fort 
Montebello." (11e blad) "Projet de la traverse à construire à l'extrémité droite de la 
batterie du fort Montebello, 1810." (12e blad) "Feuille de détails des redoutes C.D. 
au fort Montebello, 1810." (13e blad) "Plan et profils du fort St. Hilaire." (14e blad) 
"Papillotte du fort St. Hylaire."

V64 "Plan du bastion XI avec ses casemates."
1811 1 blad
Schaal 1:200

V65 "Plan de la place de Flessingue." De vestingwerken met het stratennet van de stad 
en directe omgeving.
1811 1 blad
Schaal 1:1.000

V66 "Plan de la lunette en avant du bastion no. 8,indiquant le système de mines qu'on y 
a pratiqué.
1813 1 blad
Schaal 1:200

V67 "Plan de la place d'armes en avant du bastion 1, indiquant le système de mines 
qu'on y a pratiqué."
1813 1 blad
Schaal 1:200

V68 Situatiekaart waarop de stad en vesting en de forten St. Hilaire en Montebello, en 
omgeving.
ca. 1810-1813 1 blad
Schaal 1:2.000

V89 "Plan et profils du fort Montebello." Plattegrond met drie doorsneden.
1810 1 blad
Schalen 1:50, 1:1.500
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V90 "Plan de la digue de mer au fort Montebello, indiquant le système de mines qu'on y 
a pratiqué."
1810 1 blad
Schalen 1:20, 1:50

V91 Plattegrond van het fort Montebello, de (Nolle) en directe omgeving met 
ontwerpen tot verbetering.
1810 1 blad
Schaal 1:1.000

V96 Plattegrond en doorsneden van het fort St. Hylaire (de Ruiter).
1810 1 blad
Schaal 1:1.000

V101 Situatieplan van het fort Rammekens met omliggend terrein.
1804 1 blad
Schaal 1:2.304

V102 Plattegrond van het fort Rammekens.
Schaal 1:200
Met kopieën.

V102a-V102b ---
1810 3 bladen
V102a ---
V102b ---

V103 Plattegrond van de forten Rammekens en Zoutman met omgeving.
[1810] 1 blad
Schaal 1:2.000

V104-V104a Plattegrond van het fort Rammekens.
1810 2 bladen
Schaal 1:1.000
V104 (1e blad) "Plan du fort Rammekens avec les ouvrages qui y sont 

proposés."
V104a (2e blad) "plan des abris voutés à l'épreuve, pour loger 500 hommes 

et un état-major; plan des sousterrains du fort; plan de l'écluse."

V105 Situatieplan van de forten Rammekens en Zoutman en enig daarbij gelegen terrein.
ca. 1810 1 blad
Schaal 1:2.000

V106 "Projet du commité des fortifications pour une couronne en avant du fort de 
Rammekens, auquel on a joint les modifications fait à ce tracé.
1811 1 blad
Schaal 1:1.000

V107 Situatieplan met doorsneden van de forten Rammekens, Zoutman en St. Hylaire.
1811 1 blad
Schaal 1:5.000

V111 Plattegrond, waarop het ontworpen forten bij het St.Joostland aan het Sloe op het 
eiland Walcheren, aan de overzijde op de kust van Zuid-Beveland, en de 
verbindingsdam tussen beide forten en het fort Rammekens.
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1810 1 blad
Schalen 1:1.000-1:10.000

V112 Plattegrond en doorsneden van het fort Joostland aan het Sloe.
1810 1 blad
Schalen 1:1.000, 1:10.000

VOORNE

VOORNE

V113 Plattegrond van de "batterij aan de Quack, even beneden de fortresse 
Hellevoetsluijs, zo [...] in de maand januari 1781 tot verdediging van het Hollands 
diep en de Rheede voor Hellevoetsluis aangelegd is."
1781 1 blad
Schaal 1:576

V113a Kopie (1781).
Op het plan staat de aantekening: "Voor de Heeren Gecomt. Raaden", ondertekend door de 
controleur-generaal C.J. van de Graaff.

V113b Kopie (1781).

V113c Plattegrond van de batterij aan de Quack, ten noord-westen van Hellevoetsluis, 
zoals deze batterij in januari 1781 werd aangelegd.
1781 1 blad

V114 Plattegrond van de batterij aan het Stenen Baken omtrent den Brielle, zoals deze 
aldaar [...] in de maand januari 1781 tot verdediging van de rivier de Maas aangelegd
is.
1781 1 blad
Schaal 1:576

V114a Kopie (1781).

V114b Plattegrond van de batterij aan het Stenen Baken ten noord-westen van den Briel, 
zoals deze batterij in januari 1781 werd aangelegd.
1781 1 blad

V115 Situatieplan van de Quaksen Hoekbeneden of ten noorden van Hellevoetsluis.
1781 1 blad
Schaal 1:2.592

V116-V116a Generale kaart van het land van Voorne aan de oost-zijde van Flacquee. Koperdruk 
van het eiland uit het jaar 1701 waarop aangegeven de inundatiegebieden tussen 
Brielle en Hellevoetsluis in blauwe kleur in 1803.
1803 1 blad
Schaal 1:2.880
V116 ---
V116a ---

V117-V134 Plattegronden van batterijen.
1800 bladen
Schaal 1:2.880
Bijlage: een brief 26 december 1800 van de directeur-generaal van de fortificatie H. van Hooff aan de
Agent van Oorlog I.J. Cambier. (bij nr. V125).
V117 Batterij aan de Oosterlandse sluis ten noorden van Brielle. 

Genummerd: I.
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Schaal 1:2.880
V117a Batterij nr. 1 aan de (Oosterlandse sluis ten noorden van Brielle.

Kopie van V117.
V117b Batterij nr. 1 aan de Oosterlandse sluis ten noorden van Brielle.

Kopie van V117.
V117c Nr. 1 aan de Oosterlandse sluis ten noorden van Brielle.

Kopie van V117.
V118.1 Plattegrond van de batterij Stenen Baken en het Nieuwe Werk, met 

de communicatie hiertussen, gelegen in het land van Voorn.
Schaal 1:2.880

V118.2 ---
V118a Kustbatterij aan het Stenen Baken nr. 2 en de geavanceerde batterij 

nr. 3 met de communicatielijn.
V118b B Nr. 2 aan het Stenen Baken en nr. 3 de geavanceerde batterij met 

gedekte communicatie tussen beide.
V119 Batterij op de Ruijgen Dijk ten westen van Brielle. Genummerd: IV.

Schaal 1:2.880
V119a Batterij op de Ruijgen dijk nr. 4, aangelegd 1800 ten westen van 

Brielle.
Kopie van V119.

V119c Nr. 4 op de Ruigendijk ten westen van Brielle.
Kopie van V119c.

V120 Batterij op de Riet Dijk ten zuid-westen van Brielle. Genummerd: V.
Schaal 1:2.880

V120a Batterij nr. 5 op de Rietdijk ten zuid-westen van Brielle.
Kopie van V120.

V120b Batterij nr. 5 op de Rietdijk ten zuid-westen van Brielle.
Kopie van V120.

V120c Nr. 5 op de Rietdijk ten zuid-westen van Brielle.
Kopie van V120.

V121 Batterij op de Lodderlandse dijk ten zuid-westen van Brielle, tussen 
de gehuchten Helhoek en Tinte. Genummerd: VI.
Schaal 1:2.880
Niet raadpleegbaar

V121a Batterij nr. 6 op de Lodderlandse dijk ten zuid-westen van Brielle, 
tussen de gehuchten Helhoek en Tinte.
Kopie van V121.

V121b Batterij nr. 6 op de Lodderlandse dijk ten zuid-westen van Brielle, 
tussen de gehuchten Helhoek en Tinte..
Kopie van V121.

V121c Nr. 6 op de Lodderlandse dijk ten zuid-westen van Brielle, tussen de 
gehuchten Helhoek en Tinte.
Schaal 1:2.880
Kopie van V121.

V122 Batterij op de Strijpe Dijk ten noord-oosten van Rockanje. 
Genummerd: VII.

V122a Batterij nr. 7 op de Strijpsen dijk ten noord-oosten van Rockanje.
Kopie van V122.

V122b Batterij nr. 7 op de Strijpsendijk ten noord-oosten van Rockanje.
Kopie van V122.

V122c Nr. 7 op de Strijpsendijk ten noord-oosten van Rockanje.
Kopie van V122.

V123 Batterij op de Natersen Dijk ten oosten van Rockanje en ten noord-
westen van Nieuwenhoorn. Genummerd: VIII.
Schaal 1:2.880

V123a Batterij nr. 8 op de Natersen Dijk ten oosten van Rockanje en ten 
noord-westen van Nieuwenhoorn.
Schaal 1:2.880
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Kopie van V123.
V123b Batterij nr. 8 op de Natersen Dijk ten oosten van Rockanje en ten 

noord-westen van Nieuwenhoorn.
Kopie van V123.

V123c Nr. 8 op de Natersen dijk ten oosten van Rockanje en ten noord-
westen van Nieuwenhoorn.
Kopie van V123.

V124 Batterij op de Noord Dijk ten westen van Nieuwenhoorn. 
Genummerd: IX.
Schaal 1:2.880

V124a Batterij nr. 9 op de Noorddijk ten westen van Nieuwenhoorn.
Kopie van V124.

V125 Plattegrond van de nieuwe batterij nr. X op de Zuiddijk en van de 
kustbatterij aan de Quak nr. XI (de Zuid Dijk en de Quak liggen 
beiden ten westen van Hellevoetsluis aan de kust. Genummerd: X en
XI.
Schaal 1:2.880
Met bijlage.
.

V125a Batterij nr. 10 op de Zuijddijk en van de kust-batterij aan de Quack nr.
11, in 1800 (beide ten westen van Hellevoetsluis aan de kust).
Kopie van V125.

V125b Batterij op de Zuijddijk nr. 10 en de kustbatterij de Quack nr. 11 (beide
ten westen van Hellevoetsluis aande kust).
Kopie van V125.

V125c Nr. 10 op de Zuiddijk en nr. 11 de Quack, beide ten westen van 
Hellevoetsluis aan de kust.
Kopie van V125.

V126 "Plan de la batterie no. 1 à l'écluse d'Oosterland ten noorden van 
Briellë.
Schalen 1:2.880/1:1.440

V126a "Plan de la batterie no. 1 à l'écluse d'Oosterland ten noorden van 
Brielle."
Kopie van V126.

V127 "Plan de la batterie de côte no. 2 ou autrement dite batterie au 
Steene Bake, et de la batterie no. 3, avec la ligne de communication 
entre deux."

V127a "Plan de la batterie de côte no. 2 ou autrement dite batterie de 
Steene Bake, et de la batterie no. 3, avec la ligne de communication 
entre deux."
Kopie van V127.

V128 "Plan de la batterie no. 4 sur la digne nommée la Ruigendijk", ten 
westen van Brielle.
Schalen 1:2.880/ 1:1.440

V128a "Plan de la batterie no. 4 sur la digue nommée la Ruigendijk", ten 
westen van Brielle.
Kopie van V128A.

V129 "Plan de la batterie no. 5 sur la digue nommée la Riet-dijk".
Schalen 1:2.880/1:1.440

V129a "Plan de la batterie no. 5 sur la digue nommée la Riet-dijk", ten zuid-
westen van Brielle.
Kopie van V129.

V130 "Plan de la batterie no. 6 sur la digue nommée la Lodderlandse Dijk" 
(ten zuid-westen van Brielle, tussen de gehuchten Helhoek en Tinte).
Schalen 1:2.880/1.440

V130a "Plan de la batterie no. 6 sur la digue nommée la Lodderlandse Dijk" 
(ten zuid-westen van Brielle, tussen de gehuchten Helhoek en Tinte).
Kopie van V130.
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V131 "Plan de la batterie no. 7 sur la digue nommée la Strijpse Dijk", ten 
noord-oosten van Rockanje.
Schalen 1:2.880 1:1.440

V131a "Plan de la batterie no. 7 sur la digue nommée la Strijpse Dijk", ten 
noord-oosten van Rockanje.
Kopie van V130.

V132 "Plan de la batterie no. 8 sur la digue nommée la Natersen dijk", ten 
oosten van Rockanje en ten noord-westen van Nieuwenhoorn.
Schalen 1:2.880/1:1.440

V132a "Plan de la batterie no. 8 sur la digue nommée la Natersen dijk", ten 
oosten van Rockanje en ten noord-westen van Nieuwenhoorn. 
Kopie van V132

V133 "Plan de la batterie no. 9 sur la digue nommée la Noord-dijk", ten 
westen van Nieuwenhoorn.
Schalen 1:2.880/ 1:1.440

V133a "Plan de la batterie no. 9 sur la digue nommée la Noord-dijk", ten 
westen van Nieuwenhoorn.
Kopie van V133.

V134 "Plan de la batterie du sud no. 10 près d'Hellevoetsluis", ten westen 
van deze vesting, vlak bij de kust.
Schalen 1:2.880/1:1.440

V135 Plattegrond van de Zuid batterij op de Zuiddijk bij Hellevoetsluis met de 
omliggende situatie met enige projecten tot vergroting van deze post, geschikt om 
deze met zes of acht stukken zwaar geschut op kustaffuiten te vermeerderen.
1806 1 blad
Schaal 1:720
Niet raadpleegbaar
Bijlage: aan de kaart gehecht: Memorie van kostenbegroting, ondertekend: Brielle, 14 september 
1806.

V136-V136a Plattegrond van batterij aan de Stenen Baak met een ontwerp voor de bouw van 
een toren model nr. 2.
1811 1 blad
Schalen 1:1.440/1:200
Met kopie.
Bijlagen: een kostenberekeningen van 18 april 1811 en 28 september 1811.
V136 ---
V136a ---

V137 "Plan de la batterie de côte no. 2 ou autrement dite batterie de Steene Bake, en son 
état actuel."Sous-directeur des fortifications" B. de Moras."
1811 1 blad
Schaal 1:720

V138-V138a "Plan de la batterie de Stene baken près de Brielle, indiquent les changements et 
perfectionnements projettés."
1811 2 bladen
Schalen 1:3.000/1:200
Met kopie.
Bijlage: een kostenberekening ("état estimatif") gedateerd: Brielle, 18 april 1811 .
V138 ---
V138a ---

V139-V139a "Projet des changements à faire à la batterie du sud vis à vis le Pampus devant 
Hellevoetsluis,indiquent l'emplacement d'une tour réduit suivant no. 2 des tours 
adoptées par la Majesté." Schaal 1:720.
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1811 2 bladen
Met kopie.
Bijlage: een kostenberekening ("état estimatif"), ondertekend: Brielle, 28 sept. 1811. Ontbreekt.
V139 ---
V139a ---

V142 Situatieplan van de batterij aan de Quack bij Hellevoetsluis.
19e eeuw 1 blad
Schaal 1:1.440

V143 Plattegrond van de kustbatterij bij het Steenen-Baaken ten noorden van den Briel.
1793 1 blad
Schalen 1:108 en 1:5765

V144 Plattegrond van de kustbatterij aan de Quak ten westen van Hellevoetsluis.
1793 1 blad
Schalen 1:576, 132

V145 Project van een batterij van 30 kanonnen à 24 en 18 pond te plaatsen aan het 
zogenaamde Ouwde Hooft of Oostvoorn bij den Brielle.
1780 1 blad
Schalen 1:720, 1:144

WAARDE (Zuid-Beveland)

WAARDE (ZUID-BEVELAND)

W1 Plattegrond van het fort Keizershoofd nabij het gehucht Oud-Valkenisse bij Waarde 
in Zuid-Beveland, en gelegen aan de Hont of Wester-Schelde.
1630 1 blad
Schaal 1:1.620

W2 Plattegrond en profieltekening van de batterij gelegen een kwartier boven het dorp 
in Zuid-Beveland, aangelegd in het jaar 1807.
1807 1 blad
Schaal 1:720

WALSOORDEN

WALSOORDEN

W3 Situatieschets, plattegrond van de batterij aan de linker Schelde-oever en 
doorsnede.
1812 1 blad
Schaal 1:200

WEESP

WEESP

W6 Kopiekaart getiteld "Caerte van die stadt Weesp hoe dieselfde aan die ravier van die
Vecht met die nieuwe vergrootinge gelegen is en met nieuwe bolwerken en 
grachten alhier op die caert omgetekent door Lucas Janszn Sinck, gesworen 
lantmeter 1613. "
[1613]1718 1 blad
Schaal 1:6.080
Voorts de aantekening: "Door den teekenaar Zurcher gecopieerd naar de originel die op de 
thesaurieder stadt Weesp berustende, en mij door den Heer Secretaris gesuppediteerd. (get.) 
Versteegh. "

W7-W7b "Kaart van alle tuinen, gronden en erven, speelhuizen en verdere betimmeringen 
staande en gelegen rondom de stad tussen de vaste betimmering van voornoemde 
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stad en 's lands singel."
1754 3 bladen
Schaal 1:1.440
Met Kopieën
Op perkament.
W7 ---
W7a ---
W7b ---

W8 Situatieplan van de stad en vestingwerken, met aanduiding van de gronden tot het 
"gemeene land" behorende.
1773 1 blad
Schaal 1:2.880
Op de achterzijde staat onder de titel: "Situatieplan van Weesp" de handtekening van de contr.-
generaal C.J. van de Graaff.

W9 Plattegrond van de post aan de Roskam met het omliggende terrein bij Weesp.
18e eeuw 1 blad
Schaal 1:1.440

W10 Plattegrond van de vestingwerken.
18e eeuw 1 blad
Schaal 1:2.880
Ontbreekt

W10a Plattegrond van de vesting.
18e eeuw 1 blad
Schaal 1:720
Ontbreekt

WESTERVOORT

WESTERVOORT

W26 "Caart van de particuliere situatie van 't Land waarop en omtrent de fortificatie 
werken ter versekeringe der post aant soogenaamde Gelders Oort sulle kome te 
strekken."
1740 1 blad
Schaal 1:3.360
Met een "profil der waterpassinge, geobserveert en genome op den 13 juni 1740".

W27 Plattegrond van de vestingwerken van Geldersoord, gebouwd in het jaar 1741.

W27a-W27b Met kopieën.
1741 3 bladen
Schaal 1:2.256
W27a ---
W27b ---

W28 Plattegrond van de fortificatiewerken op Geldersoord.
ca. 1742-1745 1 blad

W29 Plattegrond van de nieuw aangelegde fortificatiewerken tot Geldersoort, 
"begonnen met mei 1741 en voltooid in december 1742 en aldaar geprojecteerd 
door de heer directeur de Roij. "
1743 1 blad

W30-W30a Plattegrond van de vestingwerken van Geldersoort.
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ca. 1742-1745 2 bladen
Op perkament.
Schaal 1:2.016
Met kopie.
W30 Blad 1.
W30a Blad 2. Kopie.

W31 Plattegrond van de vestingwerken Geldersoort.
ca. 1742-1745 1 blad
Schaal 1:2.592

W32 Plattegrond van de vestingwerken Geldersoort.
ca. 1742-1745 1 blad
Schaal 1:2.016

W33 Plattegrond van de vestingwerken Geldersoort.
1764 1 blad
Schaal 1:2.160

W34 Plattegrond van de vestingwerken van het fort Geldersoort.
[1760-1780] 1 blad

W35 Plattegrond van de vestingwerken van Geldersoort.
1771 1 blad
Schaal 1:2.160

W36 Plattegrond van de vestingwerken Geldersoort.
(1776) 1784 1 blad
Schaal 1:2.016
De op het plan voorkomende, in 1784 gelegde, buitendijkse linie, is later op bijgetekend.

W37 Plattegrond van het fort Geldersoort, gemaakt in het jaar 1741.
ca. 1770-1780 1 blad
Schalen 1:504 en 1:720

W38 Plattegrond van de vestingwerken Geldersoort.
ca. 1770-1780 1 blad
Schalen 1:504 en 1:720

W39-W39c Plattegronden en detail- en doorsneden betreffende het fort Geldersoort.
ca. 1770-1780 4 bladen
Schalen 1: 504 en 1:720
W39 (1e blad) Plattegronden en profielen van de kapitale bastion met het 

daarvoor liggende getenailleerd hoornwerk met ravelijn, enveloppe 
en voorgracht.

W39a (1e blad) Kopie.
W39b (2e blad) Plattegronden en profielen van de twee rondom bemuurde

lunetten, formerende een tenaille met hare contrescarpsmuren, 
bedekte weg en glacis.

W39c (2e blad) Kopie.

W40 Plattegrond van de vestingwerken Geldersoort.
ca. 1770-1780 1 blad
Schaal 1:2.016
De in 1784 uitgevoerde buitendijkse werken zijn met potlood ingeschetst.

W41-W41a Plattegrond van de versterking van de post aan het zogenaamd Geldersoort, met 
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retranchement.
ca. 1780 2 bladen
Schaal 1:1.872
Met kopie.
W41 ---
W41a ---

W42 Plattegrond van het fort Geldersoort.
ca. 1780 1 blad
Schaal 1:2.160

W43 Plattegrond van het fort Geldersoort.
1782 1 blad

W44-W44c Plattegrond van de lunetten Rosendaal met de beide nieuwe werken tot versterking
van de uiterwaard te Geldersoort.
1785 4 bladen
Schaal 1:1.440
Met kopieën
Op de achterzijde staat: "Plattegrond, gehoorende tot 't bestek der buitendijksche nieuwe werken te 
Geldersoort, 1785." Op de achterzijde van kopie W 44a staat de franse tekst: "Plan d'une partie du 
fort et particulièrement des lunettes Rosendaal".
W44 ---
W44a ---
W44b ---
W44c ---

W45 Plattegrond van de vestingwerken Gelders oort met op het plan getekend de 
buitendijkse linie welke in 1784 werd gelegd.
1785-1786 1 blad
Schaal 1:2.016

W46-W46a Plattegrond van de vestingwerken van het fort Gelders-oort.
ca. 1785-1790 2 bladen
Met Kopie
Op het plan een aantekening, gedateerd 's Hage, 5 augustus 1849 en geparafeerd M.v.G. (de majoor-
ing.-adjudant des Konings J.G.W. Merkes van Gendt).
W46 ---
W46a ---

W47 Plattegrond van de vestingwerken van het fort Gelders-oort.
1799 1 blad

W48 Plattegrond van de vestingwerken van het fort Gelders Oort.
1810 1 blad

W49 Plattegrond van de vestingwerken van Geldersoort.
[1810] 1 blad

WIERICKERSCHANS

WIERICKERSCHANS

W50 Plattegrond van de Schans de Wiericke, het fort en omliggend terreinen.
1724 1 blad
Schaal 1:5.760

W51 Plattegrond van de Wiericker Schans met de landen daar om gelegen.
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ca. 1770-1780 1 blad
Schaal 1:1.440 

W52 Plattegrond van de Wierikker Schans met omliggende landen.
18e eeuw 1 blad

W53 Plattegrond van de Wiereke-Schans. .
begin 19e eeuw 1 blad
Schaal 1:2.880

W54 Plattegrond van de Wierikker Schans met de omliggende landen.
1811 1 blad
Schaal 1:1.440
Op het plan de aantekening: Geformeerd onder de directie van de contrarolleur- generaal Van de 
Graaff.

W55 Plattegrond van het fort aan de Wiericke.
1795-1800 1 blad
Schaal 1:2.880

W56 Plattegrond van de Wiericker-Schans.
1e helft 19e eeuw 1 blad
Schalen 1: 144 en 1:720

W57 Plattegrond van de Wiereker Schans.
1e helft 19e eeuw 1 blad

WILLEMSTAD

WILLEMSTAD

W59 Plattegrond van de vestingwerken met enige straten en gebouwen.
1688 1 blad
Schaal 1:2.400

W60 Plattegrond van de stad en omgeving.
1751 1 blad
Schaal 1:2.736

W61-W61b Plattegrond van de stad.
1754 3 bladen
Schaal 1:2.736
Met kopieën.
W61 ---
W61a ---
W61b ---

W62 Plattegrond van Willemstad.
1754 1 blad
Schaal 1:2.736

W63-W63m Detailtekeningen en doorsneden betreffende de vestingwerken.
1773 58 bladen
Schaal ca. 1:2.628
Volgens het oud register zouden deze en de volgende bladen ten behoeve van Prins Willem V van 
Oranje-Nassau getekend zijn door één van de ingenieurs Hattinga.
W63 (1e blad) Plattegrond van Willemstadt met de landen daar om 

gelegen. (Nr. 1.A.)
Niet raadpleegbaar
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W63a (1e blad) Kopie uit 1812 getiteld "Kaart van Willemstad met 
omringende landen".

W63b (2e blad) Plattegrond van de positie van de gebouwen, sluizen en de 
loop van de kanalen. (Nr. 2.B.)

W63c (3e blad) "Plattegrond-tekening van de situatie voor de Water-
Poort." (Nr. 3.C.)

W63d (4e blad) "Plattegrond-tekening van de Binnenhaven en aanliggende
situatie."( Nr. 4.D.)

W63e (5e blad) Plattegrond van de paradeplaats, "met de aangelegen 
gebouwen, waarop aangetoond is hoe deze zeer gevoeglijk zouden 
kunnen worden vergroot." (Nr. 5.E.)

W63f (6e t/m 20e bladen) Details en doorsneden. (Nrs. 6.F t/m Nr. 
27BB/28CC.)
Ontbreekt

W63g (1e blad) Tekening waarop diverse hoogten (van het water, van de 
kruinen van de borstweringen.) staan aangegeven. ( Nr. 1.A.)

W63h (2e blad) Plattegrond van de posities van de gebouwen, sluizen en 
de loop van de kanalen. (Nr. 2.b.)

W63i (3e blad) Plattegrond-tekening van de situatie voor de Water-Poort. 
(Nr 3.c.)

W63j (4e blad) Plattegrond-tekening van de Binnen Haven en aanliggende
situatie. (Nr. 4.d.)

W63k (5e blad) Plattegrond van de parade-plaats met de aangelegen 
gebouwen, waarop aangetoond is hoe deze zeer gevoeglijk zouden 
kunnen worden vergroot. (Nr. 5.e.)

W63l (6e t/m 31e bladen) Details en doorsneden. (Nrs. 6.f t/m nr. 31.ff.)
Ontbreekt

W63m Detail-tekeningen en doorsneden, van de vestingwerken. 9Nrs. I t/m
VII.)
Ontbreekt

W64-W64d Situatieplannen met omliggend terrein, waarop de door het franse leger in 1793 
aangelegde aanvalswerken zijn aangegeven.
1793 5 bladen
Schaal 1:1.7.920
W64 (1e blad) Plattegrond van "de attaque door de fransen tegen 

Willemstad van de [...] gevoerd tot 15 maart van het jaar 1793."
W64a (2e blad) Situatieplan, waarop legering en batterijen door de fransen 

voor Willemstad gelegd, en de vestingwerken bij Ooltgensplaat en 
Numansdorp.

W64b Plattegrond van de vesting met "situatieplan en attaque van de 
fransen [...] tot 15 maart 1793 ."
Schaal ca. 1:6.933
Op het plan staat de volgende aantekening: "opgenomen volgens ordre van de 
Heren Gecommitteerde Raeden onder de Directie van de contrarolleur-generaal 
A.J. de Bock, 1793".

W64c Plattegrond van de vesting met "situatieplan en attaque van de 
fransen van [...] tot 15 maart 1793."
Schaal ca. 1 : 6.933
Kopie
Op het plan staat de volgende aantekening: "opgenomen volgens ordre van de 
Heren Gecommitteerde Raeden onder de Directie van de contrarolleur-generaal 
A.J. de Bock, 1793".

W64d Plattegrond van "de attaque door de fransen tegen Willemstad 
gevoerd van [...] tot 15 maart van het jaar 1793."
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Op het plan staat de volgende aantekening: "opgenomen volgens ordre van de 
Heren Gecommitteerde Raeden onder de Directie van de contrarolleur-generaal 
A.J. de Bock, 1793".

W65 Plattegrond van de vestingwerken.
[1750-1800] 1 blad

W66 Plattegrond van de stad met vestingwerken.
18e eeuw 1 blad
Schaal 1:2.400
Op de achterzijde staat de titel: "Willemstad en project-Dock".

WOERDEN

WOERDEN

W114 Plattegrond van een ontwerp tot verbetering van de vesting.
1680 1 blad

W115 Plattegrond van een ontwerp tot verbetering van de vesting.
eind 17e eeuw 1 blad

W116 Plattegrond van een ontwerp tot verbetering van de vesting.
1684 1 blad
Op perkament.

W116a Plattegrond van een ontwerp "Project op Woerden" Naar de oorspronkelijke 
tekening van ing. A. Sahm gekopieerd.
1684 1 blad
Schaal 1:1.440
Op de achterzijde staat onder de titel: "Project op Woerden 1684" de handtekening van de 
contr.generaal C.J. van de Graaff.

W117 Plattegrond van een ontwerp tot bevestiging van de stad.
ca. 1700 1 blad
Schaal 1:1.440
Op perkament.

W118 Plattegrond van een ontwerp tot bevestiging van de stad.
ca. 1700 1 blad
Schaal 1:1.440
Op perkament.

W119 Plattegrond van een ontwerp tot bevestiging van de stad.
ca. 1700 1 blad
Schaal 1:1.440
Op perkament.

W120 Plattegrond van een ontwerp tot bevestiging van de stad.
ca. 1700 1 blad
Schaal 1:1.440
Op perkament.

W121 Plattegrond van een ontwerp tot bevestiging van de stad.
ca. 1700 1 blad
Schaal 1:1.440

W122 Plattegrond van de stad met vestingwerken en naaste omgeving.
1724 1 blad
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Schaal 1:1.440

W123 Plattegrond van de stad met vestingwerken. Opgenomen in 1724 door de ing. J.P. 
Prevost.
(1724) 1736 1 blad
Schaal 1:6.048
Op het plan voorkomend, worden werken vermeld uit latere jaren tot 1736.

W124 Plattegrond van een ontwerp tot verbetering van het gedeelte van de 
vestingwerken, gelegen aan de zuid-oost-zijde, bij het kasteel.
1737 1 blad
Schaal 1:1.440

W125-W125a Plattegrond van het hoornwerk op de hoge Neslanden ten westen van de 
Groepenbrug buiten Woerden, afgestoken in de jaren 1747 door de ingenieur F.S. de
Veije en gebouwd in het jaar 1748 onder order van de sous-luitenant Ricard.
1748 2 bladen
Schaal 1:1.800
Met kopie.
W125 ---
W125a ---

W126 Plattegrond van een ontwerp tot bevestiging van de stad.
ca. 1700-1750 1 blad

W127 Plattegrond van een ontwerp tot bevestiging van de stad.
ca. 1700-1750 1 blad

W128 Plattegrond van een ontwerp tot bevestiging van de stad.
ca. 1700-1750 1 blad

W129 Plattegrond van een ontwerp tot bevestiging van de stad.
1756 1 blad
Schaal 1:1.584

W130 Situatieplan van het oostelijk gedeelte van de vestingwerken, de oostelijk en 
noord-oostelijk gelegen forten Oranje en Kruipin, en het tussen- en omgelegen 
terrein.
ca. 1750 1 blad
Schaal 1:2.880

W131-W131b Plattegronden en profielen van de vesting met onderhorige forten en bijbehorende 
doorsnede.
1779 3 bladen
Schaal 1:2.880
1. "Geformeerd onder de directie van de contrarolleur-generaal Van de Graaff."
2. Aangehechte bijlage: Brief van de officier-ingenieur (later controleur-generaal van de fortificatie.) 
A.J. de Bock, Woerden 20 mei 1779.
W131 (1e blad) Plattegrond van Woerden en forten Oranje en Kruipin met 

de landen daarom gelegen.
W131a (1e blad) Kopie.
W131b (2e blad) Profiel, gesneden door de courtine van de kapitale wal 

tussen de Uijterse poordt en het kasteel.

W132 Plattegrond van de forten Orange en Kruip-in buiten de vesting.
1780 1 blad
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Schaal 1:2.880

W133 Plattegrond "van het fort de Kruijp-in, gelegen onder de vesting, zoals het in de 
maanden december 1784 en januari 1785 onder directie van de contrarolleur-
generaal van de Hollandse fortificatiën A.J. de Bock door de kapitein-ing. Dalhoff 
weder opgemaakt, onder behoorlijk profiel gebracht en in staat van defensie werd 
gesteld."
1785 1 blad
Schaal 1:432

W134 Plattegrond van de vestingwerken.
ca. 1750-1800 1 blad
Schaal 1:5.760

W135 Plattegrond van Woerden, de forten Oranje en Kruipin ten oosten en noord-oosten 
van de vesting.
ca. 1750-1800 1 blad
Schaal 1:5.760

W136 Plattegrond van de forten Oranje en Kruipin met vijf doorsneden.
ca. 1750-1800 1 blad
Schalen 1:1.000 en 1:1.872

W137-W137a Plattegrond van Woerden en forten Oranje en Kruipin ten oosten en noord-oosten 
van de vesting.
1794 2 bladen
Schaal 1: 2.880
Met kopie.
W137 ---
W137a ---

W138 Plattegrond van de stad en vestingwerken en het omringend terrein.
eind 18e eeuw 1 blad
Schaal 1:2.925

W139 Plattegrond van de forten Oranje en Kruipin (oostelijk en noord-oostelijk van 
Woerden) met omringend terrein.
18e eeuw 1 blad

W140 Plattegrond van de forten de Kruipin en Orange bij Woerden.
18e eeuw 1 blad
Schaal 1:2.880

W141 Plattegrond van de forten de Vrijheid (Oranje), en de Kruipin.
1 blad eind 18e eeuw
Schaal 1:5.760

W142-W142a Plattegrond van de forten de Vrijheid (eerder Oranje) en Kruipin, ten noorden en 
noord-oosten van Woerden.
begin 19e eeuw 2 bladen
Met kopie.
W142 ---
W142a ---

W143 "Plan du fort de Kruyp-in, situé sous le canon des fortifications de Woerden."
begin 19e eeuw 1 blad
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W144 Plattegrond van de stad en vestingwerken met directe omgeving en doorsnede.
18e eeuw 1 blad
Schaal 1:2.160

W145 "Plan des fortifications de Woerden avec ses environs."
begin 19e eeuw 1 blad
Schaal 1:6.048

W146 Plattegrond van Woerden en de forten de Vrijheid (voorheen Oranje) en Kruip-in 
ten oosten en noord-oosten van de vesting.
1805 1 blad
Schaal 1:5.760

WOUDRICHEM

WOUDRICHEM

W148 Plattegrond van de stad met vestingwerken en omliggend terrein.
1725 1 blad
Schaal 1:4.320

W149 Plattegrond van de stad en vestingwerken.
1746 1 blad
Schaal 1:2.407

W150 Plattegrond van de stad en vestingwerken en een stuk achtergelegen terrein.
1756 1 blad
Schaal 1:1.580

W151 Plattegrond van de vestingwerken.
ca. 1780 1 blad

W159 Plattegrond van het fort Loevestein en directe omgeving.
1756 1 blad
Schaal 1:1.728

W159a Plattegrond van het fort Loevestein en directe omgeving.
[1756] 1 blad

W160 Plattegrond van het fort Loevestein "zoals het in de maand september van het jaar 
1774 opgenomen is..." .
1774 1 blad
Schaal 1:1.008

W161 Plattegrond van het fort Loevestein.
1775 1 blad
Schaal 1:2.016

W161a Plattegrond van het fort Loevestein.
1775 1 blad
Ontbreekt
Met de aantekening: "Geformeerd onder de directie van de contrarolleur-generaal Van de Graaff."

W162-W162a Plattegrond van het fort Loevestein en omgeving.
1774 (17770 2 bladen
Schaal 1:1.008
Met kopie.
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W162 ---
W162a ---

W163 Plattegrond van het fort Loevestein met omliggend terrein.
1779 1 blad

WOUW

WOUW

W170-W170c "Plan du village de Wouw, retranché par les Français en 1747."
1749 4 bladen
Schaal 1:2.880
Met kopieën.
W170 ---
W170a ---
W170b ---
W170c ---

WIJK-BIJ-DUURSTEDE

WIJK-BIJ-DUURSTEDE

W171 Plattegrond van "tweevoudigh ontwerp hoedanigh dat men de stadt Wijck te 
Duirstede kan versterken."
17e eeuw 1 blad
Schaal 1:2.880

W172 Plattegrond van de vestingwerken om Wijk-bij-Duurstede met het kasteel.
17e eeuw 1 blad
Schaal 1:4.320

W173-W173a Plattegrond van de stad met aangegeven de vestingwerken welke vóór - en die 
welke in het jaar 1787 werden gemaakt.
1787 2 bladen
Schaal ca. 1:3.846
Met kopie.
W173 ---
W173a ---

IJSSEL-LINIE

IJSSEL-LINIE

Y20 Plattegrond van de post aan de Bevermeerse sluis (ca. 3 km. ten zuid-oosten van 
Doesburg).
begin 19e eeuw 1 blad
Schalen 1:60 en 1:576

Y23-Y23c Plattegrond en doorsneden van de batterij bij Dieren.
begin 19e eeuw 4 bladen
Schalen 1:60 en 1: 576
Y23 (1e blad) Plattegrond van de nieuw aan te leggen batterij bij Dieren.
Y23a (1e blad) Kopie.
Y23b (2e blad) Doorsneden.

Ontbreekt
Y23c (2e blad) Kopie.

Y27-Y27a Plattegrond en doorsnede van de batterij aan het Bronkhorster veer nabij 
Brummen.
begin 19e eeuw 2 bladen
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Y27 (1e blad) Plattegrond van de batterij aan het Bronkhorster veer.
Y27a (2e blad) Doorsnede.

Y28-Y28a Plattegrond en doorsnede van de batterij tegenover het Bronkhorster veer nabij 
Brummen.
begin 19e eeuw 2 bladen
Y28 (1e blad) Plattegrond van de nieuw aan te leggen batterij.
Y28a (2e blad) Doorsnede.

Y30-Y30a Plattegrond van de Batterij ter weerszijden van de IJssel, zuidelijk van Zutphen.
1800-1802 2 bladen
Schaal 1:2.880
Opgenomen door de luit.ing. J.H. van der Gon ingevolge order van de Agent van Oorlog van de 
Bataafse Republiek 2 oktober 1800.
Y30 (1e blad) Plattegrond van de batterijen aan de Baakse brug en 

Pelgrim met de omgeving en profielen.
Y30a (1e blad) Kopie (1802).

Y31-Y31a "Plan des environs du Pont de Baak sur le Voordense beek à la tête de digue de 
l'inondation méridionale, avec le tracé du fort projetté pour couvrir cette position et
défendre le Barrage nécessaire sur le ruisseau la Voordense beek pour former cette 
inondation."
1811 2 bladen
Schaal 1:2.000
Met kopie.
Y31 ---
Y31a ---

Y33-Y33c Plattegrond van de batterijen bij Bronsbergen (Baronsbergen) ca. 2 km. ten zuiden 
van Zutphen aan de rechter IJssel-oever met doorsnede.
1802 4 bladen
Schaal 1:2.880
Y33 (1e blad) Plattegrond van de batterijen aan de Bronsbergen met 

omgeving en profielen.
daartoe relatief opgenomen door de luit.ing. J.H. van der Gon ingevolge order van 
de Agent van Oorlog van de Bataafse Republiek J.J. Cambier 2 oktober 1800. .

Y33a (1e blad) Kopie (1802).
Y33b Kopie 1 e blad
Y33c Kopie 2e blad Profielen.

Y34 "Plan de la position d'Avink-sluys sur le Bolsbeek près le Berkel, où ce trouve le 
point de dérivation des eaux de cette rivière, avec le tracé du fort projetté pour 
couvrir cette position et conserver la disposition du Barrage en faveur de 
l'inondation centrale de Zutphen."
1811 1 blad
Schaal 1:2.000

Y35 Plattegrond van de post bij de Tolbrug, gelegen oostelijk van Zutphen bij 
Warnsveld, voltooid in de winter van het jaar 1795-1796.
ca. 1800 1 blad
Schalen 1:120 en 1:1.440
Kopie
Gekopieerd in zwarte inkt naar een hier niet aanwezig plan door de kapitein-ing. jhr. J.A. van Brienen
(van Ramerus).

Y36 Plattegrond van de post bij het Hoevenbergse gat,gelegen bij Zutphen, voltooid in 
de winter van 1795 of 1796.
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ca. 1800 1 blad
Schalen 1:120 en 1:1.440
Kopie
Gekopieerd in zwarte inkt door de kapitein- ing. jhr. J.A. van Brienen (van Ramerus) naar een hier 
niet aanwezig plan.

Y37-Y37a Plattegrond met twee doorsneden van de twee posten bij de Holster- en 
Noordveense bruggen, gelegen ten noorden van Zutphen, voltooid in de winter van
het jaar 1795 tot 1796.
(1795-1800) 2 bladen
Schalen 1:240 en 1:2.880
Met kopie
Y37 ---
Y37a ---

Y38 Plattegrond van de Batterijen bij de Holster- en Noordveense bruggen, voltooid in 
de winter van het jaar 1795 en 1796.
[1800] 1 blad
Schaal 1:1.440
De batterijen met omliggend terrein; de posten zijn gelegen ca. 1,5 km. ten noorden van Zutphen.

Y39-Y39a Plattegrond van drie batterijen, gelegen aan de linker oever van de IJssel tegenover 
het Dommer hout tussen de steden Deventer en Zutphen ten noorden van het dorp
Gorssel.
begin 19e eeuw 2 bladen
Schaal 1:288 en 1:2.880
iMet kopie.
Y39 ---
Y39a ---

Y40 Plattegrond van de nieuw aan te leggen batterij op de Appeldoornse Waard 
tegenover het Dommerhout ten noorden van het dorp Gorssel.
begin 19e eeuw 1 blad
Schaal 1:576

Y41 Plattegrond van de nieuw aan te leggen batterij op de Gaarlsche Waerd tegenover 
het Dommerhout ten noorden van het dorp Gorssel.
begin 19e eeuw 1 blad
Schaal 1:576

Y42 Plattegrond van de nieuw aan te leggen batterij op het hooiland genaamd het 
Lijntje tegenover Dommerhout ten noorden van het dorp Gorssel.
begin 19e eeuw 1 blad
Schaal 1:576

Y43 Plattegrond van de posten nabij Dommerhout tussen Zutphen en Deventer ten 
noorden van het dorp Gorssel, met de posten in het omliggend terrein. Kopie.
1841 1 blad

Y44 Plattegrond van de posten gelegen bij het Dommerhout tussen Zutphen en 
Deventer ten noorden van het dorp Gorssel. Kopie.
1841 1 blad

Y45 Plattegrond met profieltekeningen van een gedeelte van de situatie aan de 
Zwormer Toorn genaamd met plattegrond en van een aan te leggen batterij.
.ca. 1800 1 blad
Schaal 1:432 en 1:2.880
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De Zwormer Toren lag aan de Schipbeek ten zuid-oosten van Deventer.
IJZENDIJKE

IJZENDIJKE

Y47 Plattegrond van de vestingwerken met de buitenwerken en de Jonkvrouw-schans.
1629 1 blad
Schaal 1:14.400

Y48 Plattegrond van de vestingwerken met aangegeven het buitenwerk dat in 1660 
werd geslecht.
2e helft 17e eeuw 1 blad
Schaal 1:2.560

Y49 Plattegrond van IJsendycke en de Jongvrouw Schans.
1736-1737 1 blad
Schaal 1:2.880

Y50-Y50a Plattegrond van "Isendyke en de Juffrouw Schans met een gedeelte van de 
Passegeule Linie en kanaal"[...], met de omliggende landen, met de attaque van de 
fransen in het jaar 1747.
1750 2 bladen
Schaal 1:2.880
Met kopie.
Het plan werd aangeboden aan de Prins van Oranje-Nassau, Algemeen Erfstadhouder Willem IV.
Y50 ---
Y50a ---

Y51 Plattegrond met vestingwerken en omliggend terrein, waarop de Jonkvrouw 
Schans.
1754 1 blad
Schaal 1:2.016

Y52 Plattegrond van de stad met vestingwerken en omliggend terrein, waarop de 
Jonkvrouw Schans.
1760 1 blad

Y53 Plattegrond met vestingwerken en het omliggend terrein, waarop de Jonkvrouw 
Schans.
ca. 1750 1 blad
Schaal 1:2.736

Y54 Plattegrond van de stad met vestingwerken en omliggend terrein, waarop de 
Jonkvrouw Schans.
ca. 1750 1 blad
Schaal 1:2.061

Y55 Plattegrond met vestingwerken en naaste omgeving, waarop de Jonkvrouw-
Schans.
1813 1 blad
Schaal 1: 2.000

ZALT-BOMMEL

ZALT-BOMMEL

Z1 Plattegrond van de vestingwerken.
17e eeuw 1 blad
Schaal 1:4.320
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Z2 Plattegrond van de vestingwerken, zondere stratennet doch met het terrein ten 
noord-oosten van de vesting gelegen.
eind 17e eeuw 1 blad
Schaal 1:5.040

ZIERIKZEE

ZIERIKZEE

Z3 Plattegrond van de stad met directe omgeving.
1751 1 blad
Schaal 1:2.304

ZUID-BEVELAND

ZUID-BEVELAND

Z4-Z4b Plattegrond van een ontwerp van een fort op Zuid-Beveland ter verdediging van de 
verbinding met het eiland Walcheren.
1810 3 bladen
Schalen 1:200; 1: 1.000 en 1:2.000
Z4 ( 1e blad) "Fort à construire dans le Sud-Beveland pour protéger la 

communication avec l'isle de Walcheren."
Z4a (2e blad) "Détails relatifs au fort à construire dans le Sud-Beveland."
Z4b (3e blad) "Plan de la rive orientale du Sloe" (de Zuid-Bevelandse 

oever van het Sloe).
ZUTPHEN

ZUTPHEN

Z7 Plattegrond van de vestingwerken zonder stratennet doch met de directe 
omgeving.
ca. 1650 1 blad
Schaal 1:3.840

Z8 Plattegrond van de vestingwerken met aanduiding van de inundatie in 1702 ten 
noorden, oosten en zuiden van de stad.
1702 1 blad
Schaal 1:12.240
Bijlage: een kostenbergoting door de directeur De Bruen uit het jaar 1726.

Z9 Plattegrond van de vestingwerken met aanduiding van het inundatie-terrein ten 
noorden, oosten en zuiden van de stad.
1702 1 blad
Op perkament.

Z10 Plattegrond van Zutphen.
1714 1 blad

Z11 " Partie du Plan de Zutphen avec un projet pour sa fortification." Met aangegeven 
het gedeelte van de vestingwerken, gelegen aan de IJssel met ontwerpen van 
werken, gelegen aan de overzijde van de rivier.
1717 1 blad
Schaal 1:1.728
Het plan behoort bij een memorie, ingediend bij de raadpensionaris van Holland Van Slingelandt.

Z12 Plattegrond van de stad en fortificatiën.
1736 1 blad
Schaal 1:2.880
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Z13-Z13a Plattegrond en doorsneden van een ontwerp tot bevestiging van de stad.
1741-1749 2 bladen
Schaal 1:144 en Schaal 1:1.872
Z13 (1e blad) Plattegrond "met het generale project van alle werken, daar

op geformeerd, zodanig als deselve plaats in een behoorlijke stad 
van defensie zouden kunnen worden gebracht."

Z13a (2e blad) Profielen behorende tot het plan en verbeteringen door de 
generaal Hertell overgegeven aan haar edele mogende Raden van 
State anno 1741-1749

Z14 Plattegrond van de stad,"... vertonende de fortificatiewerken, muren, poorten, 
bruggen, beeren, en de gebouwen die tot bewaring van artillerie en munitie van 
oorlog of tot gebruik van het garnizoen aldaar dienende. "
1749-1750 1 blad
Schaal 1:1.872

Z15 Inundatieplan ten noorden, oosten en zuiden van de stad.
1750 1 blad

Z16 " Plan de la fortification."
ca. 1750 1 blad
Schaal 1:2.400

Z17 Plattegrond van Zutphen.
1751 1 blad
Schaal 1:4.320

Z18 Plattegrond van Zutphen.
1752 1 blad

Z19-Z19c Plattegrond van Zutphen.
1760 4 bladen
Schaal 1:2.880
Met kopieën.
Z19 ---
Z19a ---
Z19b ---
Z19c ---

Z20-Z20b Inundatieplan ten noorden, oosten en zuiden van de stad.
1769-1770 3 bladen
Met kopieën.
Z20 ---
Z20a ---
Z20b ---

Z21-Z21a Inundatieplan ten noorden, oosten en zuiden van de stad.
1770 2 bladen
Met Kopie
Z21 ---
Z21a ---

Z22-Z22c Plattegrond van Zutphen.
1769-1772 4 bladen
Schaal 1:3.600
Met kopieën.
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Z22 ---
Z22a ---
Z22b ---
Z22c ---

Z23-Z23b Plattegrond van de glaciën en bedekte wegen rondom Zutphen.
1779 3 bladen
Met kopieën.
Z23 ---
Z23a ---
Z23b ---

Z24-Z24a Plattegrond en profielen van een ontwerp tot herstel van de vier "Lunetten van 
Coehoorn".
1786 2 bladen
Schalen 1:168 en 1:2.880
Z24 (1e blad) Plattegrond van "alle vervallen vier lunetten, waarvan er 

drie gerevetteerd zijn, gelegen voor de nieuwe stadspoort, welke 
deze zomer voor het meeste gedeelte, zouden gerepareerd worden, 
en de bedekte weg en borstweringen in profiel gebracht worden."

Z24a (2e blad) Onderscheiden profielen, gesneden door de lunettes Van 
Hooff voor de Laarpoort.

Z25 Plattegrond van de stad.
1787 1 blad
Schaal 1:3.600

Z26 Kaart van de stad en geformeerde inundatie ten noorden, oosten en zuiden van de 
stad.
1794 1 blad
Schaal 1:10.600
Kopie

Z27 Kaart van de te stellen inundatie ten noorden, oosten en zuiden van de stad.
(1795) 1806 1 blad
Schaal 1:10.600
Kopie
Met aantekeningen :"Behoort aan het Departement van de IJssel volgens Resol. 22 oktober 1795", 
ondertekend: J. van Westenhout. "Door de ondergeschreven gecedeerd voor het garnizoen van 
Zutphen 26 november 1806" ondertekend door de kolonel-directeur van fortificatie C. Gockinga.

Z28 Plattegrond van Zutphen.
18e eeuw 1 blad
Schaal 1:2.900
Kopie

Z29-Z29a Plattegrond van drie lunetten met hun enveloppe, dienende tot versterking van het 
front tussen de Hospitaals- en Laarpoorten buiten Zutphen.
eind 18e eeuw 2 bladen
Schaal 1:1.152
Met kopie.
Z29 ---
Z29a ---

Z30 Plattegrond van Zutphen. eind 18e eeuw
1 blad

Schaal 1:2.880
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Z31 Plattegrond van de vestingwerken en een terrein aan de overzijde van de IJssel.
begin 19e eeuw 1 blad
Schaal 1:2.880

Z32 Plattegrond van de vestingwerken met terrein aan de overzijde van de IJssel.
begin 19e eeuw 1 blad
Schaal 1:2.880

Z33-Z33b Plattegrond van de vestingwerken voor de Laar- en Hospitaal-poorten.
1803 3 bladen
Schaal 1:2.880
Z33 (1e blad) Plattegrond van een gedeelte van de vesting, bevattende de

lunetten van Hooff voor de Laarpoort, en de lunetten A, B en C voor 
de Hospitaalspoort.

Z33a (1e blad) Kopie.
Z33b (2e blad) Project en tracé-plan ter versterking van het front voor de 

Laarpoort door de directeur-generaal van de fortificatiën van de 
Bataafse Republiek H. van Hooff. (1799)

Z34-Z34b Plankaarten van de linker-oever van de IJssel tegenover Zutphen.
1811 3 bladen
Schaal 1:500 en 1:2.000
Z34 (1e blad) "Plan d'une partie du terrein sur la rive gauche de l'Yssel vis 

à vis la place de Zutphen ..."
Z34a (2e blad) "Plan d'une partie du terrein sur la rive gauche de l'Yssel vis 

à vis la place de Zutphen."
Z34b (3e blad) Kaart van een gedeelte terrein, gelegen op de linker-oever 

van de rivier de IJssel tegenover de vesting, met de distantie tussen 
gemelde vesting en hetzelfde terrein.

Z35 "Projet d'une Tête-de-Pont à construire sur la rive gauche de l'IJssel en avant de la 
place de Zutphen, pour en couvrir le pont et la mettre à cheval sur cette rivière."
1811 1 blad
Schaal 1:500 en 1:2.000

Z36 Plattegrond van de vestingwerken.
1811 1 blad
Schaal 1:2.000

Z37-Z37a2 Plattegrond en doorsnede van een ontwerp voor de verbetering van de 
vestingwerken van.
1811 3 bladen
Schaal 1:500 en 1:2.000
Z37 (1e blad) "Projet pour l'amélioration et la rectification de la place de 

Zutphen et ouvrages avancés."
Z37a1 (2e blad) "Profils de la Tête-de-Pont projettée." Doorsneden.

Kopie
Z37a2 (3e blad)

Kopie

Z55 Plattegronden en profielen van de nieuw te maken polygoon in de plaats van de 
oude vervallen redoute de Pol, gelegen een half uur beneden Zutphen langs de 
IJssel.
1785 1 blad
Schalen 1:108 en 1:2.016
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Z56 Plattegronden en profielen van de nieuw gemaakte polygoon in de plaats van de 
oude vervallen redoute de Pol, gelegen een half uur beneden Zutphen langs de 
IJssel.
1785 1 blad
Volgens aantekening: "Behoord tot het Departement van den IJssel, volgens Resol. 22 October 1795".

Z57 Plattegrond van een gedeelte van de werken aan de Poll met de geprojecteerde 
redoute daartegenover, ter linkeroever van de IJssel op de Veluwe.
1786 1 blad
Schaal 1:1.728

Z58 Plattegrond van de werken aan de Pol, met die aan de linkeroever.
1800 1 blad
Schaal 1:2.880

Z59 Plattegrond van het fort de Poll met onderhorige batterijen en de waterpassingen, 
"... daartoe relatief, volgens Zutphens IJsselpeil zonder het verval van de rivier in 
aanmerking te nemen, opgenomen."
1800 1 blad
Schaal 1:2.304

Z59a-Z59c Plattegrond en doorsneden van het fort de Poll met bijliggende werken.
1802 3 bladen
Schaal 1:2.880
Kopie
bijlage (Z59C): een brief van de directeur-generaal van de fortificatiën van de Bataafse Republiek H. 
van Hooff aan de Raad van Oorlog van de Republiek 1 december 1802.
Z59a (1e blad) Kaart van het fort de Poll met de onderhorige batterijen en 

de waterpassingen daartoe relatief; alle volgens Zutphens IJssel-peil,
zonder het verval van de rivier in aanmerking te nemen, 
opgenomen.

Z59b (1e blad) Kopie.
Z59c (2e blad) Profielen behorende tot de kaart van de Poll met de 

omliggende batterijen.

Z60 Plattegrond, "welke aantoont hoe de batterij op de linkeroever van de IJssel 
tegenover de Pol veranderd, vergroot en gesloten moet worden."
begin 19e eeuw 1 blad
Schaal 1:560

Z61 "Plan des environs du fort le Pol sur le Eefds-beek à la tête de digue de l'inondation 
septentrionale, avec le tracé du nouveau fort projetté et des ouvrages 
intermédiares entre ce dernier et la fortification de Zutphen."
1811 1 blad
Schaal 1:5.000

ZWOLLE

ZWOLLE

Z64 Plattegrond van de vestingwerken.
1593 1 blad
Schaal 1:2.400

Z65 Plattegrond van een verschanste legerplaats buiten de Diezerpoort (met 
doorsnede).
1672 1 blad
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Z66 Kaart getiteld "Retrenchement du Masten-Broeck depuis la ville de Zwoll jusques a 
la Riviere d'IJssel."
ca. 1700 1 blad
Schaal 1:4.320

Z67 Plattegrond van de stad "Zwoll, gelegen aan de rivier de Veght, met zijn fortificatie 
en situatie, zoals het zich bevond in het jaar 1739."
1739 1 blad
Schaal 1:2.448

Z68-Z68a Plattegrond van de stad Zwol. Met kopie.
1739 (1750) 2 bladen
Schaal 1:4.032
Z68 ---
Z68a ---

Z69 Plattegrond van de stad en situatieplan met de nieuwe werken aan de rivier de 
IJssel.
1774 1 blad
Schaal 1:2.880

Z70 Plattegrond van de vestingwerken langs de IJssel en het tussen deze werken en 
Zwolle gelegen terrein.
18e eeuw 1 blad
Schaal [1:2.954]
Kopie

Z71-Z71c Plattegrond en proffielen van werken langs de IJssel nabij Zwolle.
18e eeuw 4 bladen
Schalen 1:34; 1:960 en 1: 2.592
Z71 (1e blad) Plattegrond van de nieuwe werken buiten Zwol aan de 

rivier de IJssel. Behalve de "nieuwe werken" zijn ook de vervallen 
schansen aangegeven.

Z71a (1e blad) Kopie.
Z71b (2e blad) Plattegrond en profiel van het dubbele hoornwerk, anders 

genaamd het fort, behorende tot de zogenaamde nieuwe werken 
langs de IJssel bij Zwolle. Detailtekening van het werk, voorkomende
op het 1e blad.

Z71c (2e blad) Kopie.

Z72 Plattegrond van een aan te leggen retranchement op het hoge kamp tussen de 
haenekamp en de Wipstrick buiten Zwolle.
18e eeuw 1 blad
Schalen 1:144 en 1:1.728

Z73 Plattegrond van de nieuwe werken langs de IJssel bij Zwolle.
18e eeuw 1 blad
Schaal 1:2.880

Z74-Z74a Plattegrond en doorsneden van het "nieuwe werk" aan de IJssel bij Zwolle.
18e eeuw 2 bladen
Z74 (1e blad) Nieuw werk hetwelk aangelegd is tot Swol aan de IJssel.
Z74a (2e blad) Profielen tot het volmaken van het Groot-Hoorn-werk 

tegen de IJssel buiten de stad, profiel tot het maken van het gesloten
te maken hoornwerk.
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Aanvullingen op OPV deel I uit OBZ, nrs. die niet zijn verfilmd en nog niet in de inventaris staan vermeld.

AANVULLINGEN OP OPV DEEL I UIT OBZ, NRS. DIE NIET ZIJN VERFILMD EN NOG NIET IN 
DE INVENTARIS STAAN VERMELD.

A98 Axel "Plan de la place d'Axel."
ca. 1810-1813 1 blad
Schaal ca. 1: 2700
Oud inv. nr. OBZ 1

--- Bergen op Zoom Plattegrond van de vesting
c. 1795-1813 1 blad
Oud inv. nr. OBZ 4.

--- Bourtange Plattegrond van de fortresse Bourtange in den Jare 1742 nauwkeurig 
opgenomen. Gedrukt bij Covens & Mortier Amsterdam.
1721 1 blad
Schaal ca. 1:2.500
Oud inv. nr. OBZ 32.

V66 Brielle Plattegronden van de batterijen de Ruigen-, Strijpsche-, Oostendse- en 
Natersche dijk aangelegd in 1803.
1803 4 bladen
Schaal ca. 1:5.450
Oud inv. nr. OBZ 36.

V96b Brielle "Plan du batterie Steene Bake, pres de Brielle indiquer le project des 
changements à y faire avec la construction d'une tour reduit suivant nr. 2 des tours 
adoptées par Sa Majesté."
1811 1 blad
Schaal ca. 1:723
Ontbreekt
Oud inv. nr. OBZ 37.

V71a Brielle "Projet des changements à faire à la batterie du côte de Steene Bake, avec le 
construction d'un tour réduit suivant nr.2 des tours adopter par Sa Majesté."
1811
Schaal ca. 1:100
Oud inv. nr. OBZ 38.

M145a Maastricht "Plan van de plaatse van Wijkc leggende aan de regter sijde van de rivier 
de Maas.." volgens projet Directeur de La Rive.
1771 1 blad
Schaal ca. 1:2.860
Ontbreekt
Oud inv. nr. OBZ 118.

--- Plattegrond van de vesting Maastricht en Wijck.
1791 1 blad
Schaal ca. 1: 2.860
Oud inv. nr. OBZ 119

--- Rammekens "Plan et profils de la redout A."
1811
Oud inv. nr. OBZ 154.

R10b Rozenburg "Projet d'une batterie du cote à construire sur l'ile Rosenburg en face de 
Brielle pour défendre avec la batterie de Steene Bake, l'entrée de la Meuse pourvu 
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d'une tour réduit suivant nr. 3 des tours.."
1812 1 blad
Schaal ca. 1:392
Ontbreekt
Oud inv. nr. OBZ 155.

V13a Venlo Plattegrond van de stad Venlo en het fort St. Michiel, gekopieerd van het 
oorspronkelijke plan van de ingenieur Mosburger.
1723 2 bladen
Schaal ca. 1:3.876
Ontbreekt
Oud inv. nr. OBZ 161.

V49 Vlissingen Plattegronden en profielen van de bastions nrs. 1;3,4,5,8,9.
1810
Ontbreekt
Oud inv. nr. OBZ 165a-165f.

--- Vlissingen Profiel van Fort A in de vesting Vlissingen.
1810 1 blad
Schaal ca. 1:5.529
Oud inv. nr. OBZ 166.

--- Vlissingen Plattegrond en profiel van Fort A, project verbetering volgens besluit Z.M
van 26-3-1808.
1808 1 blad
Oud inv. nr. OBZ 167.

--- Vlissingen "Plan de la place et ses environs, avec les ouvrages extérieurs en 
construction et projetés."
1812 1 blad
Schaal ca. 1:4.878
Oud inv. nr. OBZ 168.

Z24 Zutphen Plattegrond van de vesting met de werken aangelegd in 1799-1800.
1795-1800 1 blad
Schaal ca. 1 :3.615
Behoort tot het departement van den IJssel vlgs. resolutie 22 oktiber 1795.
Oud inv. nr. OBZ 184

Plans van vestingen ingebonden delen van de Departementen 1-6 ingezonden aan de Raad van State volgens resolutie 19 april 1734.

PLANS VAN VESTINGEN INGEBONDEN DELEN VAN DE DEPARTEMENTEN 1-6 
INGEZONDEN AAN DE RAAD VAN STATE VOLGENS RESOLUTIE 19 APRIL 1734.
"Plans en kaarten van de Versterkte Steden, geleegen op de grenzen van den Staat der Verenigden 
Nederlanden, staande onder besorging van de E.M.H. Raden van State, mitsgaders van de Steden en
plaatsen van de Barrière opnieuws gemeeten, of verbeetert of gecopieert door de Ingenieurs 
volgens ordres en resolutie van E.M.H. den 19 april 1734. Verdeelt in zeven Depratementen "
Zie 4.OMM inv. nr. 351-356.

--- Staats-Vlaanderen, (Vierde Departement) :
Zie nummer toegang 4.OMM, inv. nr. 351
Bevat:
1. Plan van Bergen op Zoom, 1735 (ontbreekt)
2. Plan van het fort Moermont, 1735 oud nr. B25
3. Plan van het fort Prince, 1735 oud nr. B26
4. Plan van de Roverschans, 1735, oud nr. B27
5. Plan van de Waterschans, 1735, oud nr. B28
6. Steenbergen, 1735, oud nr. B56
7. Fort Henricus, 1735, oud nr. B29
8. Willemstad, 1735, oud nr. W37.
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--- Namen tot Venlo, (Zesde Departement) :
Zie nummer toegang 4.OMM, inv. nr. 352
Bevat:
Belgisch Archief W 67.
1. Plan van de stad en kasteel van Namen, 1735
2. Plan van Maastricht, oud nr. M 110
3. Stevenswaart, oud nr. W 21
4. Venlo en St. Michiel,1742, oud nr. V22

--- Staats Vlaanderen, (Vijfde Departement) :
Zie nummer toegang 4.OMM, inv. nr. 353
Bevat:
1a
Fort St. Anthoi, oud nr. A76
1b
idem , 1742 oud nr. A77
Op papier ipv. perkament.
2. Sluis en St., Donas, 1735-1736, oud nr. S 48
3. IJsendijcke en Jonckvrouwschans, 1736, oud nr. Y 20
4. Sas van Gend, 1737, oud nr. S 19
5. Philippine, 1735, oud nr. P 21
6. Hulst, 1737, oud nr. H 257

--- Wedde en Westwoldingerland (Derde Department):
Zie nummer toegang 4.OMM, inv. nr. 354
Bevat:
1. Plan van t' nieuwe werk bij Groningen, 1734, oud nr. G 210
2. Coevorden, 1735, oud nr. K46
3. Boertange, 1734, oud nr. B 190
4. Oude of Bellingwolderschans, 1734, oud nr. E 6.
5. Nieuwe of Langakkerschans, 1734, oud nr. L 18
6. Fort Lieroort, 1734, oud nr. L 21.

--- Overijssel en Gelderland, (Tweede Department):
Zie nummer toegang 4.OMM, inv.nr. 355
Bevat:
1. Arnhem, oud nr. A93
2. Doesburg, 1734, oud nr. D88
3a Zutphen, 1734, oud nr. Z9
3b Zutphen, 1739, oud nr. Z10
4. Deventer, 1735, oud nr. D47
5. Bredevoort, 1734, oud nr. B329
6a Zwolle, 1735, oud nr. Z49
6b Zwolle, 1739, oud nr. Z50
7. Loop van het Zwarte Water, 1735, oud nr. H10 2 bladen
8. Hasselt (ontbreekt)
9a-9b. Kampen, 1740, oud nrs. K4-K5.

--- De Maas van Nijmegen tot Breda, (Eerste Department) :
Zie nummer toegang 4.OMM, inv. nr. 356
Bevat:
1a
Plan van Nijmegen, 1735, oud nr. N60
1b
fort te Pannerden, 1742, oud nr. P 6
2. Stad Grave, oud nr. G 122
3. Fort St. Andries, 1735, oud nr. A74
4. 's-Hertogenbosch, 1739, oud nr. B 183
5. Fort Crèvecoeur, 1735, oud nr. C 22
6. Breda, 1735, oud nr. B 325
7. Citadel van Wezel, 1735, ontbreekt.
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--- Departement West-Vlaanderen:
Zie nummer toegang 4.OMM, inv. nr. 356A
Bevat:
1.-2. Doornik, 1736
3. Doornik, citadel, 1736
4. Doornik, profielen, 1736
5. Meenen
6. Ieperen
7. Boesinger Sas
8. Fort Knokke
9. Veurne.

N210b1-N210b3
Nederland Plattegonden van sterke steden
ca. 1796-1800 3 cassettes
N210b1 Deel 1

Bevat:
1.1. Naarden
1.2. Lunetten aan de Karnemelksloot
1.3. Muiden
1.4. Weesp
1.5. Fort Uitermeer
1.6. Hinderdam
1.7. Nieuwersluis
1.8. Post de Spion
1.9. Post Kijkuit
1.10. Bastion de Waakzaamheid
1.11. Retranchement dorp Ter Aa
1.12. Woerden
1.13. Retranchement te Linschooten,1796
1.14. Fort aan de Wiericke
1.15. Forten de Vrijheid en Kruipin
1.16. Oudewater
1.17. Schoonhoven
1.18. Nieuwpoort
1.19. Gorinchem
1.20. Woudrichem, kopie 1800
1.21. Loevestein, kopie 1800
1.22. Geertruidenberg
1.23. Klundert
1.24. Dijkpost aan het Spoel, kopie 1800
1.25. Dijkposten te Asperen, kopie 1800

N210b2 Deel 2
Bevat:
2.1.-2.4.Kustbatterijen te Medemblik nrs.1-4
2.5. Post bij Zeeburg
2.6. Post bij Pampuszicht
2.7. Post bij Zeezicht aan
2.8. Post bij Diemerdam
2.9. Post bij Diemerdam bij Vinkebrug

N210b3 Deel 3
Bevat:
3.1. Hellevoetsluis
3.2. Den Briel
3.3. Batterij op de Zuiddijk en Quack
3.4. Noorddijk
3.5. Profiel en plattegrond coupure Noorddijk
3.6. Batterij op de Ruijgendijk
3.7. Batterij op de Naterkhendijk
3.8. Batterij op de Lodderlandsche dijk
3.9. Batterij aan het Oosterlandse sluisje
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3.10. Batterij op de Strijpse dijk
3.11. Batterij op de Rietdijk
3.12. Batterij aan de Steene Baak en de geavanceerde batterij.
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II. Periode 1813-1940

II. PERIODE 1813-1940
Aardenburg

AARDENBURG

A1 Plan van de stad Aardenburg en van de verdedigingswerken in 1831 aangelegd.
1831 1 blad

Abcoude

ABCOUDE

A3 Schetstekening van de eigendommen, gelegen voor de post bij de Oostermolen 
buiten Abcoude.
1826 1 blad

Alkmaar

ALKMAAR

A4 Kaart van Alkmaar en omstreken.Gedrukt.
1865 1 blad

Amersfoort

AMERSFOORT

A5 Plattegrond van de stad Amersfoort door D.J. Thomkins, oud hoofd-ingenieur van 
de Waterstaat.
1846 2 bladen

Amsterdam (stad)

AMSTERDAM (STAD)

A10 Nieuwe plattegrond van Amsterdam. Samengesteld en gegraveerd door W.C. van 
Baarsel. Uitgegeven te Amsterdam en 's Gravenhage door F.J. Weijgand.
z.j. 1 blad

A11 Plan van de stad. Uitgegeven te Amsterdam en 's Gravenhage bij de gebroeders van
Cleef, te Rotterdam bij Arbon en Krap.
1826 1 blad

A12 Nieuwe kaart van Amsterdam, waarop zijn aangebracht alle voorgevallen 
veranderingen, behalve de uit te voeren kapitale werken van afsluiting van de 
haven door een dijk te voorzien van sluizen. Uitgave bij Mortier Covens en Zoon. 
Gegraveerd door D. Veelwaard jr. In tweevoud.
1829 1 blad

A12b Nieuwe kaart van Amsterdam, waarop zijn aangebracht alle voorgevallen 
veranderingen, behalve de uit te voeren kapitale werken van afsluiting van de 
haven door een dijk te voorzien van sluizen. Betreffende het Weesperpoortstation 
en andere terreinwerken.
1829 1 blad

A13 Plattegrond van Amsterdam. Uitgegeven door M.C. Vos. Gegraveerd door W.C. van 
Baarsel.
1832 1 blad

A14 Plattegrond van Amsterdam. Uitgegeven door Mortier, Covens en Zoon. 
Gegraveerd door D.Veelwaard jr.
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1832 1 blad

A15 Plan van de stad. Uitgegeven te Amsterdam en 's Gravenhage bij de gebroeders van
Cleef, te Rotterdam bij A.H. Krap.
1840 1 blad

A16 Plattegrond van de stad Amsterdam. Samengesteld door H.P. Eskes, 
geëmployeerde bij de stads Publieke Werken. Uitgegeven door Mortier, Cóvens en 
Zoon.
1842 1 blad

A17 Nouveau Plan d' Amsterdam. Uitgegeven te Amsterdam bij François Buffa & Fils. 
Op linnen.
1847 1 blad

A18 Plattegrond van de stad met een renvooi van de gebouwen,enz.
(1848) 1 blad
Uit nalatenschap kapt. ter zee Paling, 1848 afkomstig.

A19 Plan van Amsterdam. Uitgegeven door J.D. en S.K. Sijbrandi.
1863 1 blad

A20 Plan van Amsterdam met de buurtverdeling (gekleurd). Getekend door J. Kuijper. 
Uitgegeven door François Buffa & Fils. Op linnen.
1847 1 blad

A20a Plan van Amsterdam, met de buurtverdeling (gekleurd). Getekend door J. Kuyper. 
Uitgegeven door Frans Duffa en Zonen.
1870 1 blad
Met begroting van kosten.

Amsterdam (Stellling)

AMSTERDAM (STELLLING)

A98 De post te Rijkel-oord met de geprojecteerde werken en verbeteringen.
z.j. 1 blad

A99 Plantekening van de Rijkeroordse voorpost en redoute nr.16-17 op de 
Haarlemmermeerdijk.
z.j. 1 blad

A99a De Rijkeroordse voorpost en redoute op de Haarlemmermeerdijk.
z.j. 1 blad
Kopie

A118 Plan Van de daar te stellen lunet en de verandering van de post no.6 te Halfweg. 
(1843)
1877 1 blad
1. Contracttekening op zegel van de openbare aanbesteding te Amsterdam dd. 19 juni 1843.. 
Ondertekening van de kol.directeur van de fortificatiën Van de Polder, de luit.-kol.E.a. ing. J. 
Kraijenhoff, de 1e luit.-ing.C.P. del Campo genaamd Camp.
2. Later voorzien van het merk no.10, 1877.

A119 Plan van een daar te stellen aarden fort op de Droogmakerij's dijk ten westen van 
het Zuider Sparen, bij en ten zuiden van het Kasteel van Heemstede. 6 oktober 
1846, Litt. Z. Later voorzien van het merk no.1a, 1877. (1846)
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1877 1 blad
Bijlage: het bestek.

A119a Plan van een daar te stellen aarden fort op de Droogmakerij's dijk ten westen van 
het Zuider Sparen, bij en ten zuiden van het Kasteel van Heemstede. Litt. Z. 
Gedrukt.
1846 1 blad

A119b Ontwerp voor het bouwen van een gemetselde bomvrije toren in het ontworpen 
fort aan het Zuider Sparen en vuurtoren bij het Kasteel van Heemstede. Litt. Y. 
(1846)
1877 1 blad
Later voorzien van het merk no.1b, 1877.

A119c Ontwerp voor de samenstelling van de daar te stellen houten fundering voor de te 
bouwen bomvrije toren in het fort bij en ten zuiden van het Kasteel van Heemstede.
Litt. P. (1847)
1877 1 blad
Later voorzien van het merk no.1c, 1877.

A119d Plan van de beheiing van de palen van de fundering van het bomvrij reduit in het 
fort ten zuiden van het Kasteel van Heemstede. Litt.P.
1848 1 blad
Later voorzien van het merk no.1c, 1877.

A120-A152b Kaartencollectie Kraijenhoff-Eekhout. Collectieplannen en profielen van posten, 
forten, enz. met daarbij behorende wachthuizen, enz. uit de jaren 1845-1849, 
uitgaande van de luit.-kolonel E.a. ingenieur te Amsterdam Jhr. J. Kraijenhoff met 
diverse kopieën, uitgaande van de luit.-kolonel E.a. ingenieur E.J. Eekhout, ?enkele 
door? de luit.-kol. E.a. ing. J. Kraijenhoff en de 1e luit.-ing. C.P. del Campo, genaamd
Camp.
(1845-1848) 61 bladen
Afkomstig van 1e fortificatie-directie Arrondissement Amsterdam.
A120 Plan van de daar te stellen redoute, enz.,ter vervanging van de post 

no.4 op de Slaperdijk te Sparendam (met vier doorsneden van de 
brug).Let. X.

A120a Plan van de daar te stellen redoute, enz.,Kaart van een gedeelte van 
de weg nr.ter vervanging van de post no.4 op de Slaperdijk te 
Sparendam.(Let. X). 19 oktober 1846
Kopie van no.120.

A120b Plan en doorsnede van de daar te stellen redoute, enz., ter 
vervanging van de post no.4 op de Slapersdijk te Sparendam.
(Let. X) Kopie van no.120.

A120c Plan van de bomvrije toren van de redoute, ter vervanging van de 
post no.4 op de Slapersdijk te Sparendam. (Let. Y) 1 november 1845

A121 Ontwerpen op de posten te Sparendam, no.3 over het Jaagpad, no.4 
over de Zeedijk en no.5 in de Keel. (Let. A) 23 februari 1845

A121a Ontwerpen op de posten no.3 over het Jaagpad no.4 over de Zeedijk 
en no.5 in de Keel te Sparendam.(Let. A) 23 februari 1845

A121b Ontwerpen op de posten te Sparendam als no.3 over het Jaagpad en 
no.5 in de Keel.
Kopie

A122 Ontwerp op de post no.2 aan het Penningsveer. (Let. B) 23 februari 
1845

A122a Ontwerpen op de post no.2 aan het Penningsveer. (Let. B) 23 februari
1845
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A122b Ontwerp op de post no.2 aan het Penningsveer.
Kopie. (Let. B)

A122c Plan van het verdedigbaar wachthuis in de post
A122d no.2 (Penningsveer).(Let. W) 23 februari 1845 (2 bladen.)
A123 Ontwerp van de post, achterwaarts? de bruggen over de Lije in de 

straat- en spoorweg. (Let. C) 23 februari 1845
A123a Ontwerp van de post, achterwaarts? de bruggen
A123b over de Lije in de straat- en spoorweg. (Let. C) 23 februari 1845
A124 Ontwerp wegens het onder profiel brengen van de post no.7 op de 

Sparendammer Zeedijk bij Halfweg. (Let. D) 27 maart 1847
A124a Plan en profielen van de onder profiel te brengen post no.7 op de 

Sparendammer Zeedijk bij Halfweg (met 2 profielen).(Let. Dd) 27 
maart 1847

A124b Plan en profielen van de onder profiel te brengen post no.7 op de 
Sparendammer Zeedijk bij Halfweg.
Kopie van no.124A (Let. Dd).

A125 Ontwerp wegens het opwerpen van een gesloten aarden post, 
achterwaarts? Halfweg, tussen de straatweg naar Amsterdam, de 
bedijking van het Haarlemmer Meer en de weg naar Osdorp, 
geleidende? naar de post no.11 en Sloten, met het in dezelve? 
bouwen van een gemetseld verdedigbaar wachthuis. (Let.E) 27 
maart 1847

A125a Plan en profielen van de op te werpen aarden post achter Halfweg 
tussen de straatweg naar Amsterdam en de bedijking van het 
Haarlemmer Meer (met 4 profielschetsen). (Let. Ee) 27 maart 1847

A125b Plan en profielen van de op te werpen aarden post achter Halfweg 
tussen de straatweg naar Amsterdam en de bedijking van het 
Haarlemmer Meer.
Kopie van no.125A (Let. Ee)

A125c Ontwerp van een verdedigbaar wachthuis voor 100 man, met 
emplacement voor kanonnen op het plateau, daar te stellen binnen 
de post no.6. (Let. Q) 27 maart 1847

A126 Ontwerp wegens het verbeteren van het tracé en profiel van de post 
no.11, gelegen op de Slimmerweg, van Halfweg over Osdorp naar 
Sloten, met het in dezelve bouwen van een gemetseld verdedigbaar 
wachthuis. (Let. F) 27 maart 1847

A126a Plan en profielen wegens de verbetering van het tracé en profiel van 
de post no.11 op de Slimmerweg van Osdorp en Sloten. (Let. Ff) 27 
maart 1847

A126b Plan en profielen wegens de verbetering van het tracé en profiel van 
de post no.11 op de Slimmerweg van Osdorp en Sloten.
Kopie (Let. Ff)

A126c Ontwerp van een verdedigbaar wachthuis voor 100 man, met 
emplacement voor kanonnen (ligt)? op het plateau, daar te stellen 
binnen de post no.11. (Let.S) 27 maart 1847

A127 Ontwerp wegens het opwerpen van een gesloten aarden post 
voorwaarts? het dorp Sloten, aan de weg geleidende naar de 
ringvaart voor de droogmaking van het Haarlemmer Meer, met het 
daarin bouwen van een gemetseld verdedigbaar wachthuis. (Let.G) 
27 maart 1847

A127a Plan en profielen van de op te werpen aarden post voorwaarts? het 
dorp Sloten aan de weg geleidende naar de ringvaart voor de 
droogmaking van het Haarlemmer Meer met het daarin bouwen van
een gemetseld verdedigbaar wachthuis.

A127b Plan en profielen van de op te werpen aarden post voorwaarts? het 
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dorp Sloten aan de weg geleidende naar de ringvaart voor de 
droogmaking van het Haarlemmer Meer (met 2 profielschetsen).
(Let. Gg) 27 maart 1847

A128 Ontwerp wegens het wijzigen en verbeteren van de post no.13 aan 
de zogenaamde Amsterdamse Ton, met het daarin bouwen van een 
gemetseld wachthuis en van een kogelgloeioven. (Let. Px) 4 mei 
1848

A128a Plan en profielen wegens het wijzigen en verbeteren van de post 
no.13 aan de zogenaamde Amsterdamse Ton, met het daarin 
bouwen van een gemetseld wachthuis en van een kogelgloeioven. 
(Let. PX1) 4 mei 1848

A128b Plan en profielen wegens het wijzen en verbeteren van de postno.13 
aan de zogenaamde Amsterdamse Ton, met het daarin bouwen van 
een gemetseld wachthuis en van een kogelgloeioven.
Kopie van no.128a

A128c Ontwerp verdedigbaar wachthuis, daar te stellen binnen enige 
voorgestelde aardewerken of posten in de linie van verdediging van 
de hoofdstad.(Let. W) 4 mei 1848
Behoort bij no.128 en no.126, 137, 138,139, 140, 142, 143, 144, 145, 148, 151
en 152 dezer serie welke gedateerd zijn 4 mei 1848 en waar sprake is van een 
tebouwen wachthuis.?

A129 Ontwerp wegens het opwerpen van een aarden post in de Rijcker-
Oorder polder, over de Oosteinderdijk, ter verzekering van de 
gemeenschap van het fort te Schiphol naar de Amstelveense 
straatweg.(Let. H) 27 maart 1847

A129a Plan en profielen van de op te werpen aarden post in de 
Rijckeroorder polder over de Oosteinder dijk, ter verzekering van de 
gemeenschap van het fort te Schiphol naar de Amstelveense 
straatweg. (Let. Hh) 27 maart 1847

A129b Plan en profielen van de op te werpen aarden post in de 
Rijckeroorder polder over de Oosteinder dijk, tot verzekering van de 
gemeenschap van het fort te Schiphol naar de Amstelveense 
straatweg.
Kopie (Let. Hh)

A130 Ontwerp wegens het wijzigen en verbeteren van de posten no.13 en 
14, gelegen over de noord- en westelijke ringdijken van de 
Bovenkerker polder, de weg naar Aalsmeer (de hand van Leijden) en 
aan het Grote Loopveld bij het dorp Amstelveen, met het daarin 
bouwen van een gemetseld verdedigbaar wachthuis.(Let. I) 27 maart
1847

A130a Plan en profielen wegens het wijzigen en verbeteren van de posten 
no.13 en 14 bij het dorp Amstelveen.(Let. Ii) 27 maart 1847

A130b Plan en profielen wegens het wijzigen en verbeteren van de posten 
no.13 en 14 bij het dorp Amstelveen.
Kopie (Let. Ii)

A130c Ontwerp van een verdedigbaar wachthuis voor 160 man, met 
emplacement voor kanonnen (ligt)? op het plateau, daar te stellen 
binnen de voorgestelde posten achterwaarts? Halfweg en nabij 
Amstelveen. Let. R) 27 maart 1847

A131 Ontwerp wegens het wijzigen en verbeteren van de posten no.12 aan
het Grote Loopveld over de oostelijke ringdijk van de Bovenkerker 
polder met het daarin bouwen van een verdedigbaar wachthuis en 
no.11 wederzijds? van de Amstel bij Ouderkerk, met het in dezelve? 
bouwen van een bomvrije toren. (Let. K en L) 27 maart 1847

A131a Plan en profielen wegens het wijzigen en verbeteren van de post 
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no.12 aan het Grote Loopveld over de oostelijke ringdijk van de 
Bovenkerker polder.(Let. Kk) 27 maart 1847

A131b Plan en profielen wegens het wijzigen en verbeteren van de post 
no.12 aan het Grote Loopveld over de Oostelijke Ringdijk van de 
Bovenkerker polder.
Kopie van no.131a (Let. Kk)

A131c Plan en profielen wegens het wijzigen van de post no.11 wederzijds? 
van de Amstel, voorwaarts? van het dorp Ouderkerk (met 3 
profielschetsen). (Let. Ll) 27 maart 1847

A131d Plan en profielen wegens het wijzigen van de post no.11 wederzijds? 
van de Amstel, voorwaarts? van het dorp Ouderkerk.
Kopie van no.131c (Let. Ll)

A131e Ontwerp van een verdedigbaar wachthuis voor 160 man, met 
emplacement voor kanonnen
(ligt)? op het plateau, daar te stellen binnen de voorgestelde posten te Sloten en 
no.12 aan het Grote Loopveld. (Let. T)
27 maart 1847

A132 Ontwerp wegens het wijzigen en verbeteren van het tracé en het 
profiel van de aardewerken van de post no.10 wederzijds? van de 
Bullewijk (Holendrecht), voorwaarts? het dorp Ouderkerk, met het in
dezelve? (op de rechteroever) bouwen van een bomvrije toren. (Let. 
M) 27 maart 1847

A132a Plan en profielen wegens het wijzigen van de post nr.10 wederzijds? 
van de Bullewijk (Holendrecht), voorwaarts het dorp Ouderkerk (met
3 profielschetsen). (Let. Mm) 27 maart 1847

A132b Plan en profielen wegens het wijzigen van de post no.10 wederzijds? 
van de Bullewijk (Holendrecht) voorwaarts van het dorp Ouderkerk.
Kopie van no.132a (Let Mm)

A132c Ontwerp van een bomvrije toren met emplacement voor kanon op 
het plateau, daar te stellen binnen de posten no.10 en 11 wederzijds 
van de Bullewijk en de Amstel bij Ouderkerk.(Let. U) 27 maart 1847

A133 Ontwerp wegens het opwerpen van een gesloten aarden fort in de 
Westeinder polder, ter verdediging van de accessen langs de straat 
en spoorwegen van Amsterdam naar Utrecht, met het daarin 
bouwen van een gemetselde bomvrije toren, voorts het wijzigen van
de post no.9 op de ringdijk van het Bijlmer Meer. (Let. N) 25 april 
1847

A133a Plan en profielen wegens het opwerpen van een gesloten aarden 
fort in de Westeinder polder, ter verdediging van de accessen langs 
de straat- en spoorwegen van Amsterdam naar Utrecht, alsook van 
de post no.9 op de ringdijk van het Bijlmer Meer (met 2 prof.). (Let. 
Nn) 25 april 1848

A133b Plan en profielen wegens het opwerpen van een gesloten aarden 
fort in de Westeinder polder), ter verdediging van de accessen langs 
de straat- en spoorwegen van Amsterdam naar Utrecht, alsook van 
de post no.9 op de ringdijk van de Bijlmer Meer.
Kopie (Let. Nn)

A133c Ontwerp voor het bomvrije reduit in het fort over de straat en 
spoorweg in de Westeinder polder en in de forten op de Sniep en 
aan de Slochterbrug.(Let. V) 25 april 1848

A134 Ontwerp van de daar te stellen post op de zogenaamde Sniep (ter 
vervanging van de posten no.18 aan de Vinkebrug, no.19 aan de 
Vierhuizen, no.20 op de Sniep en no.21 aan het Weesper tolhek. (Let.
O) 25 april 1848

A134a Plan en profielen van de daar te stellen post op de zogenaamde 
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Sniep (ter vervanging van de posten no.18 aan de Vinkebrug, no.19 
aan de Vierhuizen, no.20 op de Sniep en no.21 aan het Weesper 
tolhek) (met 3 profielschetsen). (Let. Oo). 25 april 1848

A134b Plan en profielen van de daar te stellen post op de zogenaamde 
Sniep ter vervanging van de posten no.18 aan de Vinkebrug, no.19 
aan de Vierhuizen, no.20 op de Sniep en no.21 aan het Weesper 
tolhek).
Kopie (Let. Oo)

A135 Ontwerp wegens het wijzigen en verbeteren van de post no.6 te 
Diemerdam, met het daarin bouwen van een gemetselde bomvrije 
toren. (Let. P) 4 mei 1848

A135a Plan en profielen wegens het wijzigen en verbeteren van de post 
no.6 te Diemerdam, met het daarin bouwen van een gemetselde 
bomvrije toren.(Let. Pp) 4 mei 1848

A135b Plan en profielen wegens het wijzigen en verbeteren van de post 
no.6 te Diemerdam, met het daarin bouwen van een gemetselde 
bomvrije toren.
Kopie van no.135a (Let. Pp)

A136 Ontwerp wegens het opwerpen van een aarden post op de 
straatweg tussen Amsterdam en Amstelveen ter plaatse waar die 
weg op 700 el voorwaarts (ten noorden van) de Kalfjeslaan (Kleine 
Loopveld) een bijna rechthoekige bocht maakt, met het daarin 
bouwen van een gemetseld verdedigbaar wachthuis.(Let. Ax) 4 mei 
1848

A136a Ontwerp wegens het opwerpen van een aarden post op de 
straatweg tussen Amsterdam en Amstelveen ter plaatse waar die 
weg op 700 el voorwaarts (ten noorden van) de Kalfjeslaan (Kleine 
Loopveld) een bijna rechthoekige bocht maakt, met het daarin 
bouwen van een gemetseld verdedigbaar wachthuis (met 4 
profielschetsen).(Let. Ax1) 4 mei 1848

A136b Plan en profielen wegens het opwerpen van een aarden post op de 
straatweg tussen Amsterdam en Amstelveen ter plaatse waar die 
weg op 700 el voorwaarts (ten noorden van) de Kalfjeslaan (Kleine 
Loopveld) een bijna rechthoekige bocht maakt, met het daarin 
bouwen van een gemetseld verdedigbaar wachthuis.
Kopie van no.136a (Let. Ax1)

A137 Ontwerp wegens het opwerpen van een gesloten aarden post aan de
Amstel bij de Kalfjeslaan, met het daarin bouwen van een 
gemetseld, verdedigbaar wachthuis. (Let. Bx) 4 mei 1848

A137a Plan en profielen wegens het opwerpen van een gesloten aarden 
post aan de Amstel bij de Kalfjeslaan, met het daarin bouwen van 
een gemetseld verdedigbaar wachthuis (met 3 profielschetsen). (Let. 
Bx1) 4 mei 1848

A137b Plan en profielen wegens het opwerpen van een gesloten aarden 
post aan de Amstel bij de Kalfjeslaan, met het daarin bouwen van 
een gemetseld, verdedigbaar wachthuis.
Kopie van no.137a (Let. Bx1)

A138 Ontwerp wegens het opwerpen van een aarden post ter plaatse 
waar de spoorweg naar Utrecht, de trekvaart naar Muiden nadert, 
met het daarin bouwen van een gemetseld verdedigbaar wachthuis. 
(Let. Cx) 4 mei 1848

A138a Plan en profielen wegens het opwerpen van een aarden post ter 
plaatse waar de spoorweg naar Utrecht de trekvaart naar Muiden 
nadert, met het daarin bouwen van een gemetseld, verdedigbaar 
wachthuis (met 2 profielschetsen). (Let. Cx1) 4 mei 1848
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A138b Plan en profielen wegens het opwerpen van een aarden pot ter 
plaatse waar de spoorweg naar Utrecht de trekvaart naar Muiden 
nadert, met het daarin bouwen bouwen van een gemetseld, 
verdedigbaar wachthuis.
Kopie van no.138a (Let Cx1)

A139 Ontwerp wegens het opwerpen van een aarden post aan de 
Hardveldserbrug in de Diemer polder ter plaatse waar achterwaarts 
de Diemerbrug, de trekvaart op Weesp en Muiden en de ringvaart 
van de Diemer- of Watergrafts-Meer zich ontmoeten, met het daarin
bouwen van een gemetseld verdedigbaar wachthuis. (Let. Dx) 4 mei 
1848

A139a Plan en profielen wegens het opwerpen van een aarden post aan de 
Hardvelderserbrug in de Diemer polder ter plaatse waar 
achterwaarts? de Diemerbrug, de trekvaart op Weesp en Muiden en 
de ringvaart van de Diemer- of Watergrafts-Meer zich ontmoeten, 
met het daarin bouwen van een gemetseld verdedigbaar wachthuis 
(met 3 profielschetsen). 4 mei 1848
(Let. Dx)

A139b Plan en profielen wegens het opwerpen van een aarden post aan de 
Hardvelderserbrug in de Diemer polder ter plaatse waar 
achterwaarts? de Diemerbrug, de trekvaart op Weesp en Muiden en 
de ringvaart van de Diemer- of Watergrafts-Meer zich ontmoeten, 
met het daarin bouwen van een gemetseld verdedigbaar wachthuis 
(met 3 profielschetsen).
Kopie van no.139a (Let. Dx1)

A140 Ontwerp van het wijzigen en verbeteren van de post no.4 aan de 
afloop van Diemen, met het daarin bouwen van een gemetseld 
verdedigbaar wachthuis. (Let. Ex) 4 mei 1848

A140a Plan en profielen wegens het wijzigen en verbeteren van de post 
no.4 aan de afloop van Diemen, met het daarin bouwen van een 
gemetseld verdedigbaar wachthuis (met 4 profielschetsen). 4 mei 
1848
(Let. Ex1)

A140b Plan en profielen wegens het wijzigen en verbeteren van de post 
no.4 aan de afloop van Diemen, met het daarin bouwen van een 
gemetseld verdedigbaar wachthuis.
Kopie van no.140a (Let. Ex1)

A141 Ontwerp wegens het opwerpen van een aarden front als post 
voorwaarts (ten zuiden) van de Overtoom. 4 mei 1848
(Let. Fx)

A141a Plan en profielen wegens het opwerpen van een aarden front als 
post voorwaarts? (ten zuiden) van de Overtoom. 4 mei 1848
(Let. Fx1)

A141b Plan en profielen wegens het opwerpen van een aarden front als 
post voorwaarts? (ten zuiden) van de Overtoom.
Kopie van A141a (Let. Fx1)

A142 Ontwerp wegens het wijzigen en verbeteren van de post no.5 op het 
Diemersbuitenveld, met het daarin bouwen van een gemetseld 
verdedigbaar wachthuis en van een kogelgloeioven. (Let. Mx) 4 mei 
1848

A142a Plan en profielen wegens het wijzigen en verbeteren van de post 
no.5 op het Diemerbuitenveld, met het daarin bouwen van een 
gemetseld, verdedigbaar wachthuis en van een kogelgloeioven (met 
3 profielschetsen). 4 mei 1848
(Let.Mx1)

A142b Plan en profielen wegens het wijzigen en verbeteren van de post 
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no.5 op het Diemerbuitenveld met het daarin bouwen van een 
gemetseld, verdedigbaar wachthuis en van een kogelgloeioven.
Kopie van no.142a (Let. Mx1)

A143 Ontwerp wegens het wijzigen en verbeteren van de post no.3 te 
Immetjeshorn, met het daarin bouwen van een gemetseld 
verdedigbaar wachthuis en van een kogelgloeioven. 4 mei 1848
(Let Nx)

A143a Plan en profielen wegens het wijzigen en verbeteren van de post 
no.3 te Immetjeshorn, met het daarin bouwen van een gemetseld 
verdedigbaar wachthuis en van een kogelgloeioven (met 2 
profielschetsen). 4 mei 1848
(Let. Nx1)

A143b Plan en profielen wegens het wijzigen en verbeteren van de post no. 
3 te Immetjeshorn, met het daarin bouwen van een gemetseld 
verdedigbaar wachthuis en van een kogelgloeioven.
Kopie van no.143a (Let. Nx1)

A144 Ontwerp wegens het opwerpen van een gesloten aarden post (bij de 
voortijds bestaan hebbende posten no.1 en 2), aan de zogenaamde 
Paardenhoek, met het daarin bouwen van een gemetseld wachthuis 
en van een kogelgloeioven. 4 mei 1848
(Let. Ox)

A144a Plan en profielen wegens het opwerpen van een gesloten aarden 
post (bij de voortijds bestaan hebbende posten no.1 en 2), aan de 
zogenaamde Paardenhoek, met het daarin bouwen van een 
gemetseld wachthuis en van een kogelgloeioven (met 2 
profielschetsen). 4 mei 1848
(Let. Ox1)

A144b Plan en profielen wegens het opwerpen van een gesloten aarden 
post (bij de voortijds bestaan hebbende posten no.1 en 2), aan de 
zogenaamde Paardenhoek, met het daarin bouwen van een 
gemetseld wachthuis en van een kogelgloeioven.
Kopie van no.144a (Let. Ox1)

A145 Ontwerp wegens het opwerpen van een gesloten aarden post op de 
Waterlandse Zeedijk bij (voorwatrts) Durgerdam,met het daarin 
bouwen van een gemetselde bomvrije toren. 4 mei 1848
(Let. Gx)

A145a Plan en profielen wegens het opwerpen van een gesloten aarden 
post op de Waterlandse Zeedijk bij (voorwaarts) Durgerdam, met het
daarin bouwen van een gemetselde bomvrije toren. (Let. Gx1) 4 mei 
1848.

A145b Plan en profielen wegens het opwerpen van een gesloten aarden 
post op de Waterlandse Zeedijk bij (voorwaarts) Durgerdam, met het
daarin bouwen van een gemetselde bomvrije toren.
Kopie van no.145a
(Let. Gx1)

A146 Ontwerp wegens het opwerpen van een aarden redoute in de 
Buiksloterpolder bij de Slochterbrug, ter vervanging van de voortijds 
bestaan hebbende post no.3, met het daarin bouwet van een 
gemetselde bomvrije toren. 4 mei 1848.
(Let. Hx)

A146a Plan en profielen wegens het opwerpen van een aarden redoute in 
de Buiksloterpolder bij de Slochterbrug,ter vervanging van de 
voortijds bestaan hebbende post no.3, met het daarin bouwen van 
een gemetselde bomvrije toren (met 2 profielschetsen). 4 mei 1848
(Let. Hx1)

A146b Plan en profielen wegens het opwerpen van een aarden redoute in 
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de Buiksloterpolder bij de Slochterbrug,ter vervanging van de 
voortijds bestaan hebbende post no.3, met het daarin bouwen van 
een gemetselde bomvrije toren.
Kopie van no.146a (Let. Hx1)

A147 Ontwerp wegens het veranderen en verbeteren van de post no.2 te 
Kadoele, met het daarin bouwen van een gemetselde bomvrije 
toren. 4 mei 1848
(Let. Ix)

A147a Plan en profielen wegens het veranderen en verbeteren van de post 
no.2 te Kadoele, met het daarin bouwen van een gemetselde 
bomvrije toren. 4 mei 1848
(Let. Ix1)

A147b Plan en profielen wegens het veranderen en verbeteren van de post 
no.2 te Kadoele, met het daarin bouwen van een gemetselde 
bomvrije toren.
Kopie van no.147a (let. Ix1)

A148 Ontwerp wegens het opwerpen van een gesloten aarden post aan de
hoek, genaamd de Nes, op de Waterlandse Zeedijk, met het daarin 
bouwen van een gemetseld verdedigbaar wachthuis. (Let. Kx) 4 mei 
1848

A148a Plan en profielen wegens het opwerpen van een gesloten aarden 
post aan de hoek genaamd de Nes, op de Waterlandse Zeedijk, met 
het daarin bouwen van een gemetseld verdedigbaar wachthuis (met 
1 profielschets). (Let. Kx1)4 mei 1848

A148b Plan en profielen wegens het opwerpen van een gesloten aarden 
post aan de hoek genaamd de Nes, op de Waterlandse Zeedijk, met 
het daarin bouwen van een gemetseld verdedigbaar wachthuis.
Kopie van no.148a (Let. Kx1)

A149 Ontwerp wegens het daarstellen van een gesloten aarden fort als 
centrale post in de zogenaamde Volewijker-landen, langs het Noord-
Hollandse Kanaal, tussen de Willemsluis en Buiksloot; met het 
daarin bouwen van een gemetselde bomvrije toren. (Let. Lx) 4 mei 
1848

A149a Plan en profielen wegens het daarstellen van een gesloten aarden 
fort als centrale post in de zogenaamde Volewijker-landen,langs het 
Noord-Hollandse Kanaal, tussen de Willemsluis en Buiksloot, met 
het daarin bouwen van een gemetselde bomvrije toren (met 3 
profielschetsen). 4 mei 1848
(Let. Lx1)

A149b Plan en profielen wegens het daarstellen van een gesloten aarden 
fort als centrale post in de zogenaamde Volewijks-landen, langs het 
Noord-Hollandse Kanaal, tussen de Willemsluis en Buiksloot, met 
het daarin bouwen van een gemetselde bomvrije toren.
Kopie van no.149a. (Let. Lx1)

A150 Ontwerp wegens het wijzigen van de post no. 9 aan de vuurtoren 
van het IJ bij Durgerdam en het in dezelfde plaats daarstellen? van 
een van kazematten enz. voorziene gereveteerde kustbatterij ter 
verdediging van het vaarwater (Pampus) met het daarin bouwen van
een kogelgloeioven.
(Let. Qx)

A150a Plan en profielen wegens het wijzigen van de post no. 9 aan de 
vuurtoren van het IJ bij Durgerdam en het in dezelfde plaats 
daarstellen van een van kazematten enz. voorziene gereveteerde 
kustbatterij, enz.(met 1 profielschets). 5 december 1849
(Let. Qx1)

A150b Plan en profielen wegens het wijzigen van de post no. 9 aan de 
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vuurtoren van het IJ bij Durgerdam en het in dezelfde plaats 
daarstellen van een van kazematten enz. voorziene gereveteerde 
kustbatterij, enz.
Kopie van no.150a. (Let. Qx1)

A150c Tekening van het metselwerk van de nieuw ontworpen kustbatterij, 
ter vervanging van de post no. 9, aan de vuurtoren van het IJ bij 
Durgerdam. 5 december 1849
(Let. Qx2)

A151 Ontwerp wegens het wijzigen en verbeteren van de post no. 11, 
achter de Waterlandse Zeedijk, links van Durgerdam, met het daarin 
bouwen van een wachthuis en van een kogelgloeioven. (Let. Rx) 4 
mei 1848

A151a Plan en profielen wegens het wijzigen en verbeteren van de post no. 
11, achter de Waterlandse Zeedijk, links van Durgerdam, met het 
daarin bouwen van een wachthuis en van een kogelgloeioven (met 2 
profielschetsen). 4 mei 1848
(Let. Rx1)

A151b Ontwerp wegens het wijzigen en verbeteren van de post no. 11 
achter de Waterlandse Zeedijk links van Durgerdam, met het daarin 
bouwen van een wachthuis en van een kogelgloeiven.
Kopie van no. 151a. (Let. Rx1)

A152b Plan en profielen wegens het wijzigen en verbeteren van de post no. 
12 achter de Waterlandse Zeedijk te Schinkelbroek bij 
Schellingwoude, met het daarin bouwen van een wachthuis en van 
een kogelgloeioven.
Kopie van no. 152a. (Let. Sx1)

A152a Plan en profielen wegens het wijzigen en verbeteren van de post no. 12, achter de 
Waterlandse Zeedijk te Schinkelbroek bij Schellingwoude, met het daarin bouwen 
van een wachthuis en vaneeen kogelgloeioven.(Let. Sx1)
4 mei 1848

A152 Ontwerp wegens het wijzigen en verbeteren van de post no. 12, achter de 
Waterlandse Zeedijk te Schinkelbroek bij Schellingwoude met het daarin bouwen 
van een wachthuis en van een kogelgloeioven. (Let. Sx)
4 mei 1848

A153 Plattegrond en doorsneden van een plan voor verdedigingswerken aan de 
Haarlemmermeerpolder bij de Nieuwe Meer.
1854 1 blad

A154 Plattegrond en doorsneden van een ontwerp van de kustbatterij bij Immetjeshorn, 
ter vervanging van de vervallen post no. 3.
1855 1 blad

A155 Plan- en profieltekening project-plan? van een kustbatterij voor twintig 
vuurmonden op de Diemerzeedijk ter vervanging van post no. 3 te Immetjeshorn.
1857 1 blad

A156 Plan- en profieltekeningen project-plan? voor een kustbatterij van twintig 
vuurmonden tegen de Waterlandse Zeedijk ter vervanging van post no. 11 ten zuid-
westen van Durgerdam.
1857 1 blad

A157 Situatieschets van de militaire rijksgrond van de post no. 2 te Kadoele, welke voor 
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de stichting van een kruitmagazijn in aanmerking zou kunnen komen.
1876 1 blad

A158-A184 Kaarten-collectie Schalken. Collectie als bijlage gevoegd bij de brief dd. 24 
september 1884 van de majoor E.A. ing. te Amsterdam H.T. Schalken aan de 
generaal- majoor, inspecteur der Genie. Betreffende plantekeningen op linnen van 
verdedigingswerken in de Stelling van Amsterdam.
1884 27 bladen
A158 Post no. 1 te Couhorn.
A159 Post no. 3 te Immetjeshorn.
A160 Post no. 4 aan de afloop van Diemen.
A161 Post no. 5 op het Diemerbuitenveld.
A162 Post no. 6 te Diemerdam.
A163 Post no. 7 aan de vereniging van de Gaasp en het Gein.
A164 Fort te Abcoude.
A165 Post no. 8 te Abcoude.
A166 Post no. 9 achter de Ringvaart van de Bijlmermeerpolder.
A167 Fort in de Laander en West-Bijlmerpolder.
A168 Inundatiekade in de Duivendrechter-,Laander- en West-

Bijlmerpolders.
A169 Post no. 10, rechts en links van de
A170 Post no. 11, rechts en links van de Amstel te Ouderkerk.
A171 Post no. 12 aan het Groote Loopveld te Ouderkerk.
A172 Posten no. 13 en 14 te Amstelveen.
A173 Post no. 18 aan de Vinkebrug, rechts en links van de Vaart (Muider 

Trekvaart).
A174 Post no. 19 aan de Vierhuizen.
A175 Post no. 20 op de landtong voor de Sniep.
A176 Post no. 21 aan het Weespertolhek.
A177 Post no. 22 aan de Duivendrechtse brug.
A178 Post no. 11 aan de Uitweg te Sloten.
A179 Batterij ten westen van Sloten.
A180 Post op de Noorddijk.
A181 Post no. 11 ten westen van Durgerdam aan het Blaauw Hoofd.
A182 Post no. 12 aan de Schinkelhoek.
A183 Post aan het Kinselmeer.
A184 Plan van de gronden waarop voortijds gelegen hebben de posten no.

3, 4, 5, 6 en 7 op en achter de Ringdijk van het Buiksloter Meer.

A185 Overzicht van de bestrijking van het voorterrein door de forten in de Amsterdamse 
Stelling gelegen tussen Kudelstaart en de Liede.
1885 1 blad
Op lichtblauw calqueer-linnen.

A186 Overzicht van de bestrijking van het voorterrein door de forten in de Amsterdamse 
Stelling gelegen tussen Velsen en Spijkerboor.
1885 1 blad
Op lichtblauw calqueer-linnen.

A187 Situatietekening en diverse plattegronden en doorsneden van een grintweg door de
buitenlanden onder Assendelft.
1899 1 blad

A188 Situatieplan alsmede diverse plattegronden, stadsgezichten, doorsneden en 
profielen van een grintweg in de gemeente Assendelft.
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1900 1 blad
Op calqueer-linnen.

A189 Plattegrond en doorsneden van het ophogen en maken van wegen met 
bijbehorende werken in de Beemster. Brug over de Zuidersloot, brug bij de 
Zuiderweg en een loods.
1901 1 blad

A190 Situatietekening, mitrailleuremplacement, alsmede profieltekeningen van een 
gedekte gemeenschapsweg, tevens inundatiekering van de Geindijk naar het fort bij
Nigtevecht.
1896 1 blad

A190a Situatietekening, mitrailleuremplacement, alsmede vier profieltekeningen van een 
gedekte gemeenschapsweg, tevens inundatiekering van de Geindijk naar het fort bij
Nigtevecht.
1896 1 blad
Kopie

A191-A191j Slaperdijk in de Haarlemmermeerpolder.
1893-1895 11 bladen
A191 Werken bij Aalsmeer. 1(1e blad) Situatietekening, vier doorsneden, 

alsmede van de opzichterskeet twee standgezichten, een 
plattegrond en een doorsnede.

A191a Werken bij Aalsmeer. 2(2e blad) Bovensluis (plattegrond en 
fundering alsmede vier doorsneden); Schotbalksluis met 
ophaalbrug.

A191b Kunstwerken. 1(1e blad) Doorlaatsluis in de IJ-tocht en in de 
Slotertocht (twee situatietekeningen, standgezicht, plattegrond, 
fundering en twee doorsneden), alsmede brug in de Westelijke 
Hoofdweg.

A191c Kunstwerken. 2(2e blad) Bruggen in de IJ-weg (situatietekening, 
standgezicht, twee plattegronden, twee funderingen, twee 
doorsneden), alsmede bruggen in de Kruisweg met lengtedoorsnede
van alle bruggen.

A191d Kunstwerken. 3(3e blad) Doorlaatsluis in de Hoofdvaart en twee 
bruggen in de Oostelijke Hoofdweg.

A191e Kunstwerken. 4(4e blad) Bruggen in de Sloterweg (situatietekening, 
twee plattegronden, twee funderingen, standgezicht en doorsnede), 
alsmede bruggen in de Aalsmeerderweg.

A191f Aardwerken. 1(1e blad) Situatietekening van het fort Aalsmeer met 
een groot gedeelte van de voor- en achterkanalen (ongetiteld).

A191g Aardwerken. 2(2e blad) Drie situatietekeningen (ongetiteld).
A191h Aardwerken. 3(3e blad) Situatieplan van het glacis bij Hoofddorp met

een groot gedeelte van de voor- en achterkanalen (ongetiteld) 
alsmede een schets van de grenzen van de militaire rijksgronden bij 
Hoofddorp tussen de Hoofd- en de Kruisvaart.

A191i Aardwerken. 4(4e blad) Drie situatietekeningen (ongetiteld).
A191j Aardwerken. 5(5e blad) Situatietekening van het fort Vijfhuizen met 

een groot gedeelte van de voor- en achterkanalen (ongetiteld).

A192 Situatietekeningen, profielen en plattegronden van grintwegen in de gemeente 
Haarlemmerliede en Spaarnwoude, langs de Hoge Spaarndamse dijk, de 
Zijlwetering en de spoorweg.
1897 1 blad
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A193-A193a Weg in de Houtrak- en de Inlaagpolder.
1902 2 bladen
A193 1(1e blad) Situatieplan en profielen.
A193a 2(2e blad) Lengteprofiel alsmede een aantal standgezichten en 

doorsneden van: het damhek, buisleiding met paalroosterwerk, 
buisleiding met roosterwerk op kolders, beschoeiing.

A194-A194a Weg langs de Kerksloot van Krommenie naar Busch.
1904 2 bladen
A194 1(1e blad) Situatieplan, lengteprofiel, afrastering, draaihek, alsmede 

zeven profielen.
A194a 2(2e blad) Brug bij Krommenie (plattegrond en drie doorsneden), 

ophaalbrug over de Indijk (plattegrond en doorsnede), steiger 
(vooraanzicht en doorsnede), afwateringskoker (twee doorsneden).

A195 Situatietekening (plattegrond), alsmede diverse doorsneden, profielen van de weg 
door de Rottepolder.
1902 1 blad

A195a Situatietekening (plattegrond), alsmede diverse doorsneden, profielen van de weg 
door de Rottepolder.
1902 1 blad
Kopie

A196 Plattegrond, lengteprofiel, situatieplan, afwateringskoker en beschoeiingen in de 
Ringsloot, idem in de bermsloot langs de zuidelijke Ringweg, alsmede (zes) 
doorsneden van de weg nabij Rijnland's huis bij Spaarndam.
1904 1 blad

A197 Situatietekening van de weg (plattegrond) met lengteprofiel en diverse doorsneden
en profielen van de weg ten noorden van de molen "de Slokop" nabij Spaarndam.
1903 1 blad

A198 Situatietekening, standgezichten, dwarsprofiel van de dijk en lengte, 
dwarsdoorsnede over de duiker, grondboringen betreffende Slaperdijk met duiker 
in de Starnmeerpolder (bij fort Marken-Binnen.
1900 1 blad

A199 Situatietekening, tekeningen van de batterijen (I-IV) alsmede profielen van de 
gedekte gemeenschapsweg, tevens inundatiekering tussen Uithoorn en 
Kudelstaart.
1894-1900
1? blad

A199b Situatieplan, vier plattegronden en doorsneden van de gedekte gemeenschapsweg,
tevens inundatiekering tussen Uithoorn en Kudelstaart. Damsluis bij de Kwakel en 
het Thamerhuis.
1894-1900 1 blad

A199c Situatieplan, vier plattegronden en doorsneden van de gedekte gemeenschapsweg,
tevens inundatiekering tussen Uithoorn en Kudelstaart. Damsluis bij de Kwakel en 
het Thamerhuis.
1894-1900 1 blad
Kopie
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A200 Situatietekeningen, profielen, van de weg in de polder Wormer, Jisp en Nek.
1898 1 blad

A200a Plattegronden, standgezichten, doorsneden van de weg in de polder Wormer, Jisp 
en Nek. Uitwegen, bruggen, dammen, kokers, beschoeiingen.
1898 1 blad

A201 Situatietekening, plattegronden, standgezichten en profielen van de grintweg in de 
Zuid- Spaarndammerpolder.
1900 1 blad

A202 Fortterrein, inundatiekaden en ontgraving voor het inundatiekanaal, alsmede (zes) 
doorsneden van aardwerken voor het fort aan de St. Aagtendijk.
1895 1 blad

A203-A203c Fort aan de St. Aagtendijk.
1899 4 bladen
A203 1(1e blad) Situatieplan van het voltooide fort.
A203a 2(2e blad) Fundamenten en paalfunderingen.
A203b 3(3e blad) Plattegrond van de gebouwen alsmede doorsneden, 

standgezicht, enz.
A203c 4(4e blad) Voordeuropening, rook- en ventilatiekanaal, lampnis, 

ventilatiegat, raamopening, pomp met zinkput, toegang tot een 
regenbak, druipkokerinrichting en houten fundering (detail).

A204-A204d Werken langs de St. Aagtendijk, verbindingswal in de Zuidwijkermeerpolder en wal 
Veldhuis- Nieuwendijk.
1897 3 bladen
A204 1(1e blad) Plattegrond (situatietekening vanaf het Noordzee-Kanaal 

tot aan het fort aan de St. Aagtendijk) alsmede negen doorsneden, 
enz.

A204a 2(2e blad) Tekening van het fortterrein, inunadatiekaden en 
inundatiekanaal, alsmede zeven doorsneden.

A204b 3(3e blad) Rechterdeel: Situatieplan fort bij Veldhuis en een gedeelte 
van de gracht naar het fort aan de St. Aagtendijk (met één 
doorsnede).

A204c 4(3e blad) Middendeel: Situatieplan van een gedeelte van de gracht 
fort bij Veldhuis naar fort aan de St. Aagtendijk

A204d 5(3e blad) Linkerdeel: Situatieplan van het fort aan de St. Aagtendijk 
met een gedeelte van de gracht naar het fort bij Veldhuis (met vier 
doorsneden).

A205 Fort bij Aalsmeer.
1894 1 blad

A206-A206b Fort bij Aalsmeer.
1906 3 bladen
A206 1(1e blad) Plattegrond van het voltooide fort met een doorsnede en 

een situatieschets van de grenspalen.
A206a 2(2e blad) Plattegrond, doorsnede- en standgezicht, fundering en 

onderbouw van gebouwen, alsmede negen doorsneden, enz.
A206b 3(3e blad) Plattegronden, doorsneden, enz. van: keuken- en 

kantinelokaal, privaat, druipkokers en regenwaterleiding, 
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afwateringsvlakken en luchtafvoerleidingen, geschutopstelling.

A207 Plattegrond van de batterij; (klein-)situatieplan; munitiemagazijn met 
borstweringsmuur van nevenbatterij ten noorden van het fort nabij Aalsmeer.
1906 1 blad

A208 Plantekening van de aanleg van een fort te Abcoude.
1883 1 blad

A209-A209i Fort te Abcoude.
1889 5 bladen
A209 1(1e blad) Aardewerk.
A209a 2(1e blad) Aardewerk.

Kopie
A209b 3(2e blad) Gebouw A.
A209c 4(2e blad) Gebouw A.

Kopie
A209d 5(3e blad) Gebouwen C en D.
A209e 6(3e blad) Gebouwen C en D.

Kopie
A209f 7(4e blad) Gebouwen B en E.
A209g 8(4e blad) Gebouwen B en E.

Kopie
A209h 9(5e blad) Brug over de keelgracht, bergloods en wachterswoning.
A209i 10(5e blad) Brug over de keelgracht, bergloods en wachterswoning.

A210 Zandophogingen, enz. voor het fort in de Botshol (met een doorsnede).
1893 1 blad

A210a Zandophogingen, enz. voor het fort in de Botshol (met een doorsnede).
1893 1 blad
Kopie

A210b Zandophogingen, enz. voor het fort in de Botshol. Directiekeet (wachterswoning) 
(met een standgezicht, twee plattegronden en twee doorsnedetekeningen).
1893 1 blad

A211 Gewijzigd aardewerk voor het fort in de Botshol.
1896 1 blad

A217 Het maken van batterijen aan de Zuiderzee. Kustbatterij bij Durgerdam (1e 
gedeelte).
1887-1888 1 blad

A217a Het maken van batterijen aan de Zuiderzee. Kustbatterij bij Durgerdam (1e 
gedeelte).
1887-1888 1 blad
Ontbreekt
Kopie

A217b Het maken van batterijen aan de Zuiderzee (1e gedeelte). Doorsneden van: 
kustbatterij bij Durgerdam: vijf tekeningen; kustbatterij bij Diemerdam: vier 
tekeningen; alles op één blad.
1887-1888 1 blad
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A212 Het maken van batterijen aan de Zuiderzee. Kustbatterij bij Diemerdam (1e 
gedeelte).
1887-1888 1 blad

A212a Het maken van batterijen aan de Zuiderzee. Kustbatterij bij Diemerdam (1e 
gedeelte).
1887-1888 1 blad
Ontbreekt
Kopie

A213 Plan van het aardewerk voor het maken van een kustbatterij bij Diemerdam (2e 
gedeelte).
1889 1 blad

A213b Het maken van een kustbatterij bij Diemerdam (2e gedeelte). Geschutbeddingen en
gebouwen (standgezichten en plattegrondendoorsnede, alsmede drie doorsneden 
en palenplan voor gebouw en geschutbedding).
1889 1 blad

A214 Plan van het aardewerk (met één doorsnede) voor het maken van een kustbatterij 
bij Diemerdam (3e gedeelte).
1890 1 blad

A214a Plan van het aardewerk voor het maken van een kustbatterij bij Diemerdam (3e 
gedeelte).
1890 1 blad
Kopie

A215 Het maken van een kustbatterij bij Diemerdam (4e gedeelte). Situatieschets, 
detailtekeningen en doorsneden van een stortsteenkade in de Zuiderzee.
1891 1 blad

A215a Het maken van een kustbatterij bij Diemerdam (4e gedeelte). Situatieschets, 
detailtekeningen en doorsneden van een stortsteenkade in de Zuiderzee.
1891 1 blad
Kopie

A216 Situatieplan, plattegronden, standgezichten en doorsneden van de betongebouwen
van de kustbatterij bij Diemerdam (5e gedeelte).
1897 1 blad

A216a Situatieplan, plattegronden, standgezichten en doorsneden van de betongebouwen
van de kustbatterij bij Diemerdam (5e gedeelte).
1897 1 blad

A218-A218a Plan van het aardewerk. Het maken van een kustbatterij op het vuurtoreneiland bij 
Durgerdam (2e gedeelte).
1889 2 bladen
A218 ---
A218a ---

A218b-A218c Standgezicht, plattegrond en doorsnede, alsmede drie doorsnedetekeningen en 
palenplan voor gebouw en geschutbedding voor het maken van een kustbatterij op 
het vuurtoreneiland bij Durgerdam (2e gedeelte).
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1889 2 bladen
A218b ---
A218c ---

A219 Plan met twee doorsneden van het aardewerk voor het maken van een kustbatterij 
op het vuurtoreneiland bij Durgerdam (3e gedeelte).
1890 1 blad

A219a Plan met twee doorsneden van het aardewerk voor het maken van een kustbatterij 
op het vuurtoreneiland bij Durgerdam (3e gedeelte).
1890 1 blad
Kopie

A220 Plan met twee doorsneden van het aardewerk voor het maken van een kustbatterij 
op het vuurtoreneiland bij Durgerdam (4e gedeelte).
1894 1 blad

A220a Plan met twee doorsneden van het aardewerk voor het maken van een kustbatterij 
op het vuurtoreneiland bij Durgerdam (4e gedeelte).
1894 1 blad
Kopie

A221-A221b Kustbatterij op het vuurtoreneiland bij Durgerdam (5e gedeelte).
1896 3 bladen
A221 1(1e blad) Plan van de batterij.
A221a 2(1e blad) Plan van de batterij.

Kopie
A221b 3(2e blad) Hoofdgebouw (standgezicht, plattegrond en palenplan); 

aanlegsteiger met loopbrug (plattegrond en drie doorsneden); 
conducteurswoning (plattegrond en twee standgezichten met 
doorsneden); loods voor projectielen (plattegrond, standgezicht met
doorsnede, één doorsnede).

A222 Fort aan de Drecht.Situatieplan van het voltooide fort.
1914 1 blad

A222b Fort aan de Drecht. Plattegrond van het fort; idem van de paalfundering en de 
fundamenten; standgezicht- en -doorsnede van het fort; situatietekening; 
afwateringsvlakken; alsmede tien doorsneden.
1914 1 blad

A223 Zandophogingen enz. voor het fort bij Edam.
1888 1 blad

A223a Zandophogingen enz. voor het fort bij Edam. Kopie.?
1888 1 blad

A224 Gewijzigd aardewerk voor het fort bij Edam.
1896 1 blad

A224a Gewijzigd aardewerk voor het fort bij Edam.
1896 1 blad
Kopie

A225 Situatietekening, plattegrond en doorsneden van de toegangsbrug naar het fort bij 
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Edam.
1902 1 blad

A225a Situatietekening, plattegrond en doorsneden van de toegangsbrug naar het fort bij 
Edam.
1902 1 blad
Kopie

A226 Plattegrond, doorsneden en drie tekeningen van boringen van het fort aan de Ham.
1898 1 blad

A227-A227b Fort aan de Ham.
1903 3 bladen
A227 1(1e blad) Situatietekening van het voltooide fort (met drie 

doorsneden).
A227a 2(2e blad) Plattegrond, standgezicht en doorsnede, paal- en 

betonfundamenten.
A227b 3(3e blad) Afwateringsvlakken, doorsnede van: een gebouw, een 

luchtkanaal, afsluitkleppen van een luchtkanaal, uitkijkpost, 
druipkokerinrichting, zuidwestelijke geschutopstelling.

A228 Plantekening van de nevenbatterij ten zuiden van Hoofddorp; munitiemagazijn met
borstweringmuur; schuifdeur voor de deuropeningen; schuifblinden voor de 
munitienissen.
1904 1 blad

A229 Zandophogingen, enz. voor de batterij bij de Jisperweg.
1891 1 blad

A229a Zandophogingen, enz. voor de batterij bij de Jisperweg.
1891 1 blad
Kopie

A230 Gewijzigd aardewerk voor de batterij bij de Jisperweg.
1896 1 blad

A230a Gewijzigd aardewerk voor de batterij bij de Jisperweg.
1896 1 blad
Kopie

A231 Plattegrond van het fort, doorsneden en (drie) tekeningen van boringen van het fort
bij Krommeniedijk.
1898 1 blad

A232-A232b Fort bij Krommeniedijk.
1903 3 bladen
A232 1(1e blad) Situatieplan en drie doorsneden van het voltooide fort.
A232a 2(2e blad) Plattegrond, standgezicht- en -doorsnede, paal- en 

betonfundamenten.
A232b 3(3e blad) Doorsneden, plattegronden afwateringsvlakken, zuid-

westelijke hefkoepel.

A233 Zandophogingen enz. voor het fort bij Kudelstaart (met twee doorsneden).
1891 1 blad
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A233a Zandophogingen enz. voor het fort bij Kudelstaart (met twee doorsneden).
1891 1 blad
Kopie.?

A233b Zandophogingen, enz. voor het fort bij Kudelstaart. Standgezicht, plattegronden en
doorsnedetekening van directiekeet/wachterswoning.
1891 1 blad

A234 Gewijzigd aardewerk voor het fort bij Kudelstaart (met een doorsnede).
1895 1 blad

A234a Gewijzigd aardewerk voor het fort bij Kudelstaart (met een doorsnede).
1895 1 blad
Kopie

A235 Fort bij Kudelstaart. Situatieplan van het voltooide fort, met plattegrond van een 
frontbatterij en 4 doorsneden.
1907 1 blad

A235b Fort bij Kudelstaart. Plattegrond van het fort, paalfunderingen en fundamenten en 
afwateringsvlakken, standgezicht- en -doorsnede.
1907 1 blad

A236 Zandophogingen enz., voor het fort ten oosten van Kwadijk.
1891 1 blad

A236a Zandophogingen enz. voor het fort ten oosten van Kwadijk.
1891 1 blad
Kopie

A236b Zandophogingen, enz. voor het fort ten oosten van Kwadijk. Standgezicht, 
plattegronden en doorsnede van directiekeet (wachterswoning).
1891 1 blad

A236c Zandophogingen, enz. voor het fort ten oosten van Kwadijk. Standgezicht, 
plattegronden en doorsnede van directiekeet (wachterswoning).
1891 1 blad
Kopie

A237 Gewijzigd aardwerk voor het fort ten oosten van Kwadijk.
1896 1 blad

A237a Gewijzigd aardwerk voor het fort ten oosten van Kwadijk.
1896 1 blad
Kopie

A239 Situatietekening, plattegrond en twee doorsneden van de toegangsbrug naar het 
fort bij de Kwakel.
1902 1 blad
Ontbreekt

A240 Fort bij de Kwakel.
1907 2 bladen
A240 1(1e blad) Situatieplan van het voltooide fort, met plattegrond van de frontbatterij 

en 4 doorsneden.
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A240b 2(2e blad) Plattegrond van het fort; paalfundering, betonfundamenten en 
afwateringsvlakken; standgezicht- en -doorsnede van het fort.

A241 Werk aan de Liebrug.
1895 1 blad

A242-A242a Fort bij de Liebrug.
1900 2 bladen
A242 1(1e blad) Situatieplan van het voltooide fort, plattegrond, 

standgezicht en doorsnede, paal- en betonfundamenten.
A242a 2(2e blad) Tekening van de afwateringsvlakken, doorsnede en 

plattegronden van raam- en buitendeuropeningen, privaten.

A243 Zandophogingen voor een fort bij Marken-Binnen.
1892 1 blad

A243a Zandophogingen voor en fort bij Marken-Binnen.
1892 1 blad
Kopie

A244 Plan van het gewijzigd aardwerk van het fort bij Marken-Binnen.
1895 1 blad

A244a Plan van het gewijzigd aardwerk van het fort bij Marken-Binnen.
1895 1 blad

A245-A245e Fort bij Marken-Binnen.
1906
3?
bladen
A245 1(1e blad) Situatieplan van het voltooide fort met een doorsnede en 

een tekening van het draaihek aan de Markervaart.
A245a 2(1e blad) Situatieplan van het voltooide fort met een doorsnede en 

een tekening van het draaihek aan de Markervaart., Kopie op 
lichtblauw calqueer-linnen.

A245b 3(2e blad) Plattegrond, standgezicht en -doorsnede, paal- en 
betonfundamenten.

A245c 4(2e blad) Plattegrond, standgezicht en -doorsnede, paal- en 
betonfundamenten., Kopie op lichtblauw calqueer-linnen.

A245d 5(3e blad) Diverse doorsneden, afwateringsvlakken, gebouwen, 
uitkijkpost, westelijke hefkoepel.

A245e 6(3e blad) Diverse doorsneden afwateringsvlakken, gebouwen, 
uitkijkpost, westelijke hefkoepel., Kopie op lichtblauw calqueer-
linnen.

A246 Situatieplan, doorsnede van munitiemagazijnen met borstweringmuren, 
plattegrond- en -afwateringsvlakken van de gebouwen in de west- en oost-
batterijen van de nevenbatterijen bij het fort bij Marken-Binnen.
1906 1 blad

A246a Situatieplan, doorsnede van munitiemagazijnen met borstweringmuren, 
plattegrond- en -afwateringsvlakken van de gebouwen in de west- en oost-
batterijen van de nevenbatterijen bij het fort bij Marken-Binnen.
1906 1 blad
Kopie van no. 246 op lichtblauw calqueer-linnen.
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A247-A247b Zandophogingen enz. voor de batterij bij de Middenweg.
1891 2 bladen
A247 1(1e blad) ?
A247b 2(2e blad) Standgezicht, plattegronden en doorsnedetekeningen van

directiekeet wachterswoning.

A247a-A247c Zandophogingen enz. voor de batterij bij de Middenweg.
1891 1 blad
A247a 1(1e blad) ?
A247c 2(2e blad) Standgezicht, plattegronden en doorsnedetekeningen van

directiekeet wachterswoning.

A248 In staat van verdediging gebrachte zandophoging aan de Middenweg.
1892 1 blad

A248a In staat van verdediging gebrachte zandophoging aan de Middenweg.
1892 1 blad
Kopie

A249 Plattegrond, standgezicht en doorsnede van de infanteriepost aan de Neckerweg in 
de Beemster, plan van het aardwerk, brug over de Bermsloot, opzichterswoning.
1897 1 blad

A249a Plattegrond, standgezicht en doorsnede van de infanteriepost aan de Neckerweg in 
de Beemster, plan van het aardwerk, brug over de Bermsloot, opzichterswoning.
1897 1 blad

A250-A250b Zandophogingen, enz. voor het fort bij Nigtevecht.
1891 2 bladen
A250 1(1e blad) ?
A250b 2(2e blad) Standgezicht, plattegronden en doorsnedetekeningen 

directiekeet (wachterswoning).

A250a-A250c Zandophogingen, enz. voor het fort bij Nigtevecht.
1891 2 bladen
A250a 1(1e blad) ?
A250c 2(2e blad) Standgezicht, plattegronden en doorsnedetekeningen 

directiekeet (wachterswoning).

A251 Gewijzigd aardwerk voor het fort bij Nigtevecht.
1895 1 blad

A251a Gewijzigd aardwerk voor het fort bij Nigtevecht.
1895 1 blad

A252-A252f Bomvrije gebouwen in het fort bij Nigtevecht.
1905 3 bladen
A252 1(1e blad) Situatieplan met een barrière-schets.
A252c 2(2e blad) Plattegrond, standgezicht- en -doorsnede, paalfundering 

en de fundamenten.
A252f 3(3e blad) Plattegronden, doorsneden, wachterswoning, hefkoepels, 

afwateringsvlakken.

A252a-A252d Bomvrije gebouwen in het fort bij Nigtevecht.
1905 4 bladen
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A252a 1(1e blad) Situatieplan met een barrière-schets. Kopie van no. 252 op
lichtblauw calqueer-linnen.

A252d 2(2e blad) Plattegrond, standgezicht en -doorsnede, paalfundering 
en de fundamenten. Kopie op lichtblauw calqueer-linnen.

A252b-A252g Bomvrije gebouwen in het fort bij Nigtevecht.
(1905) 3 bladen
A252b 1(1e blad) Situatieplan. Minder uitgebreide kopie van no.252 op 

lichtblauw calqueer-linnen.
A252e 2(2e blad) Plattegrond, standgezicht- en -doorsnede, van een 

hefkoepel voor een snelvuurkanon van 6 c.m.?, Gedeeltelijke kopie 
van no. 252C op lichtblauw calqueer-linnen.

A252g 3(3e blad) Plattegronden, doorsneden, wachterswoning, hefkoepels, 
afwateringsvlakken., Kopie op lichtblauw calqueer-linnen.

A253 Situatieplan met dwarsprofielen munitiemagazijn en borstweringmuur, alsmede 
een boring-tekening van de nevenbatterij bij het fort bij Nigtevecht.
1905 1 blad

A253a Situatieplan met dwarsprofielen munitiemagazijn en borstweringmuur, alsmede 
een boring-tekening van de nevenbatterij bij het fort bij Nigtevecht.
1905 1 blad
Kopie van no. 253 op lichtblauw calqueer-linnen.

A254 Plan van het bagger- en zinkwerk; van het aardwerk van het fort in de Zuiderzee 
aan het Pampus (1e gedeelte). Zeekerend glacis en zandbelasting.
1889 1 blad

A255-A255g Fort in de Zuiderzee aan het Pampus (2e gedeelte).
1893 8 bladen
A255 1(1e blad) Paalfundering, fundamenten en regenbakken.
A255a 2(2e blad) Begane grond (plattegrond van het fort).
A255b 3(3e blad) Tussenverdieping en doorsneden, geschutverdieping.
A255c 4(4e blad) Bovenaanzicht.
A255d 5(5e blad) Doorsneden.
A255e 6(6e blad) Doorsneden.
A255f 7(7e blad) Doorsneden.
A255g 8(8e blad) Plan van het aardewerk en doorsneden.

A256-A256b Fort in de Zuiderzee aan het Pampus (4e gedeelte).
1895 3 bladen
A256 1(1e blad) Plan van het fort.
A256a 2(2e blad) Hoofdgebouw (twee plattegronden, een standgezicht en 

doorsnede alsmede twee doorsneden).
A256b 3(3e blad) Diverse plattegronden en doorsneden: aanlegsteiger, 

loods in de droge gracht, privaatgebouw, bergloods op het glacis.

A257 Gewijzigd schetsontwerp voor het fort aan het Penningsveer.
1883 1 blad

A258 Fort Penningsveer.
1895 1 blad

A259-A259b Fort bij Penningsveer.
1901 3 bladen
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A259 1(1e blad) Situatieplan van het voltooide fort (met drie doorsneden).
A259a 2(2e blad) Plattegrond van het fort;, paal- en betonfundamenten; 

standgezicht en doorsnede.
A259b 3(3e blad) Afwateringsvlakken, plattegronden en doorsneden van 

gebouwen, rook- en ventilatiekanaal, uitkijkpost, 
druipkokerinrichting, noordelijke hefkoepel.

A260-A260b Zandophogingen enz. voor het fort ten noorden van Purmerend.
1888 2 bladen
A260 1(1e blad) ?
A260b 2(2e blad) Standgezicht, twee plattegronden en 

doorsnedetekeningen directiekeet (wachterswoning).

A260a-A260c Zandophogingen enz. voor het fort ten noorden van Purmerend.
1888 2 bladen
A260a 1(1e blad) ?

Kopie
A260c 2(2e blad) Standgezicht, twee plattegronden en 

doorsnedetekeningen directiekeet (wachterswoning).
Kopie

A261 Gewijzigd aardwerk voor het fort ten noorden van Purmerend.
1896 1 blad

A261a Gewijzigd aardwerk voor het fort ten noorden van Purmerend.
1896 1 blad
Kopie

A262 Getekend plan van de redoute aan het Schiphol met plattegrond en twee 
doorsneden van de brug, alsmede plattegrond en twee doorsneden van de duiker 
en twee profielen.
1843 1 blad

A263-A263b Fort aan het Schiphol.
1876 3 bladen
A263 1(1e blad) Plan van het fort aan het Schiphol. Getekend door H.M. 

Buijen van Weelderen.
A263a 2(1e blad) Plan van het fort aan het Schiphol. Getekend door B. 

Lorette jr.
Kopie van no. 263.

A263b 3(2e blad) Plan van de toren van het fort aan het Schiphol. Getekend 
door H.M. Buijen van Weelderen.

A264 Plattegrond van het aardwerk, alsmede van de gebouwen en zes doorsneden van 
de batterij aan de Sloterweg.
1906 1 blad

A265-A265a Linie van Spaarndam.
1893 2 bladen
A265 1(1e blad) Middenwerk en rechtervleugel.
A265a 2(2e blad) Linkervleugel.

A266 Positie bij Spaarndam (met vier profieltekeningen).
1900 1 blad



4.OPV Oorlog / Plans Vestingen 261

A267-A267a Fort ten noorden van Spaarndam.
1900 2 bladen
A267 1(1e blad) Situatieplan van het voltooide fort (ongetiteld) (met drie 

doorsneden). 2(2e blad) Ontbreekt.
A267a 3(3e blad) Plattegrond van de gebouwen alsmede diverse 

standgezichten en doorsneden.

A268-A268b Fort ten zuiden van Spaarndam.
1900 3 bladen
A268 1(1e blad) Situatieplan van het voltooide fort met tekeningen van de 

zuider- en noorderhefkoepels (zes plattegronden en doorsneden) en 
doorsnede van het fort.

A268a 2(2e blad) Houten fundering, betonfundamenten en buisleidingen, 
alsmede diverse doorsneden van pompen, druipkokerinrichting.

A268b 3(3e blad) Plattegrond van de gebouwen, standgezicht en diverse 
doorsneden.

A269 Plan van het fort ten zuiden van Spaarndam met afzonderlijke tekening van de 
wijziging van de Reversbatterij en zes doorsneden van de gebouwen; behorend tot 
voorlopig ontwerp van het linkervleugelwerk van de Linie van Spaarndam.
1883 1 blad
Op lichtblauw calqueer-linnen.

A270 Algemeen plan van de Linie van Spaarndam.
1886 1 blad

A271 Verdedigingslinie vóór Spaarndam. 1e blad De verdediging vóór Spaarndam en vóór
de forten ten noorden en ten zuiden van dit dorp.
z.j. 1 blad
2e en 3e blad ontbreken.

A272 Nevenbatterijen in de Linie van Spaarndam ten noorden en ten zuiden van 
Spaarndam. Met plattegronden en situatieplannen; munitiemagazijn met 
borstweringsmuur.
1903 1 blad
Op lichtblauw calqueer-linnen.

A273 Zandophogingen, enz. voor het fort bij Spijkerboor.
1888 1 blad

A273a Zandophogingen, enz. voor het fort bij Spijkerboor.
1888 1 blad
Kopie

A273b Zandophogingen, enz. voor het fort bij Spijkerboor. Standgezicht, twee 
plattegronden en doorsneden directiekeet (wachterswoning).
1888 1 blad

A273c Zandophogingen, enz. voor het fort bij Spijkerboor. Standgezicht, twee 
plattegronden en doorsneden directiekeet (wachterswoning).
1888 1 blad
Kopie

A274 Gewijzigd aardwerk voor het fort Spijkerboor.
1896 1 blad
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A274a Gewijzigd aardwerk voor het fort Spijkerboor.
1896 1 blad
Kopie

A275 Voorbereidende werkzaamheden voor het werk aan de Drecht nabij Uithoorn, het 
fort het westen van Uithoorn.
1888 1 blad

A276 Zandophoging enz. voor het fort ten zuiden van Uithoorn.
1891 1 blad

A276a Zandophoging enz. voor het fort ten zuiden van Uithoorn.
1891 1 blad
Kopie

A276b Zandophoging enz. voor het fort ten zuiden van Uithoorn. Standgezicht, twee 
plattegronden en doorsneden directiekeet (wachterswoning).
1891 1 blad

A276c Zandophoging enz. voor het fort ten zuiden van Uithoorn. Standgezicht, twee 
plattegronden en doorsneden directiekeet (wachterswoning).
1891 1 blad

A277 Gewijzigd aardwerk voor het fort ten zuiden van Uithoorn.
1895 1 blad

A277a Gewijzigd aardwerk voor het fort ten zuiden van Uithoorn.
1895 1 blad
Ontbreekt
Kopie

A278-A278b Fort bij Uithoorn.
1914 2 bladen
A278 1(1e blad) Situatieplan van het voltooide fort.
A278b 2(2e blad) Plattegrond van het fort; paalfundering, fundamenten en 

afwateringsvlakken; standgezicht- en
-doorsnede van het fort;
mitrailleursopstellingen op de wal;
alsmede elf doorsneden.

A279 Tekening van aardwerken voor het fort bij Veldhuis met inundatiekeringen ten 
westen en ten oosten van de spoorweg Beverwijk- Uitgeest, alsmede negen 
profielen.
1895 1 blad

A280-A280b Fort bij Veldhuis.
1899 3 bladen
A280 1(1e blad) Situatieplan van het voltooide fort (ongetiteld).
A280a 2(2e blad) Plattegrond van de paalfundering en fundamenten (met 

zes doorsnede- en detailtekeningen), afwateringsvlakken, 
privaatinrichtingen in enkele lokalen (twee plattegronden en vier 
doorsneden).

A280b 3(3e blad) Plattegrond van het fort;, twee standgezichten en acht 
doorsneden;
hefkoepel (plattegrond en doorsnede).
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A281 Plattegronden, profielen en doorsneden van inundatiekade van de Nauernasche 
Vaart) tot de Dam.
1898 1 blad

A281a Plattegrond alsmede profielen, doorsneden van verbindingswal tussen het fort bij 
Veldhuis en de Dam.
1898 1 blad

A282-A282a Fort bij Velsen.
1876 2 bladen
A282 1(1e blad) Situatieplan van het fort met omliggend terrein.
A282a 2(2e blad) Plan van het fort.

A283-A283b Het maken van een fort bij Velsen (1e gedeelte).
1891 4 bladen
A283 1(1e blad) Plattegrond (plan) van het fort (met twee doorsneden).
A283a 2(2e blad) Plattegrond van deinundatieduiker. 3(3e blad) Plattegrond

vooraanzicht en twee doorsneden.
Ontbreekt

A283b Directieverblijven (plattegronden, doorsneden en standgezichten 
van de wachterswoning en de opzichterswoning.

A284 Plan van het fort bij Velzen met aangelegen werken, alsmede zes doorsneden.
1895 1 blad

A285-A285b Fort bij Velsen.
1899 4 bladen
A285 1(1e blad) Plan (met drie doorsneden) van het fort met omliggende 

werken.
A285a 2(2e blad) Plattegrond van de gebouwen, linkerhelft. 3(3e blad) 

Plattegrond van de gebouwen, rechterhelft, met funderingen.
Ontbreekt

A285b 4(4e blad) Acht standgezichten en doorsneden.

A286 Zandophogingen voor een fort bij Vijfhuizen. Plattegrond van het fort alsmede een 
doorsnede en tekening grondboringen.
1890 1 blad

A286a Plattegronden en doorsneden directiekeet en opzichterskeet te Vijfhuizen.
1890 1 blad

A287-A287c Fort bij Vijfhuizen.
1899 4 bladen
A287 1(1e blad) Situatieplan van het voltooide fort (ongetiteld), met twee 

doorsneden.
A287a 2(2e blad) Plattegrond en zes doorsneden van het fort.
A287b 3(3e blad) Funderingen en afwateringsvlakken alsmede zes 

doorsneden van het fort.
A287c 4(4e blad) Rook- en ventilatiekanaal, raam, druipkoker met 

scheidingsvlak, ingang van een onderbouw voor snelvuurgeschut, 
schietgat voor een kanon van 10 cm., schietgat voor een mitrailleur, 
lampnis.

A288 Zandophogingen, enz. voor het fort Waver- Amstel.
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1888 1 blad

A288a Zandophogingen, enz. voor het fort Waver- Amstel.
1888 1 blad
Kopie

A288b Zandophogingen, enz. voor het fort Waver- Amstel. Plattegrond en twee 
doorsnedetekeningen directiekeet (wachterswoning).
1888 1 blad

A289 Gewijzigd aardwerk voor het fort Waver- Amstel.
1896 1 blad

A289a Gewijzigd aardwerk voor het fort Waver- Amstel.
1896 1 blad
Kopie

A290-A290b Fort Waver-Amstel.
1914 4 bladen
A290 1(1e blad) Situatieplan van het voltooide fort.
A290b 2(2e blad) Plattegrond van het fort; paalfundering, 

fundamentsmuren en afwateringsvlakken, standgezicht- en
-doorsnede van het fort.

A291 Zandophogingen enz. voor het fort aan de Winkel.
1894 1 blad

A291a Zandophogingen voor het fort aan de Winkel.
1894 1 blad
Kopie

A291b Zandophogingen enz. voor het fort aan de Winkel. Standgezicht, twee 
plattegronden en twee doorsneden directiekeet (wachterswoning).
1894 1 blad

A291c Zandophogingen enz. voor het fort aan de Winkel. Standgezicht, twee 
plattegronden en twee doorsneden directiekeet (wachterswoning).
1894 1 blad
Kopie

A292 Gewijzigd aardwerk enz. voor het fort aan de Winkel.
1896 1 blad

A292a Gewijzigd aardwerk enz. voor het fort aan de Winkel.
1896 1 blad
Kopie.?

A292b Gewijzigd aardwerk enz. voor het fort aan de Winkel.
op lichtblauw calqueer-linnen.

Kopie van no. 292 en 292a
(ca. 1896)
1 blad

A293 Plattegrond van het aardwerk, alsmede plattegrond van de gebouwen en acht 
doorsneden en details van de batterij aan de IJweg.
1906 1 blad
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A294 Plan (schets) van het fort in de Zuidwijkermeerpolder met achtergelegen 
verbindingswal; met diverse plattegronden en doorsneden o.a. van directiegebouw 
en opzichterswoning.
1895 1 blad

A295-A295b Fort Zuiderwijkermeer. 1903
3 bladen

A295 1(1e blad) Plattegrond van het voltooide fort met klein situatieplan 
en een doorsnede.

A295a 2(2e blad) Plattegrond; twee doorsnede- en standgezichten; de 
funderingsplaat, regenbak- en kazematfundering; alsmede negen 
doorsneden enz.

A295b 3(3e blad) Plattegronden, standgezichten en doorsneden van: 
afwateringsvlakken, hefkoepel, druipkoker, kantinelokaal, 
privaatlokaal, keukenlokaal, enz.

A296 Situatieplannen van het stellen van 7 bruggen op verdedigingswerken in de Stelling 
van Amsterdam bij de forten bij Spijkerboor, aan de Jisperweg, aan de Middenweg, 
aan de Nekkerweg, ten noorden van Purmerend, bij Kwadijk, bij Edam.
1902 1 blad

A296a Situatieplannen van het stellen van 7 bruggen op verdedigingswerken in de Stelling 
van Amsterdam bij de forten bij Spijkerboor, aan de Jisperweg, aan de Middenweg, 
aan de Nekkerweg, ten noorden van Purmerend, bij Kwadijk, bij Edam.
1902 1 blad
Kopie van no. 296 op lichtblauw calqueer- linnen.

A296b Plattegronden en doorsneden van het stellen van 7 bruggen op verdedigingswerken
in de Stelling van Amsterdam.
1902 1 blad

A296c Plattegronden en doorsneden van het stellen van 7 bruggen op verdedigingswerken
in de Stelling van Amsterdam.
1902 1 blad
Kopie van no. 296B op lichtblauw calqueer- linnen.

A297-A297b Toegangsbruggen op verschillende forten in de Stelling van Amsterdam.
1902 2 bladen
A297 1(1e blad) Situatieplannen van de bruggen bij: de forten aan de 

Winkel, in de Botshol, Waver-Amstel bij Uithoorn, aan de Drecht, bij 
Kudelstaart.

A297b 2(2e blad) Twee plattegronden en vijf doorsneden.

A298 Situatieplannen van de nevenbatterijen in de Linie Krommeniedijk-Zuidwijkermeer 
bij Krommeniedijk, de Ham, Veldhuis, St. Aagtendijk, Zuidwijkermeer, 
munitiemagazijn met borstweringmuur.
1904 1 blad
Op lichtblauw calqueer-linnen.

A299-A299d In- en uitlaatmiddelen aan de grachten van verdedigingswerken in de Stelling van 
Amsterdam.
1902 3 bladen
A299 1(1e blad) Situatieplannen bij de forten Spijkerboor, aan de 

Jisperweg, aan de Middenweg, ten noorden van Purmerend, bij de 
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Kwadijk, alsmede fort Waver- Amstel.
A299a 2(1e blad) Situatieplannen bij de forten Spijkerboor, aan de 

Jisperweg, aan de Middenweg, ten noorden van Purmerend, bij de 
Kwadijk, alsmede fort Waver- Amstel.Kopie van no.299 op lichtblauw 
calqueer- linnen.

A299b 3(2e blad) Lengteprofielen van de buisleidingen van de forten bij 
Spijkerboor, aan de Jisperweg, aan de Middenweg, ten noorden van 
Purmerend, bij Kwadijk, alsmede van het fort Waver-Amstel.

A299c 4(2e blad) Lengteprofielen van de buisleidingen.Kopie van no. 299A op 
lichtblauw calqueer- linnen.

A299d 5(3e blad) Details van gemetselde hoofden en ijzeren buisleidingen.

A299e 6(3e blad) Details van gemetselde hoofden en ijzeren buisleidingen.
Kopie van no. 299D op lichtblauw calqueer- linnen.

A300-A300d In- en uitlaatmiddelen aan de grachten van verdedigingswerken in de Stelling van 
Amsterdam.
1902 3 bladen
A300 1(1e blad) Situatieplannen bij de forten aan de Nekkerweg, bij Edam, 

bij de Kwakel, aan de Drecht, in de Botshol, bij Abcoude, aan de 
Winkel, bij Nigtevecht.
Ontbreekt

A300b 2(2e blad) Lengteprofielen van de buisleidingen van de forten.
A300d 3(3e blad) Details gemetselde hoofden, houten schuifinrichtingen en 

ijzeren buisleidingen.
St. Andries (fort Nieuw-)

ST. ANDRIES (FORT NIEUW-)

A301 Plattegrond geprojecteerd fort op de Rossumse Uiterwaard.
(ca. 1818) 1 blad
Geapprobeerd door de inspecteur generaal van de fortificatiën Kraijenhoff.

A301a Plattegrond en twee profielen van het fort Nieuw St. Andries.
1815 1 blad
Kopie van no.301.
"Conform het origineel" door de generaal-majoor, directeur van het archief van Oorlog en 
Topografisch Bureau M.J. de Man, 21 maart 1818.

A301b Plattegrond en twee profielen van het fort Nieuw St. Andries, gelegen op het 
oostelijk gedeelte van de Bommel-Waart.
z.j. 1 blad
Kopie van no. 301.

A301c Plan van het Nieuw fort St. Andries, gebouwd op de Rossumse uiterwaard.
z.j. 1 blad
Ontbreekt
Kopie van no. 301.

A302 Doorsnede, plattegrond en projectietekeningen van de toren, alsmede standgezicht
van de trap. z.j.

1 blad
Geappprobeerd door de inspecteur generaal van de fortificatiën Kraijenhoff.

A302a Doorsnede, plattegrond en projectietekeningen van de toren van het fort Nieuw St. 
Andries, alsmede de standgezicht(doorsnede) van de trap en nog een doorsnede 
(van de keuken).
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z.j. 1 blad
Kopie van no.302.

A302b Plattegrond en doorsneden van de toren in het fort Nieuw St. Andries.
z.j. 1 blad
Kopie van no. 302A.

A302c Reduit in het fort St. Andries. Doorsnede, plattegrond en tekeningen van de toren, 
"gezicht" van de trap alsmede de doorsnede van de keuken. Getekend door de 2e 
luit.ing. G.J. Kuijtenbrouwer en (op de omslag) voor gezien ondertekend: 
Antwerpen, 6 december 1827 door de kolonel-directeur van de 4e artillerie-directie.
Kopie van no. 302A en 302B.
z.j. 1 blad

A303-A303c Project wegens een nieuw te bouwen fort op de Rossumse Uiterwaard.
1815 4 bladen
A303 1(1e blad) Plattegrond van het fort met aantekening inzake begroting

van kosten, ondertekend door de majoor- ingenieur Valter.
A303a 2(2e blad) Twee profieltekeningen.
A303b 3(3e blad) Doorsnede van de toren met aantekeningen.
A303c 4(4e blad) Plattegrond van de toren op welke de schone muren 

aangewezen zijn.
Aangehecht: eveneens een begroting van kosten afkomstig van corps ingenieurs 
3e of zuidelijke directie, 1815.

A304 Schetstekening van het fort Nieuw St. Andries, in staat van verdediging gesteld in 
het jaar 1831.
1831 1 blad

A305 "1e plan, bepalende het glacis, de rijweg en rijswerk langs de oever van de rivier de 
Waal tegenover het fort St. Andries." Met één profieltekening.
1820 1 blad

A305a "2e plan, bepalende het glacis, de rijweg en rijswerk langs de oever aan de rivier de 
Waal tegenover het fort St. Andries." Met één profieltekening.
1820 1 blad

A306-A306c Aftekening van het fort Nieuw St. Andries (met aangegeven de verboden kring en 
waterpassingen).
1830 4 bladen
A306 1(1e blad) De rivier de Waal tussen de gemeente Varik en Heesselt 

ten noorden, de gemeenten Rossum en Heerewaarden ten zuiden.
A306a 2(2e blad) Situatietekening van de forten Oud- en Nieuw St. Andries.
A306b 3(3e blad) Een deel van de gemeente Alem, Maren en Kessel zuidelijk

van de Oude Maas.
A306c 4(4e blad) Situatieplan van het dorp Rossum en een deel van die 

gemeente.

A307 Plan van het fort Nieuw St. Andries met de verboden kring.
z.j. 1 blad
Opgemaakt ingevolge circulaire aanschrijvingen van de kolonel-directeur van de 4e fortificatie 
directie van 25 december 1836 no. 798 en 10 januari 1837 no. 25.

A308 Plan van het kanaal en van het nieuwe Fort St. Andries. Getekend door de sergeant 
van de mineurs A. Steenaart.
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1851 1 blad

A309a Situatietekening, palenplan, een plattegrond, doorsneden, alsmede enige 
detailtekeningen betreffende de verlichtingsinstallatie en alarminrichting in de 
kazemat te fort Nieuw St. Andries.
1936 1 blad

Arnhem

ARNHEM

A328 Plan van Arnhem (plattegrond van de vesting in klein formaat). z.j.
1 blad

A329 Plan van de stad, schetsmatig bewerkt met enige peilen? op de wallen.
19e eeuw 1 blad

A330 Plattegrond van de stad Arnhem, met aanduiding van haar uitleg, naar de tekening 
van de gemeente-architect H.J. Heuvelink. Uitgegeven en gedrukt door D.A. en G.J. 
Thieme, Arnhem.
1853 1 blad
Met een "omschrijving".

A331 Plan van het werk met twee doorsneden van het aarden redoute te Elden, zuidelijk 
van Arnhem aan de overzijde van de Rijn. Steendruk.
1864 1 blad

Axel

AXEL

A336 Project ter defensie van de nieuwe zeedijk achter de schutsluis aan het Koe-Gors. 
(van: 3e directie van fortificatiën.)
z.j. 1 blad

A337 Plan van de gronden, behoord hebbende tot de verdedigingswerken van Axel, met 
aanduiding van al de verkochte percelen, de namen van hun eigenaren, de 
vermoedelijke waarde, enz., getrokken uit de kadastrale plannen en registers ter 
plaatse door de 2e luit.ing. P. Stolk.
1845 1 blad

A338 Plan van de voormalige vesting Axel, met het omliggend terrein, mitsgaders van de 
ontwerpen voor de inrichting van deze stelling tot veldpost en steunpunt voor het 
centrum van de verdedigingslinie van het oostelijk gedeelte van Zeeuwsch-
Vlaanderen (5e district van Zeeland). 1e blad? Let. A. Getekend door de 1e luit.ing. 
Jhr. W.D. Vignon van Alphen.
1846
1?
blad
Behoort bij Memorie van Defensie litt. ANo 53?, zie OMM.

A338a Profielen over de ontworpen en te verbeteren veldwerken voor de post Axel 
volgens het plan Litt. A. (Profielen van de accessen van Hulst, van Luntershoek, van 
Sas van Gent en van Ter Neuzen. 2e blad? Let. B. Getekend door de 1e luit.ing. Jhr. 
W.D. Vignon van Alphen.
1846
1?
blad
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A338b Plan van de stelling van de schut- en inundatiesluizen, genaamd de Axelse Sassing, 
mitsgaders van een gesloten veldwerk (redoute) met verdedigbaar wachthuis tot 
verdediging van de accessen tot deze sluizen ontworpen (met twee 
profieltekeningen). 3e blad? Let. C. Getekend door de 1e luit.ing. C.W. Baron van 
Dedem.
1846
1?
blad

Bath (Fort-)

BATH (FORT-)

B12 Plan van het Fort Bath; met de afbeelding van de Wester-, Ooster- en Boven-
Schelde bij derzelver? vereniging, mitsgaders het terrein aan de landzijde hetzelve?.
1832 1 blad

B12a Plan van het Fort Bath; met de afbeelding van de Wester-, Ooster- en Boven-
Schelde bij derzelver? vereniging, mitsgaders het terrein aan de landzijde hetzelve?. 
Gekopieerd naar het originele plan (no. 12) te Fort Bath in maart 1848 door de 
fortificatie- opzichter 1e kl. Bruwaan.
1848? 1 blad

B13 Plan van het Fort Bath. Getekend door de 2e luit.ing. J.V. Dintzsch en voor gezien 
door de 1e luit. E.A. ingenieur W.F. Camp. z.j.

1 blad

B14 Projectplan voor het Fort Bath en omliggende situatie.
z.j. 1 blad

B15-B15f Plannen van de posten tot het Fort Bath behorende.
z.j. 7 bladen
B15 1(1e blad) De West-Batterij no. 1.
B15a 2(2e blad) De Oost-Batterij no. 2.
B15b 3(3e blad) De post op de weg.
B15c 4(4e blad) De linker dijkpost.
B15d 5(5e blad) De rechter dijkpost.
B15e 6(6e blad) De intermediaire post.
B15f 7(7e blad) De Speelbatterijen langs de oostelijke dijk tussen de 

rechter dijkpost aan de Batsche Kade en de Oost Batterij bij het Fort 
Bath (posten no. 3, 4, 5 en 6).

B16 Kaart behorende bij de Memorie betreffende het Fort Bath, voorstellende dit fort 
en enige gedachte verbeteringen aan de fortificatiewerken (met zes doorsneden, 
plattegrond, opstand).
1833 1 blad
Behoort bij Memorie van Oorlog BZ zie OMM.

B17 Plan van het Fort Bath.(Bij dit plan dient vergeleken te worden het ontwerp-plan ter
verbetering van het Fort:No.17A.)
1838 1 blad

B17a Project-plan ter verbetering van het Fort Bath. (Dit ontwerp-plan dient ter 
vergelijking bij het plan van het bestaande Fort:No.17A.)
1838 1 blad
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B18 Plan van het inwendige van het Fort Bath binnen de teen des walgangs?; waarop 
aangeduid zijn alle Rijksgebouwen, loodsen, parken, enz.; behalve de particuliere 
gebouwen en gestichten enz.
1839 1 blad

B19 Plan van het inwendige van het Fort Bath binnen de walsgang; waarop aangeduid 
zijn alle Rijksgebouwen, loodsen, parken, enz. behalve de particuliere gebouwen, 
gestichten, enz., zoals dezelve zich op heden bevinden.?
1844 1 blad
Met afzonderlijke "staat van de particuliere woningen en gestichten binnen het Fort Bath" 
behorende bij Memorie van Defensie dd. 25 september 1851 no. 45.

B20 Plan van het fort met een op het plan geschreven, daarop betreffende "Korte 
Memorië. Opgemaakt en getekend: Fort Bath, september 1847 door de fortificatie-
opzichter 1e klasse Bruwaan.
1848? 1 blad

B21 Plan van bewapening van het Fort Bath.
1851 1 blad

B22 Plan van de percelen en gedeelten van percelen, liggende binnen de verboden 
kringen van het Fort Bath. Getekend door de sergeant van het bataljon mineurs en 
sappeurs L. Roelofs.
1855 1 blad
Goedgekeurd: 's Gravenhage 12 mei 1858 door de Minister van Oorlog.

B23 Fort Bath, geschut tegen een onverhoedse aanval.
z.j. 1 blad

Beilen

BEILEN

B28 Gedetailleerd plan van de voorgestelde bevestiging van de positie van het dorp 
Beilen. Opgemaakt 15 maart 1819 door de kapitein-ingenieur J.C. Biben.
1819 1 blad

B28a Gedetailleerd plan van de voorgestelde bevestiging van de positie van het dorp 
Beilen. Opgemaakt 15 maart 1819 door de kapitein-ingenieur J.C. Biben.
1819 1 blad
Calque.
Kopie.
"Renvooi" afzonderlijk, aan de kaart gehecht.

B28c Bevestiging van de fronten van? aan wal van de positie van Beilen, aangenomen bij 
gelegenheid van de examinatie van het project in loco, door zijne excell. de 
inspecteur generaal van de fortificatiën.
1819 1 blad
Behoort bij no. B28.

B29 Positie van het dorp Beilen met de voorgestelde bevestiging en waterpassing. 
Opgemaakt 15 maart 1819 door de kapitein ingenieur J.C. Biben.
1819 1 blad
Kopie van de originele kaart, niet aanwezig in OPV.

B441 Vesting Beilen.
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1819
Bergen op Zoom

BERGEN OP ZOOM

B77 Plan en doorsneden van onderaardse metselwerken van de verschillende 
verdedigingswerken van de vesting.
z.j. 1 blad

B79 Plan van het onderaardse gedeelte van de vesting Bergen op Zoom tussen bastion 
Noyelle en bastion Orange. Getekend door Nanning.
z.j. 1 blad

B84b Plan, standgezicht, profielen en grondtekening van een gedeelte van de "gallerie" 
en kanonkelder in de schouder van het bastion Pucelle.
z.j. 1 blad
Kopie
Uit de nalatenschap van de majoor-ingenieur Jhr. J.A. van Brienen van Ramerus; 1855.

B86 Plan de la Grande Gallerie en face du bastion Pucelle.
1826 1 blad

B95 Plan en profielen van de geattaqueerde poligoon van Bergen op Zoom, van het 
ravelijn Dedem met de lunetten Zeeland en Utrecht.
z.j. 1 blad

B111 Plan van het fort de Rover met dezelfde? linie te Bergen op Zoom.
z.j. 1 blad

B114a Plan van de vesting Bergen op Zoom met de waterschans.
1836? 1 blad
Kopie

B115 Plan van de vesting Bergen op Zoom met de waterschans.
z.j. 1 blad
"Behoort tot het departement van Staats-Braband, volgens resolutie d.d. 22 oktober 1795 
(getekend:) J.V. Westenhout."

B116 Plan van de vesting Bergen op Zoom met de waterschans.
1814? 1 blad

B117 Ongetiteld plan van de vesting met de waterschans.
(ca.1815) 1 blad

B125 Plan van de vesting Bergen op Zoom met de waterschans.
1814 1 blad

B126 Project van een gecreneleerde muur voor het afsluiten van de haven van Bergen op 
Zoom.
1815 1 blad

B127 Geprojecteerde lunet op de hoogte genaamd Trog Bak voor de noordelijke fronten 
van de vesting Bergen op Zoom.
(ca.1818) 1 blad

B127a Plan van het noordelijk front van de vesting Bergen op Zoom met een stuk 
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voorterrein waarop slechts een enkele weg en enkele paden zijn aangegeven.
(ca.1818) 1 blad

B128 Ontwerp-plan tot meerdere versterking van de vesting Bergen op Zoom.
1819 1 blad
Bijlage: een "Korte descriptieve memorie" van de voorgestelde versterkingen,begroting van 
kosten: ?Antwerpen, 31 december 1819.?

B129 Figuratief plan van de vesting Bergen op Zoom, op hetwelk aangegeven is de 
werkzaamheden die hebben plaatsgehad om de vesting in staat van verdediging te 
stellen.
1831 1 blad
Op linnen geplakt; groot formaat.?

B129a Figuratief plan van de vesting Bergen op Zoom, op hetwelk aangegeven is de 
werkzaamheden die hebben plaatsgehad om de vesting in staat van verdediging te 
stellen.
1831 1 blad
Kopie

B129b Figuratief plan van de vesting Bergen op Zoom, op hetwelk aangeven is de 
werkzaamheden die hebben plaatsgehad om de vesting instaat van verdediging te 
stellen.
1832 1 blad
Kopie

B130 Kaart, waarop zijn gebracht de eigendommen welke zich bevinden in de verboden 
kring van opbouwingen of herbouwingen van de vesting Bergen op Zoom.
1826 1 blad

B131 Plan van een gedeelte van de verboden kring van bebouwing rond de vesting 
Bergen op Zoom, het terrein vóór het gedeelte van de vestingwerken, gelegen 
tussen de bastions Hartel en Edelmogende.
1834 1 blad

B132 Uittreksel van een kadastraal plan van de vesting Bergen op Zoom uit 1835, waarop 
de gebouwde eigendommen binnen de verboden kring van de vesting aangeduid 
zijn.
1835-1838 1 blad

B133 Plan van de poterne Stoelmat. 1832
1 blad

B134 Plan van de mijngangen, aangelegd in de saillanten van de bedekte wegen vóór de 
bastions Hoogmogende en Edelmogende en vóór de Bagijnepunt in de 
vestingwerken van Bergen op Zoom.
1832 1 blad

B135 Plan van de lunet vóór bastion Hoogmogende.
z.j. 1 blad

B135a Plan van de lunet vóór bastion Hoogmogende.
z.j. 1 blad
Kopie
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B136 Plan van een ontwerp voor een reduit in de keel van de lunet Begijnepunt.
z.j. 1 blad

B137-B137b Plan van de mijngalerijen van de vesting Bergen op Zoom.
1831 3 bladen
B137 1(1e blad) De mijngalerijen vóór de bastions Koning William en 

Pucelle en vóór het ravelijn Wassenaar.
B137a 2(2e blad) De mijngalerijen vóór de bastions Pucelle en Koehoorn en 

vóór het ravelijn Dedem.
B137b 3(3e blad) De mijngalerijen vóór de bastions Koehoorn en Belvidère, 

vóór het ravelijn Antwerpen en ter weerszijden van het lunet Camus.

B138 Tekening van de coupure in ravelijn Antwerpen, benevens? een ontwerp tot het 
vernieuwen van beide pilasters aan de ingang geplaatst.
1832 1 blad

B139 Plattegrond van de stad Bergen op Zoom zonder vestingwerken en met verklarende
tekst inzake straten en pleinen, publieke gebouwen, kerken en gestichten.
z.j. 1 blad

B142 Plan van de vesting Bergen op Zoom met waterschans en omliggend terrein. 
Getekend door de 2e luit.ing. Jhr. J.F.van Thije Hannes.
(ca.1835) 1 blad

B143 Eerste concept van de generaal Coehoorn over de nieuwe fortificatie van Bergen op 
Zoom. Gekopieerd naar een plan, afkomstig uit de nalatenschap van de generaal en
directeur van de fortificatiën Hartel.
1836 1 blad

B144-B144d Calques van gedeelten van vestingwerken van Bergen op Zoom.
z.j. 5 bladen
B144 1(1e blad) Gedeelte van de vesting Bergen op Zoom naar een 

originele tekening van de generaal Coehoorn (no.a).
B144a 2(2e blad) Vesting Bergen op Zoom: ravelijn Antwerpen (no.b).
B144b 3(3e blad) Bergen op Zoom: bastion Pucelle (no.c).
B144c 4(4e blad) Details van de bastions Hoogmogende en Edelmogende 

te Bergen op Zoom (no.d).
B144d 5(5e blad) Plan van het onderaardse van Bergen op Zoom (no.e).

B145-B145h Verzameling ontwerpen tot grotere? versterking van de Steenbergse fronten van de
vesting.
1835 9 bladen
B145 1(1e blad) Het algemene plan. Ontwerp tot grotere? versterking van 

de Steenbergse fronten van de vesting Bergen op Zoom, daargesteld
volgens de beginselen, aangegeven door de heer generaal-majoor 
van Hooff, chef van de algemene directie van de genie.

B145a 2(2e blad) Project van gemetselde beren ter vervanging van de aarde
dammen voor het bastion Bekaf en de Fenaille van Duin en lunet 
Paravicim.

B145b 3(3e blad) Twee doorsneden over geprojecteerde beren. Eén beer 
voor de Saillant der Fenaille van Duin? en één beer voor het bastion 
Bekaf.

B145c 4(4e blad) Ontwerp tot verbetering van het front Edelmogende 
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Hoogmogende, enz.
B145d 5(5e blad) Doorsneden van het ontwerp tot verbetering van het front

Edelmogende Hoogmogende.
B145e 6(6e blad) Tekening van een project tot verhoging van de escarps-

bekledingsmuren van de hoofdwal, met een gecreneleerde muur en 
verdere daarbij behorende werken.

B145f 7(7e blad) Ontwerp wegens het indijken van het Zuider Schor, enz.
B145g 8(8e blad) Ontwerp tot het op de minst kostbare wijze verbeteren 

van het front Edelmogende-Hoogmogende (gewijzigd ontwerp).
B145h 9(9e blad) Doorsneden van het ontwerp tot het op de minst 

kostbare wijze verbeteren van het front Edelmogende-
Hoogmogende.

B146 Plan van de vesting Bergen op Zoom met de waterschans (Sterrenschans).
1839-1842 1 blad

B147 Situatieplan van het terrein oostelijk van de vesting Bergen op Zoom, met 
aanwijzing van de verboden kringen.
1846 1 blad

B148 Tekening van de havenmond te Bergen op Zoom.
1835 1 blad

B149 Plan met twee doorsnedetekeningen van de herstelling van de doorbraak in de dijk 
bij de waterschans.
1842 1 blad

B149a Plan met drie doorsnedetekeningen van de herstelling van de doorbraak in de dijk 
bij de waterschans.
1842 1 blad

B150 Voltooiing van de herstellingen aan de profielmuren van de havenmond en de 
bekledingsmuren van het bastion Bekaf no.1, aanbesteed de 18e april 1843 (het 
hierbij behorende contract van aanbesteding is echter niet aanwezig).
1843 1 blad

B151-B151a Plan van de percelen, gelegen in de verboden kring van de vesting Bergen op Zoom.
1847
2
blad
B151 1(1e blad) De verboden kring westelijk om de vesting heen.
B151a 2(2e blad) De verboden kring oostelijk om de vesting heen.

B152 Plan van Bergen op Zoom, waarop is aangegeven een te slechten buitenwerken? en
voorgestelde veranderingen, enz. door de tekenaar, 1e luit.ing. H. van Assendelft de 
Coningh.
1850 1 blad

B152a Ontwerptekening wegens het vereenvoudigen van de buitenwerken van de 
Tholense fronten van de vesting Bergen op Zoom.
1852 1 blad

B153 Ontwerp tot vereenvoudiging van de vesting Bergen op Zoom.
1856 1 blad
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B154 Plan van de vesting Bergen op Zoom, met de waterschans (Sterrenschans).
1899 1 blad
Kopie.

B154a Plan van de vesting Bergen op Zoom, met de waterschans (Sterrenschans).
1899 1 blad
Kopie

B155 Plan van de percelen en gedeelten van percelen, liggende binnen de verboden 
kringen van de vesting Bergen op Zoom en van de Waterschans.
1857-1859 3 bladen
Goedgekeurd dd. 30-8-1858 door de Minister van Oorlog C.T. van Meurs.

Beverwijk

BEVERWIJK

B161 Plan en doorsneden het fort bij Beverwijk met detail van de bomvrije 
geschutstanden.
1876 1 blad

B161a Plan en doorsneden van het fort bij Beverwijk met detail van de bomvrije 
geschutstanden.
1876 1 blad
Kopie

Beijerland (Verdediging van het Eiland-)

BEIJERLAND (VERDEDIGING VAN HET EILAND-)

B163-B163a Plan voor een verdedigingswerk aan de mond van de haven te Numansdorp.
1860 2 bladen
Goedgekeurd: 's Gravenhage, 31 december 1860 door de Minister van Oorlog, Jhr. E.A.O. de 
Casembroot.
B163 1(1e blad) Plattegrond van de batterij alsmede vier doorsneden 

(steendruk).
B163a 2(2e blad) Buskruitmagazijn in het orillon; waterbint (steendruk).

B164 Plan van het fort Numansdorp vóór de verbetering.
1881 1 blad

--- Fort bij Numansdorp. Op calqueer-linnen.
[2e helft 19e eeuw)
Voorheen inv. nr. B165.

B166 Situatieplan en zes doorsneden van cementbeddingen voor de kanonnen van 24 
cm. staal in het verdedigingswerk aan de mond van de haven te Numansdorp.
1897 1 blad

--- Situatieplan en zes doorsneden van cementbeddingen voor de kanonnen van 24 
cm. staal in het verdedigingswerk aan de mond van de haven te Numansdorp.
1897
Kopie.
Voorheen inv. nr. B166a.

B167 Situatietekening; plan van de bestaande toestand; de voorgestelde wijziging van 
het schetsontwerp betreffende een wijziging van het fort aan de Buitensluis.
1911 1 blad
Op lichtblauw calqueer-linnen.?
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Bourtange

BOURTANGE

B174a-B174c Plattegrond van de fortresse Bourtange ?in het jaar 1742 nauwkeurig opgenomen?. 
Koperdruk-uitgave uit de 19e eeuw bij Covens en Mortier te Amsterdam. In 
drievoud.
1822 bladen?
Zie voor de originele tekening No. B174.
B174a ---
B174b ---
B174c ---

B181 Bourtange Plan van het fort Bourtange met de redoute Bakoven en de "Nieuwe 
Linie" (Linie van Abeltjeshuis alsmede omliggend terrein.
z.j. 1 blad

B183 Plan en profielen van het retranchement bij het Abeltjeshuis te Bourtange. 
Getekend door de luit.ing. J.A. Hesselink.
z.j. 1 blad

B185 Plattegrond en twee profieltekeningen van de zgn. "Linie van Abeltjeshuis". 
Getekend door de luit.ing. J.H. Reichenbach.
z.j. 1 blad

B186 Ongetitelde schets van een deel van het fort Bourtange met de zgn. "Linie van 
Abeltjeshuis".
z.j. 1 blad

B187 Plan van de af te graven gronden buiten de Munsterse poort te Bourtange.
z.j. 1 blad

B188 Ravelijn voor de Friese poort te Bourtange.
z.j. 1 blad

B189 Project ter vereniging van het Kroonwerk met de kapitale wal van de fortres 
Bourtange.
z.j. 1 blad

B190 Plan van de te vergroten redoute de Backoven, gelegen ten einde? de 
Backovensdijk buiten de Friese poort, oostwaarts van Bourtange.
z.j. 1 blad

B192 Plan van het fort de Bourtange, waarop de hoofdlijnen voorgesteld worden van de 
werken ter vernieuwing of uitbreiding van gemeld fort en de betreffende? hoogten 
van het omliggend terrein zijn aangegeven.
1819 1 blad

B192a Plan van het fort de Bourtange, waarop de hoofdlijnen voorgesteld worden van de 
werken ter vernieuwing of uitbreiding van gemeld fort en de betreffende? hoogten 
van het omliggend terrein zijn aangegeven.
1819 1 blad
Kopie van no. B192.

B193 Plan van het fort de Bourtange, waarop voorgesteld worden de werken ter 
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vernieuwing of uitbreiding van gemeld fort en de betreffende? hoogten van het 
omliggende terrein zijn aangegeven.
1819 1 blad
Met bijbehorende memorie en begroting van kosten.

B193a Plan van het fort de Bourtange, waarop voorgesteld worden de werken ter 
vernieuwing of uitbreiding van gemeld fort.
1819 1 blad
Kopieën van no. B193.
Met bijbehorende memorie en kostenbegroting.

B193b Plan van het fort de Bourtange, waarop voorgesteld worden de werken ter 
vernieuwing of uitbreiding van gemeld fort en de betreffende? hoogten van het 
omliggende terrein zijn aangegeven.
1819 1 blad
Kopieën van no. B193.
Met bijbehorende memorie en kostenbegroting.

B194 Detailtekening van een gedeelte van het fort Bourtange.
1819 1 blad

B194a Twee grote doorsnedetekeningen van een ravelijn en een bastion van de 
vestingwerken van Bourtange. (Behoort bij no. B194.)
1819 1 blad

B195 Plan van zowel de tegenwoordige als de voormalige inwendige situatie van het fort 
de Bourtange, waarop de militaire- en particuliere gebouwen en de verdwenen 
gebouwen zijn aangegeven.
1821 1 blad

B196 Plan van het fort de Bourtange, dienende om het soort en gedeelte, zo van de reeds
beplante als van de nog te beplanten percelen van de vestingwerken successievelijk
aan te duiden. Op linnen.?
1824 1 blad

B197 Grensbepaling ter afscheiding van de Rijksmilitaire gronden met die welke 
bijzondere eigendommen uitmaken van het fort Bourtange met onderhavige? 
werken, wegen, dijken.
1848 9 bladen
Niet raadpleegbaar
Litt.B Plan van de grensscheiding van de Rijksgronden uitmakende het fort Bourtange en daarbij 
behorende werken, wegen, dijken.
Litt.C Plan van de grensscheiding van de Bakovenkade, de redoute de Bakoven en de Bakoven 
Veendijk.
Litt.D/E (in 2 bladen met 2 kopieën van het 2e blad). Plan van de grensschei ding van de Nieuwe 
Veendijk, enz. met de daartoe behorende vleugeldijken en de batterijen de Stobbe en Starkenborg.
Litt.F Plan van de grensscheiding van de Sellingerdijken, Sellingersloot.
Litt.G/H/J/K De Leijdijk in 4 bladen. Sellingen. Leij en vleugeldijken vanaf de Sellingersloot tot aan de 
Landermarkten.
- H (2e blad) Leij en vleugeldijken op de Landermarkt.
- J (3e blad) Ter Apel: Leij en vleugeldijken alsmede de redouten.
- K (4e blad) Roswinkel: Leij en vleugeldijken alsmede de redouten.

B197a Gehele grensbepaling ter afscheiding van de Rijksmilitaire gronden met die welke 
bijzondere eigendommen uitmaken van het fort Bourtange met onderhavige? 
werken, wegen, dijken. Getekend door de sergeant A. Steenaart. Kopieën van no. 
B197; verkleind.
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1849 9 bladen
Met bijbehorend (veertien) processen-verbaal. De 9 bladen zijn getiteld:?
Litt.B Plan van de grensscheiding van de Rijksgronden uitmakende het fort Bourtange en daarbij 
behorende werken, wegen, dijken, enz.
Litt.C Plan van de grensscheiding van de Bakovenkade, de redoute de Bakoven en de Bakoven 
Veendijk.
Litt.D/E (in 2 bladen met 2 kopieën van het 2e blad). Plan van de grensscheiding van de Nieuwe 
Veendijk, enz. met de daartoe behorende vleugeldijken en de batterijen de Stobbe en Starkenborg.
Litt.F Plan van de grensscheiding van de Sellingerdijken, Sellingersloot.
Litt.G/H/J/K De Leijdijk in 4 bladen.
- G (1e blad) Jipsinghuizen en Sellingen. Leij en vleugeldijken vanaf de Sellingersloot tot aan de 
Landermarkten.
- H (2e blad) Leij en vleugeldijken op de Landermarkt.
- J (3e blad) Ter Apel: Leij en vleugeldijken alsmede de redouten.
- K (4e blad) Roswinkel: Leij en vleugeldijken alsmede de redouten.

B197b Grensbepaling ter afscheiding van de Rijksmilitaire gronden met die welke 
bijzondere eigendommen uitmaken van het fort Bourtange met onderhavige? 
werken, wegen, dijken. 9 bladen getekend. Getekend door de sergeant A. Steenaart.
Kopieën van no. B197.
1848 11 bladen
Litt.B Plan van de grensscheiding van de Rijksgronden uitmakende het fort Bourtange en daarbij 
behorende werken, wegen, dijken.
Litt.C Plan van de grensscheiding van de Bakovenkade, de redoute de Bakoven en de Bakoven 
Veendijk.
Litt.D/E (in 2 bladen met 2 kopieën van het2e blad). Plan van de grensscheiding van de Nieuwe 
Veendijk, met de daartoe behorende vleugeldijken en de batterijen de Stobbe en Starkenborg.
Litt.F Plan van de grensscheiding van de Sellingerdijken, Sellingersloot.
Litt.G/H/J/K De Leijdijk in 4 bladen.
- G (1e blad) Jipsinghuizen en Sellingen. Leij en vleugeldijken vanaf de Sellingersloot tot aan de 
Landermarkten.
- H (2e blad) Leij en vleugeldijken op de Landermarkt.
- J (3e blad) Ter Apel: Leij en vleugeldijken alsmede de redouten.
- K (4e blad) Roswinkel: Leij en vleugeldijken alsmede de redouten.

Breda

BREDA

B234 Plan van de vesting Breda met stratennet en omliggend terrein. Getekend door de 
kapitein van de Artillerie A.J. Aarts.
1814 1 blad

B235 Plan van de stad en fortificatie van Breda met een kort historisch overzicht van de 
lotgevallen van stad en vesting.
1814 1 blad

B236 Plan van de stad en vesting Breda.
z.j. 1 blad

B237 Ongetiteld plan van de vesting met direct aangrenzend terrein.
z.j. 1 blad

B238 Doorsnedetekeningen van de vestingwerken van Breda.
z.j. 1 blad

B239 Doorsneden van de vestingwerken van Breda, getekend op 6 bladen.
z.j.
Niet raadpleegbaar
6? bladen
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B240-B240a Project ter verbetering van de vesting Breda. Getekend door de 1e kapitein-
ingenieur J. Hemmes.
1820 2 bladen
Met bijbehorende memorie, inhoudende de kostenbegroting, ondertekend door voornoemde 
kapitein Hemmes.?
B240 1(1e blad) Plan van de vesting met stratennet en naaste omgeving 

alsmede de aan te brengen verbeteringen.
B240a 2(2e blad) profieltekeningen van de vestingwerken van het fort bij 

het Speelhuis.

B241 Plan van de vesting Breda in 1831. Getekend door B. Joosz, leraar bij de Kon. Mil. 
Academie.
1846 1 blad

B241a Plan van de vesting Breda in 1832. Getekend door B. Joosz, tekenmeester bij de 
Kon. Mil. Academie. Dit plan is enigszins afwijkend van no. B241.
(1846) 1 blad

B241b Plan van de vesting Breda in 1832. Getekend was door B. Joosz, tekenmeester bij de 
Kon. Mil. Academie.
1910 1 blad
Kopie

B241c Plan van de vesting Breda in 1832. Copie conform.
1910 1 blad
Ontbreekt

B242 Ontwerp en doorsneden van de verschansingen in de kelen van de bastions Prinses 
en Prins.
1831 1 blad

B242a Plantekening en doorsneden van de verschansingen in de kelen van de bastions no. 
2 en 3 (Prins en Prinses).
1832 1 blad
Kopie van no. B242.

B243 Opmeting van de polygoon-hoeken, enz. van de vesting Breda.
1834 1 blad

B244 Ontwerp van een gebouw tot berging van artillerie- materieel; tevens ingericht tot 
keelverschansing in het bastion Prins in oorlogstijd te Breda. Getekend door de 2e 
luit.ing. adj. Z.W. Beijerinck.
1834 1 blad

B245 Plan van de bekledingsmuren van de vesting Breda waarbij verschillende lengtes en
de betreffende hoogten zijn aangegeven.?
1835 1 blad

B246 Plan van de vesting en omstreken van Breda. Met aanduiding van de gebouwde 
eigendommen en beplantingen in de verboden kring van de vesting gelegen.
1837 en verzamelkaart?
25 bladen

B246a Plan van de vesting en omstreken van Breda. Met aanduiding van de gebouwde 
eigendommen en beplantingen in de verboden kring van de vesting gelegen.
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1837 25 bladen

B247 Tekening van het front (2-3) en colaterale fronten van de vesting Breda met de 
ontwerpen ter verbetering van de vestingwerken vóór de bastions Prinses (no.2) en 
Prins (no.3).
1839 1 blad

B248 Plan van de beplangting van de vesting Breda. 1840
1 blad

B249 Tekening van de vesting Breda en omstreken, met de nieuw ontworpen 
verbeteringen, bevolen door Zijne Koninklijke Hoogheid de Prins van Oranje.
1840 1 blad

B249a Tekening van de vesting Breda en omstreken met de nieuw ontworpen 
verbeteringen, bevolen door Zijne Koninklijke Hoogheid de Prins van Oranje.
1840 1 blad
Kopie

B250 Tekening van de vesting Breda en omstreken, met de nieuw ontworpen 
verbeteringen, bevolen door Zijne Koninklijke Hoogheid de Prins van Oranje.
1840 1 blad

B251-B251c Lunetten voor het front (2-3) Princes en Prins.
1841 4 bladen
B251 1(1e blad) Tekening no.1.
B251a 2(1e blad) Tekening no.1. Kopie.
B251b 3(2e blad) Tekening no.2.
B251c 4(2e blad) Tekening no.2. Kopie.

B251d Lunetten met reduits en kazematten in het ravelijn Brandenburg voor het 
Antwerpse front. Behoort bij B251A en B251C.
1842-1843 1 blad

B252 Plan van de vesting Breda met stratennet en omliggend terrein.
1842 1 blad
Niet raadpleegbaar

B253 Plan van de vesting Breda met omliggend terrein, waarop de verboden kring is 
aangeduid.
z.j. 1 blad

B254 Plan van het front (2-3) en aangrenzende halve vestingfronten, behorende tot de 
ontwerpen wegens de daarstelling van een reduit in het ravelijn van dat front en 
wapenplaatsen tot dekking van de uitgangen vóór de bastions Prins en Prinses.
1844 1 blad

B255 Plan van de stad Breda zelf, niet van de vestingwerken. Met opgave van straten en 
pleinen, publieke gebouwen, kerken en gestichten.
(ca.1845) 1 blad

B256-B256e Ontwerp tot afsnijding van het terrein van de Koninklijke Militaire Akademie, ten 
einde dit? tot een algemeen reduit in te richten.
1845 7 bladen
B256 1(1e blad) ?No. 1. Getekend door de 2e luit.ing. H.L. de Wijs, waarna 
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enige wijzigingen zijn aangebracht.?
B256a 2(2e blad) Ontwerp van een keelgebouw in het bastion A van het 

algemeen reduit.
B256b 3(3e blad) Tekening van de grenaat en duivetoren.
B256c 4(4e en 5e blad) Tekening tot het bomvrij en verdedigbaar maken 

van de grenaat en duintoren.
B256d 5(6e blad) Kanonkelders onder de modelzaal van de Kon. Mil. 

Akademie, plattegrond van een reduit in de zgn. Spaanse redouten.
B256e 6(7e blad) Plan van de vestinggrachten met aanduiding van de 

plaatsen en nummers van de registers van peilingen.

B257-B257d Ontwerp tot vereenvoudiging van de vesting Breda door het slechten of veranderen
van de meeste buitenwerken.
1850 13 bladen
B257 1(1e blad) Litt.B: Schetstekening van de vestingwerken van Breda, 

zoals deze thans bestaan, met aanwijzing van die, welke geheel 
geslecht zullen worden of veranderingen behoren te ondergaan om 
de vereenvoudiging van de vesting te kunnen bekomen.

B257a 2(2e blad) Litt.B1: Ontwerp-tekening van de vesting Breda zoals deze
vereenvoudigd wordt.

B257b 3(3e blad) Litt.M: Plan van het Antwerpse front (bastions Prins en 
Prinses met daarvóór liggende werken).

B257c 4(4e, 5e, 6e, 7e en 8e blad) Detailtekenigen. (4e blad) No.1: Gedeelte 
tussen het ravelijn Balon en de Lunet Rohan en voorgelegen werken.
(5e blad) No.2: Gedeelte tussen de Lunetten Rohan en Linker Vijver 
en contregarde Hollandse Garde met voorgelegen werken. (6e blad) 
No.3: Gedeelte tussen de Lunet Linker Vijver en contregarde 
Hollandse Garde met voorgelegen werken. (7e blad) No.4: Gedeelte 
tussen de contregarde Hollandse Garde en de rechter oever van de 
rivier de Marck en van de linker oever van die rivier tot aan het 
ravelijn Nassau Wallon met voorgelegen werken. (8e blad) No.5: 
Gedeelte tussen de ravelijnen Nassau Wallon en Bulon met alle 
buitenwerken behorende tot het Antwerpse front.

B257d 5(9e, 10e, 11e, 12e en 13e blad) Doorsneden behorende bij de 
detailtekeningen van de plannen van de vestingwerken.

B258 Plan van de vesting Breda met omliggend terrein, waarop zijn aangeduid: de 
innundaties en de verboden kringen. Getekend door de 2e luit.ing. M.J.E. Aikema.
1835 1 blad

B259 Ontwerp tot vereenvoudiging van de vesting Breda. Getekend door de fortificatie-
opzichter W. Ort.
1856 1 blad

B261 Plan van een gedeelte van de vestingwerken van Breda en de Linie de Vugt.
z.j. 1 blad

B264 Schets van de oppervlakte van de Vugterlinie.
z.j. 1 blad

B270 Plan van het fort de Grote Warande, gelegen aan de Straatweg tussen Breda en 
Terheiden.
1832 1 blad
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B271 Plan van het fort de Kleine Warande bij het dorp Terheide.
1832 1 blad

B272 Schetstekening van de Kleine Schans nabij Terheiden, met de aan te brengen 
veranderingen.
(1831-1832) 1 blad

B275 Plan van de linie bij de zgn. Munniken Hof, tussen Terheijden en Oosterhout.
Bij het plan behoren twee afzonderlijke bladen met ontwerpen ter versterking van de 
vestingwerken; op ieder blad ook een profieltekening.
z.j.?
3 bladen

B276 Plan van de Linie van de Munnikenhof.
1831 1 blad

B280 Plan van de Linie van de Hout.
1832 1 blad
Ontbreekt

Breskens

BRESKENS

B290 Plan van de forten Frederik Hendrik en Willem I, alsmede de batterijen Nassau en 
Prinses Wilhelmina bij Breskens met omgeving. Getekend door J.P. Bourjé.
1816 1 blad

B290a Breskens Plan van de forten Frederik Hendrik en Willem I, alsmede de batterijen 
Nassau en Prinses Wilhelmina.
z.j.? 1 blad
Kopie

B292 Plan van het fort "Frederik Hendrik", westelijk van Breskens.
(ca.1815) 1 blad

B293 Plan der? aardewerken van het dorp Breskens van het fort (Havenfort aan de 
oostzijde van het dorp Breskens.
1836 1 blad

B293a Plan der? aardewerken van het nieuw aan te leggen fort aan de oostzijde van het 
dorp Breskens.
1836 1 blad

B294 Plan der? aardewerken van het fort aan de oostzijde van het dorp Breskens 
(Havenfort).
1836 1 blad
Kopie

B294a Plan der? aardewerken van het fort aan de oostzijde van het dorp Breskens.
1837 1 blad
Kopie

B295 Het fort Frederik Hendrik bij Breskens, gebouwd anno 1812.
1838 1 blad
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B296 Kopij van de meting van het Havenfort van de gemeente Breskens.
1837 1 blad

B297 Kaart van de gronden, gelegen aan de Statendijk en bij het Havenfort van Breskens,
behoord hebbende aan het Domein en verkocht in het jaar 1820.
1845 1 blad
Met opsomming van de verkochte percelen, tegenwoordige eigenaren, enz.

B298 Plan van het fort Frederik Hendrik bij Breskens.
1846 1 blad

B299-B299b Ontwerp-fort bij Breskens. 1834
3 bladen

Voor gezien te 's Gravenhage, Algemene Directie van de Genie door de luit.-kol.- ing. D. Bos op 17 
mei 1834.
B299 1(1e blad) Plan, bevattende het ontwerp voor de aanleg van een fort 

ten oosten van het dorp Breskens.
B299a 2(2e blad) Profielen, behorende tot het ontwerp voor de aanleg van 

een fort ten oosten van het dorp Breskens.
B299b 3(3e blad) Plan van het dorp Breskens en omstreken (fort Frederik 

Hendrik).

B300 Plantekeningen op te werpen kustbatterijen op de zeedijken bij Breskens en het 
bouwen van een kogelgloeioven bij elk dier batterijen.
1852 1 blad

B301 Schetstekening van de positie bij het fort Willem de Eerste onder Breskens, met 
ontwerp tot uitbreiding van de verdedigingsmiddelen.
1837 1 blad

B302 Schetstekening van het fort Willem de Eerste.
1837 1 blad

B303 Plan van het fort Willem I.
z.j. 1 blad

B304 Ontwerptekening van de op te werpen kustbatterij voor 8 stukken, op het plateau 
van de geslechte kustbatterij Wilhelmina.
1850 1 blad

B305 Ontwerptekening van de op te werpen kustbatterij voor 12 stukken op de West-
Schenkeldijk en Westnol.
1850 1 blad

B306 Ontwerptekening van de op te werpen kustbatterij voor 24 stukken op de zeedijk 
voor het fort Frederik Hendrik.
1850 1 blad

B307 Schets van de stellingen van Breskens waarop het dorp Breskens met havenfort, 
forten Frederik Hendrik en Willem I en tussenliggende batterijen.
z.j. 1 blad

B308-B308i Ontwerp-plannen ter versterking van de stelling van Breskens.
1844 13 bladen
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B308 1(1e blad) Situatieplan van het geprojecteerde fort aan de 
Duivelshoek, het dorp Breskens met Havenfort, fort Frederik 
Hendrik en omgeving.

B308a 2(2e blad) Schetstekening van de richting van de voorgestelde sluis 
in de Oost-Spuikom van de haven van Breskens.

B308b 3(3e blad) Verzamelingsplan van de verbeteringen van de positie van 
Breskens met profielen over de Lunette en aansluitingswerken, 
inundatiekaden en af te graven dijken.

B308c 4(4e blad) Plan van een militaire haven met duikersluis en 
spuiboezem in de zeedijk bij het fort Frederik Hendrik.

B308d 5(5e blad) Inundatiesluis.
B308e 6(6e blad) Plan van een poterne en riool in de courtine 2-3 van het 

fort Frederik Hendrik.
B308f 7(7e blad) Plan van een gemetselde duiker in het glacis voor het front

1-2 van het fort Frederik Hendrik.
B308g 8(8e blad) Plan van een rolbrug in de kapitale brug voor het fort 

Frederik Hendrik.
B308h 9(9e en 10e bladen) (No.9.1 en 9.2) Bomvrije toren als reduit in het 

fort Frederik Hendrik.
Ontbreekt

B308i 10(11e blad) (No.10) Plan van een aarden redoute om de toren 
Nassau tot dekking van het metselwerk.

B309 Plan van de percelen en gedeelten van percelen, liggende binnen de verboden 
kringen van het Havenfort, de toren Nassau, het fort Frederik Hendrik en het fort 
Willem de Eerste.
1856 1 blad

Brielle

BRIELLE

B327 Plan van de vesting met stratennet en een groot stuk omliggend terrein. Dezelfde 
kaart op dezelfde schaal als no. B364.
z.j. 1 blad
Niet raadpleegbaar

B328 Plan van de vestingwerken van Brielle (zonder stratennet).
z.j. 1 blad

B329.1-B329.8
Plan betreffende de verboden kring om de vesting Brielle en om de tot de vesting 
behorende batterijen (getekend op 8 aan elkaar passende bladen).
1826 8 bladen
B329.1 Blad 1
B329.2 Blad 2
B329.3 Blad 3
B329.4 Blad 4
B329.5 Blad 5
B329.6 Blad 6
B329.7 Blad 7
B329.8 Blad 8

B330 Plan van de vesting Brielle met aangifte van de grenzen van de rijksgronden.
(ca.1820-1830) 1 blad
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B331 Plan van de vesting Brielle met bijgelegen batterijen, waarop de limieten van de 
verboden kring zijn aangegeven.
1830 1 blad
De batterijen no.1, 2 en 3 aan de Heijndijk (Maasoever), no.4 aan de Ruijge Dijk, no.5 aan de Rietdijk, 
no.6 aan de Lodderlandsche Dijk, no.7 aan de Strijpsche Dijk en no.8 aan de Naterse Dijk.

B332 Plan van de vesting met stratennet en aangifte van de geplante boomsoorten en 
doornhagen.
1830 1 blad

B332a Plan van de vesting met stratennet en aangifte de geplante boomsoorten en 
doornhagen. Kopie van no.332; gekopieerd bij het Departement van Oorlog door 
Leijdenroth.
1842 1 blad

B333 Schetstekening van bastion no.1 met voorgestelde verandering en van de batterij 
no.2 aan de stenen baak voorgestelde herstelling.
1840 1 blad

B334 Schetstekening wegens het afscheiden en inrichten van een gedeelte van de 
kapitale gracht van front 1-2 of de zogenaamde Molenvest te Brielle tot 
zwemplaats.
(1875) 1 blad

B335 Plan van de vesting Brielle, volgens een plaat in het werk van Boxhorn, anno 1632.
1853 1 blad

B336 Plan van de vesting Brielle, volgens een kaart van de polder Rugge, anno 1696.
1853 1 blad

B337 Plan van de vesting Brielle, volgens een plaat in het werk van Alkemade anno
1729.
1853
1 blad

B338 Plan van de vesting Brielle, volgens een plaat in het werk van Blaauw.
1853 1 blad

B339 Plan van de vesting Brielle.
1853 1 blad

B340 Schetstekening van een aan te leggen kustbatterij aan de mond van de haven.
1855 1 blad

B341-B341a Tekening van de kustbatterij aan de mond van de haven.
1856 2 bladen
B341 1(1e blad) Plan de batterij.
B341a 2(2e blad) Negen doorsneden, plattegronden, standgezichten, de 

houten brug over de gracht en het buskruitmagazijn.

B342 Plan en vier doorsneden van het maken van een kustbatterij in het ravelijn voor het 
front 9-1.
1856 1 blad
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B343 Bestektekening wegens het maken van verdedigingswerken van het ravelijn 9-1 te 
Brielle.
1858-1875? 1 blad

B345 Plan van de vesting Brielle met stratennet en onmiddellijke omgeving. Getekend 
door A.J. Saurel en gewaarmerkt. 1857 verbeterd in 1859.
1857-1859? 1 blad

B346 Kustbatterij aan de mond van de haven van Brielle. Gekopieerd door de tekenaar 
A.A.J. Saurel.
1859 1 blad

B347 Ontwerp van wijziging van het aardewerk van de kustbatterij aan de havenmond te 
Brielle.
1872 1 blad

B348 Ontwerp tot verbetering van de kustbatterij met een bomvrij gebouw aan de 
havenmond te Brielle. Getekend door de fortificatie-opzichter Van Bel.
1877 1 blad

B349 Plan van de vesting Brielle met omliggend terrein en aanduiding van de verboden 
kringen en militaire gronden. Getekend door de tekenaar C.A. Bekker.
1877 1 blad

B350-B350g Plan van de vesting Brielle.
1884 4 bladen
B350 1(1e blad) De bastions I, II en III met de daarvóór liggende 

vestingwerken.
B350b 2(2e blad) De bastions III, IV en V met de daarvóór liggende 

vestingwerken.
B350c 3(2e blad) De bastions III, IV en V. Ontbreekt?

Ontbreekt
Kopie

B350d 4(3e blad) De bastions V, VI en VII.
B350e 5(3e blad) De bastions V, VI en VII.Kopie van no.350D op calqueer-linnen.

Ontbreekt
B350f 6(4e blad) De bastions VII, VIII en IX.
B350g 7(4e blad) De bastions VII, VIII en IX. Ontbreekt?

Ontbreekt
Kopie

B351-B351c Tekening van de Havenbatterij.
1884 2 bladen
B351 1(1e blad) Plan van de batterij.
B351a 2(1e blad) Plan van de batterij. Ontbreekt?

Ontbreekt
Kopie

B351b 3(2e blad) Doorsneden van het bomvrij wachthuis en van de 
steunmuur.

B351c 4(2e blad) Doorsneden van het bomvrij wachthuis en van de 
steunmuur. Ontbreekt?
Ontbreekt
Kopie

B352 Plan van de vesting Brielle met stratennet.
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1884 1 blad
Cadzand

CADZAND

C4 Retranchement Cadzandria; met een aanwijzing van de gronden welke tot de 
verdedigingswerken van het retranchement Cadzandria behoord hebben.
1845 1 blad

C5 Kazematten van gewapend beton nabij Katwijk (ten noorden van Kuijk aan de 
Maas). Gedrukt.
z.j. 2 bladen
Bevat:
1. (No.64) Kazemat "Katwijk-Noord"; situatieplan, twee plattegronden, drie doorsneden.
2. (No.65) Kazemat "Katwijk-Zuid".

C5a Kazematten van gewapend beton nabij Katwijk (ten noorden van Kuijk aan de 
Maas). Gedrukt.
z.j. 2 bladen
Kopie
Bevat:
1. (No.64) Kazemat "Katwijk-Noord"; situatieplan, twee plattegronden, drie doorsneden.
2. (No.65) Kazemat "Katwijk-Zuid".

Delfzijl

DELFZIJL

D4 Plan van de vesting Delfzijl met omliggend terrein, o.a. het dorp Farmsum.
1819 1 blad

D10 Plan van de vesting Delfzijl en omstreken. Ondertekend "conform de gerectificeerde
kaart in 1814" door de kolonel, directeur van het Topografisch bureau M.J. de Man.
1815 1 blad

D11 Plan van de vesting Delfzijl met een groot stuk omliggend terrein (o.a. de dorpen 
Farmsum, Biesum en Uitwierde) en van de rivier de Eems. "Opgenomen" door de 
majoor-ing. D.L. de la Rochette.
1818 1 blad

D11a Plan van de vesting Delfzijl met een groot stuk omliggend terrein (de dorpen 
Farmsum, Biesum en Uitwierde.
z.j.? 1 blad
Kopie van No.D11, vervaardigd nà 1869.

D11b Plan van de vesting Delfzijl met een groot stuk omliggend terrein, de dorpen 
Farmsum, Biesum en Uitwierde en van de rivier de Eems. "Opgenomen" door de 
majoor-ing. D.L. de la Rochette.
1818 1 blad
Kopie van no. D11.

D12 Plan van de vesting Delfzijl met omliggend terrein, o.a. het dorp Farmsum.
1818 1 blad

D13 Hoofdtrekken van het project op de verbetering en uitbreiding van de vesting 
Delfzijl. Ontworpen door de majoor-ing. D.L. de la Rochette.
1819 1 blad
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D13a Hoofdtrekken van het project op de verbetering en uitbreiding van de vesting 
Delfzijl. Ontworpen door de majoor-ing. D.L. de la Rochette.
1819 1 blad
Kopie

D13b Hoofdtrekken van het project op de verbetering en uitbreiding van de vesting 
Delfzijl.
1819 1 blad
Kopie
Bevat:
1. Het plan van de vesting.
2. Drie profieltekeningen.

D14 Generaal plan van de geprojecteerde vesting Delfzijl met omliggend terrein. Met 
bijbehorende memorie en begroting van kosten. Gezien (was getekend) de 
generaal-majoor directeur v.d. 2e fortif. directie J.G. Siderius.
1819 1 blad

D14a Generaal plan van de geprojecteerde vesting Delfzijl met omliggend terrein. Met 
bijbehorende memorie en begroting van kosten.
1819 1 blad
Kopie van no. D14.

D14b Generaal plan van de geprojecteerde vesting Delfzijl met omliggend terrein. Met 
bijbehorende memorie en begroting van kosten, ondertekend door de majoor E.A. 
ing. D.L. de la Rochette.
1819 1 blad
Kopie van no. D14.

D14c Detail tekeningen voor het project van 1819 op de vesting Delfzijl. Getekend door de
majoor E.A. ing. D.L. de la Rochette. Behoort bij no. B14.
1819
1
deel

D15 Plan, voorstellende de hoofdtrekken van een project op de verbetering en 
uitbreiding van Delfzijl.
1819 1 blad

D16 Detailtekening van het gepresumeerde front van attaque.
1819 1 blad

D17 Plan van vesting Delfzijl met naaste omgeving, o.a. het dorp Farmsum.
1822 1 blad

D18 Plan van de vesting Delfzijl met aanduiding van de beplanting.
1824 1 blad

D18a Plan van de vesting Delfzijl, met aanduiding van de beplanting.
1824 1 blad
Kopie van no. D18.

D19 Tekening van een gedeelte van de gracht voor het Hoornwerk Kostverloren te 
Delfzijl, voorstellende de diepte met betrekking tot het binnen-zomerpeil.
1825 1 blad
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D20 Plattegrond en doorsnede van de te vernieuwen bekledingsmuur van de kapitale 
wal rechts bij het uitgaan van de Kleine Waterpoort te Delfzijl.
1828 1 blad

D21 Schetstekening van de Zoetengracht te Delfzijl, met aantekening van de hoogten 
van de grachts-buitenboorden? en met opgave van de vergelijkingspunten van de 
diverse waterspiegels.
1833 1 blad

D22 Tekening van het gedeelte van de vestingwerken van af Damster-bolwerk via 
Uitwierder-bolwerk tot het Schippers-bolwerk, alsmede twaalf doorsneden.
1833 1 blad

D23 Plan van de Rijks militaire gronden in en bij de vesting Delfzijl.
1846 1 blad

D24 Plan van het Zeefront van Delfzijl (met twee profieltekeningen). De Uitwierder- en 
Schippers-bastions met voorliggend terrein.
z.j. 1 blad

D25 Plan van verbetering van enige werken van de vesting Delfzijl (2e blad ontbreekt).
1857 1 blad

D26 Tekening van een gedeelte van de omstreken van de vesting Delfzijl, het zuid-
oostelijk deel met de dorpen en gehuchten Farmsum, Weiwert, Heveskes en 
Oterdum. Getekend door de kapitein-ing. A.C. Lorentz.
1863 1 blad

D26a Plan van de vesting Delfzijl, met een aantal plattegronden en doorsneden van een 
bu skruitmagazijn, bomvrije en niet-bomvrije gebouwen, enz. op twee aangehechte
bladen. 1863

1 blad

D27 Tekening van de Zeedijk vooruit kostverloren waarop is aangegeven een nader 
ontwerp tot dijkverlegging.
1868 1 blad

D28 Plan van aarden verdedigingswerk ten noordwesten van de scheepvaartsluis in het 
hoornwerk Kostverloren te Delfzijl. Getekend door de opzichter van forticatiën J.A. 
de Rooij.
z.j.? 1 blad
Behoort bij een brief dd. 27 oktober 1870.

D29 Plan van de vesting Delfzijl. Getekend door de 2e luit.ing. C.W. van de Kasteele.
1870 1 blad

D30 Eerste schetsontwerp ter verbetering van de batterijen om Farmsum. Aan de oude 
hoofdwacht; het gedetacheerde bastion; de halve redoute; op het Appelhof. 
Opgenomen en getekend door de opzichter van fortif. 3e kl. J.A. (van de Wetering 
bijgenaamd) de Rooij.
1871 1 blad
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Deventer

DEVENTER

D43 Plan van de vesting Deventer met stratennet.
z.j. 1 blad

D44 Ontwerp-plan tot versterking van de vesting Deventer. Ontworpen door de luit.-
kol.-ing. W. Valter.
1819 1 blad

D45-D45a Ontwerp-plan tot versterking van de vesting Deventer met omliggend terrein.
1819 2 bladen?
Bijgevoegd: 1. Een detailtekening, zie no.1; 2. Schrijven van de lt.kol. Valter aan de Inspecteur-
generaal van de fortificatiën dd. 11 juni 1819 no.104; 3. Korte beschrijvingen van de reeds bestaande 
en de ontworpen merken met globale begroting van kosten dd. 28 augustus 1819; 4. Korte memorie.
D45 1(1e blad) Ontwerp-plan tot versterking van de vesting Deventer met

omliggend terrein.
D45a 2(2e blad) Detailtekening van een front met vier doorsneden.

D45b Ontwerp-plan tot versterking van de vesting Deventer, met omliggend terrein.
Kopie van no. D45.
z.j.?
1 blad
Bijgevoegd: Korte Memorie met begroting van kosten (op apart blad).

D45c Ontwerp-plan tot versterking van de vesting Deventer met omliggend terrein. 
Getekend door de 2e luit.ing. F. Seijffardt.
1820 1 blad
Kopie

D45d-D45f Ontwerp-plan tot versterking van de vesting Deventer met omliggend terrein.
z.j.? 3 bladen
Kopie
D45d ---
D45e ---
D45f ---

D45g-D45i Ontwerp-plan tot versterking van de vesting Deventer met omliggend terrein. Voor 
copie conform ondertekend door de luit. kolonel-ing. (W.) Valter. Getekend door de 
1e luit.-ing. J. Valter.
1820 3 bladen
D45g 1(1e blad) Ontwerp-plan tot versterking van de vesting Deventer met

omliggend terrein. Voor copie conform ondertekend door de 
luit.kolonel-ing. W. Valter.

D45h 2(2e blad) Detailtekening fortificatie- front. Behoort bij het plan 
betreffende restauratie van Deventer. Getekend door de 1e luit.ing. J.
Valter (behoort bij no. 45G).

D45i 3(3e blad) Profieltekeningen.

D46 Ontwerp-plan voor een bemuurde Lunet te leggen op de Galgenbeld bij Deventer.
1819 1 blad

D47 Plan en profieltekening van een nieuwe batterij aan de Backoven te Deventer. z.j.
1 blad

D48 Plan tot verandering en verbetering van de Beestenmarkt, buiten de Brinkpoort. 
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Volgens het oud register getekend door de luit.ing. Jhr. J.A. van Brienen van 
Ramerus.
1829 1 blad

D49 Plan van de vesting Deventer. 1844-1848
1 blad

D50-D50a Plan van Deventer waarop aangegeven zijn de afscheidingen tussen de rijksmilitaire
gronden en die welke bijzondere eigendommen uitmaken.
1844 2 bladen
D50 1(1e blad) Plan van Deventer waarop aangegeven zijn de 

afscheidingen tussen de rijksmilitaire gronden en die welke 
bijzondere eigendommen uitmaken.

D50a 2(2e blad) Plan van de batterijen onder Dommerhout zoals deze van 
de omliggende gronden zijn afgescheiden.

D51 Tracé van de vesting Deventer. Schetstekening aangevende de hoofdlijnen van de 
vestingwerken met bijbehorende maten.
1845 1 blad

D52-D52c Ontwerp van slechting van de vestingwerken in Deventer.
1849 6 bladen
D52 1(1e blad) Ontwerp van de gehele slechting van de vestingwerken te 

Deventer.
D52a 2(2e, 3e en 4e blad) 18 doorsnedetekeningen.
D52b 3(5e blad) Ontwerp van de slechting met het behouden van enige 

gedeelten als veldwerken.
D52c 4(6e blad) Situatieplan van de batterijen onder Dommerhout en de 

batterijen no. I, II en III.

D53 Plan van de vesting Deventer met stratennet en omliggend terrein noordelijk en 
zuidelijk van de stad. Vervaardigd bij het archief van de Genie in 1856 door de 
tekenaar A.A.J. Saurel voorzien van paraaf voor gezien: W.
1856? 1 blad

D54 Ontwerp tot verbetering van de kazemat in bastion 1 (van Buren) te Deventer.
1861 1 blad

D55 Ontwerp van een aan de buitenzijde genoegzaam hoog- met een muur beklede 
batterij, te maken voor de rechter face van bastion 8 te Deventer.
1862 1 blad

D56 Het verbeteren van de Lunet het Pothoofd van bastion no.1.
1863 2 bladen
Goedgekeurd 's Gravenhage 30 december 1863 door de Minister van Oorlog J.W. Blanken.

D56a Het verbeteren van de Lunet het Pothoofd en van bastion no.1. Gedrukt.
1863 2 bladen
Kopie

D57 Plan van de vesting Deventer met stratennet,zonder omgeving. Getekend door de 
1e luit.ing. J.H. Kromhout.
1865 1 blad

D57a Plan van de vesting Deventer zonder omgeving.
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1865 1 blad
Kopie

D57b Plan van de vesting Deventer. Geparafeerd voor kopie door G.H.
z.j.? 1 blad
Kopie

D58 Figuratief plan van de uitlegging van de vestingwerken en daarmede in verband 
staande vergroting van Deventer, met een berekening van de kosten alsmede drie 
kleine profieltekeningen.
1868 1 blad

D59 Schetstekening betreffende de onderzoekingen nopens? de te reserveren gedeelten
rijks-militaire grond tot oefenterrein enz. bij de voorgenomen slechting van de 
vestingwerken van Deventer.
1874 1 blad

D140 Vesting Deventer.
1819

Doesburg

DOESBURG

D91a Project bruggehoofd te Doesburg. Schetsmatige tekening. Gekopieerd door de 
kapitein-ingenieur jhr. J.A. van Brienen van Ramerus.
z.j. 1 blad

D105 Plan van de vesting Doesburg en van de stad. 1814
1 blad

Met bijlagen: 1. Schrijven van de kap.ing. Stassen aan de luit.kol.ing. Huguenin te 's Gravenhage dd. 
Deventer 16 maart 1815; 2. Rapport van dezelfde dd. Doesburg 3 december 1814 met schetskaart.

D106 Schetsplan van de hoornwerken op de dijk voor de Ooijpoort te Doesburg gelegen.
1815 1 blad

D107 Plan van de vesting Doesburg en van de stad. Getekend door de ing. D.L. de la 
Rochette.
(ca.1815) 1 blad

D108 Schetstekening van het retranchement voor de Bevermeerse sluis.
1817 1 blad

D109 Schetstekening van de inundatie keerkade langs de rechter oever van de Nieuwe 
IJssel, beginnende bij de houten kistdam voor het fort Bretagne en eindigende aan 
de Oldenhoofse dijk, enz. Opgenomen en getekend door 's Rijks opzichter voor de 
fortificatiën 1e klasse B. Frank.
1825 1 blad

D110 Schetstekening van een gedeelte van de rivier de Nieuwe IJssel, met de daaraan 
belendende 's Rijks fortificatiën en gronden, aantonende de degradatiën welke 
dezelve? ten gevolgen van de afweringen? door de stad Doesburg en particulieren 
aan de wederzijdse oevers gedaan, bij hoog water en ijsgang moeten ondergaan en 
bereid ondergaan hebben, enz.
1826 1 blad

D111 Kaart van de situatie van de stad Doesburg voor de Ooijpoort, van het hoornwerk 
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Royal en het geslechte bastion Oranje met voorterrein. Gekopieerd door de kap.ing.
jhr. J.A. van Brienen Ramerus.
z.j. 1 blad

D112 Ontwerp voor de slechting van de vestingwerken.
1849 1 blad

D113 Ontwerp tot vereenvoudiging van de vestingwerken en militaire gebouwen.
1850 1 blad

D114 Plan van de vesting Doesburg en stad met een groot stuk omliggend terrein. 
Getekend (gekopieerd) 1860 door A.A.J. Saurel.
1845 1 blad

D115 Plan van de vesting Doesburg en van de stad. "Gecalqueerd" door de tekenaar A.A.J.
Saurel.
1865 1 blad
Kopie

D116 Tekening van het wachthuis in het hoornwerk de Vrijheid te Doesborgh, gebouwd 
in 1868. Getekend door de opz. van fortif. A.J. de Laet.
1877 1 blad

D119 Plattegrond van de stad Dordrecht. Getekend door S.S. Hansum Az, "geadmitteerd" 
landmeter. Uitgave van: H. Lagerweij, Dordrecht. Steendruk van F. Böger.
1850 1 blad

Dordrecht

DORDRECHT

D117 Plan en profils van de Spuihaven te Dordrecht, begrepen tussen de Vriezepoortbrug
en de Sluisbrug, waarop aangegeven is het ontwerp tot uitdieping. Getekend door 
de 2e luit.ing. L.J. Nielant Bannier.
1834 1 blad

D118 Plan van de stad Dordrecht, waarop de plattegronden van de militaire gebouwen, 
gronden, enz. zijn aangeduid en waarop de grenzen zijn aangegeven tussen de 
voormelde rijks- en bijzondere eigendommen.
1845 1 blad

Ellewoutsdijk

ELLEWOUTSDIJK

E2 Tekening, aanwijzende de ligging van het nieuwe fort bij Ellewoutsdijk.
1834 1 blad
Ontbreekt

E2a-E2h Omschrijving?
1836 21 bladen
E2a 1(1e blad) Tekening, aanwijzende de ligging van het fort bij het dorp 

Ellewoutsdijk op Zuid-Beveland.
E2b 2(2e blad) Tekening, aanwijzende de ligging van het fort bij het dorp 

Ellewoutsdijk op Zuid-Beveland.
Kopie van E2a.

E2c 3(3e blad) Kaart van het dorp Ellewoutsdijk met haven en zeedijk, 
gemeten in het jaar 1827 door J. van 't Westeinde jr., Op dun 
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doorschijnend, bruin papier.?
E2d ?(?e blad) Plattegrond van het metselwerk van het te bouwen fort bij

Ellewoutsdijk op het eiland Zuid-Beveland (diverse standgezichten 
en doorsneden).?

E2e 4(4e blad) Hei- en timmerwerk van de funderingen. 5(5e blad) 
Metselwerk. 6(6e blad) Metselwerk. 7(7e blad) Doorsneden van de 
metselwerken.

E2f 8(8e, 9e, 10e, 11e en 12e blad) De heijing van de fundering.
E2g 9(13e blad) Plannen en doorsneden.

10(14e blad) Plannen en doorsneden.
11(15e blad) Plattegrond van het fort.

E2h 12(16e blad) Doorsneden van de aardewerken.
13(17e blad) Uitgeschoven aardewerken. 14(18e blad) Profielen van de aarden 
wallen. 15(19e blad) Doorsneden van de aardewerken.
16(20e blad) Vordering van de herstelling van de aardewerken. 17(21e blad) 
Doorsnede van de berm van de aardewerken.

E3-E3c Ontwerp voor de bouw van een fort. Getekend door de 2e luit.ing. H. Welsink.
1834 3 bladen
E3 1(1e blad) Plan van het terrein, gelegen tussen de Schelde en 

inlaagdijken nabij het dorp Ellewoutsdijk, met het ontwerp van een 
fort, op dat terrein aan te leggen.

E3b 2(2e blad) Profielen behorende tot het ontwerp wegens het 
aanleggen van een fort op het terrein, gelegen tussen de Schelde en 
inlaagdijken nabij het dorp Ellewoutsdijk (twee doorsneden).

E3c 3(3e blad) Tekening van het dorp Ellewoutsdijk en omliggend terrein.

E3a Fort te Ellewoutsdijk. Gedeeltelijke kopie van het ontworpen fort zoals dit is 
getekend op no. E3.
z.j.? 1 blad
Op dun, doorschijnend, lichtgeel papier.?

E4 Plan en doorsnede van het fort te Ellewoutsdijk met zijn kazematten en omliggende
zee- en inlaagdijken. Opgenomen en getekend door de sergeant tijdelijk opzichter 
Legrand.
1848 2 bladen

E4a-E4b Fort te Ellewoutsdijk met zijn kazematten en omliggende zee- en inlaagdijken.
Opgenomen en getekend door de sergeant tijdelijk opzichter Legrand.
1848
2 bladen
E4a 1(1e blad) Plan van het fort met omgeving. Kopie van no. E4, 1e blad.
E4b 2(2e blad) Twee doorsneden behorende bij het plan van het fort op 

het eerste blad.
Kopie van no. E4, 2e blad.

E5 Plan van het fort te Ellewoutsdijk, met omliggende zee- en inlaagdijken, het 
omliggend terrein en het vaarwater tot op 1500 el van de werken. Getekend door de
fortif. opzichter D.H. Legrand.
(ca.1850) 1 blad

E6 Plan van het fort Ellewoutsdijk.
1897 1 blad
Op lichtblauw calqueer-linnen.
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Geertruidenberg

GEERTRUIDENBERG

G16 Plan van de vesting Geertruidenberg met stratennet.
1814 1 blad

G16a Plan van de vesting Geertruidenberg met stratennet.
1815 1 blad

G17 Plan van het inwendige van de vesting met aanduiding van de aan het rijk 
toebehorende gebouwen en gronden.
1815 1 blad
Met bijlage: bijbehorend proces-verbaal ondertekend door de 1e kap.ing. Le Fèvre de Montigny en 
de burgemeester Verkouteren, dd. 15 juli 1815.

G18 Plan van de gronden van de oude vestingwerken van Geertruidenberg met een 
daarop getekend voorlopig ontwerp tot bevestiging.
1834 1 blad

G19 Plan en doorsnede-tekening van het derde perceel ter herbouw van de voormalige 
vesting Geertruidenberg, bevattende de fronten 1-2 en 2-3 met aangelegen 
courtinen of gedeelten hiervan.
1834 1 blad

G20 Plan en vier doorsnede-tekeningen van het tweede perceel ter herbouw van de 
voormalige vesting Geertruidenberg, bevattende de fronten (6-7) en (7-8) 
benevens? het bastion no.8 van de hoofdwal, met voorliggende werken.
1834 1 blad

G21 Plan van het front 4-5 van de vestingwerken van Geertruidenberg, met de drie 
verschillende ontwerpen voor een lunet, aan te leggen vóór het front.
1835 1 blad
Behoort bij een brief van de majoor E.A. ing. C.F. Geij aan de kolonel-directeur van de 4e fort.-
directie dd. 11 augustus 1835 no.156.

G22 Tekening van de aardewerken met toebehoren van het perceel no.4 van deze 
vesting.
1836 1 blad

G23-G23e Ontwerp voor een lunet met toebehoren. 1837
8 bladen

G23 1(1e blad) Tekening van een lunet met toebehoren op de rechter 
oever van de rivier de Donge daar te stellen (diverse plattegronden 
en doorsneden).

G23b 2(2e blad) Tekening van de sluis in de rivierdijk (plattegrond, 
palenplan en vier doorsneden).

G23c 3(3e blad) Tekening van het terrein op de rechteroever van de rivier 
de Donge met het tracé van de aarde- en metselwerken van het 5e 
perceel.

G23d 4(4e blad) Het afgraven van de oude rivierdijk en het verzwaren van 
de nieuwe rivierdijk met de straatwegen (plan met twee 
doorsneden).

G23e 5(5e, 6e, 7e en 8e blad) doorsneden, enz. van het 5e perceel, 2e 
gedeelte.
Ontbreekt



296 Oorlog / Plans Vestingen 4.OPV

G24 Plan van de gebouwde eigendommen, gelegen in de verboden kring van de vesting 
Geertruidenberg.
1837 1 blad

G24a Plan van de gebouwde eigendommen, Gelegen in de verboden kring van de vesting 
Geertruidenberg.
1837 1 blad
Kopie

G25 Plan van de vesting Geertruidenberg met stratennet uit het jaar 1837.
1839 1 blad

G26 Plan van de verboden kring van de vesting Geertruidenberg met aanwijzing van de 
gebouwen, schuren, hebben en beplantingen daarin bestaande (op 4 aan elkaar 
passende bladen). Opgenomen en getekend door de 2e luit.ing. D.J. Jordens.
1843 4 bladen

G27 Plan van de vesting Geertruidenberg met stratennet en een groot stuk omliggend 
terrein, waarop o.a. de lunet op de rechter oever van de Donge en het dorp 
Raamsdonksveer.
z.j. 5 bladen

G28 Plan en doorsnede van station Geertruidenberg met loswal en vestingwalgang.
1884 1 blad

G29 Plan van de batterij bij de brug over de Donge en de straatweg van Breda naar 
Gorkum.
z.j. 1 blad

G30 Plan van de batterij over het veer van de Donge bij Geertruidenberg op de 
straatweg tussen Breda en Gorkum.
z.j. 1 blad

G31 Schetstekening van de fortificatiewerken gelegen aan de Statendam (rivier de 
Donge).
z.j. 1 blad

G33 Plan van de batterijen op de dijk te Drimmelen.
1832 1 blad

G36 Tekening van de nieuw aangelegde batterijen en infanterie-borstwering bij de 
Helkantse sluis met een gedeelte van het voor en achterliggende terrein.
z.j. 1 blad

G47 Retranchement te Steelhoven.
1832-1839 1 blad

G53 Retranchement te Waspik.
1832-1839 1 blad

Gorinchem

GORINCHEM

G75 Situatieplan van de vestingen en steden Gorinchem, Woudrichem en het fort 
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Loevestein en omgeving.
1813 1 blad

G76 Ontwerp en plannen, plattegronden, doorsneden enz. ter verbetering van de 
vesting Gorinchem getekend op drie bladen en een verzameling van 18 uitknipsels 
van diverse vormen en formaten.
1813 1 blad

G77 Plan van de vestingwerken van Gorinchem met project ter verbetering van die 
werken.
1813 1 blad

G78 Doorsnede-tekeningen, betrekking hebbende op ontwerpen voor verbetering van 
de vestingwerken van Gorinchem, afkomstig van Franse ingenieurs. 1813

1 blad

G79-G79a Plan voor verbetering van het front vóór de bastions I en II op de nieuwe dijk langs 
de rivier de Linge.
1813 1 blad
G79 1(1e blad) Doorsneden.
G79a 2(2e blad) Doorsnede-tekeningen.

G80 Plan van de vestingwerken van Gorinchem (zonder stratennet), waarop is 
aangegeven op welke wijze de vesting in 1813 bewapent geweest is.
1813 1 blad

G81 Plan van de vesting Gorkum met de daarop gemaakte projecten in 1813.
1813 1 blad

G83 Plan van de vesting Gorinchem met stratennet, waarop is getekend het te graven 
kanaal van de Steenenhoek naar de rivier de Linge.
1817 1 blad

G84 Plan van de vesting Gorinchem, Woudrichem en het fort Loevestein, met de 
daaraan voorgestelde veranderingen benevens het bouwen van het poft op de 
Leckdijk ten oosten van Gorinchem en een op de buitenvelden ten westen van deze 
vesting (in 2 bladen?).
z.j. 1 blad

G84a Plan en vijf doorsneden, tekening van de geprojecteerde gerevetteerde post 
buitendijks vooruit de vesting Gorinchem (bedoeld wordt hier de post op de Lekdijk
ten oosten Gorinchem. 2e blad, behorende bij no. G84.
z.j. 1 blad

G85 Plan van de vestingen Gorinchem, Woudrichem en het fort Loevestein, met de 
omvang, de verboden kring uitmakende, waarop alle de? gebouwde 
eigendommen , de scheidingen zowel binnen als buiten de vestingen tussen 
particuliere en fortificatie-gronden en de beplantingen zijn aangegeven.
1829 1 blad

G86 Situatieplan van de vestingen Gorinchem en Woudrichem en fort Loevestein, met 
een los bijgevoegd renvooi.
z.j. 1 blad
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G86a Situatieplan van de vestigingen Gorinchem en Woudrichem en het fort Loevestein, 
met een los bijgevoegd renvooi.
z.j. 1 blad
Kopie van no. G86.

G87 Plan van de vesting Gorinchem, waarop de bewapening in het jaar 1831 is getekend.
1831 1 blad

G87a Plan van Gorinchem, waarop aangegeven zijn de afscheidingen tussen de 
Rijksmilitaire gronden en die welke bijzondere eigendommen uitmaken.
1835 1 blad

G88 Plattegrond en profielen van het gedeelte weder op te bouwen bekledingsmuur de 
gebroken courtine 6-7.
(ca.1842) 1 blad

G89-G89b Plan betreffende de staat van de oostelijke fronten van de vesting Gorinchem en 
van het daarvóór liggende terrein, de verbeteringen aan die fronten toe te brengen 
en de verdediging hiervan. 1843

5 bladen
G89 1(1e blad) Plan betreffende de staat van de oostelijke fronten van de 

vesting Gorinchem en van het daarvóór liggende terrein, de 
verbeteringen aan die fronten toe te brengen en de verdediging 
hiervan.

G89a 2(2e, 3e en 4e blad) Detailtekeningen van de fronten 7-8 en 8-9; van 
het front 9-10; van de fronten 10-11 en 11-1.

G89b 3(5e blad) Profieltekening van de ontwerpen ter verbetering van de 
oostelijke fronten van de vesting Gorinchem.

G90 Plattegrond van de stad Gorinchem. Gedrukt plan van stad en vestingwerken, 
waarop - volgens het oud register - aantekeningen gezet zijn door de controleur-
generaal van de Graaff.
z.j. 1 blad

G91 Plan van de vesting Gorinchem. Opgemeten en getekend door de 2e luit.ing. G.G.G. 
Canter Cremers.
1862 1 blad

G91a Plan van de vesting Gorinchem. Getekend door de 1e luit.ing. J.H. de Ridder.
1865 1 blad
Kopie van G91.

G92 Ontwerp-tekening van de vesting Gorinchem met de nieuwe werken van het kanaal
van Amsterdam naar Merwede.
1887 1 blad

G93 Revisietekeningen kanaal ter verbinding van Amsterdam met de Merwede. 
Noordelijk deel van de werken bij Gorinchem.
(1886-1890) 10 bladen
Voor revisie gedateerd: blad 1: 30 mei 1892; de overige bladen 25 juni 1891.
Bevat:
1. Situatietekening van de vestingwerken.
2. Coupure met duiker en brug aan de Arkelpoort.
3. Idem; hout- en ijzerwerk.
4. Idem; hard steen.
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5. Duikers in de coupure Arkelpoort en bastion II; windwerk voor de schuiven.
6. Dubbele barrière.
7. IJzeren hek.
8. Duiker bastion II.
9. Duiker bastion II; hard steen en ijzerwerk.
10.Omgelegde hevelbuisleiding; ijzerwerk en hout.

G94.1-G94.9 Revisietekeningen kanaal ter verbinding van Amsterdam met de Merwede. Zuidelijk
deel van de werken bij Gorinchem.
1886-1890 13 bladen
G94.1 Vestingwal; situatie.
G94.2 Bomvrije caponnière; metselwerk.
G94.3 Bomvrije caponnière; heiplan en fundering.
G94.4 Bomvrije caponnière; ijzerwerk.
G94.5 Bomvrije caponnière; hout en hard steen.
G94.6 Verhoging en versterking van de stenen beer bij bastion VI te 

Gorinchem.
G94.7 Idem (vervolg).
G94.8 Coupure buiten de Kanselpoort; fundering en metselwerk.
G94.9 Coupure buiten de Kanselpoort; onderdelen van de fundering: hout 

en ijzerwerk.
G94.10 Coupure buiten de Kanselpoort; hard steen.
G94.11 IJzeren afrastering langs de Merwedeschutsluis.
G94.12 IJzeren afrastering langs de Merwedeschutsluis (vervolg).
G94.13 IJzeren afrastering langs de schutsluis (vervolg).

G94a Revisietekeningen kanaal ter verbinding van Amsterdam met de Merwede. Zuidelijk
deel van de werken bij Gorinchem.
1886-1890 13 bladen
Ontbreekt
Kopie van G94.
Bevat:
1. Vestingwal; situatie.
2. Bomvrije caponnière; metselwerk.
3. Bomvrije caponnière; heiplan en fundering.
4. Bomvrije caponnière; ijzerwerk.
5. Bomvrije caponnière; hout en hard steen.
6. Verhoging en versterking van de stenen beer bij bastion VI te Gorinchem.
7. Idem (vervolg).
8. Coupure buiten de Kanselpoort; fundering en metselwerk.
9. Coupure buiten de Kanselpoort; onderdelen van de fundering: hout en ijzerwerk.
10.Coupure buiten de Kanselpoort; hard steen.
11.IJzeren afrastering langs de Merwedeschutsluis.
12.IJzeren afrastering langs de Merwedeschutsluis (vervolg).
13.IJzeren afrastering langs de schutsluis (vervolg).

G95 Revisietekening, situatieplan, plattegrond en doorsneden kazemat in bastion XI van
de wal van Gorinchem.
1929 1 blad

G95a Revisietekening, situatieplan, plattegrond en doorsneden kazemat in bastion XI van
de wal van Gorinchem.
1929 1 blad
Kopie van G95.

G99 Ontwerp doorsneden van batterijen op de Dalemsche dijk; Arkelse sluis; tamboer 
voor de brug van de Kanse-poort; lunet aan de Krinkelde-winkel; batterij op de 
Zuider-Linge-Dijk; de Heusdense dijk.
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1831 1 blad
Bijlage: nota (memorie) behorende bij voormelde ontwerpen, oorspronkelijk ondertekend: 
Gorinchem, 9 februari 1831 door de majoor E.A. ing. C.F. Geij, en voor eensluidend afschrift door de 
luit.kol.ing. H. Camerlingh.

Grave

GRAVE

G133 Grave Plan van een gedeelte van de fortificatiewerken voor de bastions Blauwkop 
en Hartenaas te Grave.
z.j. 1 blad

G134-G134b Project ter verbetering van de vesting Grave.
z.j. 1 blad
G134 1(1e blad) Schetstekening van de vestingwerken zoals zij bestonden, 

met aangifte van de maten.
G134a 2(2e blad) Onafgewerkte schets van de aan te brengen 

verbeteringen.
G134b 3(3e blad) Profielen, behorende tot het project ter verbetering van de

vesting Grave.

G139 Schets van de hoofdlijnen van de vestingwerken Grave met aangifte van de 
voornaamste maten.
1815 1 blad

G140 Plan van de vesting van Grave ter weerszijden van de Maas.
z.j. 1 blad

G141 Plan van de stad en vesting Grave met het fort Coehoorn, betreffende een ontwerp 
tot verbetering van de vestingwerken.
(ca.1815-1820) 1 blad

G142 Project tot verbetering van de vesting Grave.
1819 1 blad
Bijlage: een korte memorie met begroting van kosten, ondertekend: Antwerpen, 31 december 1819 
door kap.ing. J.P. van Woensel en voor gezien door de gen.maj. v.d. Plaat.

G143 Plan van de vestingwerken van Grave ter weerszijden van de Maas.
1819 1 blad

G144 Plan met plattegronden van de verdiepingen en doorsneden. Projecttekening van 
een kat in bastion Blaauwkop met defensieve en bomvrije kazematten voor 400 
man, benevens? een kruitkamer voor 30.000 Nederl. ponden en zeven lokalen tot 
berging van levensmiddelen. Getekend door de 1e luit.ing. F. von Mühlen.
1820 1 blad

G144a Plan met plattegronden van de verdiepingen en doorsneden. Projecttekening van 
een cavalier in bastion Blauwkop, voorzien van defensieve en bomvrije kazematten 
tot logement voor 400 man, met een kruitmagazijn voor 30.000 Nederl. ponden, 
alsmede van zeven lokalen tot berging van levensmiddelen.
1820 1 blad
Kopie

G145 Schets van de vestingwerken en stad Grave, "in haast getekend" zoals in een 
onderstaande aantekening wordt vermeld. Getekend door de 1e luit.ing. F. van 
Mühlen.
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(ca.1820) 1 blad

G146 Situatieplan van de vesting en stad Grave. Getekend door de 2e luit.ing. J.A. Feith.
1825 1 blad

G147 Plan van een van de bolwerken van de vesting Grave, aanwijzende hoedanig deze 
zijn gefraiseerd en bewapent (bolwerk Kasteele).
1831 1 blad

G147a Plan van een van de bolwerken van de vesting Grave, aanwijzende hoedanig deze 
zijn gefraiseerd en gewapend (bolwerk Kasteele).
1831 1 blad
Kopie

G147b Plan van een van de bolwerken van de vesting Grave, aanwijzende hoedanig deze 
zijn gefraiseerd en gewapend (bolwerk Kasteele).
1831 1 blad
Kopie

G148 Wijze hoedanig de geheel vervallende ravelijnen tussen de bolwerken Kasteele-
Oranje en Oranje-Bekaf te Grave, thans in staat van verdediging zijn gebracht.
1831 1 blad

G149 Plan van de vestingwerken van Grave ter weerszijden van de Maas met aangifte van
de hoogten van de werken en aanduiding op welke wijze de vesting in 1831 in staat 
van verdediging werd gesteld.
1831 1 blad
Bijlage: een beschrijving van de gebouwen, verdedigingswerken, enz. alsmede opgave van de 
plaatsing van de vuurmonden, ondertekend: Grave 6 juli 1831.

G149a Plan van de vesting Grave, met aanwijzing hoe deze is gearmeerd, gepalissadeerd; 
hoe de kruitmagazijnen, kapluifels, enz. zijn geplaatst in de jaren 1830 en 1831.
1830-1831 1 blad
Kopie

G149b Plan van de vesting Grave 1826; verbeterd in het jaar 1846. In 1826 getekend door 
de 2e luit.ing. B. de Jong. (1826)
1846 1 blad
Bijlage: een beschrijving van de gebouwen, verdedigingswerken, enz., alsmede opgave van de 
plaatsing van de vuurmonden uit 1831.

G149c Plan van de vesting Grave met aanwijzing hoedanig deze is gearmeerd, 
gepalissadeerd, enz.
1831 1 blad
Kopie

G150 Plan van de gronden om de vesting Grave gelegen, waarop de verboden kring en 
waterpassing zijn aangeduid en waarop de luit.kolonel-ing. H. Ortwijn de grenzen 
van de inundatiën om de vesting heeft getekend. Opgemaakt door de ingenieur 
verificateur van het kadaster in Gelderland W. Kuijk.
1831 1 blad

G151-G151h Plan van het ontwerp tot het bouwen van penanten in de rivier de Maas te Grave en
van de verbeteringen, aan te brengen aan het kroonwerk Coehoorn.
1833 6 bladen
G151 1(1e blad) Titel als boven. Gemerkt: C.
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G151a 2(1e blad) Kopie van G151.
G151b 3(2e blad) Omtrekken van de vestingwerken van Grave met 

omliggend terrein waarop de diverse hoogten staan aangeduid. 
Gemerkt: d.

G151c 4(3e blad) Plan van de ontworpen penanten en van de ijsbrekers in 
de rivier de Maas te Grave. Gemerkt: a.

G151d 5(4e blad) Doorsneden van de rivier de Maas te Grave en van het 
Afleidings- kanaal. Gemerkt: b.

G151g 6(4e blad) Kopie van G151d.
G151f 7(5e blad) Ontwerp van een bomvrije defensieve kazerne in het 

kroonwerk Coehoorn te Grave. Gemerkt: f.
G151h 8(6e blad) Doorsnede over het kroonwerk Coehoorn te Grave (drie 

doorsnede- tekeningen). Gemerkt: e.

G152-G152a Project van een wijziging, te maken aan het fort Coehoorn voor Grave. Getekend 
door de 2e luit.adjudant L.W. Beijerinck.
1833 1 blad
G152 1(1e blad) Plan van het fort Coehoorn met de te maken wijziging.
G152a 2(2e blad) Profielen, behorende bij voormeld project.

G153-G153e Ontwerp waterkering in de Maas bij Grave.
1835 4 bladen
G153 1(1e blad) Plan van de ontworpen waterkering met twee doorsneden.

Gemerkt: C.
G153a 2(1e blad) Plan, voorstellende de penanten van de waterkering in de 

rivier de Maas te Grave (plan van de ontworpen waterkering met 
twee doorsneden). Gemerkt: I.
Kopie van G153.

G153b 3(2e blad) Plan van de buitenwaarden om het kroonwerk Coehoorn 
gelegen. Gemerkt: B.

G153c 4(2e blad) Plan van de buitenwaarden om het kroonwerk Coehoorn 
gelegen, behorende tot het ontwerp van de waterkering in de Maas 
te Grave. Gemerkt: G.
Kopie

G153d 5(3e en 4e blad) Verzameling doorsneden. Het 3e blad gemerkt: A; 
het 4e blad gemerkt: D.

G153e 6(3e blad) Doorsneden. Gemerkt: H.
Kopie

G154-G154a Ontwerp waterkering in de Maas bij Grave.
1835 4 bladen
G154 1(1e blad) Lineair plan van de omstreken van de vesting Grave met 

het tracé van het geprojecteerde hulpkanaal. Gemerkt: A.
G154a 2(2e, 3e, 4e blad). 2e blad: Doorsneden. Gemerkt: B. 3e blad: 

Profielen van de rivier de Maas. Gemerkt: C. 4e blad: Ongetiteld, 
doorsneden. Gemerkt: D.

G155 Situatieplan van vesting en stad Grave met een groot stuk van het omliggend 
terrein, de dorpen Over- en Neder-Asselt, Velp en Escharen en met aanduiding van 
de verboden kring. Getekend door de 1e luit.ing. M.D. Graaf van Limburg Stirum.
(ca.1835) 1 blad

G156 Plan van de verboden kring van de vesting Grave en het fort Coehoorn.
1837 1 blad
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Bijlage: een "Staat en beschrijving van de gebouwde eigendommen, gelegen in de kring om de 
vesting Gravë.

G157 Plan van de vesting Grave, waarop de bedekte weg voor de fronten Hartenaas-
Kasteele en Kasteele-Oranje in de te veranderen vorm is getekend.
1839 1 blad

G158 Plan van de vesting Grave met de daarop bestaande en voorgestelde beplantingen.
1840 1 blad

G159 Ontwerp tot verbetering van de vestingwerken van Grave. Getekend door de 1e 
luit.ing. J.H. Mossel.
1840 1 blad

G160 Situatieplan van de vesting Grave. Getekend door de ing. J.C. v.d. Polder.
[1e helft 19e eeuw) 1 blad

G161-G161a Tekeningen en plattegronden van de herstelling van het fort Coehoorn
1841 2 bladen
G161 1(1e blad) Ontwerp-tekening wegens het herstellen van de 

bekledingsmuren van de hoofdwallen van het kroonwerk Coehoorn, 
enz. Gemerkt: A.

G161a 2(2e blad) Ontwerp-tekening van een stenen beer, te metselen in de 
linker Maasdijk voor de ontworpen dijkpost. Gemerkt: D.

G162-G162a Tekeningen en plattegronden van de herstelling van het fort Coehoorn
1841 2 bladen
G162 1(1e blad) Ontwerp detailtekening van het kroonwerk Coehoorn met 

onder verhoogd profiel gebrachten? hoofdwal, uitgediepte 
hoofdgracht, bijvoeging van twee aarden ravelijnen, enveloppe en 
voorgracht, defensieve kazemat en kruitmagazijnen. Gemerkt: B. 
Getekend door de opzichter van de fortif. 2e klasse P. van Walt.

G162a 2(2e blad) Doorsneden, behorende bij de ontwerp-detailtekening 
van het Kroonwerk Coehoorn. Gemerkt: C.

G163-G163c Tekeningen en plattegronden van de herstelling van het fort Coehoorn
1841 4 bladen
G163 1(1e blad) Ontwerp-tekening, afzonderlijk van ieder van de drie? op 

de rechter Maasoever ter vervanging van het Kroonwerk Coehoorn 
voorgestelde lunetten, met aanwijzing van het aardewerken 
emplacement voor de bomvrije gebouwen.Gemerkt: no. 2.

G163a 2(2e blad) Ontwerp-tekening van het rooster- en metselwerk voor 
de fundering, bekledingsmuur en bomvrije gebouwen van de rechter
lunette. Gemerkt: no.3.

G163b 3(3e blad) Ontwerp-tekening van het rooster- en metselwerk voor de
fundering, bekledingsmuur en bomvrije gebouwen van de linker 
lunette. Gemerkt: no.4.

G163c 4(4e blad) Ontwerp-tekening en doorsneden van de bomvrije 
gebouwen. Gemerkt: no.5.

G164 Plan van de vesting Grave, zoals deze thans bestaat met aanduiding van het 
ontworpen afwaterings- en inundatie-kanaal en het in aanbouw zijnde bomvrij 
arsenaal. Getekend door de fortificatie-opzichter 1e klasse P. van Walt.
1841 1 blad
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G165 Plan van de vesting Grave zoals zij thans bestaat met een gedeelte van het terrein 
waarop de inundaties zijn aangegeven. 1844

1 blad

G166 Plan tot versterking van de vesting Grave door het bouwen van diverse 
vestingwerken ten zuid-oosten, zuiden en zuid-westen van de stad.
1844 1 blad

G167 Plan van de vesting Grave, drie lunetten, voorgesteld in 1841, ter vervanging van het
kroonwerk Coehoorn en van het ravelijn, in 1844 ter vervanging van het 
bovenstaand kroonwerk Coehoorn vesting Grave.
?
1 blad

G168 Plan van de vesting Grave, bevattende de verbeteringen, voorgesteld in het jaar 
1841.
1844 1 blad

G169 Plan en doorsnede van de vesting met de verbeteringen, voorgesteld in 1844.
1844 1 blad

G170 Tekening van de vesting Grave in de staat waarin zij zich thans bevindt. Plan van de 
vestingwerken van Grave ter weerszijden van de Maas (met stratennet). Gemerkt: 
no.1.
1845 1 blad

G170a Doorsneden en plattegronden van de bestaande vestingwerken.
1845 3 bladen
Bevat:
1. Gemerkt no.7: Tekening van de vertrekken links en rechts van de Hampoort.
2. Gemerkt no.8: Tekening van de vertrekken links en rechts van de Brugpoort.
3. Gemerkt no.9: Tekening van het bomvrij defensief gebouw in de keel van bastion Blaauwkop, 
zoals het tegenwoordig bestaat en bestemd is tot arsenaal, laboratorium en logement van troepen.

G171-G171a Doorsneden en plattegronden van aan te brengen veranderingen aan de 
vestingwerken van Grave.
1845 5 bladen
G171 1(1e blad) Tekening van de veranderingen aan te brengen aan de 

vesting om haar in staat van verdediging te stellen binnen veertien 
dagen en met de in de stad en omstreken aanwezige middelen. 
Gemerkt no.2.

G171a 2(2e blad) Tekening van een geblindeerde batterij voor twee stukken 
en van een depot buskruitmagazijn voor 1200 ponden. Gemerkt 
no.4. 3(3e blad) Tekening van de buskruitmagazijnen en de wijze 
hoedanig in deze? een maximum van buskruit kan worden 
geborgen. Gemerkt no.6. 4(4e blad) Tekening geblindeerde kanon- 
en mortierbatterijen met gemetselde rechtstanden of geheel uit 
hout vervaardigd en met of zonder voorbedekking of balklaag op de 
schietgaten. Gemerkt no.10. 5(5e blad) Tekening van een geblindeerd
wachthuis met buskruitmagazijn voor een van de drie niet voorziene
ravelijnen, in geval het door ruim 70 man bezet wordt. Gemerkt 
no.13.

G172 Situatieplan van vesting en stad Grave met een groot stuk omliggend terrein en 
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aangifte van de verboden kring en waterpassingen. Gemerkt no.3.
1845 1 blad

G173 Plattegronden en doorsneden van de lunette met geblindeerd wachthuis in het fort 
Coehoorn. Gemerkt no.5.
1845 1 blad

G174 Tekening van de lunette, voorgesteld ter vervanging van het fort Coehoorn op de 
rechter Maasoever, alsmede de veranderingen, aan te brengen aan de enveloppen 
en het rivierfront. Gemerkt no.11.
1845 1 blad

G174a Plattegronden en doorsneden van het geblindeerde gebouw binnen en de brug met
barrière verleende toegang tot de lunette, vervangende het fort Coehoorn op de 
rechter Maasoever, met de stenen duiker om het water van de gracht te kunnen 
verversen. Gemerkt no.12.
1845 1 blad

G175 Plan van de vesting Grave, met aanwijzing hoedanig deze is gearmeerd, 
gepalisadeerd, enz. ?1831, verbeterd in 1846? Getekend door de 1e luit.ing. H.G. van 
Kesteren.
z.j.? 1 blad

G175a Plan van de vesting Grave met aanwijzing hoedanig deze is gearmeerd, 
gepalisadeerd, enz. Kopie van no. G175, door de heer Carbentus (volgens het oud 
register).
1831 1 blad
Ontbreekt
Bijlage: een uitgebreid renvooi op een afzonderlijk blad.

G175b Plan van de vesting Grave.
z.j. 1 blad
Kopie

G176 Tekening van de drie ontworpen lunetten ter vervanging van het kroonwerk 
Coehoorn door de kapitein E.J. Eekhout en de enkele lunet ontworpen door de 
kapitein E. Mekern.
[ca.1848) 1 blad

G177 Plan met doorsneden van een lunette in het kroonwerk Coehoorn met gemetseld, 
geblindeerd wachthuis.
1848 1 blad

G178 Plan van de verboden kring van de vesting Grave en van het kroonwerk Coehoorn.
1848 1 blad

G178a Plan van de verboden kring van de vesting Grave en van het kroonwerk Coehoorn.
1848 1 blad
Kopie

G178b Plan van de verboden kring van de vesting Grave en van het kroonwerk Coehoorn.
1848 1 blad
Niet raadpleegbaar
Kopie
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G179 Plan met twee doorsneden en een standgezicht van een verdedigingswerk of 
bruggehoofd ter vervanging van het kroonwerk Coehoorn.
1850 1 blad

G180 Plan van het kroonwerk Coehoorn aan de overzijde van de Maas tegenover de 
vesting Grave.
1851 1 blad

G181 Kroonwerk Coehoorn. Plan van het fort Coehoorn op de rechter Maasoever 
tegenover Grave.
1851 2 bladen

G182 Plan met doorsneden van het fort Coehoorn op de rechter Maasoever tegenover 
Grave.
1853 1 blad

G182a Plan met zes doorsneden van het fort Coehoorn op de rechter Maasoever 
tegenover Grave.
1853 1 blad
Kopie

G183 Doorsneden peilingen in de gracht van het kroonwerk Coehoorn ter aanduiding van
de aanslibbing sedert 1853.
1855 1 blad

G184 Doorsneden en peilingen van de grachten van het kroonwerk Coehoorn ter 
aanduiding van de aanzanding en aanslibbing van de grachten van 1 januari 1853 tot
1 juli 1861.
1861 1 blad

G185-G185e Verzameling tekeningen betreffende ontwerpen tot verbetering van de fronten 
Blaauwkop- Bekaf, Blaauwkop-Hartenaas en Oranje-Bekaf. Opgemaakt en 
getekend door kapitein-ing. H.M. Wirot.
(ca. 1854-1856) 13 bladen
G185 1(1e blad) Front Blaauwkop-Hartenaas Gemerkt: A. 2(2e blad) Idem, 

gemerkt: B. 3(3e blad) Idem, gemerkt: C.
Ontbreekt

G185a 4(4e blad) Tekening van de vergelijkende doorsneden van de 
verschillende borstweringen die teruggetrokken en verhoogd 
moeten worden van bastion Blaauwkop.

G185b 5(5e blad) Front Oranje-Bekaf Gemerkt: A. 6(6e blad) Idem, gemerkt:
B. 7(7e blad) Idem, gemerkt: C. 8(8e blad) Idem, gemerkt: D.

G185c 9(9e blad) Bastion Bekaf (plan). 10(10 e blad) Idem (zes doorsneden).
G185d 11(11e blad) Bastion Blaauwkop (plan).
G185e 12(12e blad) Tekening behorende bij de globale begroting van kosten 

voor het bouwen van een bomvrije poterne onder de courtine 
Kasteele-Oranje. 13(13e blad) Idem, courtine Oranje- Bekaf.

G186-G186c Verzameling tekeningen betreffende ontwerpen tot verbetering van de fronten 
Blaauwkop- Bekaf, Blaauwkop-Hartenaas en Oranje- Bekaf.
1859 8 bladen
G186 1(1e blad) Plattegrond van het noord- oostelijk gedeelte van de 

vesting Grave met de beide tegen de rivier aansluitende fronten en 
het kroonwerk Coehoorn, met aanduiding van de voorgestelde 
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verandering van het tracé van de buitenwerken, het terugtrekken en 
verzwaren van de borstweringen van de bastions Blaauwkop en 
Bekaf en het maken van een poterne en communicatiedam met 
bruggen in het front Oranje-Bekaf.

G186a 2(2e blad) Plattegrondtekening waarop het nieuwe tracé van de 
buitenwerken voor de fronten Blaauwkop-Hartenaas en Oranje-
Bekaf, alsmede de teruggetrokken borstweringen van de bastions 
Blaauwkop en Bekaf zijn aangegeven.

G186b 3(3e blad) Profielen waarna de kommandementen zijn berekend 
voor de verbeteringen van de fronten Blaauwkop-Hartenaas en 
Oranje-Bekaf. 4(4e blad) Doorsnede van de verschillende 
borstweringen die teruggetrokken en verhoogd moeten worden van 
het bastion Blaauwkop. 5(5e blad) Doorsneden van de verschillende 
borstweringen die teruggetrokken en verhoogd moeten worden van 
het bastion Bekaf. 6(6e blad) Tekening van de te metselen beren ter 
verbetering van de fronten Blaauwkop- Hartenaas en Oranje-Bekaf. 
7(7e blad) Tekening van de brug en de communicatiedam vóór de 
courtine Oranje- Bekaf.

G186c 8(8e blad) Ontwerp-tekening tot verbetering van de aardewerken 
van de fronten Blaauwkop-Hartenaas en Oranje-Bekaf.

G187 Plan en doorsneden havens voor kanonneerboten te Grave. Getekend door de 1e 
luit.ing. H.E. Beekman.
1859 2 bladen
Bijlage: de oorspronkelijke tekening, bevattende vier plannen en vier doorsneden, gedateerd 11 juli 
1859, voorzien van vele potlood-aantekeningen, die overgetekend werd tot bovenvermeld 
exemplaar.

G188 Plan van de bolwerken Blaauwkop en Bekaf met ontwerp van verschansingen in de 
kelen van deze werken.
1845 1 blad

G189 Tekening van de door het Ministerie van Oorlog gereserveerde terreinen van de 
voormalige vesting Grave met het kroonwerk Coehoorn. Getekend door de 
opzichter van fortif. D.H. le Grand.
1875 1 blad

G189a Tekening van de door het Ministerie van Oorlog gereserveerde terreinen van de 
voormalige vesting Grave met het kroonwerk Coehoorn. Getekend door de 
opzichter van fortif. D.H. le Grand.
1875 1 blad
Kopie

G190a Situatieplan, plattegronden, doorsneden van kazematten van gewapend beton 
nabij Grave.
z.j. 2 bladen
Kopie
Bevat:
1. Kazemat "Grave-Noord".
2. Kazemat "Grave-Zuid".

G190 Situatieplan, plattegronden, doorsneden van kazematten van gewapend beton 
nabij Grave.
z.j. 2 bladen
Gedrukt. Op linnen.?
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Bevat:
1. Kazemat "Grave-Noord".
2. Kazemat "Grave-Zuid".

's Gravenhage

'S GRAVENHAGE

G193 Nieuwe grondtekening van 's Gravenhage. Nouveau plan de La Haye. Koperdruk, 
gekleurd. Vervaardigd door A. Bakhuijzen en bewerkt door A. Zurcher.
19e eeuw 1 blad

G194 Plan de La Haye et de ses environs. Gedrukt, uitgegeven te 's Gravenhage. 1e helft 
19e eeuw

1 blad

G195 Nieuwe kaart van de residentie 's Gravenhage, waarop zijn gebracht alle in de 
laatste jaren aldaar voorgevallen veranderingen. Gedrukt en uitgegeven bij Mortier, 
Covens en Zoon te Amsterdam.
1830 1 blad
Met aangehechte bijlage: "Nomenclature des Edifices, des Canaux, des Places publiques, des Rues, 
etc." Samengesteld door C.J. Covens, gegraveerd door Dl. Veelwaard jr.

G196 Nieuwe kaart van 's Gravenhage. Nouveau Plan de La Haye. Plattegrond, omringd 
door een 25-tal afbeeldingen van gebouwen, kerken, enz. Gedrukt en uitgegeven 
door A.H. Bakhuijzen, te 's Gravenhage; getekend door de stads-architect Z. Reijers; 
gegraveerd door J.C. Zurcher.
1833 1 blad

G197 Nieuwe kaart van 's Gravenhage. Plattegrond van de stad met naaste omgeving. 
Gelithografeerd bij E. Spanier te 's Gravenhage.
1858 1 blad

G198 's Gravenhage Kaart van de gemeente 's Gravenhage, vervaardigd op last van het 
gemeentebestuur naar de wettelijke verdeling in afdelingen. Getekend en in 
kleurendruk uitgegeven door J. Lankhout, 's Gravenhage.
1860 1 blad

G199 Plan de La Haye, arpenté et carté en 1863. Getekend door J.H. Looisen. Litho-
uitgave te 's Gravenhage door H.L. van Hoogstraten.
1863 1 blad

G199a Plan de La Haye, mise en carte et revue en 1865. Getekend door J.H. Looisen. Litho-
uitgave te 's Gravenhage door H.L. van Hoogstraten.
1865 1 blad
Kopie van G199.

G200 Plattegrond van 's Gravenhage, vervaardigd op last van de vereniging tot onderzoek
waarde middelen ter verbetering van de gezondheidstoestand in gemelde 
gemeente. Getekend en op steen gebracht door J. Lobatto.
1868 1 blad

G203-G203a Schetsontwerp van een kustbatterij bij Scheveningen.
1912 2 bladen
G203 1(1e blad) Situatietekening.
G203a 2(2e blad) Plan van de batterij met twee doorsneden.
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Grebbe-Linie

GREBBE-LINIE

G217 Plan van de verdedigingswerken van de positie aan de Grebbesluis, met de 
ontwerpen: A. tot herstelling van het Grebbe-fort, enz.; B. van het kanaal van 
aanvoer van de Rijn naar de sluis over de Grebse uiterwaarden en bijbehorende 
post; C. van de post achter de Bisschops Davids Grift.
1841-1847 2 bladen

G218-G218d Plan tot het opmaken van de positie aan de Grebbe.
1847 3 bladen
G218 1(1e blad) Plan van de vestingwerken aan de Grebse sluis, de 

daarnaast gelegen bastions en de daartegenover gelegen berg- en 
Rijnbatterijen.

G218b 2(2e blad) Profielen.
G218d 3(3e blad) Ontwerptekening van de vaste hefrolbrug over de gracht 

voor de linker schouderhoek van bastion I.

G218a-G218e Plan tot het opmaken van de positie aan de Grebbe.
1847 3 bladen
G218a 1(1e blad) Plan van de vestingwerken aan de Grebse sluis, de 

daarnaast gelegen bastions en de daartegenover gelegen berg- en 
Rijnbatterijen.
Kopie van G218.

G218c 2(2e blad) Profielen. Kopie van G218A.
G218e 3(3e blad) Ontwerptekening van de vaste hefrolbrug over de gracht 

voor de linker schouderhoek van bastion I.
Kopie van G218D.

G219 Plan van de stelling aan de Grebbe, plattegrond van de sluis wegens het verhogen 
en verzwaren van de dijk op 's rijks militaire grond bij de Grebbe en het verhogen 
van de sluis aldaar.
1856 1 blad

G220-G220b Positie aan de Grebbe. Getekend door de 2e luit.ing. A.F. Swaan.
1871 3 bladen
G220 1(1e blad) Situatieplan van de verdedigingswerken aan de 

Grebbesluis met tegenover liggende berg- en Rijnbatterijen alsmede 
de werken aan de Spees van de overkant van de Rijn in de Neder-
Betuwe.

G220a 2(2e blad) Schets van een binnendijks op te werpen aardewerk.
G220b 3(3e blad) Schets van een buitendijks op te werpen aardewerk.

G223 Plan (plan B) van de rijks militaire gronden, behorende tot de Grebbe-Linie in de 
gemeente Rhenen. Getekend door de 1e luit.ing. J.P. Holtzschue.
1849 1 blad

G228d Plan van een nieuw te maken retranchement bij de Buursteeg aan het hoofd van de 
Slaperdijk dienende om de toegang tot deze? en de Emminkhuijzer Berg te 
verdedigen (nabij Veenendaal).
z.j. 1 blad

G231-G231a Stelling van Juffrouw Wijk en Buursteeg in de Grebbelinie tussen Veenendaal en De 
Klomp. Gekopieerd door de tekenaar A.A.J. Saurel naar een tekening van de 1e 
luit.ing. Keijser.
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1864 2 bladen
G231 1(1e blad) Situatieplan van voornoemde stelling.
G231a 2(2e blad) Profielen over het terrein tussen het fort aan de Buursteeg

en de batterij op de Schalmdijk alsmede over de Slaperdijk tussen de
spoorweg en de batterij op de Schalmdijk.

G232-G232a Plan van het fort aan de Buursteeg tussen Veenendaal en De Klomp. Gekopieerd 
door de tekenaar A.A.J. Saurel naar een tekening van de 1e luit.ing. Keijser.
(ca.1864) 2 bladen
G232 1(1e blad) Titel als boven.
G232a 2(2e blad) Profielen.

G233-G233a Plan van de rijksmilitaire gronden, behorende tot de Grebbe-Linie in de gemeente 
Renswoude. Getekend door de 1e luit.ing. J.P. Holzschue.
1848 2 bladen
G233 1(1e blad)Linie van de Jufferswijk met fort Buursteeg, voorwerk van 

de post aan de Rooden Haan. Plan B.
G233a 2(2e blad) Fort Daatselaar, de Groeper-Kade met o.a. de post aan de 

Engelaar. Plan C.

G241 Plan van de rijksmilitaire gronden, behorende tot de Grebbe-Linie in de gemeente 
Amerongen. Plan B. Getekend door de 1e luit.ing. J.P. Holtzsche.
1848 1 blad

G249-G249a Plan van de rijksmilitaire gronden, behorende tot de Grebbe-Linie in de gemeente 
Woudenberg.
1846 2 bladen
G249 1(1e blad) Plan van de gronden ten zuiden van de Lunterse Beek. Plan

B.
G249a 2(2e blad) Roffelaarse Kade en Lambalger Kade. Plan C.

G253-G253a Plan van de rijksmilitaire gronden, behorende tot de Grebbe Linie in de gemeente 
Leusden.
1847 2 bladen
G253 1(1e blad) Aschgatter-kade (de post bij Asschat. Plan B.
G253a 2(2e blad) Gronden ten zuiden van Mooster Beek. Plan C.

G257 Plan van de rijksmilitaire gronden, behorende tot de Grebbe Linie in de gemeente 
Hoogland (o.a. de post aan de Glashut en het werk bij Krachtwijk). Plan B.
1847 1 blad

Groningen

GRONINGEN

G295 Plan van het tweede perceel van afgraving aan de binnenrand van het kanaal met 
de voltooiing van de nieuwe fortificatiewerken aan de westzijde van de nieuw 
gezonken weg en daaruit voortgevloeide verhoging van het oude achtergelegen 
gemetselde lunet.
z.j. 1 blad

G298 Plan van de nieuwe werken buiten Groningen (de "Linie van Helpen") met de landen
door de generaliteit aangekocht, tot de reeds begonnen en nog geprojecteerde 
afgravingen, met de verdere omgeving, op order van de luit.-kolonel-directeur L. 
Schuller. Opgemeten door de kapt.ing. S.G. Eckringa in 1787; bijgewerkt in 1814 door
de kolonel-directeur Siderius.
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1815 1 blad

G298a Plan van de nieuwe werken buiten Groningen (de "Linie van Helpen") met de landen
door de generaliteit aangekocht, tot de reeds begonnen en nog geprojecteerde 
afgravingen, met de verdere omgeving, op order van de luit.-kolonel-directeur L. 
Schuller. Opgemeten door de kapt.ing. S.G. Eckringa in 1787.
1814 1 blad
Kopie

G299 Kopie van het generale plan met de geprojecteerde werken ter restauratie van de 
gedetacheerde Linie van Helpen voor Groningen gelegen. Opgemeten en getekend 
door de 1e luit.ing. H.F.M. Temminck in 1819. Gekopieerd door de 2e luit.ing. Van 
Rhijn.
1819? 1 blad
Ontbreekt

G299 Plan van de gedetacheerde werken bij Helpen buiten Groningen. Opgemeten en 
gewaterpast door de 1e luit.ing. H.F.M. Temminck.
1819 1 blad
Ontbreekt
Kopie.
Bijlage: Korte memorie en begroting van kosten, ondertekend: Groningen, 14 augustus 1819.

G299b Plan van de gedetacheerde werken bij Helpen buiten Groningen. Opgemeten en 
gewaterpast door de 1e luit.ing. H.F.M. Temminck.
1819 1 blad
Kopie

G299c Plan van de gedetacheerde werken bij Helpen buiten Groningen. Opgemeten en 
gewaterpast door de 1e luit.ing. H.F.M. Temminck.
1819 1 blad
Ontbreekt
Kopie

G299d Kopie van het Generale plan met de geprojecteerde werken ter restauratie van de 
gedetacheerde Linie van Helpen gelegen voor Groningen. Door de 1e luit.ing. H.F.M.
Temminck.
1819 1 blad
Kopie

G299e Project wegens de restauratie van de gedetacheerde werken bij Helpen buiten 
Groningen. "Geformeerd" door de 1e luit.ing. H.F.M. Temminck.
1819 1 blad
Kopie
Bijlage: Korte memorie met begroting van kosten, ondertekend: Groningen, 14 augustus 1819.
G299e ---

G299f Kopie van het generale plan met de geprojecteerde werken ter restauratie van de 
gedetacheerde Linie van Helpen voor Groningen gelegen. "Geformeerd" door de 1e 
luit.ing. H.F.M. Temminck.
1819 1 blad
Kopie

G299g-G299h Kopie van het generale plan met de geprojecteerde werken ter restauratie van de 
gedetacheerde Linie van Helpen gelegen voor Groningen. "Geformeerd" door de 1e 
luit.ing. H.F.M. Temminck.



312 Oorlog / Plans Vestingen 4.OPV

1819 1 blad
Kopie
Bijlage: korte memorie met begroting van kosten.
G299g ---
G299h ---

G300 Project wegens de restauratie van de gedetacheerde werken bij Helpen buiten 
Groningen. Door de 1e luit.ing. H.F.M. Temminck.
1819 4 bladen

G301-G301a Tracé-plan van de nieuw geprojecteerde fortificatiewerken aan de binnenkant van 
het kanaal; met de verlegde weg of dam door de afgravingen, voor de 
gedetacheerde werken, op de hoogte van Helpen buiten Groningen.
z.j. 4 bladen
G301 1(1e blad) Tekst als boven?
G301a 2(2e, 3e en 4e blad) Detailtekeningen.

G302-G302a Detailtekening van de Wester-Lunet in de "Linie van Helpen" (Helpman).
z.j. 3 bladen
Bijlage: de nota.?
G302 1(1e blad) Doorsnede van de Lunet.?
G302a 2(2e en 3e blad) Doorsneden.

G303 Plan van de gedetacheerde werken op de hoogte van Helpman buiten Groningen, 
dienende om het soort en gedeelte, zo van de reeds beplante als van de nog te 
beplanten percelen van de vestingwerken successievelijk aan te duiden. Getekend 
door de 1e luit.ing. W.F.A. Smeets.
1824 1 blad

G304 Plan van de vesting Groningen met de gedetacheerde fortificatie-Linie op de 
hoogte van Helpen.
1828 1 blad
Op de kaart staat vermeld: Eigendom van M. Witsenborg.

G305 Plan van de stad Groningen met oude en nieuwe afwateringen. Gedrukt, 
uitgegeven bij J. Oomkens te Groningen.
1834 1 blad

G306 Plan van de gedetacheerde werken te Helpen buiten Groningen.
z.j. 1 blad

G307 Plan van de gedetacheerde werken op de hoogte van Helpman buiten Groningen. 
Getekend door de 2e luit.ing. J.H.A. Cromhout 24 augustus 1843 naar een plan uit 
1824, door de 1e luit.ing. W.F.A. Smeets en voor gezien ?ondertekend door de 1e 
kapitein E.a. ing. in de provincie Groningen M. Witsenborg en de generaal-majoor-
directeur van de fortif. J.G. Siderius.?
z.j.? 1 blad

G308 Plan van de gedetacheerde Linie op de hoogte van Helpen, met de ontworpen 
glacis-gewijze afslechting van het daarvoor gelegen hoge terrein, het dichten van 
het kanaal, enz. Getekend door de 2e luit.ing. H. van Rhijn.
1847 1 blad

G308a Plan van de gedetacheerde Linie op de hoogte van Helpen, met de ontworpen 
glacis-gewijze afslechting van het daarvoor gelegen hoge terrein, het dichten van 
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het kanaal, enz.
1847 1 blad
Kopie

G309 Plan van de vesting Groningen en de Linie van Helpen. Volgens het oud register 
vervaardigd door de tekenaar op het bureau van de Genie H. Carpentier.
1852 1 blad

G310-G310a Tekening van de afgraving van het hoge terrein van de Linie van Helpen bij 
Groningen.
1855 2 bladen
G310 1(1e blad) Plan van genoemde Linie met vóórterrein waarop de 

afgraving is aangegeven.
G310a 2(2e blad) Doorsneden.

G311 Profielen en doorsneden tot aanwijzing hoedanig het afgegraven glacis voor de 
Linie van Helpen uit de achterliggende facen van de lunetten bestreken wordt. 
Zestien doorsneden.
1856 2 bladen

G312 Plattegrond van de stad Groningen. Getekend door W. Tietsema, geëmployeerde bij
de Waterstaat. Kleuren litho-uitgave bij H.R. Roelfsema; gedrukt te 's Gravenhage 
bij P. Blommers.
1857 1 blad

G313 Plan van de drie lunetten van de Linie van Helpen met de verschansingen 
daarachter en de twee te kazematteren middenflanken.
1859 1 blad

G314 Plan van de Linie op de hoogte van Helpman (met vóór- en achtergelegen terrein). 
Getekend door de 2e luit.ing. G. Witteveen.
1866 1 blad

G314a Plan van de Linie op de hoogte van Helpman (met vóór- en achtergelegen terrein). 
Gekopieerd in 1868 door J.M. Leijdenroth naar de tekening van de 2e luit.ing. G. 
Witteveen.
1866? 1 blad
Kopie

G315 Plan met twee doorsneden van de verandering van de drie lunetten van de linie op 
de hoogte van Helpman. Getekend door de opzichter van fortificatiën J.A. de Rooij.
1869 1 blad

G316 Plan, plattegrond en vier doorsneden van de Heerepoort en de daartoe behorende 
kazematten in front 3-4 van de vesting Groningen, waarop zijn aangeduid de 
veranderingen die daaraan zouden kunnen worden gemaakt tot verruiming en 
vermeerdering van de doorgangen voor rijtuigen en voetgangers van en naar het 
stationsgebouw.
z.j. 1 blad

G317-G317d Eerste schetsontwerp tot verbetering van de Linie van Helpman in verband met het 
slechten van de zuidelijke fronten van de vesting.
1871 5 bladen
G317 1(1e blad) Plan aanduidende de toestand na het slechten en na het 

uitvoeren van de verbeteringen en de nieuw aan te leggen werken.
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G317a 2(2e blad) Lunetten en flanken. Getekend door de 2e luit.ing. C.W. 
van de Kasteele.

G317b 3(3e blad) Bomvrije gebouwen. Getekend door kapitein-ing. F.J. van 
Heusden.

G317c 4(4e blad) Redoute bij het Winschoterdiep. Getekend door kapitein-
ing. F.J. van Heusden.

G317d 5(5e blad) Plan van het fort in de Zuider- Middelberder polder. 
Getekend door kapitein-ing. F.J. van Heusden.

G318-G318b Tweede schetsontwerp tot verbetering van de Linie van Helpman in verband met 
het slechten van de zuidelijke fronten van de vesting. Getekend door de 2e luit.ing. 
C.W. van de Kasteele.
1872 4 bladen
G318 1(1e en 2e blad) Verzamelplan.
G318a 2(3e blad) ?Het 2e blad van het plan:? Lunet met flank.
G318b 3(4e blad) ?Het 3e blad van het plan:? Bomvrije kazerne voor 200 

man.

G319 Plan van de vestingwerken aan de Aduarder Zijl. Gemerkt: A.
z.j. 1 blad

G320 Plan van de te maken post tot dekking van de Aduarder Zijl. Gemerkt: C.
z.j. 1 blad

G321-G321a Ontwerp van een gesloten aarden werk tot verzekering van de sluis te Aduarderzijl. 
Getekend door de 2e luit.ing. P. Stolk.
1849 2 bladen
G321 1(1e blad) Situatieplan van het werk en de sluis.
G321a 2(2e blad) Diverse plattegronden,doorsneden, enz.

G322-G322g Verdedigingswerk bij de Aduarderzijl.
1862-1863? 3 bladen
G322 1(1e blad) Plan van het werk met twee doorsneden.
G322a 2(1e blad) Kopie van G322. Getekend door de 1e luit.ing. W.M. 

Westerman.
G322b 3(1e blad) Kopie van G322A. Getekend door de 1e luit.ing. W.M. 

Westerman. Bijlagen: Nota en begroting van kosten, beide 
gedateerd en ondertekend als boven, alsmede twee kleine schetsen.

G322c 4(2e blad) Verdedigbaar wachthuis voor 40 man. Getekend door de 
kapitein-ing. A.C. Lorentz.

G322d 5(2e blad) Kopie van G322C. Getekend door de kapitein-ing. A.C. 
Lorentz.

G322e 6(3e blad) Plannen, standgezicht en? tekening van het 
buskruitmagazijn.

G322f 7(3e blad) Kopie van G322E. Getekend door de 1e luit.ing. W.M. 
Westerman.

G322g 8(3e blad) Kopie van G322E.

G323 Plan van een te maken post tot verdediging van de weg naar Gieten. Gemerkt:D.
z.j. 1 blad

G324 Plan van de post bij Enumatil tot verdediging van de weg naar Leek. Gemerkt: b.
z.j. 1 blad
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G325 Plan van de post bij Enumatil, tussen Zuidhorn en Leek. Gemerkt: B.
z.j. 1 blad

G326 Situatieplan van de ligging van het dorp de Leek met omliggend terrein in 
Groningen en Drente. Gemerkt: i.
z.j. 1 blad

G327 Plan van de verdedigingswerken, ontworpen bij het dorp de Leek; met omliggend 
terrein. Gemerkt: i.
z.j. 1 blad

G328 Project retranchement aan de Leek in de Linie van Groningen. Gekopieerd door de 
kapitein-ing. jhr. J.A. van Brienen van Ramerus.
z.j. 1 blad

G329 Plan van de post aan de Nieuwe Zijl bij de rivier de Aa. Gemerkt: g.
z.j. 1 blad

G330 Plan van de batterij, verdere gronden en gebouwen, uitmakende de post bij 
Oostmahorn. Getekend door de 2e luit.ing. P. Stolk.
1849 1 blad

G330a Plan van de batterij, verdere gronden en gebouwen, uitmakende de post bij 
Oostmahorn. Gekopieerd door de tekenaar A.A.J. Saurel.
1849 1 blad

G331 Plan van een te maken post tot defensie van de weg komende van Annen over de 
Speijkerboor. Gemerkt: E.
z.j. 1 blad

G332 Plan van de post tot verdediging van de weg naar Zuid-Laren over de Groeve. 
Gemerkt: F.
z.j. 1 blad

G333 Plan van de post bij Termunterzijl. Gemerkt: H.
z.j. 1 blad

G334 Plan van het dorp Zoutkamp met de daarbij gelegen kustbatterij aan het Reitdiep. 
Getekend door P.A.C. Bawama Aardenburg in 1806. Gekopieerd door A. Westerborg 
in 1824.
1824 1 blad

G334a Plan van het dorp Zoutkamp met de daarbij gelegen kustbatterij aan het Reitdiep. 
Getekend door P.AC. Bawama Aardenburg in 1806. Gekopieerd door A. Westerborg 
in 1824.
18de eeuw 1 blad
Kopie van G334.

G335 Plan, situatieplan van ontwerp voor het in staat van verdediging stellen van de 
kust- batterij aan de Zoutkamp en voor een daarin te bouwen bomvrij houten 
blokhuis voor 40 man en een bomvrij houten magazijn tot berging van 4000 
ponden buskruit. Getekend door de 2e luit.ing. H. van Rhijn.
1849 1 blad
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G336 Plan van de grote kustbatterij aan de Zoutkamp. Getekend door de 2e luit.ing.
P. Stolk.
1849
1 blad

G336a De grote kustbatterij aan de Zoutkamp. Kopie van het plan, getekend door de 2e 
luit.ing. P. Stolk; gekopieerd door de tekenaar A.A.J. Saurel.
1849 1 blad

Haarlem

HAARLEM

H1 Kaart van de stad Haarlem, vervaardigd naar de kadastrale meting in het jaar 1822. 
Getekend door de landmeter 1e kl. F.J. Nautz, gegraveerd door W.C. van Baarsel, 
gedrukt en uitgegeven door de firma de Wed. A. Koning, zoon & comp., Haarlem.
1822? 1 blad

H1a Kaart van de stad Haarlem, vervaardigd naar de kadastrale meting in het jaar 1822. 
Getekend door de landmeter 1e kl. F.J. Nautz, gegraveerd door W.C. van Baarsel, 
gedrukt en uitgegeven door de firma de Wed. A. Koning, zoon & comp., Haarlem.
1822? 1 blad

H2 Plattegrond van de stad Haarlem, naar die? van de laatste meting verkleind en 
getekend door C.K. de Geus, 1828. Gegraveerd door Dl. Veelwaard jr., gedrukt en 
uitgegeven door Vincent Loosjes te Haarlem in 1829.
1828-1829? 1 blad

H3 Plattegrond van de stad Haarlem. Getekend door C.K. de Geus. In steendruk 
uitgegeven door G. de Geus, 's Gravenhage.
1858 1 blad

H3a Plattegrond van de stad Haarlem. Getekend door C.K. de Geus. In steendruk 
uitgegeven door G. de Geus, 's Gravenhage. Kopie?
1858 1 blad

Hardenberg

HARDENBERG

H11 Situatieplan van het dorp Hardenberg met de voorliggende posten Loosen en 
Veenbrug en omliggend terrein.
z.j. 1 blad

H12 Situatieplan van het dorp Hardenberg met de voorliggende posten Loozen en 
Veenbrug en omliggend terrein.
1814 1 blad

H12a Situatieplan van het dorp Hardenberg met de voorliggende posten (Loozen en 
Veenbrug en omliggend terrein.
1814 1 blad
Kopie

H12b Situatieplan van het dorp Hardenberg met de voorliggende posten Loozen en 
Veenbrug en omliggend terrein.
1814 1 blad
Kopie
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H14 Plan van de rijksmilitaire gronden, waarop is gelegen de post te Loozen, gemeente 
Gramsbergen (gemerkt: Litt.B).
1849 2 bladen
Twee bijlagen:
1. Beschrijving van de grenzen van 's Rijks militaire gronden in de gemeente Gramsbergen.
2. Ontwerp tot proces-verbaal betreffende voormelde grenzen (gemerkt: Litt.D). Beide bijlagen zijn 
gedateerd: Coevorden,
9 oktober 1849.

H14a Plan van de rijksmilitaire gronden, waarop is gelegen de post te Loozen, gemeente 
Gramsbergen (gemerkt: Litt.B).
1850 1 blad
Kopie

H15 Plan van de rijksmilitaire gronden, waarop is gelegen de post aan de Haandrik, 
gemeente Gramsbergen (gemerkt: Litt.C).
1849 1 blad
Met twee bijlagen zoals vermeld bij nr. H14.

H15a Plan van de rijksmilitaire gronden, waarop is gelegen de post aan de Haandrik, 
gemeente Gramsbergen (gemerkt: Litt.C).
1850 1 blad
Kopie

H16 Plan van de rijksmilitaire gronden, waarop is gelegen de post te Venebrugge, 
gemeenten Stad en Ambt Hardenbergh (gemerkt: Litt.B).
1850 2 bladen
Drie bijlagen: 1. Beschrijving van de grenzen van de 's Rijks militaire grenzen in de gemeenten Stad 
en Ambt Hardenbergh (gemerkt: Litt.A). 2. Ontwerp tot proces verbaal betreffende de grenzen van 's 
Rijks militaire gronden in de gemeente Ambt Hardenbergh (gemerkt:Litt.C). 3. Ontwerp tot proces-
verbaal betreffende de grenzen van 's Rijks militaire gronden in de gemeente Stad Hardenbergh 
(gemerkt: Litt.D?).Gedateerd: 19 november 1850.

H16a Plan van de rijksmilitaire gronden, waarop is gelegen de post te Venebrugge, 
gemeenten Stad en Ambt Hardenbergh (gemerkt: Litt.B).
1850 1 blad
Kopie

H17 Plan van de rijksmilitaire gronden, waarop is gelegen het gedeelte van de post te 
Venebrugge gemeente Stad Hardenbergh (gemerkt: Litt. B1) en het gedeelte van de 
post te Venebrugge gemeente Ambt Hardenbergh (gemerkt: Litt.B1).
1850 1 blad
Met drie bijlagen zoals vermeld op H16.

Harlingen

HARLINGEN

H18 Plan van de stad en vestingwerken van Harlingen, waarboven een tekening van de 
haven, verbeteringen van de kapitein-ing. E.H. Bergsma.?
1856 1 blad

H19 Plan en grondtekening van de batterijen ter verdediging van de haven te Harlingen.
z.j. 1 blad

H19a Batterijen ter verdediging van de haven te Harlingen.
z.j. 1 blad
Kopie
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Den Helder

DEN HELDER

H49 Plattegrond, standtekening en doorsnede (Brouillon) van het fort Kijkduin met een 
geprojecteerde vuurtoren.
z.j. 1 blad

H71 Plan met twee doorsneden van het fort Kijkduin zoals in het jaar 1814.
1814 1 blad

H71a Plan met twee doorsneden van het fort Kijkduin zoals in het jaar 1814.
1814 1 blad
Kopie van H71.

H72 Plan van de forten en batterijen van Den Helder: de forten La Salle (Erfprins), 
l'Ecluse, Dugommier (nieuwe werk), vestingwerken tussen het Nieuwe Diep en de 
zee.
1814 1 blad

H73 Plan van het fort Erfprins. Getekend door de 1e luit.ing. Huguenin.
1816 1 blad

H74 Plan met ontwerp redoute van het fort Erfprins.
1819 1 blad

H75 Plan van Den Helder en Buitenvelden, met aantekening van de nieuw 
geprojecteerde werken van de maritieme weg, kanaal en buitendijk.
1819 1 blad

H76 Ontwerp tot sluiting van de toegangen naar het Maritieme Etablissement te 
Willems-Oord, door de luit.-kolonel ing. Valter.
1824 1 blad

H77 Ontwerp tot sluiting van de toegangen naar het Maritieme Etablissement te 
Willems-Oord.
1824 1 blad

H78 Situatieplan van Den Helder met de forten Erfprins, Huisdijk (Kijkduin), Dirks 
Admiraal, het -voormalige- Nieuwe Werk en marinehaven Willemsoord.
z.j. 1 blad

H78a Situatieplan van Den Helder met de forten Erfprins, Huisdijk (Kijkduin), Dirks 
Admiraal, het -voormalige- Nieuwe Werk en marinehaven Willemsoord.
z.j. 1 blad
Kopie

H78b Situatieplan van Den Helder met de forten Erfprins, Huisdijk (Kijkduin), Dirks 
Admiraal, het -voormalige- Nieuwe Werk en marinehaven Willemsoord.
z.j. 1 blad
Niet raadpleegbaar
Kopie

H79 Situatieplan van Den Helder met een groot stuk achtergelegen terrein waarop o.a. 
de forten Erfprins, Kijkduin, Dirks Admiraal, het Nieuwe Werk en marinehaven 
Willemsoord.
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z.j. 2 bladen

H80 Plattegrond en twee doorsneden van fort Kijkduin nabij Den Helder.
1832 1 blad

H81 Tekening van het Emplacement voor 5 à 6 mortieren nabij de mond van de haven 
van het Nieuwediep met aanwijzing van de afsluiting van deze? en de plaats van 
een bomvrij lokaal voor gevulde projectielen (met twee doorsneden).
1832 1 blad

H82 Tekening van het Emplacement van de gewezen Oostbatterij; van het tracée 
volgens hetwelk dit thans wordt ontworpen en ingericht voor zwaar geschut [...] het
pulvermagazijn, wachthuis, gloeiovens, mitsgaders? de afsluiting van dit werk te 
plaatsen.
1832 1 blad

H83 Plan van de geretrencheerde post D ten oosten van Den Helder en de Uithoek, 
genaamd Barends-Krebbing.
1e helft 19e eeuw 1 blad

H84 Schetstekening van het ontbrekende halve front van het fort op het Groot-
Noordhollandsch Kanaal op te werpen ter plaatse van het voormalige Nieuwe Werk
van 1792.
1832 1 blad

H84a Schetstekening [...] het gedeeltelijk dempen van de sloten van het zogenaamde 
Nieuwe Werk van 1792 [...] ter bekoming? van het terreplein van het halve 
ontbrekende front op de oostelijke oever van het Groot Noord Hollandsch Kanaal, 
tevens [...] te bouwen defensief wachthuis, pulverkelder en de te maken 
afsluitingen.
1833 1 blad

H84b Schetstekening ter aanduiding van het dempen van de sloten van het Nieuwe Werk 
1792.
1833 1 blad

H85 Tekening van het ontbrekende halve front van het fort op het Groot-Noord-
Hollandsch Kanaal, op te werken aan de oostelijke oever van dit kanaal ter plaatse 
van het zogenaamde Nieuwe Werk van 1792.
1833 1 blad

H86 Gedeelte van de kust-batterij Kaaphoofd, gelegen voor het fort Erfprins.
z.j. 1 blad

H87 Plan van het fort op het Groot Noordhollandsch Kanaal.
1833 1 blad

H87a Tekening van het ontbrekende halve front van het fort op het Groot Noord 
Hollandsch Kanaal, op te werpen aan de oostelijke oever van dit kanaal ter plaatse 
van het zogenaamde Nieuwe Werk van 1792.
1833 1 blad
Kopie

H88 Schetstekening van het fort Erfprins met aanwijzing van de hoogten die men aan de
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borstweringskruinen van de hoofdwal bij de aanleg van het fort boven volle? zee 
gegeven heeft en zoals die kruinen thans boven dat peilvlak gelegen zijn.
1834 1 blad

H88a Plan het fort Erfprins, bij Den Helder, waarop het defilement, de militaire 
gebouwen, mitsgaders de daarin benodigde traversen, zijn aangewezen.
z.j. 1 blad
Behoort bij een rapport dd. 7 juli 1834 (dit rapport is echter niet aanwezig).

H89 Tekening van het reduit van het fort Admiraal Dirks.
1834 1 blad

H89a Tekening van het reduit van het fort Admiraal Dirks.
1834 1 blad
Kopie

H89b Plan van het reduit in het fort Admiraal Dirks te Helder. ?Behoort bij nr. H89A; is 
evenals dit getekend op dun, doorschijnend lichtgeel papier; opgeplakt.?
1834 1 blad

H90 Bestektekening van een gedeelte van de kustbatterij Kaap-Hoofd nabij Den Helder, 
voorstellende het verlengde van het verhoogde gedeelte van de linker voorzijde 
deze batterij.
1834 1 blad

H91 Plattegrond van het fort Admiraal Dirks nabij Den Helder, getrokken uit de 
kadastrale opmetingen hiervan. Getekend voor copie conform door de 1e kapitein 
E.a. ing. J.E. Duyvené en gedateerd: Helder, 12 juli 1834.
1834 1 blad

H91a Schets van de buitenste omtrek van het fort Admiraal Dirks. Opgemeten 19 juli 1834
door de 1e luit.ing. M.J. de Bruijn.
1834 1 blad

H92 Schetstekening van de gronden, erven en gebouwen van het fort Admiraal Dirks, 
welke zullen worden verkocht.
1834 1 blad

H93 Ontwerp-tekening van het in stand te houden reduit van het fort Admiraal Dirks 
nabij Den Haag, opgemaakt volgens het door de heer directeur van de 1e 
fortificatie-directie op de 12e september 1834 aangegeven tracée ter verbetering 
van het verdedigingsstelsel van het gezegde reduit.
1834 1 blad

H94 Schetstekening van het fort Erfprins met aanwijzing van de cotes waarop de werken
van hetzelve? gelegen waren in 1812.
1835 1 blad

H95 Verzameling doorsneden, betrekking hebbend op het fort Erfprins.
1835 6 bladen

H96 Schetstekening dienende ter aanwijzing van de onderscheiden hoogstens waarop 
de branches van de bedekte weg van het fort Erfprins bij de jongstgedane 
waterpassingen bevonden zijn, alsmede van enige onlangs genomen côtes van het 
terrein voor het front 1-2.
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1835 1 blad

H97 Bestektekening [...] wegens de veranderingen aan het naar zee gekeerde gedeelte 
van de bedekte weg van het fort Kijkduin.
1836 1 blad

H97a Bestektekening [...] wegens het daarstellen van een kustbatterij in de bedekte weg 
van het fort Kijkduin.
1836 1 blad
Kopie

H97b Tekening van de kustbatterij in de bedekte weg van het fort Kijkduin, zoals die moet
worden opgeleverd vóór anno 1837. Getekend door de 1e luit.ing. F.A. van Maanen.
1836 1 blad
Kopie

H98 Bestektekening [...] het werk wegens het doen van enige veranderingen aan de 
batterij Kaaphoofd met het opwerpen van een gedeelte bedekte weg van het fort 
Erfprins; het herstellen van de Oude Huisduinerweg en daarmede verbonden 
werkzaamheden. Getekend door de 2e luit.ing. H. Welsink.
1836 1 blad

H98a Schetstekening van de kustbatterij Kaaphoofd zoals deze moet wezen bij de 
oplevering van de batterij in 1836. Getekend door de 1e luit.ing. M.J. de Bruijn.
1836? 1 blad
Kopie

H99-H99a Peilingen betreffende de zandplaat de Harssens. 1836
2 bladen

H99 1(1e blad) De Uithoek van het Wierhoofd met de Harssens [...] 
Opgemeten en de peilingen gedaan van 17 april tot 9 september 
1836 door de 1e luit.ing. M.J. de Bruijn.

H99a 2(2e blad) Peiling genomen over het Nieuwe Diep nabij het uiteinde 
van de stenen dam [...] een vervolg van de peilingen. Opgenomen en 
getekend in oktober en november 1836.

H100 Plattegronden en doorsneden van fort Kijkduin.
1837 2 bladen

H101 Kaart van de verboden kring, te rekenen vanaf de bedekte gemeenschapslinie 
tussen de forten Erfprins en Dirks Admiraal tot aan het blok van de woningen van 
Den Helder.
1837 1 blad
Bijlage: Beschrijving van de gebouwde eigendommen van Den Helder, welke het dichtst bij fort 
Erfprins gelegen zijn, alsmede de erven die zich daar bevinden, enz.

H102 Situatieplan van de stelling van Den Helder en de marinewerken aan het Nieuwe 
Diep met de forten Erfprins, Kijkduin en Dirks Admiraal, het fort op het Noord-
Hollandsch Kanaal, alsmede de bijbehorende batterijen. Getekend door de 
fortificatie-opzichter 3e kl. Scheidtstael van Holstein.
1851-1860 1 blad

H102a Situatieplan van de stelling van Den Helder en de marinewerken aan het Nieuwe 
Diep met de forten Erfprins, Kijkduin en Dirks Admiraal, het Kanaal-fort, alsmede 
de bijbehorende batterijen. Getekend door de fortificatie-opzichter Scheidtstael 
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van Holstein.
1854 1 blad
Kopie

H103 Situatieplan van de stelling van Den Helder met de forten Erfprins, Kijkduin en Dirks
Admiraal, het "Nieuwe Werk van 1792" en overige vestingwerken. Getekend door de
fortificatie-opzichter Scheidtstael van Holstein.
1851 1 blad
Met aantekening dat de tekening vervaardigd is naar een plan uit het jaar 1814, opgemaakt door de 
toenmalige kapitein-ing. Cochius.

H104 Schets van de batterij Kaaphoofd bij Den Helder, nadat daaraan de voorgestelde 
veranderingen zullen zijn gemaakt. Opgemeten en getekend door de kapitein-ing. 
F.A.
Vaillant.
1855
1 blad

H105 Bestektekening [...] van het eerste perceel van het veranderen van de kustbatterij 
Kaaphoofd aan Den Helder.
1855 1 blad

H105a Plan met doorsneden van het eerste perceel van het veranderen van de kustbatterij 
Kaaphoofd aan Den Helder.
1855 1 blad
Kopie

H106 Tekening van de veranderingen aan de batterij Kaaphoofd en aan de uitspringende 
wapenplaats vóór het ravelijn Huisduinen voor front (3-4) van het fort Erfprins.
1856 1 blad

H106a Tekening van de veranderingen aan de batterij Kaaphoofd en aan de uitspringende 
wapenplaats vóór het ravelijn Huisduinen voor front (3-4) van het fort Erfprins.
1856 1 blad
Kopie

H107 Tekening van de veranderingen aan batterij Kaaphoofd en aan de uitspringende 
wapenplaats vóór het ravelijn Huisduinen voor front (3-4) van het fort Erfprins.
1857 1 blad
Kopie

H108 Schets van het fort op de oostelijke oever van het Groot-Noord-Hollandsch-Kanaal;
met aanduiding van de plaats in de saillant van het bastion alwaar de overwelfde 
bergplaats voor holle projectielen ten dienste van de marine zal worden gebouwd.
1856 1 blad

H109 Plan van het fort Erfprins, waarop tevens het fort Kijkduin en de duinen die het fort 
Erfprins gedeeltelijk omgeven, zijn aangeduid. Getekend door de opz.v.fortif. A. 
Steenaart.
1859 1 blad

H110 Kaart van een gedeelte van Den Helder; van de Zandplaat de Laan en van de 
Helsdeur, met aangegeven de forten Erfprins en Kijkduin, kustbatterij Kaaphoofd.
1859 1 blad

H111 Plattegrond met doorsneden van de hoofdwal van het fort Erfprins, waarop de 
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voornaamste van de te maken verbeteringen aan de aardewerken zijn aangeduid. 
Getekend door de 1e luit.ing. J.F. Beijen.
1859 1 blad

H112 Plattegrond met een doorsnede van een gedeelte van het fort Erfprins, waarop de 
voornaamste van de te maken verbeteringen aan de buitenwerken vóór het front 3-
4 en aan de gemeenschapslinie naar de kustbatterij Kaaphoofd aangeduid zijn.
1859 1 blad

H113 Plantekening betreffende de voltooiing van de batterijen Kijkduin en Kaaphoofd te 
Helder. Getekend door de 2e luit.ing. J.W. Conrad.
1859 1 blad

H114 Plantekening wegens de voltooiing van de Oostbatterij en van de batterij Prinses 
Louise, op de Helderschen Zeedijk. Getekend door de 2e luit.ing. J.W. Conrad.
1859 1 blad

H115 Bestektekening wegens het veranderen van het aardewerk van het fort Erfprins te 
Helder.
1859 1 blad
Kopie

H115a Bestektekening wegens het veranderen van het aardewerk van het fort Erfprins te 
Helder.
z.j. 1 blad
Kopie

H116 Fort Erfprins met aanduiding van een perceel bezijden? de fortweg, behorende aan 
het domein van oorlog.
z.j. 1 blad

H117 Plan van de stelling van Den Helder met de forten Erfprins, Kijkduin, Dirksz 
Admiraal, fort op het Noord-Hollandsch Kanaal, de diverse batterijen, het 
"Maritieme Etablissement". Gekopieerd door opzichters bij de dokwerken M. 
Maarschalkerweerd en G. Scholten.
z.j.? 1 blad
Behoort bij brief dd. 19 juli 1860 no.289 van de ing. van de Waterstaat Van Diesen.

H118 Plan van de te maken kustbatterij, een standgezicht en doorsneden buiten de 
Zeedijk bij de mond van de haven het Nieuw-diep. Getekend door de opz.v.

fortif. A. Steenaart.
1860
1 blad

H119 Situatieplan van de stelling van Den Helder met de forten Erfprins, Kijkduin, Dirks 
Admiraal, west- en oost-oever forten op het Noord-Hollands Kanaal, de diverse 
batterijen, het "Maritieme Etablissement". Getekend door de sergeant bij het 
bataljon sappeurs D. Hartman.
1861 1 blad

H119a Situatieplan van de stelling van Den Helder met de forten Erfprins, Kijkduin, Dirks 
Admiraal, west- en oost-oever forten op het Noord-Hollands Kanaal, de diverse 
batterijen, het "Maritieme Etablissement". Getekend door de opz.v. fortif. A. 
Steenaart.
1861 1 blad
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Kopie

H120 Schetstekening van het fort Erfprins met aanduiding van de ligging van het nieuwe 
kogelpark betreffende de wallen en gebouwen. Getekend door de fortificatie-
opzichter A. Steenaart.
1861 1 blad

H121 Plan van het fort Erfprins met de kustbatterij Kaaphoofd. Getekend door de 
tekenaar A.A.J. Saurel.
1861 1 blad

H122 Plan van de rijksmilitaire grond aan het Wierhoofd te Helder.
1862 1 blad

H123 Plattegrond van Den Helder met aanduiding van de toegangen tot het 
Spoorwegstation en met het Maritieme Etablissement Willemsoord, de forten 
West- en Oostoever over het Noord-Hollandsch Kanaal tot aan de forten Erfprins 
en Dirksz Admiraal. Gedrukt te Alkmaar bij Herm. Coster & Zoon.
1864 1 blad

H124 Plan van de stelling Helder, waarop op een afstand van 2000 el van de forten en de 
gemeenschapsliniën zijn aangegeven; de côtes van het terrein, alsmede de drie te 
stellen inundaties. Getekend door de 1e luit.ing. F.H. Ampt.
1864 1 blad

H125 Plan van het maritiem etablissement te Willemsoord aan het Nieuwe Diep.
19e eeuw 1 blad

H126 Schetstekening van een gedeelte van de batterij Kaap Hoofd. Getekend door de 2e 
luit.ing. J.L. Pierson.
1870 1 blad

H127 Plattegrond (kleine situatiekaart) en doorsnede van de gemeenschapslinie tussen 
de forten Erfprins en Dirks Admiraal en van een gedeelte van het terrein voor en 
achter de linie.
1870 1 blad

H128 Schets van het in 1871 gewaterpaste gedeelte terrein vóór de verdedigingswerken 
van de Helder tot de Doggervaart, tussen de voet van de duinen en de Westelijke 
Dijk van het Noord- Hollandsch Kanaal.
1872 1 blad

H129 Plattegrond van voorontwerp tot verbetering van de Oostbatterij te Helder met de 
metselwerken onder de batterij.
1873 1 blad

H130 Ontwerp van een verbetering van het reduit van het fort Kijkduin en van de 
kustbatterij ten westen van het fort.
1873 1 blad

H131 Voorontwerp van verbetering van de kustbatterij Kaaphoofd.
1873 1 blad

H132 Ontwerp van een kustbatterij, te bouwen op de Helderschen Zeedijk nabij het 
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Meteorologisch Observatorium.
1873 1 blad

H133 Situatieplan van de verdedigingswerken aan de landzijde (forten Kijkduin, Erfprins, 
Dirks Admiraal, West- en Oostoever) met een ontwerp tot wijziging en verbetering 
van de stelling van (den Helder.
1873 1 blad

H134 Ontwerp tot wijziging en verbetering van het fort Dirks Admiraal (ontwerp A).
1873 1 blad

H135 Ontwerp tot wijziging en verbetering van het fort Dirks Admiraal (ontwerp B).
1873 1 blad

H136 Ontwerp tot wijziging en verbetering van het fort Dirks Admiraal (ontwerp C).
1873 1 blad

H137 Schetsplan van het fort Kijkduin met de emplacementen van de vuurmonden.
1874 1 blad

H138 Schetsplan van de batterij Kaaphoofd met de emplacementen van de vuurmonden.
1874 1 blad

H139 Planschets van de op de batterij Kaaphoofd te maken emplacementen voor 
kanonnen van 24 cm. en van de aan te leggen traversen.
1874 1 blad

H140 Situatieplan en ontwerp tot verbetering van de Oostbatterij.
1874 1 blad

H140a Situatieplan en ontwerp tot verbetering van de Oostbatterij.
1874 1 blad
Kopie

H141-H141c Ontwerp tot verbetering van de kustverdediging op de Helsdeur.
1874 4 bladen
H141 1(1e blad) Situatieplan.
H141a 2(2e blad) Plan van het Kaaphoofd met dijkbatterij, alsmede zes 

doorsneden.
H141b 3(3e blad) Plannen, doorsneden, van het Kaaphoofd met dijkbatterij.
H141c 4(4e blad) Ontwerp voor een fort op de Laanbank.

H142 Ontwerp van een verbetering van het fort Kijkduin.
1875 1 blad

H143 Verbetering van de stelling Helder aan de landzijde.
1877 2 bladen
H143 1(1e blad) Fort aan de Kooi. Plan van het fort met zes doorsneden.
H143a 2(3e blad) Fort aan de voet van het duin ten westen van de verloren dijk. Plan van 

het fort met zes doorsneden.
?(2e en 4e bladen ontbreken).?

H145 Tekening betreffende het verbeteren van de Oostbatterij.
1878 10 bladen
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Bevat:
H145 1. Schets van de hulpbrug over de droge gracht, constructieplan, boorstaat.
H145 2. Plan van de fundamenten van de onderbouw.
H145 3. Plan van de gemetselde onderbouw.
H145 4. Plan van de afwateringsvlakken.
H145 5. Plan van het aardewerk, alsmede het hijstoestel voor gewonden, draaischijf in de 
kruitmagazijnen en loods tot berging van artilleriemateriaal.
H145a 1. Schets van de hulpbrug over de droge gracht, constructieplan, boorstaat.
H145a 2. Plan van de fundamenten van de onderbouw.
H145a 3. Plan van de gemetselde onderbouw.
H145a 4. Plan van de afwateringsvlakken.
H145a 5. Plan van het aardewerk, alsmede het hijstoestel voor gewonden, draaischijf in de 
kruitmagazijnen en loods tot berging van artilleriemateriaal.

H146 Tekening betreffende het verbeteren van het Zeefront van fort Erfprins. Getekend 
door de tekenaar G. Franken (van: Genie, 6e stelling, Helder).
1878 4 bladen
Bevat:
H146 1. Plan van de fundamenten van de kazerne met de kruitmagazijnen en de 
gemeenschapsgangen.
H146 2. Plan van de aanrazeerings-? en afwateringsvlakken van de kazerne met de kruitmagazijnen 
en de gemeenschapsgangen, twee plannen van schuilplaatsen.
H146 3. Plan van het aardewerk, van het gebouw met de bestemming van de lokalen.
H146 4. Plan van het privaatgebouw, van bergplaatsen.
H146a 1. Plan van de fundamenten van de kazerne met de kruitmagazijnen en de 
gemeenschapsgangen.
H146a 2. Plan van de aanrazeerings-? en afwateringsvlakken van de kazerne met de kruitmagazijnen 
en de gemeenschapsgangen, twee plannen van schuilplaatsen.
H146a 3. Plan van het aardewerk, van het gebouw met de bestemming van de lokalen.
H146a 4. Plan van het privaatgebouw, van bergplaatsen.

H147 Plan van verbetering van het fort Oost-oever, het aardewerk alsmede [...] van twee 
van de gebouwen.
1882 1 blad

H147a Plan van verbetering van het fort Oost-oever, het aardewerk alsmede van twee van 
de gebouwen.
1882 1 blad
Ontbreekt
Kopie

H148-H148c Verbetering van het fort Dirks Admiraal.
1882 3 bladen
H148 1(1e blad) Plan en doorsneden van het aardewerk.
H148a 2(1e blad) Plan en doorsneden van het aardewerk.

Kopie
H148b 3(2e blad) Plattegronden, standgezicht en doorsneden van het 

bomvrije gebouw. 4(3e blad) Een funderingsplan van het bomvrije 
gebouw. Standgezicht en doorsneden van de caponnière.
Ontbreekt

H148c 3(2e blad) Plattegronden, standgezicht en doorsneden van het 
bomvrije gebouw. 4(3e blad) Een funderingsplan van het bomvrije 
gebouw. Standgezicht en doorsneden van de caponnière.
Ontbreekt
Kopie van H148b.

H149-H149c Verbetering van het fort West-oever.
1882 2 bladen
H149 1(1e blad) Plan en doorsneden van het aardewerk alsmede van twee 

van de gebouwen en van de aarden wal.
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Ontbreekt
H149a 2(1e blad) Plan en doorsneden van het aardewerk alsmede van twee 

van de gebouwen en van de aarden wal.
Kopie van no. H149.

H149b 3(2e blad) Plattegronden, standgezicht en doorsneden van de 
bomvrije kazerne.

H149c 4(2e blad) Plattegronden, standgezicht en doorsneden van de 
bomvrije kazerne.
Ontbreekt
Kopie

H150 Plan van het aardewerk ter verbetering van de Gemeenschapslinie.
1882 1 blad

H150a Plan van het aardewerk ter verbetering van de Gemeenschapslinie.
1882 1 blad
Ontbreekt
Kopie

H151-H151c Verbetering van het fort Erfprins.
1882-1883 5 bladen
H151 1(1e blad) Plan van het aardewerk.
H151a 2(1e blad) Plan van het aardewerk.

Kopie
H151b 3(2e blad) Zesentwintig doorsneden. 4(3e blad) Drie standgezichten, 

zes doorsneden, plannen van afwateringsvlakken, schuilplaatsen en 
remises. 5(4e blad) Vijf plattegronden, doorsneden, enz. van het 
buskruitmagazijn, caponnière met verbindingsgang. 6(5e blad) 
Schuilplaats met verbruiksmagazijn, een bergplaats voor artillerie-
materieel, de brug over de keelgracht.

H151c 3(2e blad) Zesentwintig doorsneden. 4(3e blad) Drie standgezichten, 
zes doorsneden, plannen van afwateringsvlakken, schuilplaatsen en 
remises. 5(4e blad) Vijf plattegronden, doorsneden, enz. van het 
buskruitmagazijn, caponnière met verbindingsgang. 6(5e blad) 
Schuilplaats met verbruiksmagazijn, een bergplaats voor artillerie-
materieel, de brug over de keelgracht..
Kopie van H151b

H152-H152c Batterij het Wierhoofd.
1883 3 bladen
H152 1(1e blad) Plan van de batterij.
H152a 2(1e blad) Plan van de batterij.

Ontbreekt
Kopie

H152b 3(2e blad) Plattegronden, standgezichten en doorsneden van enige 
gebouwen. 4(3e blad) Geschutbeddingen met doorsneden.
Ontbreekt

H152c 5(2e blad) Plattegronden, standgezichten en doorsneden van enige 
gebouwen. 6(3e blad) Geschutbeddingen met doorsneden.
Ontbreekt

H153-H153e Verbetering van het fort Kijkduin.
1883 6 bladen
H153 1(1e blad) Plan van het aardewerk, alsmede vijf doorsneden.
H153a 2(1e blad) Plan van het aardewerk, alsmede vijf doorsneden.

Kopie van H153.
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H153b 3(2e blad) Gemeenschapsgangen.
H153c 4(2e blad) Gemeenschapsgangen.

Kopie van H153B.
H153d 5(3e blad) Centraal-munitiemagazijn, remises met onderliggende 

magazijnen en kanonkazemat. 6(4e blad) Twee schuilplaatsen en 
beneden- en boventraplokaal met privaat. 7(5e blad) Twee 
schuilplaatsen en drie caponnières. 8(6e blad) Een beer, de 
torpedokelder, het wachthuis en de hulpbrug.

H153e 9(3e blad) Centraal-munitiemagazijn, remises met onderliggende 
magazijnen en kanonkazemat. 10(4e blad) Twee schuilplaatsen en 
beneden- en boventraplokaal met privaat. 11(5e blad) Twee 
schuilplaatsen en drie caponnières. 12(6e blad) Een beer, de 
torpedokelder, het wachthuis en de hulpbrug.

H154 Plan van het fort Dirks-Admiraal.
1883 1 blad

H155 Plan van het aardewerk van batterij Kaaphoofd.
1883 1 blad

H156 Plan van de gedekte gemeenschapslinie tussen de forten Erfprins, Dirks-Admiraal 
en Westoever.
1883 1 blad

H157 Plan van het aardewerk voor bewakingspost op de Zeedijk bij de Vismarkt.
1883 1 blad

H158 Fort Kijkduin, gemeenschapsgangen.
1884 1 blad

H159-H159g Fort op de Harssens.
1884 5 bladen
H159 1(1e blad) Paalfundering.
H159a 2(1e blad) Paalfundering.

Ontbreekt
Kopie van H159.

H159b 3(2e blad) Plattegrond van het fort.
H159c 4(2e blad) Plattegrond van het fort.

Ontbreekt
Kopie van 159b.

H159d 5(3e blad) Plattegrond van de afwateringsvlakken.
H159e 6(3e blad) Plattegrond van de afwateringsvlakken.

Ontbreekt
Kopie van H159d.

H159f 7(4e blad) Zestien doorsneden. 8(5e blad) Dertien doorsneden.
H159g 9(4e blad) Zestien doorsneden. 10(5e blad) Dertien doorsneden.

Ontbreekt
Kopieën van H159f.

H160 Situatieplan noord-oostelijk frontier van de stelling van Den Helder waarop de 
Oostbatterij, de batterijen Prinses Louise en Wierhoofd, het fort op de Harssens, 
alsmede schets van het opgemeten driehoeksnet, schootsvelden van het fort op de 
Harssens en een lengte doorsnede over een travers van batterij Wierhoofd. ?
Opgemeten en ondertekend door de 1e luit.ing. J.Z. Stuten en de 2e luit.ing. P. 
Reese.?
1884 1 blad
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H161 Plan van het fort Kijkduin.
1884 1 blad

H162 Plan van de batterij Kaaphoofd.
1884 1 blad

H163 Plan van het fort Erfprins.
1884 1 blad

H164 Plan van het fort Dirks Admiraal.
1884 1 blad

H165 Plan van het gedeelte van de gemeenschapslinie waarin zich batterij no.1 bevindt.
1884 1 blad

H166 Plan van het fort West-oever.
1884 1 blad

H167 Plan van het fort Oost-oever.
1884 1 blad

H168 Plan van de batterij "Louisë.
1884 1 blad

H169 Plan van de batterij Oostbatterij.
1884 1 blad

H170 Plan van de kustbatterij het Wierhoofd.
1884 1 blad

H171 Plan van de bewakingspost op de Zeedijk bij de Vischmarkt.
1884 1 blad

H172 Plan van de batterij "Louise" van het aardewerk met twee doorsneden alsmede de 
afwateringsvlakken en van schuilplaatsen met magazijnen.
1884 1 blad

H172a Plan van de batterij "Louise" van het aardewerk met twee doorsneden alsmede de 
afwateringsvlakken en van schuilplaatsen met magazijnen.
1884 1 blad
Ontbreekt
Kopie

H173-H173c Batterij Kaaphoofd.
1884 1 blad
H173 1(1e blad) Plan vier doorsneden van het aardewerk.
H173a 2(1e blad) Plan en doorsneden van het aardewerk.

Ontbreekt
Kopie van H173.

H173b 3(2e blad) Plattegronden, standgezicht en doorsneden van een 
gebouw, met poterne en van schuilhoeken.

H173c 4(2e blad) Kopie H173b.
Ontbreekt
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H174-H174b Bewakingspost op de Zeedijk bij de Vischmarkt.
1884 1 blad
H174 1(1e blad) Plan van de post.
H174b 2(2e blad) Plattegrond, afwateringsvlakken, vooraanzicht en drie 

doorsneden van het gebouw.

H175 Plan van het aardewerk, een plattegrond en een doorsnede batterij Louise.
1885 1 blad

H176-H176b Het doen van verbeteringen van ondergeschikt belang aan het fort Kijkduin. 
Getekend door de uitvoerder J. Spruit.
1889 1 blad
H176 1(1e blad) Plattegrond van de kustbatterij met drie doorsneden, 

waarvan één met standgezicht.
H176b 2(2e blad) Plattegrond, standgezichten en doorsneden van 

schuilplaatsen, een kanonkazemat en een bedding voor kustgeschut.

H177 Plattegronden en vier doorsneden betreffende verbetering van het zuid-oostelijk 
bastionnet van het fort Kijkduin.
1891 1 blad

H178 Het verrichten van verbeteringen aan de Oostbatterij van ondergeschikt belang aan 
werken in de stelling van Den Helder.
1895 1 blad

H179 Het verbeteren van het fort Kijkduin. Situatieplan, twee plattegronden, zes 
doorsneden (waarvan drie met standgezicht) en een detail.
1895 1 blad

H180 Plattegronden en doorsneden van doorvoerkokers tussen de verbruiksmagazijnen 
en de emplacementen voor kustgeschut op het fort Erfprins en de Oostbatterij.
1896 1 blad

H181 Plan van het gewijzigd aardwerk, plattegrond en twee doorsneden van de 
geschutbedding en verbruiksmagazijn, van het wijzigen van 
geschutemplacementen in het fort Erfprins.
1896 1 blad

H182 Situatieplan, plattegrond en doorsneden van de kabelkist en koker van de 
kabelleiding voor de torpedoversperring bij het fort Kijkduin.
1898 1 blad

H183 Plattegrond van het reduit alsmede een van het koepellokaal van de gedekte 
opstelling voor de afstandsmeting op het fort Kijkduin.
1898 1 blad

H184 Plannen van aardewerken, gedekte Gemeenschapsweg.
z.j. 2 bladen
Bevat:
1. De aardewerken van de batterijen no.1, no.2 en no.3.
2. De aardewerken van de batterij no.4, van het scherfvrij-onderkomen B2 en van idem B1 (bij 
laatstvermelde ook de bruggen).

H185 Plan van het aardwerk van bastion Dirks Admiraal.
z.j. 1 blad
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H186 Plan van het aardwerk van batterij Wierhoofd.
z.j. 1 blad

H187 Plan van het aardwerk van het werk bij de Vischmarkt.
z.j. 1 blad

H188 Aanzicht tegen de voorgevel van de bomvrije kazerne, ontworpen voor de 
verbeteringen aan het fort Kijkduin.
z.j. 1 blad

H189 Schetsontwerp koepelfort Kijkduin.
z.j. 1 blad

H190 Tekeningen betreffende fort Erfprins en het Werk Kaaphoofd.
z.j.? 3 bladen
Bevat:
1. Fort Erfprins: caponnière, kazerne, schuilplaatsen op de walgang, groepsstation boven de 
schuilplaatsen.
2. Fort Erfprins: schuilplaatsen met verbruiksmagazijnen; Werk Kaaphoofd: een gebouw met 
poterne.
3. Werk Kaaphoofd: plan van het aardwerk na 1883.

H191 Situatieplan, plattegrond van gedekte opstelling voor een elektrisch zoeklicht op 
het landfront van het fort Kijkduin.
1901 1 blad

H192 Situatieplan en doorsnede van evenwijdige batterij van het fort Erfprins.
1901 1 blad

H193 Situatieplan en doorsneden van tegemoetkomende batterij van het fort Erfprins.
1902 1 blad

H194 Situatieplan en twee doorsneden van de kustbatterij van het fort Kijkduin.
1902 1 blad

H195 Situatieplan en doorsneden van gedekte opstelling van het elektrisch zoeklicht voor
de torpedo- versperring bij het fort Kijkduin.
1902 1 blad

H196 Situatieplan met twee doorsneden van het aardwerk en de meetstations boven de 
gemetselde onderbouw van de Oostbatterij.
1902 1 blad

H197 Situatieplan; met plattegrond en doorsnede (met standgezicht) van het 
munitiemagazijn en het wachtlokaal; plan van betongebouwen in de gedekte 
Gemeenschapsweg van de Stelling van Den Helder; batterij 4 nabij de Middenweg.
1903 1 blad

H198 Situatieplannen van gebouwen, plattegronden, standgezichten en doorsneden van 
scherfvrije onderkomens van beton in de gedekte Gemeenschapsweg en bij bastion
Dirks-Admiraal.
1904 1 blad

H199 Situatieplan, plattegrond en doorsneden van scherfvrij onderkomen van beton in 
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fort Erfprins.
1904 1 blad

H200 Situatieplan, plattegrond en doorsneden van scherfvrij onderkomen van beton in 
fort Erfprins.
1905 1 blad

H201 Situatieplan, plattegrond en doorsneden van geschutemplacementen van de 
Oostbatterij.
1905 1 blad

H202 Plattegrond met twee doorsneden van emplacement van het zoeklicht voor het 
zeefront van het fort Kijkduin.
1906 1 blad

H203 Schetsontwerp Kaaphoofd-Erfprins.
1911 2 bladen
Het 2e blad ontbreekt.
Bevat:
1. Ontwerp met zes doorsneden.
3. Plan van de bestaande toestand met twee doorsneden van bestaande gebouwen, een plattegrond
van het nieuw te maken hoofdgebouw Kaaphoofd.

Hellevoetsluis

HELLEVOETSLUIS

H238 Plan van de vestingwerken en gebouwen van Hellevoetsluis.
z.j. 1 blad

H239 Plan- en profieltekening van twee op te werpen aarden lunettes tegen de 
Struitschen Zeedijk nabij Hellevoetsluis.
1829 1 blad

H240 Plan van de beplantingen binnen de vesting vanaf 1819 tot 1842, alsmede 
aanduiding van de grenzen van de rijkseigendommen in 1829.
1830 1 blad

H241 Situatieplan van de vesting Hellevoetsluis, aanwijzende de binnen de verboden 
kring zich bevindende gebouwen en beplantingen.
1830 1 blad

H242 Plan van twee aan te leggen lunetten tot dekking van de sluizen in de uitmonding 
van het kanaal ter defensie van het acces op de Struitschen Zeedijk.
(ca.1830) 1 blad

H243 Plan van de vesting Hellevoetsluis zoals deze in staat van verdediging is gebracht 
tegen een onverhoedse aanval door een zeemacht.
1832 1 blad
Niet raadpleegbaar

H244 Plan van de vesting Hellevoetsluis. Opgemeten en getekend door de 1e luit.ing. S. 
Prince.
1843 1 blad
Niet raadpleegbaar

H244a Plan van de vesting Hellevoetsluis. Naar het plan, opgemeten door de 1e luit.ing. S. 
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Prince in 1843 (zie nr. H244) gekopieerd bij het departement van Oorlog, afdeling 
Genie, 8 juli 1843 door J.M. Leijdenroth. Verbeterd in januari 1850.
z.j.? 1 blad

H246 Tekening van een gedeelte van de vesting Hellevoetsluis. Getekend door de 
sergeant J. van Bel.
1874 1 blad

H247-H247a Het verbeteren van de vesting Hellevoetsluis.
1879 2 bladen
2e blad ontbreekt.
H247 1(1e blad) Plan van het aardewerk met aangehecht correctieblad. 

Getekend door de kapitein E.a. ing.G.J. Blaauw.
H247a 2(3e blad) De verdediging van de marinehaven alsmede negen 

doorsneden. Getekend door de 2e luit.ing. J. Grootenhuis.

H248 Verbetering van de stelling op het eiland Voorne; schetsontwerp tot verbetering van
de vesting Hellevoetsluis.
1880 1 blad

H249.1-H249.3
Bastions I-II.
1882 3 bladen
H249.1 1 (1e blad) Plan van het aardewerk.
H249.2 2 (2e blad) Plattegronden, standgezichten en doorsneden van het 

torpedo-station met poterne en van het kruit- en 
projectielenmagazijn, alsmede vijf profielen van de aarden wal.

H249.3 3 (3e blad) Plattegronden, een standgezicht en twee doorsneden 
betreffende de bomvrije kazerne Haarlem, alsmede zes plannen, 
standgezicht en doorsneden van de schuilplaatsen.

H250 Plan van de vesting Hellevoetsluis. Getekend door de 2e luit.ing. A. Vogelenzang.
1883 1 blad

H251.1-H251.3
De batterijen op de Noord- en Penscherdijken.
1886 3 bladen
H251.1 (1e blad) Plan van de batterij op de Noorddijk met vier doorsneden.
H251.2 (2e blad) Plan van de batterij op de Penscherdijk met vier 

doorsneden.
H251.3 (3e blad) Gebouw en brug van de batterijen op de Noord- en de 

Penscherdijken.

H252 Schetsontwerp voor een plan van afstandmeting voor de vesting Hellevoetsluis. 
Getekend door de 2e opz.v.fortif. F.F. Huijsse.
1889 2 bladen

H253 Ontwerp voor een plan van afstandmeting voor de vesting Hellevoetsluis. Zeven 
plannen met een tiental plattegronden en doorsneden. ?Voor copie conform 
ondertekend door de 1e luit.ing. A.E. van Brucken Fock.?
1889 1 blad
Van: commissie voor de afstandmeting op kustbatterijen.

H254 Tekening van de inrichtingen ten behoeve van de afstandmeting voor de 
kustbatterijen van de vesting Hellevoetsluis.
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1890 1 blad

H255 Plattegrond en doorsneden van het wijzigen van de buitendijkse lunet vóór de 
schutsluizen van het kanaal van Voorne aan het Haringvliet, onder het beheer van 
de genie te Hellevoetsluis.
1891 1 blad

H256 Plattegrond en doorsneden van een ontwerp van een kistdam op de westelijke 
berm van de straatweg van Hellevoetsluis naar het Zwaantje.
1897 1 blad

H257 Plattegrond en doorsneden van de gebouwen voor afstandmeting in het front I-II in
bastion VIII te Hellevoetsluis.
1901 1 blad

H258 Tekening van de vesting Hellevoetsluis waarop zijn aangegeven de rijksmilitaire 
gronden, de gronden in beheer bij het departement van Marine, de gebouwen 
ressorterende onder de departementen van Oorlog en Marine, de ontworpen 
uitbreiding van de gemeente Hellevoetsluis in de tegenover de vesting liggende 
Oude Struiten.
1911 1 blad

's Hertogenbosch

'S HERTOGENBOSCH

H302 Schetstekening van de vestingwerken van Den Bosch en onderhorige forten, met 
aanwijzing waar men geschut geplaatst had en nog plaatsen wilde, de 18e januari 
1866. Getekend door de ingenieur J.C.V.D.P. (J.C.) van der Plaat.
1866? 1 blad
Op deze schets alléén de omtrekken van de vestingwerken met de forten Isabella, St.Antonie en 
Orthen.

H303 Situatieplan van de aarden redoute in de Empelse polder ten oosten van het fort 
Crêvecoeur.
1815 1 blad

H304 Plan van fort Isabelle, waarop is aangegeven in welke staat van verdediging het zich
in 1815 bevond.
z.j.? 1 blad

H305 Plan van de citadel van de vesting 's Hertogenbosch, zoals deze zich bevonden heeft
in de maand januari 1814.
z.j.? 1 blad

H306 Schetstekening van de ligging van diverse gebouwen, tuinhuizen, tuinen of erven 
met bemuurde? of houten afsluitingen, strekkende aan of op de kapitale wal van de
vesting 's Bosch.
1816 1 blad

H306a Schetstekening van de ligging van diverse gebouwen, tuinhuizen, tuinen of erven 
met bemuurde? of houten afsluitingen, strekkende aan of op de kapitale wal van de
vesting 's Bosch.
1816 1 blad
Kopie van H306.

H307 Plan van een gedeelte van de stad 's Bosch, behorende bij een proces verbaal dd. 30
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november 1819 nopens? de richting van het project-kanaal tussen Maastricht en 's 
Bosch in de omtrek van laatstvermelde stad. Voor copie conform getekend door de 
kolonel- ingenieur J.A. van Kesteren, commandant van de genie te 's 
Hertogenbosch.
z.j. 1 blad

H308-H308a Ontwerp tot versterking van de vesting 's Hertogenbosch.
1819 2 bladen
H308 ---
H308a ---

H309 Plannen, doorsneden en profielen van de geprojecteerde post met bomvrij 
etablissement tussen het fort St. Antonie en Klein- Deuteren.
1819 1 blad

H310 Plannen, doorsneden en profielen van de geprojecteerde posten met bomvrije 
etablissementen wederzijds van de rivier de Dieze.
1819 1 blad

H311 Plannen, doorsneden en profielen van de geprojecteerde post met bomvrij 
etablissement aan de Vughter Steenweg.
1819 1 blad

H312 Plannen, doorsneden en profielen van de geprojecteerde post met bomvrij 
etablissement aan de Hinthammer-Steenweg.
1819 1 blad

H313 Plannen, doorsneden en profielen van de geprojecteerde post met bomvrij 
etablissement op de Koedijk.
1819 1 blad

H314 Plannen, doorsneden en profielen van de geprojecteerde post op de Donk met 
bomvrij etablissement.
1819 1 blad

H315 Plannen, doorsneden en profielen van het fort St. Antonie met de geprojecteerde 
veranderingen en bomvrij etablissement.
1819 1 blad

H316 Schets en cotering van een gedane waterpassing van de singels en singelkades om 
de vesting 's Bosch van de Vughter Poort noordwaarts tot de Hinthammer Poort, 
zoveel mogelijk op de oude of behoorlijk aangeslechte kruinen, verricht in de 
maand september 1821, door de opzichter van fortif. J. van Beest.
z.j. 1 blad

H317-H317c Plannen van de vestingwerken 's Hertogenbosch en omliggende forten, waarop de 
grensbepalingen van 's Rijks gronden worden aangegeven.
1824 4 bladen
H317 1(1e blad) Schetstekening van de vestingwerken van 's 

Hertogenbosch met een gedeelte van de omliggende situaties, 
waarop wordt aangetoond de afscheiding van 's Rijks gronden tot 
genoemde vestingwerken behorende, van die van de particuliere 
eigenaren.

H317a 2(2e blad) Schetstekening van de forten Isabelle en St. Anthony met 
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communicatiegracht benevens? een gedeelte van de omliggende 
situaties.

H317b 3(3e blad) Schetstekening van het fort Orthen gelegen in de 
nabijheid van de vesting 's Hertogenbosch.

H317c 4(4e blad) Schetstekening van het fort Crevecoeur met een gedeelte 
van de omliggende situaties.

H318-H318a Plannen van de afscheiding van 's Rijks gronden te 's Hertogenbosch en omgeving 
met die van de bijzondere eigendommen, opgemaakt ingevolge Besluit van Z.M. 
dd. 24 maart 1825.
1828 3 bladen
H318 1(1e en 2e blad) aan elkaar passend: Liniair plan, aangevende de 

afscheiding van 's Rijks gronden en die van de particulieren om de 
vesting 's Hertogenbosch.

H318a 2(3e blad) Liniair plan, aangevende de afscheiding van 's Rijks 
gronden om de Ortense Schans.

H319 Plan van vesting en stad met de forten St. Antonie, Isabella en Orthen en een groot 
stuk terrein waarop o.a. de dorpen Vught, Hintham en Engelen. Aangegeven wordt 
eveneens hoe de diverse vestingwerken in staat van verdediging kunnen worden 
gesteld. Gekopieerd door de 2e luit.ing. J.H. Mossel, naar een plan van de luit.-
kolonel-ing. D. de la Rochette.
1830 1 blad

H319a Plan van vesting en stad met de forten St. Antonie, Isabella en Orthen en een groot 
stuk terrein waarop o.a. de dorpen Vught, Hintham en Engelen. Aangegeven wordt 
eveneens hoe de diverse vestingwerken in staat van verdediging kunnen worden 
gesteld. Gekopieerd door de 2e luit.ing. J.H. Mossel.
1831-1833 1 blad
Kopie

H320 Plan van de citadel te 's Hertogenbosch. Getekend door de 2e luit.ing. J.H. Mossel.
(ca.1830) 1 blad

H320a Plan van de citadel te 's Hertogenbosch. Getekend door de 2e luit.ing. J.H. Mossel.
1831-1833 1 blad
Kopie

H320b Plan van de citadel te 's Hertogenbosch. Getekend door de 2e luit.ing. J.H. Mossel.
(ca.1830) 1 blad
Kopie

H321 Drie plattegronden en profielen van het fort Orthen, zoals het zich thans (in 1833) 
bevindt en de aan te brengen veranderingen. Opgenomen en getekend door de 
onderadjudant, fortificatie-opzichter B. van den Abeelen.
1833 1 blad

H321a Drie plattegronden en profielen van het fort Orthen, zoals het zich thans (in 1833) 
bevindt en de aan te brengen veranderingen. Opgenomen en getekend door de 
onderadjudant, fortificatie-opzichter B. van den Abeelen.
1833 1 blad
Kopie

H322 Plattegrond en profieltekening van het fort Orthen, zoals het zal behoren te worden
ingericht. Opgenomen en getekend door de fortificatie- opz. B. van den Abeelen.
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1833 1 blad

H322a Schetstekening van het fort Orthen, zoals het zal behoren te worden ingericht. 
Plattegrond met één profieltekening. ?Op de omslag staat de titel: "Plan van het 
fort Orthen, zoals het in 1833 is ingericht" met verwijzing naar een machtiging dd. 2 
maart 1833.
. 1 blad

H323 Nieuw project van het fort Orthen. (1833)
1 blad

H324 Schetstekening van het fort Orthen zoals het zal behoren te worden ingericht, ten 
einde te voldoen aan de aanschrijving van de directeur dezer (d.i. de 4e) fortificatie-
directie dd. 18 februari 1833. Aangegeven wordt op welke wijze het fort in 1833 in 
staat van verdediging zal worden gebracht.
1833? 1 blad

H325 Plattegrond van de stad 's Hertogenbosch. Getekend door J.B. Drossaers. 
Gegraveerd door D. Veelwaard jr. Uitgegeven bij H. Valier & Zoon, 's 
Hertogenbosch.
z.j. 1 blad

H326 Plan van de vesting (zonder stratennet met de forten Isabella, St. Antonie en Orthen
alsmede de gebouwde eigendommen en beplantingen in de verboden kring 
gelegen.
1837 1 blad

H327 Ontwerp van stelsel van gemetselde defensieve barakken-kazernes achter de kelen,
de veldwerken, vormende een geretrancheerd kamp onder Vught. Getekend naar 
een door Z.K.H. de Kroonprins- Veldmaarschalk Willem geschetst ontwerp.
1839 1 blad

H328-H343 Situatieplannen van alle vestingwerken tussen fort Crèvecoeur aan de Maas en 
Boxtel tussen Cromvoirt en St. Michielsgestel. Getekend door de kapitein-ing. 
J.G.W. Merkes en door W. de Petit, kapitein van de generale staf. Gemerkt I
1839 19 bladen
1. Behoort tot een collectie van 15 plannen. Met aantekeningen en een opgave van gronden, 
betrokken bij het opwerpen van voormelde werken.? NB2. ?Behorende bij H340: Met de 
aantekening: "Opgemaakt op last van Zijne Doorluchtige Hoogheid de Luit.-Generaal Hertog van 
Saxe-Weimar".
H328 Situatieplan?
H329 Fort Willem bij Hintham. 1839 Gemerkt II.
H330 Project van het fort Hendrik. 1839 Gemerkt III.
H331 Fort Alexander als redoute. 1839 Gemerkt IV.
H332 Plan van de werken bij de brug te St. Michielsgestel. 1839 Gemerkt V.
H333 Plan van de werken te Halder voor de Haanwijkse brug. 1839 

Gemerkt
Niet raadpleegbaar
VI.

H334 Plan van de werken bij de barrière bij het Halsche Water. 1839 
Gemerkt VII.

H335 Grootschalig plan van de werken bij de barrière bij het Halsche 
Water. 1839 Gemerkt VIII.

H336 Extrakt uit het kadastrale plan van de gemeente Esch, aangevende 
de ingenomen gronden, verhakkingen, enz. voor het veldwerk no. IV 
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of verschansing van de Baarschotse brug. 1839 Gemerkt IX.
H337 Extrakt uit de kadastrale sectie-plannen van de gemeenten Esch, 

Vught en Haren, aangevende de voor de veldwerken no. I 
(Heesakker), II (Zetters-Heike) en III (Esch-brug) ingenomen 
gronden. 1839 Gemerkt X.

H337a Extrakt uit de kadastrale sectie-plannen van de gemeenten Esch, 
Vught en Haren, aangevende de voor de veldwerken no. I 
(Heesakker), II (Zetters-Heike) en III (Esch-brug) ingenomen 
gronden. 1839

H338 Schetstekening van de waterloop of rivier de Leij, gelegen in de 
gemeente Haren, waarbij gevoegd is de waterhoogte van de thans 
nog bestaande inundatie, en wel tot op heden, de 16e april 1839. 
1839 Gemerkt XI.

H339 Extrakt uit de kadastrale plannen van de gemeente Boxtel en van de 
gemeente Esch betreffende situatieplan van de redouten I (ten 
zuiden van het dorp Esch), II (ten noord-oosten van het Hondsven) 
en III Molenwijk, ten noord-westen van Boxtel). 1839 Gemerkt XII.

H340 Plannen van de vestingwerken in de omgeving van Boxtel, met een 
verzamelplan waarop de situatie van al die werken is aangegeven. 
Gemerkt XIII.

H341 Plan van de werken bij Helvoirt.Gemerkt XIV.
H342 Plan van de werken bij Cromvoirt. Gemerkt XV.
H343 Situatieplan van enige posten of redoutes nabij het dorp Esch (met 

een groot stuk terrein. 1839, 1 blad

H344 Situatieplan van het werk bij de Posthoorn nabij Helvoirt met terreintekening.
1839 1 blad

H345 Situatieplan en werk aan de Loverse brug (nabij Cromvoirt) en posten aan de Leij-
beek.
1839 1 blad

H346 Plan van de werken bij het Halsche Water en Halsche barrière.
1839 1 blad

H347 Lunette behorende tot de veldwerken van Hintham.
(1839) 1 blad

H348 Plan van de werken bij de brug te St. Michiels Gestel en bij de Haanwijkse brug.
1839 1 blad

H349 Situatieplan van de veldversterkingen bij Zettersheike en Heesakker (gemeente 
Esch.
1839 1 blad

H350 Situatieplan van het fort Alexander (tussen 's Hertogenbosch en Rosmalen).
z.j. 1 blad

H351 Fort Willem bij Hintham.
z.j. 1 blad

H352 Extrakt uit de kadastrale sectieplannen van de gemeente Rosmalen, aangevende de
voor de veldwerken ingenomen gronden en het fort Alexander.
1839 1 blad
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H353-H353b Ontwerp tot het herstellen van de post aan de Blaauwe Sluis, met het daarin 
bouwen van een bomvrij geblindeerd defensief wachthuis. Getekend door de 1e 
luit.ing. W.F.C. George.
1841 3 bladen
H353 1(1e blad) Ontwerp tot het herstellen van de post aan de Blaauwe 

Sluis, met het daarin bouwen van een bomvrij geblindeerd defensief 
wachthuis.

H353a 2(2e blad) Tekening van de te bouwen bekledingsmuren in de 
coupuren aan de einden van de courtine (plattegronden en een 
doorsnede).

H353b 3(3e blad) Ontwerp van een bomvrij geblindeerd defensief wachthuis
(plattegrond, drie? detailtekeningen en doorsneden).

H354 Situatieplan van het dorp Hintham en de forten Willem, Frederik Hendrik en 
Alexander met tussenliggende versterkingen en omliggend terrein.
1842 1 blad

H355 Plan van de onteigeningen voor de positie van Rosmalen en Hintham en de forten 
Willem, Frederik Hendrik en Alexander met tussenliggende versterkingen.
1842? 1 blad
Opgemaakt uit de kadastrale kaarten te 's Bosch 30 april 1842.

H356-H356b Project van het fort Alexander.
1842 3 bladen
H356 1(1e blad) Project van het fort Alexander.
H356a 2(2e blad) Profielen.
H356b 3(3e blad) Project van een blokhuis, dienende tevens tot keelsluiting 

van het fort Alexander.

H357 Op één blad: 1. Project van het fort Frederik Hendrik, benevens de gracht en dijk 
tussen dit fort Alexander. 2. Project van de redoute op de Tweebergse Strepen en 
naastgelegen? gracht.
1842 1 blad

H358 Tekening van de rechtervleugel van de legerplaats, verschanst kamp Koning Willem 
II, met aanduiding van de bestaande lunetten en epaulementen, mitsgaders? van 
de communicatieweg, traversen, keerkaden, duikers, enz. en de wegen die de 
legerplaats begrenzen of doorsnijden.
1845 1 blad

H359 Plan van vesting en stad 's Hertogenbosch met de forten St. Antonie en Isabella, 
alsmede omliggend terrein.
z.j. 1 blad

H360 Situatie-tekening van de post aan de Blaauwe Sluis, daarop zijn aangegeven enige 
stellingen van het geschut en ?de richtingen de hoofdschootslijnen van hetzelve?. 
Getekend door de sergeant A. Steenaart.
1851 1 blad

H361 Plan van de vesting 's Hertogenbosch, met de forten Isabelle en St. Anthonie te 
Orthen. Verbeterd in 1855 door de tekenaar A.A.J. Saurel.
1845 1 blad

H361a Plan van de vesting 's Bosch met stratennet en de forten Isabella, St. Antonie en 
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Orthen, alsmede het tussenliggende terrein. Vervaardigd bij het archief van de 
genie in 1856 door de tekenaar A.A.J. Saurel.
z.j.? 1 blad
Kopie

H362 Herstelling en wijze van een gedeelte van de aardewerken van het fort Isabelle. 
Getekend door de opz.v.fortif. J.H. Ouwerkerk.
1855 1 blad

H363 Ontwerp-plan ter verbetering van het fort Isabella. Getekend door de opz.v.fortif. 
J.H. Ouwerkerk.
1858 1 blad

H364 Plan van de verbeteringen van het fort Isabella en zes doorsneden. Getekend door 
de 2e luit.ing. K. Eland.
1859 1 blad

H364a Plan van de verbeteringen van het fort Isabella en zes doorsneden. Getekend door 
de 2e luit.ing. K. Eland.
1859 1 blad
Kopie

H364b Plattegronden, plannen, standgezichten en doorsneden van de verbetering van het 
fort Isabella. Getekend door de 2e luit.ing. K. Eland.
1859 1 blad

H364c Plattegronden, plannen, standgezichten en doorsneden van de verbetering van het 
fort Isabella. Getekend door de 2e luit.ing. K. Eland.
1859 1 blad
Kopie van H364B.

H364d Plattegronden, plannen, standgezichten en doorsneden van de verbetering van het 
fort Isabella.
1859 1 blad
Kopie van H364B en H364C.
1. Het 1e blad ontbreekt.
2. Voor goedgekeurd namens de Minister van Oorlog ondertekend: 's Hage, 31 december 1859 door 
de secretaris-generaal Jhr. F.A. Ridder van Rappard.

H365 Plan van het fort St. Anthonie in 1629 voorkomende in de beschrijving van de 
belegering van 's Hertogenbosch door de franse ingenieur Jeacques Prempart uit 
het jaar 1630.
1864 1 blad
Kopie

H366 Fort Willem met lunet op de weg van Rosmalen naar 's Bosch.
z.j. 1 blad

H368 Plan van de voormalige vesting 's Bosch, waarop aangegeven zijn: de rijksmilitaire 
gronden, gebouwen, enz. die aan het bestuur van de domeinen kunnen worden 
overgegeven en die welke? tot militaire doeleinden gereserveerd moeten worden.
1874 1 blad

H369 Plan van de voormalige vesting 's Bosch, waarop aangegeven zijn de rijksmilitaire 
gronden, gebouwen, enz. die aan het bestuur van domeinen worden overgegeven 
en die welke? tot militaire doeleinden gereserveerd blijven. Getekend door de 
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opz.v.fortif. C.H. Müller. Blad gemerkt B1'.
1876 1 blad

H369a Plan van de rijksmilitaire gronden, in en nabij de voormalige vesting 's 
Hertogenbosch, die bij de overgave aan het Ministerie van Financiën in 1876 door 
het Ministerie van Oorlog gereserveerd worden. Blad gemerkt B1".
1876 1 blad

H370 Verbetering van het fort Crèvecoeur (plan van het fort met plan van de bomvrije 
kazerne en plan van het bomvrije wachthuis alsmede één doorsnede) en het fort 
oostwaarts van Crèvecoeur (plan van het fort. Getekend door de 1e luit.ing. K.F. Bles
van Nouhuijs.
1877 1 blad
Behoort bij een serie plannen getiteld: Regeling en voltooiing van het vesting-stelsel Nieuw-
St.Andries-Heusden.

H371 Plan van de verbetering en uitbreiding van het fort aan de Blauwe Sluis (ander 
ontwerp als op H372 en H372A). ?Plan van het fort, plattegrond van de toren met 
één doorsnede, twee plattegronden en twee doorsneden van de remise met 
magazijn.? Getekend door Meijes.
1877 1 blad
Behoort bij een serie plannen getiteld:Regeling en voltooiing van het vesting-stelsel Nieuw-
St.Andries-Heusden.

H372-H372a Verbetering en uitbreiding van het verdedigingswerk aan de Blaauwe Sluis.
Getekend door Meijes.
1877
2 bladen
Behoort bij een serie plannen getiteld: Regeling en voltooiing van het vesting-stelsel Nieuw-
St.Andries-Heusden.
H372 1(1e blad) Plan van het werk.
H372a 2(2e blad) Plattegrond van de toren met één doorsnede.

H373 Plan met twee doorsneden ter verbetering en uitbreiding van het fort Nieuw-
St.Andries. Getekend door Meijes.
1877 1 blad
Behoort bij een serie plannen getiteld: Regeling en voltooiing van het vesting-stelsel Nieuw-
St.Andries-Heusden.

H374 Plan met twee doorsneden ter verbetering en uitbreiding van het fort Nieuw-
St.Andries. (Ander ontwerp als op H373.) Getekend door Meijes.
1877 1 blad
Behoort bij een serie plannen getiteld: Regeling en voltooiing van het vesting-stelsel Nieuw-
St.Andries-Heusden.

H375 Plan van het fort bij Maren met een plattegrond van de bomvrije kazerne en twee 
doorsneden. Getekend door de 1e luit.ing. K.F. Bles van Nouhuijs.
1877 1 blad
Behoort bij een serie plannen getiteld: Regeling en voltooiing van het vesting-stelsel Nieuw-
St.Andries-Heusden.

H378 Ontwerp-redoute bij het dorp Engelen, met omliggend terrein en aanduiding van 
de aan te brengen inundaties. Getekend door luit.-kolonel E.a. ing. P. Noot.
1858 1 blad

H383 Plan-tekening met doorsnede van de herstellingen en verbeteringen van een post 
aan de Blaauwe Sluis ten oosten van het fort Crevecoeur. Gekopieerd door de 
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kapitein-ing. Jhr. M. Snoeck. Voor "gezien en afgekeurd" getekend door de Minister 
van Oorlog Jhr. J.T. van Spengler.
1850 1 blad
Op de omslag staat vermeld: "Herbesteed te 's Bosch den 21 December 1850" en ondertekend door 
dezelfde officieren als op de ommezijde vermeld, alsmede door de aannemer J.S. Kaufmann en de 
borgen J. van Leeuwen en J. van Maaren.

H384 Tekening van het verdedigingswerk voor de Blaauwe Sluis en de te maken 
keeldekking. Getekend door de 2e luit.ing. K. Eland. 1860

1 blad

H405 Ontwerp wegens het bouwen van een nieuw fort voor het oude Crevecoeur.
1815 1 blad

H406 Op één blad: 1. Liniair plan aangevende de afscheiding van 's Rijks gronden en die 
van de particulieren om het fort Crevecoeur. 2. Liniair plan aangevende de 
afscheiding van 's Rijks gronden en die van de particulieren om het fort Nieuw-
St.Andries.
1828 1 blad

H407 Plan van het fort Crevecoeur, waarop is aangegeven op welke wijze het in staat van 
verdediging zou kunnen worden gebracht, alsmede het omliggende terrein. 
Getekend door de 2e luit.ing. J.H. Mossel.
1830 1 blad

H407a Plan van het fort Crèvecoeur waarop is aangegeven op welke wijze het in staat van 
verdediging zou kunnen worden gebracht, alsmede het omliggende terrein. 
Getekend door de 2e luit.ing. J.H. Mossel.
1831-1833 1 blad
Kopie

H407b Plan van het fort Crèvecoeur waarop is aangegeven op welke wijze het in staat van 
verdediging zou kunnen worden gebracht, alsmede het omliggende terrein. 
Getekend door de Rijksopzichter A.G. Drossaers.
1830 1 blad

H407c Plan van het fort Crevecoeur met omliggend terrein.
1839 1 blad

H408 Plan van het fort Crevecoeur, met verboden kring.
1837 9 bladen
Ontbreekt

H409-H409c Ontwerpen ter verbetering van de vestingwerken van het fort Crèvecoeur
1840-1841 5 bladen
H409 1(1e blad) Plan A. Ontwerp tot het opmaken van het fort Crevecoeur, 

het verbeteren van het flankement, het verleggen van de Empelse 
dijk in rechte strekkingen op het fort aan?, het graven een verkorting
van de Dieze, het afdammen van de Dieze en het maken een 
doorvaart en twee schut- en inundatiesluizen in het fort.

H409a 2(2e blad) Plan B.
H409b 3(3e blad) Plan C. Plattegrond, opgemeten opgemeten en 

gewaterpast.
H409c 4(4e blad) Profielen over de ontworpen fortificatiewerken en dijken 

(behoort bij de plans A en B). 5(5e blad) Plan D. Ontwerp van de 
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schut- en inundatiesluizen.

H410 Ontwerpplan tot wijziging en verbetering van het fort Crèvecoeur. Getekend door 
de opzichter van fort. J.H. Ouwerkerk.
1858 1 blad

H411 Plan tot wijziging en verbetering van het fort Crèvecoeur.
(1858) 1 blad

H412 Plan tot wijziging en verbetering van het fort Crèvecoeur en doorsneden. Op twee 
vellen ontbreken de doorsneden. Getekend door de opzichter van fortif. J.H. 
Ouwerkerk.
(ca.1858) 5 bladen

H413 Plan van het fort Crevecoeur met de naaste omgeving zuidelijk van de Maas. 
Gedateerd: 's Bosch, 15 oktober 1864 en voor gezien ?ondertekend door de 
kapitein-ing. G. Kuijper Hz. Getekend door A.A.J. Saurel.
1864? 1 blad

H414 Afbeelding van de schans Crevecoeur met directe omgeving. Koperdruk.
z.j. 1 blad
Niet raadpleegbaar

Heusden

HEUSDEN

H426 Tekening van de batterij aan de Pruimendijk te Doveren.
1839 1 blad
Niet raadpleegbaar

H427 Figuratieve schetstekening van de stad en vesting Heusden vóór de slechting van de
vestingwerken.
1842 1 blad

H428-H428a Plan van de geslechte vestingwerken van Heusden met omliggend terrein (plan A).
1841 12 bladen
H428 1(1e blad) Plan van de geslechte vestingwerken van Heusden met 

omliggend terrein (plan A).
H428a 2(2e t/m 12e blad) Doorsnede-tekeningen, de bladen zijn 

genummerd van I tot en met XI, behorende bij het front 1-2 (plan A).

H429 Ontwerp-plan plan B voor nieuwe vestingwerken om de stad Heusden, met een 
omliggend terrein.
1842 1 blad

H430-H430a Plan, waarop zijn aangegeven de oude, bestaande, vestingwerken op het Neder-
Hemertsch eiland met aanduiding van de waterpassing (plan C). Bij dit plan 
behoren nog: een terreintekening en drie plannen met doorsneden.
1842 5 bladen
H430 1(1e blad) Plan, waarop zijn aangegeven de oude, bestaande, 

vestingwerken op het Neder-Hemertsch eiland met aanduiding van 
de waterpassing (plan C).

H430a 2(2e blad) Terreintekening van het Neder- Hemertsch eiland. 3(3e, 4e
en 5e blad) Doorsneden behorende zowel tot plan C als tot plan D; 
zij zijn genummerd XII, XIII en XIV.
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H431 Project tot bevestiging van het Neder-Hemertsch eiland (plan D) (1e blad).
1842 4 bladen
Bij dit plan behoren nog drie bladen met doorsneden, die als bladen 3, 4 en 5 beschreven zijn op nr. 
H430A (zij behoren namelijk zowel tot plan D als tot plan C (nr.H430).

H432 Plan van delimitatie van de geslechte vestingwerken van Heusden van bijzondere 
eigendommen, gegrond op het delimitatieplan van 7 mei 1816.
1843 1 blad

H433 Onteigeningsplan van de in het jaar 1816 aan het domein overgegeven 
vestingwerken van Heusden.
1844 1 blad

H434 Uittreksel uit het plan van de geslechte vesting Heusden met de middelen welke 
men in haar tegenwoordige toestand ter verdediging zouden kunnen aanwenden.
1848 1 blad
Niet raadpleegbaar

H435 Tekening van een ontworpen lunet, aan te leggen op de Maasdijk nabij 
Hedikhuizen, ter plaatse genaamd het Heleind. Heusden en Neder-Hemertseiland.
1848 1 blad

H436 Heusden en Hemertseiland. Schetstekening van het terrein tussen Heusden-
Crevecoeur en 's Hertogenbosch.
1848 1 blad

H437 Plan van Heusden van stad en vesting met directe omgeving.
z.j. 1 blad

H438 Tekening van twee werken tot afsluiting van de linker toegang tot of van de linker 
vleugel van de stelling in het bovenland van Heusden. (De werken aan de 
Seglefsche wetering en de Bernsche Hoeven). Kopie - voorzien van de namen van 
de kapitein- ing. G.J. Keiser en de kolonel-inspecteur van de 2e fortif.-inspectie E. 
Mekern - op calqueer-linnen.
(1860) 1 blad

H439 Schetstekening van een geflankeerd verdedigingswerk achter de Seglefsche 
wetering.
1860 1 blad
Niet raadpleegbaar
Kopie

H440-H440a Plan van het werk, een constructieplan, plattegronden, doorsneden en 
bestektekening van het maken van een verdedigingswerk tegenover de Bernsche 
hoeven. Gedrukt te Utrecht.
1860 2 bladen
In tweevoud.
H440 ---

Niet raadpleegbaar
H440a ---

Niet raadpleegbaar

H441-H441a Plan van het werk, constructieplan, drie doorsneden en bestektekening van het 
maken van een verdedigingswerk achter de Doeversche sluis. Gedrukt te Utrecht.
1860 2 bladen
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In tweevoud.
H441 ---
H441a ---

H442-H442a Plattegrond van het werk, constructieplan en drie doorsneden en bestektekening 
van het maken van een verdedigingswerk achter de Elshoutschen dijk. Gedrukt te 
Utrecht.
1860 2 bladen
In tweevoud.
H442 ---
H442a ---

H443-H443a Plan van het werk, constructieplan twee doorsneden en bestektekening van het 
maken van een verdedigingswerk achter de Hedikhuizense sassluis. Gedrukt te 
Utrecht.
1860
In tweevoud.
H443 ---
H443a ---

H444a Plan van het werk, constructieplan voor de binnenkruinen van de borstweringen, 
plattegronden, doorsneden en bestektekening van het maken van een 
verdedigingswerk achter de Hoogen-Maasdijk bij Hedikhuizen. Gedrukt te Utrecht.
1860 1 blad

H445a Plan van het werk, alsmede twee doorsneden en bestektekening van het maken 
van een verdedigingswerk op de straatweg van Heusden naar Elshout. Gedrukt te 
Utrecht.
1860 1 blad

H446 Plan van de percelen en gedeelten van percelen gelegen binnen de verboden 
kringen van het verdedigingswerk te Doeveren en de batterij op de Pruimendijk.
1879 1 blad
Goedgekeurd: 's Gravenhage 9 januari 1880 door de Minister van Oorlog A.E. Reuther.

H447-H447a Situatieplan, palenplan, drie plattegronden, drie doorsneden, alsmede tekening 
betreffende de verlichtingsinstallatie en alarminrichting van de kazemat nabij 
Heusden. Gedrukt.
1937 2 bladen
In tweevoud.
H447 ---
H447a ---

Hoek van Holland

HOEK VAN HOLLAND

H448-H448b Ontwerp van een fort aan de rechter oever van de Nieuwe Maasmond.
1875 4 bladen
H448 1(1e blad) Plattegrond van het aardwerk met twee doorsneden.
H448a 2(2e blad) Plan van het fort.
H448b 3(3e en 4e blad) Diverse doorsneden.

H449 Verdediging van de Nieuwe Maasmond. Situatietekening, plan van de kustbatterij, 
plan van de onderbouw en een gewijzigd plan van de onderbouw, alsmede vier 
doorsneden.
1878 1 blad
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H450 Situatieplan, plan van het fort op de noordelijke oever van de Nieuwe Maasmond, 
fort met aanduiding van de velden van de koepels, funderingsput, grondboringen 
en een doorsnede. Getekend door de kapitein-ing. H.F.W. Becking en de 1e luit.ing. 
C.J. Snijders.
1880 1 blad

H451 Plan van het aardewerk. Het bouwen van een fort aan de Nieuwe Maasmond.
1882 1 blad

H451a Plan van het aardewerk. Het bouwen van een fort aan de Nieuwe Maasmond.
1882 1 blad

H452 Gepanserde infanteriegalerij op het fort aan de Nieuwe Maasmond.
z.j. 1 blad
Dit plan behoort bij een brief dd. 4 maart 1885.

H453-H453d Fort aan de Nieuwe Maasmond; Hoek van Holland.
1890 5 bladen
H453 1e blad in tweevoud (zie H453a)
H453 1(1e blad) Plan van het aardewerk.

Ontbreekt
H453a 1e blad (dubbele van H453).
H453b 2(2e blad) Plattegrond van het fort.
H453c 3(3e blad) Plan van de afwateringsvlakken.
H453d 4(4e blad) Gepantserde infanterie-galerij; plattegrond, standgezicht 

en doorsnede. 5(5e blad) Doorsneden.

H454 Situatieplan van het fort met toegangsweg, plan en drie doorsneden van de 
observatiekoepel.
1890 1 blad

H455 Ontwerp-fort op de zuidelijke oever van de Nieuwe Maasmond; Hoek van Holland.
z.j. 1 blad
Dit ontwerp behoort bij een brief dd. 30 augustus, echter zonder bijvoeging van het jaartal.

H456 Profielen over de zuidelijke gepanserde koepel van het fort aan de Hoek van 
Holland.
(20e eeuw) 1 blad

H457 Ontwerp voor mitrailleurstanden in het glacis van het fort aan de Hoek van Holland.
1911 1 blad

H458-H458a Schetsontwerp van een kustbatterij aan de Hoek van Holland.
1911 2 bladen
H458 1(1e blad) Situatieplan, waarop voorkomen de ontworpen 

kustbatterij in de duinen.
H458a 2(2e blad) Plan van de batterij met drie doorsneden.

H459 Schetsontwerp van een koepelfort aan de Hoek van Holland.
1912 1 blad

Hollandse Waterlinie (Nieuwe-)

HOLLANDSE WATERLINIE (NIEUWE-)

H460 Plan van het voltooien van de batterij onder Pouderoijen.
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1883 1 blad

H461 Plan van de batterij onder Pouderoijen. Getekend door de opzichter van 
fortificatiën P.T. (van de Wetering bijgenaamd) de Rooij.
1887 1 blad

H461a Batterij onder Pouderoijen. (ca.1887-1890)
1 blad

H462-H462e Fort bij Giessen.
1881 7 bladen
H462 1(1e blad) Plan van het aardewerk.
H462a 2(1e blad) Plan van het aardewerk.

Niet raadpleegbaar
Kopie van H462.

H462b 3(2e blad) Gewijzigd aardewerk.
H462c 4(2e blad) Gewijzigd aardewerk.

Kopie van H462A.
H462d 5(3e blad) Drie plattegronden en fundering. 6(4e blad) Vooraanzicht, 

een plattegrond. 7(5e blad) Drie plattegronden. 8(6e blad) Twee 
plattegronden, standgezichten, doorsneden van een van de 
gebouwen en de loods. 9(7e blad) Drie plattegronden van bruggen 
en wachterswoning.
Niet raadpleegbaar

H462e 10(3e blad) Drie plattegronden en fundering. 11(4e blad) 
Vooraanzicht, een plattegrond.
12(5e blad) Drie plattegronden. 13(6e blad) Twee plattegronden, standgezichten, 
zijaanzicht en vier doorsneden van een van de gebouwen en de loods. 14(7e blad) 
Drie plattegronden van bruggen en wachterswoning. Kopieën van H462D.

H463 Plan van het fort bij Giessen.
(ca.1885-1890) 1 blad

H465 Tekening van de redoute, batterij, enz. op te werpen bezijde- en op de grote weg 
van de 1e klasse nr.3 nabij de tol nr.1 in het land van Altena.
1847 1 blad

H466 Plan van de situatie bij de 1e barrière op de straatweg van Sleeuwijk naar Breda, 
waarop een ontwerp voor het fort aan de Uppelse dijk tussen Werkendam en 
Almkerk.
1846 1 blad

H467-H467b Fort bij de Uppelse dijk (ten zuid-oosten van Werkendam halverwege Almkerk).
1881 3 bladen
H467 1(1e blad) Plan van het aardewerk, waarop is aangebracht de 

wijziging wegens bewapening met stalen vuurmonden en het 
verbeteren van de gezichtsdekking.

H467b 2(2e en 3e blad) Plattegronden, doorsneden.

H468 Plan van het fort bij de Uppelse dijk (ten zuid-oosten van Werkendam, halverwege 
Almkerk).
(ca.1885-1890) 1 blad

H469 Plan van de dijkpost aan de Bakkerskil, geprojecteerd 1816 (zuid-oostelijk van 
Werkendam).
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1816? 1 blad

H470 Ongetiteld plan van de dijkpost aan de Bakkerskil ten zuid-oosten van Werkendam.
1816 1 blad

H470a Ongetiteld plan van de dijkpost aan de Bakkerskil ten zuid-oosten van Werkendam.
1816 1 blad
Kopie

H471 Ontwerp tot sluiting van het acces over de Schinkeldijk naar de Merwede (aan de 
Bakkerskil ten zuid-oosten van Werkendam). Getekend door de 2e luit.ing. W. 
George.
(19e eeuw) 1 blad

H472-H472b Ontwerpen voor een gekazematteerde dijkpost aan de Bakkerskil ten zuid-oosten 
van Werkendam. Getekend door luit.ing. R.C. Appelius.
1825 4 bladen
1. Bijlage 1: Een korte memorie getiteld:"de post aan de Bakkerskil en de kade in het land van Altenä.
2. Bijlage 2: Aanbiedingsschrijven van de kolonel-directeur van de 1e directie van fortif. M.A. Snoeck 
dd. Delft, 22 december 1825 aan de inspecteur-generaal van de fortificatiën, waarbij ingezonden 
worden de plannen, alsmede een "korte memorie" met begroting van kosten, ondertekend 
Gorinchem, 17 maart 1825 door de luit.-kolonel-ing. H. Camerlingh.
3. Bijlage 3: Een "Opgave wegens de gelden" welke voor voltooiing van de bedoelde werken 
benodigd zijn, ondertekend Gorinchem 29 oktober 1825 door de luit.-kolonel-ing. H. Camerlingh.
H472 1(1e blad) Situatieplan van het terrein oostelijk van de Bakkerskil en 

de inundatiesluis.
H472a 2(2e blad) Plan van de dijkpost met de achtergelegen sluis, 

funderingsplan, alsmede twee plattegronden van het metselwerk. 
3(3e blad) Drie standgezichten en twee doorsneden.

H472b 4(4e blad) Plan van de project dijk-post aan de Bakkers-kille met de 
dammen die tot het droogmaken van de put zullen behoren te 
worden aangelegd.

H473 Ontwerp van een dijkpost, aan te leggen op de dijk aan de Bakkers-Kille tot dekking
van de zich aldaar bevindende inundatiesluis.
1832 1 blad

H474 Plan en profielen voorstellende de situatie van de inundatiesluis, met bijliggende 
batterij, in de Noord-Schenkeldijk aan de Bakkerskil (ten zuid-oosten van 
Werkendam). Getekend door de 2e luit.ing. L.C. van Kerkwijk.
1847 1 blad

H475-H475b Tekening van het verdedigingswerk aan de Bakkerskil bij de Papsluis (ten zuid-
oosten van Werkendam).
1880 2 bladen
H475 1(1e blad) Plan van het verdedigingswerk met zeven doorsneden.
H475b 2(2e blad) Plattegronden, plannen en doorsneden van: het bomvrije 

gebouw, de wachterswoning en de brug.

H475d Plattegronden, plannen en doorsneden van het bomvrije gebouw, de 
wachterswoning en de brug van het verdedigingswerk aan de Bakkerskil bij de 
Papsluis (ten zuid-oosten van Werkendam).
1880 1 blad
Kopie

H476 Plan van het fort aan de Bakkerskil (ten zuid- oosten van Werkendam).
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(ca.1885-1890) 1 blad

H477-H477b2 Fort Steurgat (ten zuid-westen van Werkendam aan de Nieuwe Merwede).
1882 4 bladen
In tweevoud.
H477 1(1e blad) Plattegrond van het aardewerk, alsmede vijf doorsneden.

H477b-H477b2
2(2e, 3e en 4e blad) Plattegronden, standgezichten, doorsneden van 
een van de gebouwen, de bergloods en de wachterswoning.
H477b 2e blad
H477b1 3e blad
H477b2 4e blad

H478 Plan van het fort bij het Steurgat (ten zuid- westen van Werkendam aan de Nieuwe 
Merwede).
(ca.1885-1890) 1 blad

H479 Batterij onder Brakel.
(ca.1884-1890) 1 blad

H480 Schets van het voltooide aardewerk van de batterij onder Brakel.
1884 1 blad

H481 Plan van de batterij onder Brakel.
(ca.1885-1890) 1 blad

H482-H482a Tekening van de redoute en lunet, op te werpen op- en bezijde? van de Noorder 
Waaldijk even boven de Herwijnse uitwateringssluis (bij Vuren).
1844 2 bladen
H482 1(1e blad) Plan van de redoute en lunet.
H482a 2(2e blad) Doorsnedetekeningen.

H483 Redoute en lunet bij Vuren. Getekend op het bureau van de genie van het Ministerie
van Oorlog in 1857 door A.A.J. Saurel. ?Voor gezien geparafeerd: W.?
1857? 1 blad

H484 Fort Vuren.
1879-1880 5 bladen
Bevat:
1. Situatieplan.
2. Contrescarpgalerij: plan van de houten fundering.
3. Contrescarpgalerij: plattegrond.
4. Contrescarpgalerij: vier standgezichten en een doorsnede.
5. Contrescarpgalerij: plan van de afwateringsvlakken.

H484a Fort Vuren.
1879-1880 5 bladen
Kopie
Bevat:
1. Situatieplan.
2. Contrescarpgalerij: plan van de houten fundering.
3. Contrescarpgalerij: plattegrond.
4. Contrescarpgalerij: vier standgezichten en een doorsnede.
5. Contrescarpgalerij: plan van de afwateringsvlakken.

H485 Plan van het fort Vuren.
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(ca.1885-1890) 1 blad

H486 Situatieplan, plan van het zanddepôt, plan van het emplacement in oorlogstijd voor
tussenbatterij no.9 achter de Zuider-Lingedijk (ofwel: "batterij aan de Nieuwe 
Lingedijk" bij de Broekse sluis tegenover Kedicham.
1901 1 blad

H487 Situatieplan, plan van het emplacement, voor tussenbatterij no.6 achter de Nieuwe 
Zuider- Lingedijk (aan de Broekse sluis tegenover Kedichem).
1901 1 blad

H487a Situatieplan, plan van het emplacement, voor tussenbatterij no.6 achter de Nieuwe 
Zuider- Lingedijk (aan de Broekse sluis tegenover Kedichem).
1901 1 blad
Ontbreekt
Kopie

H488 Situatieplan, plan van het verdedigingswerk en schetsontwerp van een 
verdedigingswerk ten zuiden van de Zuider-Lingedijk bij Acquoi.
1871 1 blad

H489 Plan van de stad Asperen waarop aangegeven de plaatsen waar batterijen dienen 
aangelegd te worden.
1831-1840 1 blad

H490 Situatieplan van de Noorder- en Zuider- Batterijen bij Asperen met voorliggend 
terrein.
(1810-1813) 1 blad

H491 Situatieplan van de Noorder- en Zuider- Batterijen bij Asperen met voorliggend 
terrein.
(1810-1813) 1 blad

H491a Plan van de Noorder- en Zuider-Batterijen van de dijkpost te Asperen met de 
situatie van het daarbij gelegen terrein.
z.j. 1 blad

H492 Plan van de Noorder- en Zuider-Batterijen te Asperen.
z.j. 1 blad

H493 De posten Castor en Pollux boven Asperen, (Noorder- en Zuider-batterijen. Post te 
Dalem buiten en voor de vesting Gorinchem, dijkpost van het Spoel beneden 
Culemborg.
z.j. 1 blad

H494-H494a Tekening van de redoute en wapenplaats, op te werpen op de Lingedijken nabij en 
boven Asperen.
1845 1 blad
Op de achterzijde wordt nog vermeld: voor duplicaat geregistreerd te 's Gravenhage 18 februari 1845 
en ondertekend door de ontvanger J. Keller.
H494 1(1e blad) Plan van de redoute en wapenplaats.
H494a 2(2e blad) Enige doorsnedetekeningen.

H495-H495b Plan van de Stelling bij Asperen. Getekend door de 1e luit.ing. G.Z.P. Marcella. Kopie 
door de kap.ing. H. Welsink?
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1861 2 bladen
H495 1(1e blad) Plan van de redoute en de wapenplaats met naaste 

omgeving.
H495a 2(1e blad) Kopie.
H495b 3(2e blad) Een achttal doorsneden.

H496-H496b Verdedigingswerk bij de Nieuwe Steeg te Asperen.
1881 7 bladen
H496 1(1e blad) Plan van het verdedigingswerk.
H496a 2(1e blad) Kopie.
H496b 3(2e blad) Plattegronden, doorsneden van een van de gebouwen. 

4(3e blad) Fornuis. 5(4e blad) Een plan van de 
fundering,plattegronden. 6(5e blad) Funderingsplannen van twee 
gebouwen. 7(6e blad) Plattegronden, doorsneden van de 
wachterswoning en de houten loods. 8(7e blad) Plattegronden, 
doorsneden van de brug en de hoofdwal.

H497-H497b3 Tekening van het verdedigingswerk bij Asperen.
1881 4 bladen
H497 1(1e blad) Situatie en plattegrond.
H497b1 2(2e blad) Plattegronden en standgezichten van een bergloods, een 

brug en een van de gebouwen.
H497b2 3(3e blad) Zes plattegronden van de toren en een van de gebouwen.
H497b3 4(4e blad) Een standgezicht en zeventien doorsneden betreffende 

toren en gebouw.

H498 Plan van verdedigingswerk en wapenplaats bij Asperen.
(ca.1885-1890) 1 blad

H499 Plan van het fort aan de Nieuwe Steeg bij Asperen.
(ca.1885-1890) 1 blad

H501 Plan van het fort bij de Nieuwe Steeg bij Asperen. Gekopieerd door de 1e luit.ing. C. 
Lankhout.
1889 1 blad

H502 Plan van de batterij, situatieplan, tekening van de barrière en twee doorsneden van 
emplacement voor tussenbatterij nr.5 achter de Meerdijk bij Asperen.
1898 1 blad

H502a Kopie. (1898)
Ontbreekt

H504 Plan van de batterij op de spoorweg Dordrecht- Elst nabij den Diefdijk oostelijk van 
Leerdam.
1884 1 blad

H504a Kopie. (1884)

H505 Plan van het verdedigingswerk in een spoorweg aan de Diefdijk oostelijk van 
Leerdam.
(ca.1885-1890)
1
blad
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H506 Plan van het aardewerk voor het uitvoeren van verbeteringen van onderge-schikt 
belang aan het werk op de spoorweg bij de Diefdijk en het fort aan de Nieuwe 
Steeg.
1885 1 blad

H507 Plan van het aardewerk voor het uitvoeren van verbeteringen aan het werk op de 
spoorweg bij de Diefdijk en het fort aan de Nieuwe Steeg.
1885 1 blad

H508 Plan van het gehele werk alsmede drie plattegronden, drie standgezichten en zes 
doorsneden van drie gebouwen van het werk op de spoorweg bij de Diefdijk ten 
oosten van Leerdam.
1887 1 blad

H509 Plan van het werk op de spoorweg bij de Diefdijk ten oosten van Leerdam. 
Gekopieerd door de 1e luit.ing. C. Lankhout.
1889 1 blad

H510 Tussenbatterij nr.2 achter de Diefdijk (oostelijk van Leerdam) en tussenbatterij nr.6 
achter de Nieuwe Zuider-Lingedijk (aan de Broekse sluis tegenover Kedichem). 
Tussenbatterij nr.2 (aardewerk en fundament voor gedekt onderkomen): 
situatieplan, plan van de batterij en een plattegrond voor een onderkomen. 
Tussenbatterij nr.6 (gedekt onderkomen): plan van het zuidwestelijk deel van de 
batterij, plattegrond en doorsneden (één met standgezicht) voor een onderkomen.
z.j. 1 blad

H511 Kazematten aan de Diefdijk ten oosten van Leerdam.
1937 4 bladen
Bevat:
1. Kazemat Diefdijk Zuid: situatieplan, plattegrond, aanzicht keelzijde en doorsneden.
2. Kazemat Diefdijk Zuid: zes doorsneden.
3. Kazemat Diefdijk Noord: situatieplan, plattegrond, aanzicht schietgatzijde en doorsnede.
4. Kazemat Diefdijk Noord: zes doorsneden.

H512 Plan van de situatie aan het Spoel (oostelijk van Everdingen), aantonende de 
plaatsen van vier afleidings- en militaire-inundatiesluizen in de Zuider-Lekdijk 
beneden Culemborg.
(1815-1816) 1 blad

H517 Plan van de situatie en de plaatsing van de te bouwen inundatiesluis in de Zuider 
Lekdijk aan het Spoel beneden Culemborg.
(1815-1816) 1 blad

H518 Plan en doorsneden van de post aan het Spoel ten oosten van Everdingen. 
Getekend door de 2e luit.ing. H. van Assendelft de Coningh.
1849 1 blad

H518a Kopie. (1849)

H519a-H519c Tekening van het verdedigingswerk aan het Spoel (oostelijk van Everdingen.
1882 3 bladen
Kopie
H519a 1(1e blad) Plan van het fort in 1879.
H519c 2(2e en 3e blad) Een aantal plattegronden, doorsneden enz.



4.OPV Oorlog / Plans Vestingen 353

Niet raadpleegbaar

H520 Plan van het fort van de voltooiing en de verbetering van de Stelling van Everdingen
betreffende het verdedigingswerk aan het Spoel in 1881.
1882 1 blad

H520a Kopie. (1882)

H521 Plan van het verdedigingswerk aan het Spoel (aan de Lek, oostelijk van Everdingen).
(ca.1885-1890) 1 blad

H522a Plan van de voltooiing en verbetering van de Stelling en Fort van Everdingen.
Kopie.
1881-1882
1 blad

H523 Plan van het fort Everdingen.
(ca.1885-1890) 1 blad

H524 Plan van het fort Everdingen.
(ca.1885-1890) 1 blad

H525 Situatieplan, plan van de batterij e. aan de Zuider-Lekdijk, alsmede plattegrond, 
twee doorsneden en een detailtekening van een gedekt onderkomen.
1907 1 blad

H526-H526c Plan van het fort, daar te stellen op een bij het verenigingspunt van de Lek- en 
Diefdijken (bij Everdingen).
1845 4 bladen
H526 1(1e blad) Plan van het fort.
H526a 2(2e blad) Profielen.
H526b 3(3e blad) Plannen en profielen van de duikers te bouwen in het aan 

te leggen fort.
H526c 4(4e blad) Overzicht van het kommandement van de toren.

H527-H527a Fort op het verenigingspunt van de Zuider Leck- en Diefdijken, bij Everdingen. 
Getekend door de 2e luit.ing. L.C. van Kerkwijk.
1846 2 bladen
H527 1(1e blad) Plan van het fort met naaste omgeving.
H527a 2(2e blad) Profielen van het fort op het verenigingspunt van de 

Zuider Leck- en Diefdijken.

H528 Kaart van het gedeelte van de Zuider-Lekdijk tussen Culemborg en Everdingen met 
de aangrenzende landerijen en hun hoogten in vergelijking met het A.P. en met 
betrekking tot een te stellen inundatie bij verschillende peilhoogten.
z.j. 1 blad

H529 Plan van het geprojecteerde fort boven het dorp Honswijk aan de Leck in de Linie 
van Utrecht.
1817 1 blad

H530 Tekening van een gedeelte van de Lekdijk met het daarnaast liggende terrein boven
het dorp Hondswijk en het te bouwen fort.
z.j. 1 blad
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H531 Tekening van een gedeelte van de Lekdijk met het daarnaast liggende terrein boven
het dorp Hondswijk aan de rivier de Lek en het te bouwen fort.
z.j. 1 blad

H531a Kopie. (z.j.)

H532 Profielen van die gedeelten van de aardewerken te Hondswijk en de ondergronden,
waar verzakkingen hebben plaatsgehad of waar zich bijzondere werkingen in de 
opgeworpen aardmassa's voordoen, opgemaakt uit een reeks van daartoe verrichte
grondboringen.
(ca.1840) 2 bladen

H533-H533c Plan van het fort Willem II nabij Honswijk met de, ingevolge aanschrijving van het 
Departement van Oorlog van april 1845 aan de waterkeringen te brengen 
wijzigingen.
z.j. 4 bladen
H533 1(1e blad) Plan van het fort Willem II nabij Honswijk met de, 

ingevolge aanschrijving van het Departement van Oorlog van april 
1845 aan de waterkeringen te brengen wijzigingen.

H533a 2(2e blad) Aan te leggen aarden lunette.
H533b 3(3e blad) Dijk, aan te leggen ten westen van het nabij Hondswijk te 

bouwen fort.
H533c 4(4e blad) Profielen en de buitendijkse borstweringen van het fort te

Honswijk.

H534-H534b Tekening van het fort bij Honswijck.
1850 1 blad
H534 1(1e blad) Titel als boven. Plan van het fort.
H534a 2(2e blad) Doorsneden over het fort bij Honswijck.
H534b 3(3e blad) Tekening van de lunet van het fort bij Honswijck.

H535 Plan met doorsnede van een ontwerp voor een dijkpost te Honswijk.
z.j. 1 blad

H536 Schets van het fort te Honswijk, waarop zijn aangegeven de door de wachter 
gebruikte rijksmilitaire grond.
1871 1 blad

H537-H537a Het voltooien van het verdedigingswerk bij de Korten Uitweg in de Stelling van 
Honswijk (noordelijk van het fort).
1877 2 bladen
H537 1(1e blad) Plan van het verdedigingswerk met acht doorsneden.
H537a 2(2e blad) Getrokken ijzeren remise; plaatijzeren remise.

H538 Plan van het verdedigingswerk met drie doorsneden en een opgave van 
grondboringen betreffende het voltooien van het verdedigingswerk bij de Korten 
Uitweg in de Stelling van Honswijk (noordelijk van het fort).
1877 1 blad

H539 Kopie. (1877)

H539a Kopie. (1877)
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H540 Plan van het fort bij Honswijk. Gekopieerd door P.A. Rijlink.
1878 1 blad

H541-H541b Verbetering van het fort bij Honswijk.
1878 7 bladen
Het 1e blad is niet verschenen en de 9e en 10e bladen ontbreken.
H541 1(3e blad) Drie plannen en een doorsneden. 2(4e blad) Twee 

plattegronden, vijf standgezichten en tien doorsneden. 3(5e blad) 
Plan van de afwateringsvlakken en gronddekkingsplan.
Niet raadpleegbaar

H541a 4(2e blad) Negentien doorsneden. 5(6e blad) Plan van de houten 
fundering van de poterne en de duiker.
Niet raadpleegbaar

H541b 6(7e blad) Doorsneden en standgezichten. 7(8e blad) Plattegronden, 
doorsneden, alsmede opgave van grondboringen.
Niet raadpleegbaar

H543 Plan van het verdedigingswerk bij de Korten Uitweg bij Honswijk. Getekend door 
A.L. Horstmann.
1879 1 blad

H544 Plan van het fort Honswijk met de lunet. (ca.1885-1890)
1 blad

H545 Borstwering voor infanterie in bastion I te fort Honswijk.
1889 1 blad

H546 Plan van het lunet bij Honswijk.
1878-1883 1 blad

H547 Situatieplannen; alsmede twee plattegronden en drie doorsneden en 
standgezichten van een tweetal gebouwen voor schuilplaatsen in de gedekte 
gemeenschapsweg in de Stelling van Honswijk.
1902 1 blad

H547a Kopie. (1902)

H548 Situatieplan; alsmede één plattegrond en twee doorsneden (waarvan één met 
standgezicht) van twee andere gebouwen voor schuilplaatsen in de gedekte 
gemeenschapsweg in de Stelling van Honswijk.
1903 1 blad

H548a Kopie. (1903)

H549 Situatieplan, plattegrond, doorsneden en een tekening van grondboringen van het 
maken van een batterij aan de Noorder-Lekdijk tussen Honswijk en Vreeswijk, als 
verbetering van ondergeschikt belang aan werken in de Nieuwe Hollandse 
Waterlinie.
1908 1 blad

H550-H550c Ontwerp tot verdediging van de toegangen over de beide Lek-dijken.
1839 4 bladen
H550 1(1e blad) Ontwerpen en situatie van de forten Honswijk op de 

rechter-Lekdijk en op het verenigingspunt van de linker- Lekdijk met 
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Diefdijk met bijbehorende posten (batterijen).
H550a 2(2e blad) Ontwerp van een fort met bomvrije batterijen, te bouwen 

op de linker Lek-dijk aan het begin van de Dief-dijk; plattegrond en 
doorsnede.

H550b 3(3e blad) Ontwerp en situatie van het fort Honswijk op de rechter-
Lekdijk en van het fort op het verenigingspunt van de linker-Lekdijk 
met Diefdijk.

H550c 4(4e blad) Profielen, behorende tot het ontwerp, alsmede 
doorsneden van de te bouwen toren. Getekend door de 2e luit.ing. 
W.C.B. van de Polder.

H551 Batterij bij de Waalse Wetering (tussen het Waal en Schalkwijk). Getekend door P.A. 
Frijlink.
1877 1 blad

H552 Batterij bij de Waalse Wetering (tussen het Waal en Schalkwijk).
1878 1 blad

H553 Batterij aan de Waalse Wetering (tussen het Waal en Schalkwijk).
z.j. 1 blad

H554 Werk aan de Waalse Wetering (tussen het Waal en Schalkwijk.
(ca.1885-1890) 1 blad

H555 Plan van het werk aan de Waalse Wetering (tussen het Waal en Schalkwijk).
1900 1 blad

H555a Kopie. (1900)

H562 Plan van een ontwerp voor vestingwerken ten oosten van het dorp Vreeswijk aan 
de Lek.
1817 1 blad

H562a Project ter bevestiging van de positie boven het dorp Vreeswijk.
1817 1 blad

H562b Plan van het geprojecteerde fort voor het dorp Vreeswijk aan de Vaart, in de Linie 
van Utrecht.
1817 1 blad

H563 Ontwerp-plan en doorsneden voor een dijkpost te Vreeswijk.
z.j. 1 blad

H564 Schets van het verdedigingswerk bij Vreeswijk, waarop zijn aangegeven de door de 
wachter gebruikte rijksmilitaire gronden.
1871 1 blad

H565 Plan van het fort bij Vreeswijk. Gekopieerd door P.A. (F]Rijlink.
1878 1 blad

H565a Plan van het fort bij Vreeswijk met naaste omgeving. Getekend door A.L. 
Horstmann.
1879 1 blad
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H566 Situatieplannen, een plattegrond van de damsluis, een standgezicht met doorsnede
van de inundatiekade bij "de Wiers" ten noorden van Vreeswijk.
1884 1 blad

H566a Kopie. (1884)

H567 Plan van het fort over de weg van Jutphaas naar Heemstede in de Linie van Utrecht.
1819-1820 1 blad

H567a Plan van het fort over de weg van Jutphaas naar Heemstede in de Linie van Utrecht.
Voor copie conform ondertekend door de luit.ing. W. Offerhaus.?
1819 1 blad
Naar een origineel dat ondertekend was door de inspecteur-generaal van de fortificatiën 
Kraijenhoff.

H567b Plan van het te maken fort over de weg van Jutphaas naar Heemstede in de Linie 
van Utrecht met aangegeven de plaats waar de ruïne van het kasteel Plettenberg.
(ca.1819) 1 blad
Kopie

H567c Kopie. (1819)

H568 Fort over de weg van Jutphaas naar Heemstede in de Linie van Utrecht.
z.j. 1 blad

H569 Plan van de limitering en beplanting van het fort te Jutphaas.
1830 1 blad
Met bijlage: "Bepaling van de limiet van het fort te Jutphaas", ondertekend: september 1830 door 
voornoemde luitenant Lexau Rijsterborch.

H570 Tekening van het fort bij Jutphaas, zoals het zal moeten opgewerkt worden met 
aanwijzing van de nieuw aan te leggen Macadamswegen en het gemetselde reduit 
met de bruggen.
1846 1 blad

H570a Kopie. (1846)

H571 Schets van het fort bij Jutphaas, waarop zijn aangegeven de door de wachter 
gebruikte rijksmilitaire gronden.
1871 1 blad

H572 Plan van het fort bij Jutphaas.
(ca.1880) 1 blad

H573 Plan van het fort te Jutphaas.
(ca.1885-1890) 1 blad

H574 Fort bij Jutphaas.
z.j. 1 blad

H575 Plan van het aardewerk met twee doorsneden ter verbetering van de batterijen aan 
de Overeindse weg ten oosten van Jutphaas voorbij het fort.
1879 1 blad
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H576 Plan van het aardewerk ter verbetering van de batterijen aan de 
Overeindschenweg, ten oosten van Jutphaas, voorbij het fort.
1879 1 blad

H577 Tekening van batterijen aan de Overeindschen weg ten oosten van Jutphaas, 
voorbij het fort.
z.j. 1 blad

H580 Ontworpen stelling vóór de lunetten op de Houtense vlakte. Verdedigingswerk I te 
Oud-Wulven (bij het Hemeltje).?
1865 2 bladen uit een serie van 7 bladen?
Bevat:
2. Plan van het verdedigingswerk, plattegrond en vijf doorsneden.?
3. I. Plattegrond van het bomvrij reduit en vijf doorsneden.
4-5.II. zie nr. H584.
6-7.III. zie nr. H595.

H581 Plan van het fort. Het maken van een fort bij het Hemeltje ten zuid-oosten van 
Utrecht, nabij Oud-Wulven.
1877 1 blad

H582 Plan van het maken van een fort bij het Hemeltje ten zuid-oosten van Utrecht, nabij
Oud-Wulven. Gekopieerd door A.L. Horstmann.
1877 1 blad

H583 Plan van het fort bij het Hemeltje, ten zuid- oosten van Utrecht nabij Oud-Wulven.
1879 1 blad

H584 Ontworpen stelling vóór de lunetten op de Houtense vlakte.
z.j. 2 bladen uit een serie van 7 bladen?
1e blad ontbreekt.
?Vechten In 2 bladen, nl. de 4e en 5e bladen uit de serie van 7 bladen, hierboven vermeld.? Behoort 
bij H580.
4. II. Plan van het verdedigingswerk.
5. Plattegrond van het bomvrij reduit.

H585-H585b Verbetering van het fort bij Vechten in de Utrechtse Linie. Gedrukt. Litho van J. Bos 
Wz., Utrecht.
1867 3 bladen
H585 1(1e blad) Plan van voornoemd fort met één doorsnedetekening.
H585a 2(2e blad) Plannen en doorsneden van de kanonkazemat, de 

reversbatterij, het kanonschietgat, afwateringsvlakken, enz.
H585b 3(3e blad) Plannen, standgezichten en doorsneden van de 

wachterswoning en andere gebouwen.

H586-H586a Verbetering van de Utrechtse Linie. Reduit, keelsluiting, enz. bij het fort op de 
Houtense vlakte bij Vechten. Gedrukt bij de steendrukkerij "de Industrie" te Utrecht.
1868 2 bladen
H586 1(1e blad) Plan van het fort, van het metselwerk - de bovenbatterij 

met drie doorsneden.
H586a 2(2e blad) Plannen van: geweerschietgaten, afwateringsvlakken en 

fundamenten, de bruggen over de keelgracht, een toegangspoterne 
met wachtvertrek, de doorgang met profielmuren.

H587-H587b Fort bij Vechten.
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1870 6 bladen
H587 1(1e blad) Plan van het fort met doorsnede.
H587b 3(2e blad) Twee plannen van twee gebouwen alsmede vijf 

doorsneden.? 4(3e blad) Drie plannen van het fundament van een 
van de kazematten en van de afwateringsvlakken. 5(4e blad) 
Plannen van de flankbatterij en van de afwateringsvlakken. 6(5e 
blad) Reduit: plan van het metselwerk en bovenbatterij, 
afwateringsvlakken en fundamenten. 7(6e blad) Plannen van de 
toegangspoterne met brug, de profielmuren in het keelglacis, de 
afwateringsvlakken. z.j.

H587a-H587c Kopieën. (1870)
H587a ---
H587c ---

H588 Schets van het fort bij Vechten, waarop zijn aangegeven de door de wachter 
gebruikte rijksmilitaire gronden.
1871 1 blad

H589 Plan van het fort bij Vechten. Getekend door A.L. Horstmann.
1879 1 blad

H590 Plan van de aan het fort bij Vechten aan te brengen verbeteringen.
1879 1 blad

H591-H591b Fort bij Vechten.
1881 4 bladen
H591 1(1e blad) Plan van het fort.
H591a 2(1e blad) Kopie.
H591b 3(2e blad) Plattegronden, een standgezicht en doorsneden van de 

bomvrije kazerne. 4(3e blad) Plattegronden, standgezichten en 
doorsneden van drie betonnen gebouwen. 5(4e blad) Plattegronden 
en doorsneden betreffende wijzigingen van bestaande gebouwen, 
de brug, het wachtgebouw, een logement, borstweringmuur. z.j.

H592 Plan van het fort bij Vechten.
(ca.1885-1890) 1 blad

H593 Tegenwoordige toestand van het fort Vechten.
1891 1 blad

H594 Fort bij Vechten.
z.j. 1 blad

H595 Ontworpen stelling vóór de lunetten op de Houtense vlakte.
1865? 2 bladen uit een serie van 7 bladen?
1e blad ontbreekt. Zie voor de overige bladen H580 en H584.
Verdedigingswerk III bij Rijnauwen (in 2 bladen, nl. de 6e en 7e bladen uit de serie van 7 bladen, 
hierboven vermeld).
6. III. Plan van het verdedigingswerk.
7. Plattegrond van het bomvrij reduit.

H596 Plan, plattegronden en doorsneden van de verbetering van het fort bij Rhijnauwen 
van de Utrechtse linie.
1867 1 blad
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H597-H597a Ontwerp voor een fort bij Rhijnauwen.
1867 2 bladen
H597 1(1e blad) Plan van het fort met drie doorsneden.
H597a 2(2e blad) Plannen (van het reduit, van de metselwerken onder het 

voorfront, van een wachtvertrek met magazijnen). z.j.

H598 Plan van de verbetering van fort no.2 bij Rhijnauwen in de Utrechtse Linie. 
Getekend door de sergeant Vermeeren.
1867 1 blad

H599 Ontwerp van een fort bij Rijnauwen. Gewijzigd naar een ontwerp van de kapitein-
ing. J.H. Kromhout.
1868 1 blad

H600-H600a Ontwerp voor een fort bij Rijnauwen.
1868 2 bladen
H600 1(1e blad) Plan van het fort.
H600a 2(2e blad) Reduit, linker- en rechter caponnières, twee doorsneden.

H601-H601d Plan van verbetering van het fort bij Rijnauwen van de Utrechtse Linie. Gedrukt 
door de steendrukkerij "de Industrie" te Utrecht.
1868 5 bladen
H601 1(1e blad) Plan en doorsnede van het fort.
H601a 2(2e blad) Constructieplan, plattegrond van de capponière, plan van 

de afwateringsvlakken van het gebouw, alsmede vier doorsneden.
H601b 3(3e blad) Plattegrond en plan van de afwateringsvlakken van een 

van de gebouwen en van drie kanon-kazematten.
H601c 4(4e blad) Plan van het metselwerk- de bovenbatterij, de 

toegangspoterne met wacht.
H601d 5(5e blad) Plan van de afwateringsvlakken en de fundamenten, 

plattegrond van de wachterswoning, plannen van 
geweerschietgaten, doorgang met profielmuren en bruggen over de 
keelgracht.

H602 Plan van het fort bij Rijnauwen. Getekend door P.A. [F)Rijlink.
1877 1 blad

H603 Plan van het fort bij Rijnauwen. Getekend door P.A.[F)Rijlink?
1879 1 blad

H604 Plan van het fort bij Rijnauwen.
1880-1881 1 blad
Kopie

H605 Fort bij Rijnauwen. Op calqueer linnen.
z.j. 1 blad

H605a Tekeningen van het fort bij Rhijnauwen.
z.j. 3 bladen
Uit: archief van het Ministerie van Oorlog, 1843-1913, toegang nr. 2.13.01, exh. 15 november 1867 nr. 
76. (inv. nr. 3534).

H606 Plattegronden, standgezichten en doorsneden van een van de te bouwen 
gerevetteerde lunetten ter bevestiging van de hoogten voor uit de stad Utrecht 
naar Houten, zijnde no.2 te rekenen van de Kromme-Rijn.
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1820 1 blad

H607 Plattegrond, standgezichten en doorsneden van een van de vier te bouwen 
gerevetteerde lunetten ter bevestiging van de hoogte vooruit de stad Utrecht naar 
Houten, zijnde dit no.2 te rekenen van de Kromme-Rijn af.
1820 1 blad

H608 Plattegrond, standgezichten, doorsneden en een situatiekaart van een van de vier 
te bouwen gerevetteerde lunetten ter bevestiging van de hoogte vooruit de stad 
Utrecht naar Houten, zijnde dit no.2 te rekenen van de Krommen Rhijn af.
1820 1 blad

H609 Plan van het project ter bevestiging van de positie vooruit Utrecht aan de Houtense 
weg.
1820 1 blad

H610 Profielen metsel- en aardewerk van de lunette no.2 op het hoge terrein buiten de 
Tolsteeg- poort bij Utrecht.
1823 1 blad

H611 Situatieplan van de vier lunetten buiten de Tolsteeg Poort te Utrecht alsmede de 
vestingwerken aan het Vossegat met een omringend terrein.
1826 1 blad

H612 Plattegrond van het weiland gelegen aan de Vaartschen Rhijn bij Utrecht af te 
graven voor een hulp-kanaal voor de scheepvaart tijdens de bouw van de 
waterkering van de defensieve linie van inundatie.
1827 1 blad

H613 Schetstekening van het terrein tot het verleggen van de weg naar Bunnik voor de 
rechter-schouderhoek van de lunet no.1, buiten de Tolsteegpoort van Utrecht.
1827 1 blad

H614 Schetstekening van een gedeelte van het terrein buiten de Tolsteegpoort bij 
Utrecht, uitmakende het emplacement van de vier lunetten aldaar.
1829 1 blad

H615 Plan van de limitering en beplanting van de lunetten op de Houtense vlakte, buiten 
de Tolsteegpoort te Utrecht.
1830 1 blad
Bijlage: "Bepaling van de limiet van de lunetten op de Houtense vlakte" met aangehechte 
schetskaart van het terrein waarop de lunetten zijn geprojecteerd.

H616 Plan van vier lunetten op de Houtense-hoogte nabij de Tolsteegpoort van Utrecht, 
met aanduiding van de waterpassing. Getekend door de 2e luit.ing. F.A. Vaillant.
1837 1 blad

H617 Plan van de vier lunetten op de Houtense vlakte nabij de Tolsteegpoort van Utrecht,
met drie doorsneden van lunet no.4.
z.j. 1 blad

H618 Vier lunetten op de Houtense vlakte buiten de Tolsteegpoort te Utrecht.
1837 1 blad

H618a Kopie. (1837)
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H619 Schetstekening van lunet no.1 op de Houtense vlakte en doorsneden.
1838 1 blad
Kopie

H620 Schetstekening van lunet no.3 op de Houtense vlakte en doorsneden. (Van: 1e
directie van fortificatie; Linie van Utrecht). (ca.1840) 1 blad

H621 Situatieplan van de vier gereveteerde lunetten op de Houtense vlakte nabij Utrecht.
1844 1 blad

H622 Tekening van doorvoerkanalen tussen en van aarden traversen achter de lunetten 
op de Houtense vlakte bij de Tolsteegpoort te Utrecht. Getekend door de 2e luit.ing.
W.F.H. van Riemsdijk.
1858 1 blad

H622a Kopie. Getekend door de fortif.opz. H.N.H. Bakker. (1858)

H623 Liniair plan van de lunetten op de Houtense vlakte, zoals die werkelijk bestaan met 
de doorvoerkanalen en de aarden traversen, zoals die gedeeltelijk reeds gemaakt 
zijn en verder nog gemaakt zullen worden. Getekend door de 1e luit.ing. J.F. van 
Hanswijk. Gekopieerd door de tekenaar A.A.J. Saurel.
1859 1 blad

H624-H624a Lunette no.3 buiten de Tolsteegpoort te Utrecht.
(ca.1860) 2 bladen
H624 1(1e blad) Doorsneden.
H624a 2(2e blad) Funderingsplan met zes standgezichten.

H625 Doorsneden lunette no.4 buiten de Tolsteegpoort te Utrecht.
(ca.1860) 1 blad

H626 Plan van de lunetten op de Houtense vlakte met naaste omgeving. Getekend door 
P.A. Frijlink.
1879 1 blad

H627 Plan van lunet no.1 op de Houtense vlakte. Opgemeten, getekend en ondertekend 
door de 2e luit. van de genie P.A.M. Hackstroh.?
1887 1 blad

H628 Plan van lunet no.2 op de Houtense vlakte. Getekend en ondertekend door de 2e 
luit. van de genie J. Meier.
1887 1 blad

H629 Tekening van enig terrein gelegen om het Vossegat en de Houtense weg nabij 
Utrecht. Met aangegeven de te bouwen vestingwerken.
1816 1 blad

H630 Project tot bevestiging van de positie van het Vosse-Gat en van de hoogte naar 
Ameliswaard en Houten voor-uit de stad Utrecht. Met aangegeven de te bouwen 
vestingwerken getekend op aangehechte bladen.
(ca.1816-1820) 1 blad

H631 Situatietekening van het terrein ten oosten van Utrecht, om het Vossegat en de 
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hoge rug aan de Houtense weg, met de te bouwen vestingwerken.
(ca.1816-1820) 1 blad

H632 Plan en doorsneden van het fort aan het Vossegat nabij Utrecht.
1817 1 blad

H632a Kopie. (1817)

H632b Kopie. (1817)

H632c Kopie. (1817)

H633 Tekening van het fort aan het Vossegat in de Linie van Utrecht.
1817 1 blad

H634-H634b Schetstekening van de sluit-redoute aan het Vossegat met de profielmuren, het 
stenen landhoofd, het defensief wachthuis en brug.
1827-1828 3 bladen
H634 1(1e blad) De redoute is slechts met enkele omtreklijnen aangegeven.
H634a 2(2e blad) Project-tekening van profiel- muren en bruggehoofd en 

brug, tevens geschikt voor een defensief wacht- of blokhuis, te 
stellen in de keel van de sluit-redoute van het fort aan het 
Vossegat.z.j.

H634b 3(3e blad) Detailtekening van het funderen, optrekken en bouwen 
van een stenen landhoofd, profielmuren en verdere metselwerken, 
tevens geschikt voor een defensief wachthuis en het leggen van een 
houten brug voor de ingang van de aarden sluit-redoute van het fort
aan het Vossegat. z.j.

H635-H635a Schetstekening van de sluit-redoute aan het Vossegat met de profielmuren, het 
stenen landhoofd, het defensief wachthuis en brug. Getekend door de 2e luit.ing. 
M. Snoeck.
1828 2 bladen
H635 1(1e blad) Titel als boven. Plan van de redoute in omtreklijnen, 

alsmede één kleine doorsnede. z.j.
H635a 2(2e blad) Detailtekening van het funderen, optrekken en bouwen 

van een stenen landhoofd, profielmuren en verdere metselwerken, 
tevens geschikt voor een defensief wachthuis en het leggen van een 
houten brug voor de ingang van de aarden sluitredoute van het fort 
aan het Vossegat bij Utrecht. z.j.

H636 Plan van de limitering en beplanting van het fort aan het Vossegat.
1830 1 blad
Met aangehechte bijlage: "Bepaling van de limiet van het fort aan het Vossegat",ondertekend 
september 1830 door luitenant Lexau Rijsterborch.

H637 Tekening van het fort het Vossegat. Door de tekenaar, de 2e luit.ing. P. de Bordes.
1849 1 blad

H638 Plan van het fort aan het Vossegat. Oorspronkelijk getekend door de 1e luit.ing. W. 
Rooseboom; gecalqueerd door de tekenaar A.A.J. Saurel op dun doorschijnend, 
lichtgeel papier.
1865 1 blad

H639 Schets van het fort aan het Vossegat, waarop zijn aangegeven de rijksmilitaire 
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grond.
1871 1 blad

H640 Plan van het fort aan het Vossegat. Getekend door A.L. Horstmann.
1879 1 blad

H641 Plan van het fort aan het Vossegat.
(ca.1885-1890) 1 blad

H642 Plan van het fort aan het Vossegat; het vóórliggend terrein aangegeven door enkele
lijnen en zonder tekst.
(ca.1910) 1 blad

H643 Revisietekening van de schotbalkloods op de oostelijke buitengronden van het fort 
Vossegat. Gedrukt.
1934 1 blad

H644 Plattegronden en doorsneden van de aanleg van een verdedigingswerk op de 
Hoofddijk ten oosten van Utrecht, tussen en vóór de forten Biltstraat en Vossegat.
1877 1 blad

H645 Plan van de aardewerken van de aanleg van een verdedigingswerk op de Hoofddijk 
ten oosten van Utrecht, tussen en vóór de forten Biltstraat en Vossegat.
1877 1 blad

H646 Plan van het verdedigingswerk op de Hoofddijk, ten oosten van Utrecht, tussen en 
vóór de forten Biltstraat en Vossegat.
1877 1 blad

H647 Verdedigingswerk op de Hoofddijk, ten oosten van Utrecht, tussen en vóór de 
forten Biltstraat en Vossegat. Getekend door A.L. Horstmann.
1879 1 blad

H648 Plan van de batterij aan de Hoofddijk van Utrecht, tussen en vóór de forten 
Biltstraat en Vossegat.
z.j. 1 blad

H649 Plan van het te maken fort over de Bildstraat tussen de kapitale inundatieduikers en
de Oostbroekerlaan nabij Utrecht.
1816 1 blad

H649a-H649f Kopieën. (1816)
H649a ---
H649b ---
H649c ---

Niet raadpleegbaar
H649d ---
H649e ---
H649f ---

H650 Plan van het fort op de Bildstraat.
1816 1 blad

H651 Plan van het fort over de Biltstraat tussen de kapitale inundatieduikers en de 
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Oostbroekerlaan nabij Utrecht.
1816 1 blad

H652 Plattegrond en standgezichten van het gekazematteerde reduit in het fort op de 
Bildstraat bij Utrecht.
1816 1 blad

H653 Plan van het fort over de Bildstraat bij Utrecht waarop is aangetekend de 
voorgestelde nieuw te maken werken aan en om genoemd fort met sluitredoute.
1817 1 blad

H653a Plan van het fort over de Bildstraat bij Utrecht met aangegeven de nieuw aan te 
leggen straatwegen. Kopie conform.
1817 1 blad

H654 Tekening van het fort over de Bildstraat bij Utrecht.
1816-1817 1 blad

H655 Situatiekaart van de vestingwerken van het project tot bevestiging van de positie 
van het Vossegat, Biltstraat en Blaauwkapelle voor uit de stad Utrecht.
(ca.1816-1820) 1 blad

H656 Plan van de limitering en beplanting van het fort op de Bildstraat. Getekend te 
Utrecht in maart 1830 door de 2e luit.ing. M. Snoeck, "met overleg" van de 1e 
luit.ing. J.H. Lexau Rijsterborch.
1830 1 blad
Met aangehechte bijlage: "Bepaling van de limiet aan het fort op de Bildstraat", ondertekend 
september 1830 door voormelde luit. Lexau Rijsterborch.

H657 Tracé van het fort op de Bildstraat waarop zijn aangegeven de gemaakte 
veranderingen aan de aardewerken in het jaar 1848. Getekend door de 2e luit.ing. 
W.W. van Doorninck.
1849 1 blad

H658 Plannen en doorsneden van een bomvrij wachthuis in het fort op de Bildstraat bij 
Utrecht. Gedrukt door het Topografisch Bureau van het Ministerie van Oorlog. Van 
de 1e fortificatie- inspectie; Utrecht.
1850 1 blad

H659 Tekening van het fort op de Bildtstraat. Getekend door de sergeant W.H. Steenaart.
1867 1 blad

H660 Plan van het fort op de Bildtstraat.
1869 1 blad

H661 Schets van het fort op de Biltstraat, waarop is aangegeven de rijksmilitaire grond.
z.j. 1 blad

H662 Plattegrond en doorsneden betreffende een verbetering van het fort op de 
Biltstraat. Getekend door de kapitein-ing. G.F.G.A. van Kempen.
1877 1 blad

H663 Plan van het fort op de Biltstraat. Gekopieerd door A.H. Horstmann.
1878 1 blad
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H664 Plan van het fort op de Biltstraat met directe omgeving. Getekend door A.L. 
Horstmann.
1879 1 blad

H665 Plan van het fort op de Bildtstraat. Opgemeten en getekend door de opzichter van 
fortificatiën L.C. van Rooijen.
1890 1 blad

H666 Fort op de Biltstraat. z.j.
1 blad

H667 Het fort op de Bildtstraat.
(1933) 2 bladen
Ontbreekt
Bevat:
1. Situatie van het fort, noordelijk gedeelte.
2. Situatie van het fort, zuidelijk gedeelte.

H668 Revisietekeningen van de werken aan de kazematten in de forten op de Bildtstraat 
en Vossegat. Gedrukt.
1934 3 bladen
Bevat:
1. Kazematten A en D, resp. in het fort op de Bildtstraat en in het fort Vossegat (noordzijde).
2. Kazematten B en C in het fort op de Bildtstraat.
3. Kazematten E en F bij de Bildtstraat.

H668a Revisietekeningen van de werken aan de kazematten in de forten op de Bildtstraat 
en Vossegat. Gedrukt.
1934 3 bladen
2e exemplaar van H668.
1. Kazematten A en D, resp. in het fort op de Bildtstraat en in het fort Vossegat (noordzijde).
2. Kazematten B en C in het fort op de Bildtstraat.
3. Kazematten E en F bij de Bildtstraat.

H669 Revisietekeningen van twee gebouwen in het fort op de Bildtstraat. Gedrukt.
1934 2 bladen
Bevat:
1. Hulpkazerne.
2. Bergloods.

H669a Revisietekeningen van twee gebouwen in het fort op de Bildtstraat. Gedrukt.
1934 2 bladen
2e exemplaar.
1. Hulpkazerne.
2. Bergloods.

H670 Revisietekening van het fort op de Bildtstraat. Gedrukt.
1934 1 blad

H670a Revisietekening van het fort op de Bildtstraat. Gedrukt.
1934 1 blad
2e exemplaar.

H671 Plan en doorsneden van de verbetering van de Utrechtse Linie. Fort op de 
Voordorpschen dijk ten noorden van Utrecht. Gedrukt.
1869 1 blad
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H672 Figuratieve schets van een verdedigingswerk op de Voordorpschen dijk. Project van 
het werk met situatieplan, twee kleine plattegronden en een doorsnede.
(ca.1870) 1 blad

H673 Plan van de aardewerken van de verbetering van het fort aan de Voordorpschen 
dijk ten noord- oosten van Utrecht.
1877 1 blad

H674 Plan van de aardewerken van het fort aan de Voordorpschen dijk ten noord-oosten 
van Utrecht. Gekopieerd door P.A. Rijlink.
1878 1 blad

H675 Plan van het fort op de Voordorpschen dijk ten noord-oosten van Utrecht.
(ca.1885-1890) 1 blad

H676 Plan van het fort aan de Blaauw Capel bij Utrecht.
1818 1 blad

H676a Kopie. (1818)

H677 Plan van het fort aan de Blaauw-Capel in de Linie van Utrecht.
1818-1819 1 blad

H678 Plan van het fort aan de Blaauw-Capel) in de Linie van Utrecht.
1818-1819 1 blad

H679 Plan van het nieuw op te werpen aarden fort aan de Blaauw Capel, Linie van 
Utrecht.
1818 1 blad

H680 Plan van de limitering en beplanting van het fort aan de Blaauw Capel.
1830 1 blad
Met aangehechte bijlage: "Bepaling van de limiet van het fort aan de Blauwe Kapel", ondertekend in 
september 1830 door voormelde luit. Lexau Rijsterborch.

H681 Plan van het fort aan de Blaauwkapel. Getekend door de 2e luit.ing. W.W. van 
Doorninck.
1849 1 blad

H682 Tekening van het aarden reduit in fort de Blaauw-Kapel, waarop de voorgestelde 
veranderingen aan het aardewerk en het te bouwen wachthuis aangegeven zijn.
1849 1 blad

H683 Tekening van het aarden reduit in het fort de Blaauw-Kapel, waarop de 
veranderingen aan het aardewerk aangegeven zijn.
1849 1 blad

H683a Kopie. (1849)

H684 Schets van het fort Blauw-Kapel, waarop is aangegeven de rijksmilitaire grond.
1871 1 blad

H685 Plan van het aardewerk van het fort Blauw- Kapel. Getekend door P.A. Frijlink.
1877 1 blad
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H686 Plan van het fort Blauwkapel. Getekend door A.L.H. Horstmann.
1878 1 blad

H687 Plan van het fort Blauwkapel. Getekend door P.A Frijlink.
1879 1 blad

H688-H688a Fort op de Ruigenhoekse dijk, tussen Utrecht en Achttienhoven. Gedrukt door het 
Topografisch Bureau van het Ministerie van Oorlog.
1869 2 bladen
H688 1(1e blad) Plan van het voornoemd fort met diverse 

doorsnedetekeningen.
H688a 2(2e blad) Plannen van: het wachthuis, de bovenbatterij, de 

afwateringsvlakken, de brug en de wachterswoning.

H689 Plan van de verbeteringen van het fort op de Ruigenhoekse dijk tussen Utrecht en 
Achttienhoven.
1877 1 blad

H690 Plan van het fort op de Ruigenhoekse dijk tussen Utrecht en Achttienhoven. 
Getekend door A.L. Horstmann.
1877 1 blad

H691 Plan van het fort op de Ruigenhoekse dijk tussen Utrecht en Achttienhoven.
(ca.1885-1890) 1 blad

H692 Plan van de te maken aarden post achter de Klop in de Linie van Utrecht.
1819 1 blad

H692a Kopie. (1819)

H692b Kopie. (1819)

H692c Kopie. (1819)

H692d Kopie. (1819)

H693 Plan van de limitering en beplanting van de post achter de Klop.
1830 1 blad
Aangehechte bijlage: "Bepaling van de limiet van de post aan de Klop:, september 1830.

H694 Kopie. (1848)

H695 Plan van het fort aan de Klop met het daarin voorgestelde gemetselde reduit.
1850 1 blad

H696 Plannen en doorsneden van het wachthuis bij Utrecht in het fort aan de Klop. 
Gedrukt door het Topografisch Bureau van het Ministerie van Oorlog.
1850 1 blad

H697 Plan van het fort de Klop. Gekopieerd door A.L.H. Horstmann.
1878 1 blad

H698 Plan van het fort aan de Klop.
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1879 1 blad

H699 Plan van de geprojecteerde redoute aan de Gagel in de Linie van Utrecht.
1817 1 blad

H700 Plan van de te maken aarden redoute aan de Gagel in de Linie van Utrecht.
1819 1 blad

H700a-H700d Plan van de redoute aan de Gagel in de Linie van Utrecht.
1819 4 bladen?
Kopie
H700a ---
H700b ---
H700c ---
H700d ---

H701 Plan van de limitering en beplanting van de redoute aan de Gagel. Getekend door 
de 2e luit.ing. M. Snoeck; "met overleg".
1830 1 blad
Aangehechte bijlage: "Bepaling van de limiet van de post aan de Gagel", september 1830 door luit. 
Lexau Rijsterborch.

H702 Plannen en doorsneden van het wachthuis in het fort aan de Gagel bij Utrecht. 
Gedrukt door het Topografisch Bureau van het Ministerie van Oorlog.
1850 1 blad

H703 Plan van de verbetering van het fort de Gagel, oostelijk van Zuilen.
1877 1 blad

H704 Plan van het fort aan de Gagel. Gekopieerd door A.H. Horstmann.
1878 1 blad

H705 Plan van het fort de Gagel met naaste omgeving.
(ca.1885-1890) 1 blad

H706 Plan van het fort Maarsseveen, waarop aangegeven met constructie van de 
vuurlijnen.
1881 1 blad

H707-H707b Verdedigingswerk bij Maarsseveen.
1881 4 bladen
H707 1(1e blad) Plan van het aardewerk met vijf doorsneden en een 

constructie van de vuurlijnen.
Niet raadpleegbaar

H707b 2(2e blad) Bomvrij gebouw: drie plattegronden en een palenplan. 
3(3e blad) Bomvrij gebouw: standgezicht en doorsneden. 4(4e blad) 
Wachterswoning, bergloods, brug over de keelgracht, toegangsbrug.

H707a-H707c Kopieën. (1881)
H707a ---

Niet raadpleegbaar
H707c ---

Niet raadpleegbaar

H708 Plan van het verdedigingswerk bij Maarsseveen.Getekend door de tijdelijke 



370 Oorlog / Plans Vestingen 4.OPV

opzichter E.V. Knoppert.
1882 1 blad

H709 Plan van het aardewerk en plattegronden, standgezicht en doorsneden van een van
de gebouwen van het fort Maarsseveen.
1886 1 blad

H709a Kopie. (1886)

H710 Plan van het fort Maarsseveen. 1887
1 blad

H711 Plattegrond van de ingang van de redoute, op te werpen aan de Tienhovense Vaart 
nabij de rivier de Vecht.
1848 1 blad

H712 Plan van de redoute aan de Tienhovense Vaart.
1880 1 blad

H712a Kopie. (1880)

H713 Plattegronden en doorsneden van het verbeteren van de redoute aan de 
Tienhovense Vaart.
1880 1 blad

H714 Plan van het fort Tienhoven.
1882 1 blad

H715 Plan van het aardewerk, plattegronden, standgezicht en doorsneden van een van 
de gebouwen van het fort Tienhoven met de borstweringen achter dat fort.
1886 1 blad

H715a Kopie. (1886)

H716 Plan van het fort Tienhoven.
1887 1 blad

H717-H718 Fort Tienhoven (ofwel: redoute aan de Tienhovense Vaart. Op calqueer-linnen. 
Tekening H718 in zwarte en rode inkt.
z.j. 2 bladen
H717 ---
H718 ---

H727 Plan van het fort de Nieuwer Sluis met ontwerp-verbeteringen van de 
vestingwerken door de majoor-ingenieur W. Offerhaus met betrekking tot de 
nieuwe Linie.
1817 1 blad

H727a Kopie. (1817)

H728 Situatieplan van het fort Nieuwersluis.
1830 1 blad

H729 Plan van het fort Nieuwersluis met vier doorsneden. Voor gezien geparafeerd W.
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1849 1 blad

H730 Plan van het fort Nieuwersluis. Getekend door de tijdelijke opzichter C.P. 
Consemulder.
1879 1 blad

H731 Plan van het fort Nieuwersluis. Opgemeten en getekend door de 2e luit.ing. J.J. 
Schuil.
1882 1 blad

H732-H732b Fort Nieuwersluis.
1883 8 bladen
H732 1(1e blad) Plan van het aardewerk.
H732b 2(2e blad) Dwarsprofielen van het aardewerk. 3(3e blad) Toren A, 

plattegrond en afwatering. 4(4e blad) Kazerne B, plattegronden. 
5(5e blad) Kazerne B, standgezicht, plan van afwatering en een 
doorsnede. 6(6e blad) Kazerne B, plattegrond. 7(7e blad) Remisen C 
en D. 8(8e blad) Remise E.

H732a-H732c Kopieën. (1883)
H732a ---
H732c ---

H733-H733a Plan van het fort Nieuwersluis.
1896 2 bladen
H733 ---
H733a ---

H735 Tekening van een redoute en het bouwen van een wachthuis op de Bloklaan, nabij 
Loenen a/d Vecht. Getekend door de 2e luit.ing. W.F. Heshuijsen.
1844 1 blad

H736-H736b Verbetering van het fort Spion, tussen Loenen en Oud-Loosdrecht.
1880 3 bladen
H736 1(1e blad) Plattegronden, standgezichten en doorsneden van het 

voorfront van het hoofdgebouw. 2(2e blad) Plattegronden, 
standgezichten en doorsneden van het voorfront en zijfront van een 
van de gebouwen. z.j.

H736b 3(3e blad) Plan van het aardewerk.

H736a-H736c Kopieën. (1880)
H736a ---
H736b ---
H736c ---

H737 Plan van het fort Spion tussen Loenen en Oud-Loosdrecht. Getekend door de 
tijdelijke opzichter W.A. Becker.
1882 1 blad

H738 Fort Spion met de borstweringen achter dat fort, gelegen tussen Loenen en Oud-
Loosdrecht.
1886 1 blad

H738a Kopie. (1886)
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H739 Plan van het fort Spion tussen Loenen en Oud-Loosdrecht.
1887 1 blad

H740 Fort Spion tussen Loenen en Oud-Loosdrecht.
z.j. 1 blad

H741 Fort Spion tussen Loenen en Oud-Loosdrecht.
z.j. 1 blad

H742-H742a Revisietekening van het fort Spion, tussen Loenen en Oud-Loosdrecht, na 
werkzaamheden in 1933. Gedrukt.
1934 2 bladen
H742 ---
H742a ---

H743 Revisietekening van het werk kazemat in het fort Spion tussen Loenen en Oud-
Loosdrecht. Gedrukt.
1934 2 bladen

H746-H746a Tekening wegens het opwerpen van een redoute en het bouwen van een 
verdedigbaar wachthuis op de Korthoefse Zuwe tussen Vreeland en Kortenhoef.
1844 2 bladen
H746 1(1e blad) Ontwerp van voornoemde redoute met wachthuis.
H746a 2(2e blad) Een aantal plattegronden, doorsneden en standgezichten 

van redoute en wachthuis.

H747 Plan van de redoute Kijkuit bij Vreeland op de weg naar Kortenhoef.
1848 1 blad
Bijlage: "Voornaamste aantekeningen, die bij het werk wegens het opwerpen van een redoute met 
reduit op de Kortenhoefse Zuwe zouden kunnen worden gemaakt", gedateerd: Vreeland 1 november
1846, 1e luit.ing. (w.g.) W.A. Froger.

H748-H748b Fort Kijkuit op de Kortenhoefse Zuwe tussen Vreeland en Kortenhoef. 1880
3 bladen

H748 1(1e blad) Plan van het aardewerk.
H748b 2(2e blad) Plattegrond, standgezicht en afwateringsvlakken van een 

van de gebouwen. 3(3e blad) Plattegrond, afwateringsvlakken, 
fundering, van de bergloods en van de wachterswoning.

H748a-H748c Kopieën. (1880)
H748a ---
H748c ---

H749 Plan van de redoute Kijkuit aan de Kortenhoefse Zuwe tussen Vreeland en 
Kortenhoef.
(ca.1880) 1 blad

H750 Plan van het aardewerk, plattegronden, een standgezicht en doorsneden van een 
van de gebouwen van fort Kijkuit aan de Kortenhoefse Zuwe met de 
borstweringen.
1886 1 blad

H750a Kopie. (1886)
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H751 Plan van het fort Kijkuit tussen Vreeland en Kortenhoef.
1887 1 blad

H752 Fort Kijkuit, redoute op de Kortenhoefse Zuwe, tussen Vreeland en Kortenhoef.
z.j. 1 blad

H753-H754 Fort Kijkuit tussen Vreeland en Kortenhoef. Tekening in zwarte en rode inkt.
z.j. 2 bladen
H753 ---
H754 ---

H759 Bestektekening van het eerste gedeelte van het werk: het verbeteren van de 
bevestiging van het fort Hinderdam.
1847 1 blad

H760 Plattegrond met twee doorsneden van de lunette de rivier de Vecht bij het fort 
Hinderdam met de daarin gebouwde wachterswoning.
1848 1 blad

H761 Plan van het fort met zes doorsneden behorend bij bestek wegens het verzwaren en
verhogen van het aardewerk van het fort Hinderdam. Gedrukt door het 
Topografisch Bureau van het Ministerie van Oorlog.
1868 1 blad

H762-H762b Het verbeteren van het fort Hinderdam aan de Vecht ten noord-oosten van 
Nigtevecht.
1880 2 bladen
H762 1(1e blad) Plan van het aardewerk.
H762b 2(2e blad) Plan van de gebouwen. Zeven plattegronden, 

doorsneden.

H762a-H762c Kopieën. (1880)
H762a ---
H762c ---

H763 Plan van het fort Hinderdam a/d Veght ten noord-oosten van Nigtevecht.
(ca.1885-1890) 1 blad

H764 Revisietekening: situatieplan en vier doorsneden van de kazemat "Hinderdam". 
Gedrukt.
1934 1 blad

H764a Revisietekening: situatieplan en vier doorsneden van de kazemat "Hinderdam. 
Gedrukt.
1934 1 blad

H764b Revisietekening: situatieplan en vier doorsneden van de kazemat "Hinderdam. 
Lichtdruk blauw op wit (papier).
1934 1 blad

H765 Ongetiteld plan van het fort Uitermeer aan de Vecht, zuid-oostelijk van Weesp.
begin 19e eeuw 1 blad
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H766 Situatieplan van het fort Uitermeer aan de Vecht zuid-oostelijk van Weesp, met 
omliggend terrein. Volgens het oud-register werd het terrein opgemeten in 1773 en 
herzien in 1814. Getekend door A.J. de Bock; op de achterzijde staat de 
handtekening van C.J. van de Graaff.
1814 1 blad

H767 Tekening van het fort Uitermeer (a/d Vecht, ten zuid-oosten van Weesp) met 
ontwerp- verbetering.
1819 1 blad

H767a Kopie. (z.j.)

H768 Tekening van het fort Uitermeer aan de Vecht, zuid-oostelijk van Weesp. Plan van 
het na 1819 verbeterde fort, echter met aangifte van de toestand zoals het vóór die 
tijd was.
z.j. 1 blad

H768a Plan van het fort Uitermeer aan de Vecht ten zuid-oosten van Weesp.
(1819) 1 blad

H769-H770a Plan van het veranderen van het aardewerk van - en het bouwen van een 
verdedigbare toren in het fort Uitermeer a/d Vecht, ten zuid- oosten van Weesp.
1845 4 bladen
H769 1(1e blad) Tekening A.
H770 2(1e blad) Kopie.
H770a 3(2e, 3e en 4e blad) Tekeningen B, C en D.

H772 Plan van het uitvoeren van verbeteringen van ondergeschikt belang aan het 
zuidelijk gedeelte van het fort Uitermeer.
1885 1 blad

H773 Plan van het fort Uitermeer a/d Vecht ten zuid-oosten van Weesp.
(ca.1885-1890) 1 blad

H774 Plan van het fort Uitermeer a/d Vecht ten zuid-oosten van Weesp.
1887 1 blad

H775-H775b Fort Uitermeer a/d Vecht ten zuid-oosten van Weesp.
1887 1 blad
H775 1(1e blad) Plan van het aardewerk.
H775a Kopie 1e blad
H775b 2(2e blad) Een groot aantal plattegronden.

H775c Kopie 2e blad. (1887)

H776 Fort Uitermeer a/d Vecht ten zuid-oosten van Weesp.
1901 1 blad

H777 Revisietekening: situatieplan en vier doorsneden van kazemat "Uitermeer".
1934 1 blad
Lichtdruk blauw op wit; op linnen.

H777a Revisieplan: situatieplan en vier doorsneden van kazemat "Uitermeer".
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Lichtdruk blauw op wit; op linnen.
1934
1 blad

H777b Kopie? (1934)

H778 Revisietekening: situatieplan en vier doorsneden van de kazemat "Keverdijk" tussen
Weesp en het Naardermeer. Gedrukt.
1934 1 blad

H778a Revisietekening: situatieplan en vier doorsneden van de kazemat "Keverdijk" tussen
Weesp en het Naardermeer. Gedrukt.
1934 1 blad

H778b Kopie. (1934)

H779 Revisietekeningen aan de Hakkelaarsbrug ten zuid-westen van Muiderberg aan de 
Naarder Trekvaart. Gedrukt.
1934 3 bladen
Bevat:
1. Kazemat "Hakkelaarsbrug-Noord".
2. Kazemat "Hakkelaarsbrug-Midden".
3. Kazemat "Hakkelaarsbrug-Zuid".

H779a-H779b Revisietekeningen kazematten aan de Hakkelaarsbrug ten zuid-westen van 
Muiderberg aan de Naarder Trekvaart.
1934 6 bladen
Bevat:
1. Kazemat "Hakkelaarsbrug-Noord".
2. Kazemat "Hakkelaarsbrug-Midden".
3. Kazemat "Hakkelaarsbrug-Zuid".
H779a ---
H779b ---

H780-H780a Verboden kringen voor bebouwing. Getekend door de 2e luit.ing. M. Snoeck.
1827 2 bladen
H780 1(1e blad) Schetstekening voor de situatie van de forten, posten de 

Klop, Gagel, Blauwkapel, Biltstraat, Vossegat, Lunetten in de 
Houtense Vlakte en verdere defensieve werken ten oosten van 
Utrecht met de verboden kringen.

H780a 2(2e blad) Schetstekening an de situatie om het fort te Jutphaas met 
de verboden kring.

H781-H781c Plannen van de beplantingen van een zevental vestingwerken nabij Utrecht.
1840 4 bladen
H781 1(1e blad) Plannen van de beplantingen van de vestingwerken bij: de 

Klop, Gagel, Bildstraat, Vossegat en Jutphaas.
H781a 2(2e blad) Plan van de beplanting van het fort Blaauwkapel.
H781b 3(3e blad) Schetstekening wegens een gedeelte van de weg gelegen 

naar Bunnik. Met aanwijzingen van de bestaande bomen.
H781c 4(4e blad) Plan van de beplantingen van de vier lunetten in de 

Houtense Vlakte buiten de Tolsteegpoort van Utrecht.

H782 Situatieplan van de Houtense Vlakte waarop de forten aan de Bildstraat, Vossegat, 
Lunetten buiten de Tolsteegpoort en het fort bij Vechten.
1867 1 blad
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H783-H783a Omschrijving?
1820 2 bladen
Bijlagen: 1. Een "Globale begroting van kosten wegens het bouwen van een gekazematteerde 
dijkpost achter een stenen beer", ondertekend: Utrecht 11 juli 1820 door de 1e luit.ing.B. van Duijn. 2. 
Begeleidend schrijven van de luit.-kolonel ing. W. Offerhaus aan de Inspecteur generaal van de 
fortificatiën, luit.-generaal baron Kraijenhoff dd. 12 juli 1820.
H783 1(1e blad) Projecttekening van een gekazematteerde dijkpost achter 

een stenen beer of sluis. Gemerkt no.1.
H783a 2(2e blad) Plattegrondtekening van een gekazematteerde dijkpost 

van zeven kanonkelders in het front, achter een stenen beer.

H784-H784a Verzameling forten en posten.
z.j. 2 bladen
Bijlage: "Globale begroting van kosten wegens het bouwen van een gekazematteerde dijkpost op 
een doorgaande beer door een aarden redoute met een flankerende galerij gedekt". Ondertekend: 
Utrecht 7 december 1819 door de luit.-kol.-ing. W. Offerhaus.
H784 1(1e blad) (Genummerd 800): de vesting Oudewater met naaste 

omgeving; de Linie bij Ter Aa; retranchement bij Goejanverwellesluis;
de vesting Nieuwpoort; de Coene-Schans (bij Vlist); fort Uitermeer 
aan de Vecht; retranchement aan de Pleit (tussen Oudewater en 
Montfoort); de vestingwerken bij Weesp; dijkpost te Wilgelangrate; 
de Linie van Linschoten; dijkpost te Spoel (oostelijk van Everdingen); 
fort Hinderdam a/d Vecht. z.j.

H784a 2(2e blad) (Genummerd 801): het fort te Nieuwersluis; bastion "de 
Waakzaamheid" te Galgenwaard (bij Breukelen); forten "de Vrijheid" 
en "Kruip in" (aan de Oude Rijn vlak boven Woerden); post "de 
Kijkuit" bij Kortenhoef; post "de Spion" aan de Bloklaan bij Loenen; 
de vesting Woerden met naaste omgeving; fort (...]. Getekend door 
de 1e luit.-adjudant Le Clercq. z.j.

H785 Verzameling forten en posten, getekend op zeven kleine bladen.
z.j. 7 bladen
Ontbreekt
Bevat:
1. Linie bij Ter Aa.
2. Fort Uitermeer.
3. Fort Hinderdam.
4. Bastion bij Galgenwaard.
5. Post op de Bloklaan "de Spion".
6. Dijkpost te Spoel (oostelijk van Everdingen) en de Coene-Schans (noordelijk van Schoonhoven).
7. Plan van de Wiereke-Schans (bij Bodegraven).

H786 Plan van de Koeneschans, ten noorden van Schoonhoven bij Vlist.
z.j. 1 blad

H802 Plan van het retranchement voor het dorp Ter Aa.
z.j. 1 blad

Hulst

HULST

H837 Plan van de gronden, behoord hebbende tot de verdedigingswerken van Hulst, met 
aanduiding van al de verkochte percelen, de namen van de eigenaren, waarde, enz.
1845 1 blad
Getrokken uit de kadastrale plannen en getekend door de 2e luit.ing. P. Stolk.

H838 Plan van de gronden, behoord hebbende tot de verdedigingswerken van Hulst met 
aanduiding van al de verkochte percelen, de namen van de eigenaren, waarde, enz.
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1845 1 blad
Getrokken uit de kadastrale plannen en getekend door de 2e luit.ing. P. Stolk.

Ittervoort

ITTERVOORT

I1 Situatieplan, plattegronden en doorsneden van kazemat van gewapend beton nabij
Ittervoort. Gedrukt bij de Topografische Dienst. (Van: 1e genie-commandement; 
E.a. ing. te Nijmegen). Op linnen.?
z.j. 2 bladen?

Klundert

KLUNDERT

K18-K18a Plan van de veldwerken aan de Roode Vaart bij de Moerdijk.
1831 2 bladen
K18 1(1e blad) De batterijen P, Q, R, S en T ter weerszijden en vóór de sluis

in de Roode Vaart.
K18a 2(2e blad) Plan van twee aan te leggen defensieve torens, voor 250 

man batterij P en voor 100 man batterij R.

K19 Plan van de door het rijk in bezit genomen percelen tot het aanleggen van 
veldwerken aan de Roode Vaart bij de Moerdijk.
1831 1 blad

K19a Kopie. (1831)

K20-K20b Ontwerp voor een batterij aan de Roode Vaart ten oosten van Klundert en de bouw 
van bomvrije toren.
1833? 3 bladen
K20 1(1e blad) Voorontwerp-tekening van de batterij P aan de Rode Vaart

met het daarachter gelegen terrein.
K20a 2(2e blad) Ontwerp-tekening van een bomvrije defensieve toren 

voor 250 man te bouwen buitendijks van de Nassau- polder aan de 
Roode Vaart, tot dekking van de sluis.

K20b 3(3e blad) Ontwerp van een defensieve toren voor 100 man in de 
besloten post van de veldwerken aan de Roode Vaart.

K21 Plan van de positie bij het Zwartenbergse veer of mond van de Leurse vaart ten 
zuid- oosten van de rivier de Mark.
1832 1 blad

K22 Plan van de positie aan het Lamsgatsveer of Zevenbergse haven ten zuid-westen 
van Zevenbergen aan de rivier de Mark.
1832 1 blad

K23-K32 Stelling ten zuiden van het Hollands Diep.
1881 10 bladen
K23 1(1e blad) Algemeen plan van de stelling met innundatiën (getekend 

op een stafkaart).
K24 2(2e blad) Overzicht van de bestreken ruimte van de verschillende 

werken.
K25 3(3e blad) Schetsontwerp van een fort (no.1) in de Harmonie-polder 

ten noord-oosten van Lage Zwaluwe.
K26 4(4e blad) Schetsontwerp van een fort (no.2) bij Gaete, halverwege 

tussen Lage- en Hooge Zwaluwe.
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K27 5(5e blad) Schetsontwerp van een fort (no.3) aan de Zevenbergse 
Hoek.

K28 6(6e blad) Schetsontwerp van een fort (no.4) bij de Schenkeldijkse 
polder ten noord- oosten van Zevenbergen.

K29 7(7e blad) Schetsontwerpen van batterijen: aan de Nieuwen Dijk bij 
Zandberg (no.7) ten oosten van Klundert en aan de Roode Vaart 
(no.5) ten noorden van Zevenbergen.

K30 8(8e blad) Schetsontwerp van een fort (no.6) op de Dikken Dijk ten 
noord-westen van Zevenbergen.

K31 9(9e blad) Schetsontwerp van een fort (no.8) in de Kwistgelden ten 
noord-oosten van Klundert.

K32 10(10e blad) Schetsontwerp van een fort (no.9) op de 
Zeehondenplaat bij Strijensas (in het Hollands Diep ten zuid-westen 
van Strijensas).

Koevorden

KOEVORDEN

K52 Plan van stad en vestingwerken van Coevorden. De diverse hoogtematen zijn echter
reeds aangegeven.
z.j. 1 blad

K53 Plattegrond van het ravelijn buiten de Bentheimsche Poort te Coevorden met de 
daarin te maken nieuwe palissaden kap.
z.j. 1 blad

K57 Plan van de stad en vestingwerken, waarop zijn aangegeven de gedane peilingen in 
de grachten in 1814.
1814 1 blad

K60 Doorsnede-tekeningen van de coupure in de bedekte weg en glacis achter het 
Verlaat te Coevorden, aan? weerszijden met een muur opgetrokken en van een 
gemetselde over dezelve? geslagen boog.
1819 1 blad

K61 Doorsnedetekening van het ontwerp voor de inundatiesluis in de bedekte weg, 
vóór de uitspringende hoek, van het bastion Utrecht en van twee daaraan sluitende
stenen beren in de voorgracht.
1819 1 blad

K62 Plan van de stad en vestingwerken van Coeverden. Het geslechte fort Verlaat is 
aangegeven.
1819 1 blad
Kopie
Zie ook Memorie K17A.

K63 ?Carte des environs de Coevorden et du cours d'une partie du petit Vecht au 
dessous de cette place.? Plan van de stad en vestingwerken van Koevorden en een 
waterpassing over de rivier de Vecht.
(ca.1820) 1 blad

K64 Plan van stad en vestingwerken van Koevorden met omliggend terrein.
1821 1 blad

K65 Plan van stad en vestingwerken van Koevorden met een flink stuk omliggend 
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terrein. Op het eerste blad is de tekening van de vesting zo goed als voltooid.
z.j. 2 bladen en 2 kleine bladen

K66 Plan van de grenzen van de rijkseigendommen zowel binnen als buiten de vesting 
Coevorden.
1826 1 blad

K67 Schetstekening, aanwijzende de aan te leggen begraafplaats onder de vesting 
Coevorden.
1828 1 blad

K67a Kopie. (1828)

K68 Schets van de vesting Koeverden.
1831 1 blad

K69-K69a Plan en profielen van het fort Verlaat en aansluitende trageldijken [...] van [...] 
schutsluis [...], alsmede de doorsnede van de coupure door de bedekte weg en 
glacis te Coevorden.
1834 2 bladen
K69 1(1e blad) Tekst zie boven?
K69a 2(2e blad) Grondschets van het fort Verlaat en de Trageldijken.

K70 Plan van de rijksmilitaire gronden te Coevorden, betreffende de posten op de 
Katshaar aan de weg op Schoonebeek.
1848 1 katern?
1. Bijlagen: 1. Beschrijving van de grenzen van de rijksmilitaire gronden in en bij de vesting 
Coevorden; ondertekend en gedateerd als boven. 2. Proces-verbaal betreffende de afscheiding van 
de rijksmilitaire gronden in en bij de vesting Coevorden. Ondertekenddoor: B. Cock en J. Wolterson 
Gzn., resp. wethouder en raad van de gemeente Coevorden, alsmede door de kapitein E.a. ing. J. 
Carsten. 3. Proces-verbaal als boven sub.2.
2. Voor goedgekeurd: 's Hage, 11 mei 1849 door de Minister van Oorlog J.H. Voet.

K73 Koevorden {219,2} Situatieplan en schets van de verschansing in het Groote Veld op 
de weg van Koevorden naar Zwolle.
1814
Ontbreekt
2
bladen
Bevat:
1. Het situatieplan.
2. De schets van de verschansing zelf, getiteld: "Retranchement de l'Ennemi sur la Route de Zwol, à 
l'endroit dit le Groote Veld".

Langerak

LANGERAK

L20 Langerakschans.
Leeuwarden

LEEUWARDEN

L2 Plan van de stad Leeuwarden met vestingwerken. Voorstelling uit de 18e eeuw. 
Koperdruk-uitgave van de firma J. Covens en C. Mortier te Amsterdam (19e eeuw).
z.j. 1 blad

L3 Plan van de stad Leeuwarden, de hoofdstad van de provincie Friesland, naar het 
kadaster in kaart gebracht. Uitgegeven door de stedelijke archivaris W. Eekhoff, 
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Leeuwarden. Steendruk van C.W. Mieling te 's Gravenhage.
1845 1 blad

Leiden

LEIDEN

L4 Plattegrond van de stad Leijden volgens opneming in het jaar 1825. Met renvooi 
van gebouwen, grachten, markten, enz. Getekend door S. van der Paauw. Uitgave 
van C.C. van der Hoek, Leiden.
1825 1 blad

L5 Plattegrond van de stad Leiden, opnieuw nagezien met de veranderingen tot in
1832. Getekend door F. Desterberg. Steendruk van L. Springer, Leiden.
1832
1 blad

L6 Plattegrond van Leijden. Voorzien van een uitgebreid renvooi betreffende 
gebouwen en bruggen.
1e helft 19e eeuw 1 blad

L7 Nieuwe kaart van de stad Leijden. Opgemeten en vervaardigd door W.J. van 
Campen, landmeter 1e kl. van het kadaster te Leiden.
1850 1 blad
Steendruk.

Lithoijen

LITHOIJEN

L8 Ontwerp van een retranchement aan het Luttereind.
1833 1 blad

L9 Tekening van de ontworpen Lunetten (nrs. 1 en 2) nabij het dorp Lithooyen.
1833 1 blad

L10 Plannen van de lunetten nrs. 1 en 2 alsmede de verschansing bij Luttereind, met 
acht doorsneden.
1833 1 blad

L10a Kopie. (1833) Gekopieerd te 's Bosch, 25 februari 1851 door de kapitein-ing. Jhr. M. 
Snoeck.

L11 Ontwerp van retranchement aan het Lutter-eind.
1833 1 blad

L12 Situatiekaart en ontwerpen van de verschansing bij Luttereind en een lunette bij 
Lithoijen.
z.j. 1 blad
Op dun, doorschijnend, lichtgeel papier.

L13 Plan van de lunet no.1 met omringend terrein.
Nà 1833 1 blad

L14 Plan van de lunet no.2 met omringend terrein.
Nà 1833 1 blad

L15 Stelling te Lithoijen. Plan van het werk bij Luttereind met omliggend terrein.
Nà 1833 1 blad
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Maastricht

MAASTRICHT

M82 Plan van de oude werken op het Lage of Bossche front zoals deze bestonden in 
1814.
1814 1 blad

M83 Plan van de inundatie geformeerd voor het Bosch front te Maastricht in 1815.
1815 1 blad

M84 Plan van de inundatie geformeerd voor het St.Pieters front te Maastricht in 1815.
1815 1 blad

M85-M85a Plan van de eerste polygoon - aansluitende aan bastion Holstein - van het nieuwe 
Bossche front te Maastricht.
1816 3 bladen
M85 1(1e blad) Polygoon, Maastricht, plan.
M85a 2(2e en 3e blad) Doorsneden.

M86 Plan van de vesting Maastricht en omgeving, naar het noorden uitgebreid tot een 
eind voorbij Borgharen en Smeermaas in België.
1816 1 blad

M87 Plan van de grenzen van de rijksmilitaire gronden te Maastricht.
1817 1 blad

M88 Plan van de vesting Maastricht en Wijck met de onderhorige forten benevens het 
omliggend terrein.
1817 4 bladen
Ontbreekt
Zie ook memorie M64 (OMM).

M89 Plan van de vestingwerken van Maastricht en Wijk.
1817 1 blad

M90-M90f Plannen betreffende de uitwerking van mijnovens, aangelegd tot het doen springen
van bekledingsmuren en profielmuren van enkele vestingwerken van Maastricht.
1818 4 bladen?
Zie ook memorie M61 (OMM).
M90 1(1e blad) Ravelijn Dopff met de fourneaux onder de beide 

profielmuren.
M90a 2(1e blad) Kopie.
M90b 3(2e blad) Ravelijn Dopff met de fourneaux onder de beide faces.
M90c 4(2e blad) Kopie.
M90d 5(3e blad) Couvre face Welderen (bekledingsmuren).
M90e 6(3e blad) Kopie.
M90f 7(4e blad) Bastion Dauphin met de fourneaux onder de faces en die 

op het glacis.

M91 Plan van de vesting Maastricht en Wijck met een project van verbetering van de 
fortificatiewerken, beginnende aan de zogenaamde Linie Dumoulin voor de 
Brusselsche Poort [tot] aan de rivier de Maas bij de Vrouwe Poort; voorts het project
van verbetering van de fortificatiewerken van Wijck en linie langs de Maasoever 
beneden de vesting.
1819 1 blad
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M93-M93a Plan van Maastricht en Wijck met een project van verbetering van de 
fortificatiewerken, ontworpen door de luitenant-kolonel-ingenieur jhr. F.J.Th. van 
der Wijck.
1820 4 bladen
M93 1(1e blad) Plan van de vestingwerken

- met ontwerp tot verbetering.
M93a 2(2e blad) Detailtekening van de vestingwerken tussen Brusselse 

Poort en de Maas via Tongerse en St. Pieterspoorten alsmede de 
werken om Wijk. 3(3e blad) Detailtekening project ter versterking 
van de Kaberg en van het lage front van Maastricht. 4(4e blad) 
Detailtekening plan van het vestingwerk op de Kaberg en van een 
deel van de vestingwerken van Maastricht tussen Kaberg en de 
Maas. z.j.
Ontbreekt

M94-M94a Plannen, aangevende welke gronden in beslag zullen worden genomen (ca.1820) 
voor de verbetering van een gedeelte van de vestingwerken van Maastricht en bij 
het fort St.Pieter.
(ca.1820)? 2 bladen
M94 1(1e blad) Gronden in beslag te nemen, het front voor de Boschpoort 

vanaf de Kaberg (fort Willem I) tot de Maas.
M94a 2(2e blad) Gronden in beslag te nemen voor fort St.Pierre; 

Maastricht.

M95 Plan van de vesting Maastricht met projecten en vestingwerken.
1822 1 blad

M96 Plan van de vestingwerken van Maastricht en Wijk.
1822 1 blad

M97 Plan van de grenzen van de rijksmilitaire gronden in de vesting Maastricht tussen de
Brusselse poort en de rivier de Maas.
1823 1 blad

M98 Plan van het front C-D voor de Boschpoort met de doorsnijding en bassin van de 
Zuid-Willems Vaart.
1824 1 blad

M99 Plan van de Zuid-Willemsvaart en van de Havenkom binnen de vesting Maastricht.
(1824) 1 blad

M100 Plan van het in het jaar 1832 bestaande onderaardse van het hoge front van 
Maastricht, met een opgave van de afmetingen van de doorsneden van de diverse 
galerijen.
1832 1 blad

M101 Plan van het hoge front te Maastricht met de daaronder gelegen mijn-galerijen.
1e helft 19e eeuw 1 blad

M102 Liniair plan van de vesting Maastricht met aanduiding van de palissaderingen, 
fraiseringen en verdere tot dusver daargestelde verdedigingswerken, opgemaakt 
ter voldoening aan een aanschrijving van de algemene directie van de genie van 6 
april 1836. Getekend door de 1e luit.ing. W.N. Rose.
1836? 1 blad
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M103-M103a Plan van de verbetering van de vestingwerken van Maastricht en Wijk met naaste 
omgeving en ontwerp ter verbetering.
1839? 2 bladen
Zie ook memorie M67 (OMM).
M103 1(1e blad) Titel als boven.

Niet raadpleegbaar
M103a 2(2e blad) Profielen behorende tot het ontwerp ter verbetering.

M104 Plan van Maastricht en onderhorige forten, met aanduiding van de in 1830 en 1831 
in staat van verdediging gebrachte punten, zo binnen als buiten de vesting.
1840 1 blad

M105 Plan van de vesting Maastricht. Getekend door de 2e luitenant J.A. Kool, W.F. 
Heshuizen en H. van Rhijn.
1842 1 blad

M106-M106f Ontwerp-plannen ter vereenvoudiging en verbetering van de vestingwerken van 
Maastricht, op last van Z.M. de Koning door de luit.-kolonel- ing. A. Kool werden 
vervaardigd en aan de Koning werden ingezonden. Getekend door de 2e luit.ing. 
J.A. Kool.
1842 4 bladen
1. Bijlage: Geleidebrief van de luit.kolonel A. Kool dd. 5 december 1842 aan Z.M. de Koning (Willem 
II).
2. Zie ook memorie M68 (OMM).
M106 1(1e blad) Ontwerp-tekening van de hoge fronten van Maastricht, 

met ter sloop voorgedragen de werken Saxen en Tenaille, Staten 
Generaal, Engeland, Wilke, Overijssel, Stad en Lande (met 8 
doorsneden). z.j.

M106a 2(1e blad) Kopie.
M106b 3(2e blad) Ontwerp-tekening van de St.Pietersfronten, de sloop van 

de Jeekerschans, de beide werken Z3, de drie werken Ailva, de 
werken voor de Couvre-face Carolina en de vier lunetten voor de 
hoofdwal tussen larive? Wilhelmina.

M106c 4(2e blad) Kopie.
M106d 5(3e blad) Ontwerp-tekeningen van Wijck en verdere werken op de 

rechter Maasoever, de sloop van de enveloppe van de hoofdwal van 
Wijck en die van Zoutenlande en de Veije tot aan Hertel.

M106e 6(3e blad) Kopie.
M106f 7(4e blad) Plan van de vesting Maastricht waarop aangegeven de 

ontwerpen tot vereenvoudiging en verbetering van de 
vestingwerken, op last van Z.M. de Koning.

M107 Schetstekening van een kanaal langs de keel van Maastricht. Getekend door de 1e 
luit.ing. J.A. Kool.
1845 1 blad
Behoort bij een Memorie van Toelichting inzake een ontwerp van een kanaal welke de Belgische 
regering voornemens was aan te leggen tussen de stad Luik en de Zuid-Willemsvaart te Maastricht.

M108 Plan van het kanaal van Luik naar Maastricht vanaf het werk Hessen tot aan de 
Zwanengracht. Kopie conform?
1846 1 blad

M109 Plan van Maastricht, waarop aangegeven zijn de afscheidingen tussen de 
rijksmilitaire gronden en gebouwen en die onder stadsbestuur van Maastricht. 
Kopie conform.
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1846 1 blad

M110 Kopie (1846).

M111 Tekening van het gedeelte van het kanaal van Luik naar Maastricht lopende door de
vestingwerken van Maastricht tot aan Ilavante. Samengesteld uit de goedgekeurde 
ontwerpen, opgemaakt door de genie en door Waterstaat.
1849 1 blad

M112 Plannen van wijzigingen van de grenzen van de rijksmilitaire gronden van de 
vesting Maastricht. Voor gezien door de Minister van Oorlog Jhr. J.T. van Spengler.
1850 5 bladen
Bevat:
1.-2 In de gemeente St. Pieter.
3. In de gemeente Oud-Vroenhoven.
4.-5 In de gemeente Maastricht.

M113 Stationsplein bij Maastricht, plan van buiten de St. Maartenspoort te Wijk.
1850 1 blad

M114 Plan van de vesting Maastricht.
z.j. 1 blad

M115 Project verlenging van de Zuid-Willems-Vaart van Maastricht naar Luik.
z.j. 1 blad

M116 Situatieplan en drie doorsneden van 1e project- plan hoedanig de vereniging van de
Zuid- Willemsvaart met de Maas verbeterd zouden kunnen worden.
midden 19e eeuw 1 blad

M117 Plan van een gedeelte van de vestingwerken van Maastricht, gelegen tussen de 
rivier de Maas tot even voorbij de Zuid-Willemsvaart, met aanduiding van de 
hoogten van de voornaamste voorwerpen betreffende het Amsterdamse Peil. 
Getekend door de fortificatie-opzichter 3e kl. J.E. van Charldorp.
1854 1 blad
Aangehechte bijlage: tabel met waterhoogten in vergelijk bij het A.P.

M118-M118a Veranderingen, te verrichten aan enige lunetten, ten gevolge van de aanleg van een 
spoorweg naar Hasselt.
1855? 2 bladen
Bijlage: Bestek en voorwaarden Aken-Maastrichtse spoorweg, zijtak naar Hasselt, Nederlands 
gebied, Bestek no.11, 1855. Gedrukt.
1. Lunet Leroi aan de linkeroever.
2. Lunet Aylva op het eiland St.Anthonij.
M118 ---
M118a ---

M119 Plan van Maastricht. Getekend door de fortif.opzichter 3e kl. J.E. van Charldorp.
1855 1 blad

M120 Plan van het bastion Destombe met voorliggende gemetselde beer, de graftombe 
van wijlen luitenant generaal baron Destombe en voorstelling van de hardstenen 
naamsteen in de bekledingsmuur is ingemetseld. Getekend door de fortificatie-
opzichter 3e kl. J.E. van Charldorp.
1855 1 blad
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M121 Plan van Maastricht en onderhorige forten met aanwijzing van de werken die 
begrepen zijn in een verdediging van de vesting tegen geweldige aanval, [...] 
vervaardigd naar aanleiding van de aanschrijving van de Minister van Oorlog van 30
april 1859. Getekend door de fortificatie-opzichter 2e kl. J.E. van Charldorp.
1859 1 blad

M122 Plan van Maastricht (en Wijk) waarop de rijksmilitaire en openbare gebouwen 
worden aangegeven.
19e eeuw 1 blad

M123 Plattegrond van de benodigde terreinen tot de aanleg van de spoorweg-zijtakken 
van Maastricht naar Hasselt in de gemeente Maastricht.
19e eeuw 1 blad

M136 Plattegrond van het terrein vóór de werken Zoutelande en de Veije te Wijk, waarvan
het gedeelte tussen de palen 76 en 81 aan de directie van de Aken-Maastrichtse 
spoorwegmaatschappij tegen betaling van de waarde zal worden afgestaan.
1848 1 blad

M137-M137e Plannen van de aanleg van de spoorweg-zijtak Maastricht richting Hasselt en aan te
brengen veranderingen in enkele vestingwerken. Getekend door de opzichter van 
fortificatiën 3e kl. J.E. van Charldorp.
1854 9 bladen
M137 1(1e blad) Tracéplan van het stationsplein van de Aken-Maastrichtse 

spoorweg buiten de Martenspoort te Wijk door en langs de 
vestingwerken van Maastricht naar de Belgische grenzen in de 
richting van Hasselt. Litt. S.

M137a 2(2e blad) Profielen, behorende bij het plan, gemerkt Litt. S.
M137b 3(3e blad) Ontwerp Lunet Le Roi. Gemerkt Litt. U.
M137c 4(4e, 5e en 6e blad) Ontwerp van een te bouwen gemetselde 

bomvrije toren op het eiland St.Anthony.(4e blad) gemerkt Litt. V (2 
plannen, 2 doorsneden). (5e blad) gemerkt Litt. W (2 plannen, 4 
doorsneden). (6e blad) gemerkt Litt. X (2 plannen, 4 doorsneden).

M137d 5(7e en 8e blad) Ontwerp betreffende het veranderen en grotendeels
wijzigen van de Lunet Aylva op het eiland St.Anthony.

M137e 6(9e blad) Plan van de kazematten in de Lunet Aylva op het eiland 
St.Anthony. Gemerkt Litt. Z.

M138 Plattegrond van de nieuwe toegang tot het station Maastricht door de 
vestingwerken te Wijk.
1866 1 blad

M138a Kopie (1866).

M139 Plattegrond van de nieuwe toegang tot het station Maastricht door de 
vestingwerken te Wijk.
1866 1 blad

M143 Plan en profielen van het fort Koning Willem I bij Maastricht op de Kaberg 
aangelegd in 1815.
1822 1 blad

M143a Kopie (1815).



386 Oorlog / Plans Vestingen 4.OPV

M144 Plattegrondtekening van het fort Koning Willem den Iste te Maastricht, fort op de 
Kaberg.
1822 1 blad

M145 Plattegrond van het fort Koning Willem den Eerste te Maastricht op de Kaberg.
z.j. 1 blad

M155-M155a Het fort St.Pieter. 1815?
3 bladen

M155 1(1e blad) Plan van het fort St.Pieter ter aanduiding van de 
geprojecteerde verbeteringen hieraan in 1815.

M155a 2(2e blad) Project op het fort St.Pieter, 1815, doorsneden.

M155b 3(3e blad) Project op het fort St.Pieter, 1815. Profiel van het terrein, gesneden voor 
het front van het fort.
Ontbreekt

M156 Plan van de mijnen van het fort St.Pieter bij Maastricht.
1815 1 blad

M157-M157a Plannen van het fort St.Pieter met de in 1817 plaats gehad hebbende instortingen 
bij de onderaardse gangen.
1817? 2 bladen
M157 1(1e blad) Plan van het fort St.Pieter met de daaronder zich 

bevindende carrières en de instortingen welke plaats gehad hebben 
de 21e en 23e oktober 1817.

M157a 2(2e blad) Plan van het fort St.Pieter waarop gebracht is de 
instorting van de carrière welke plaats gehad heeft op de 21e en 23e 
oktober 1817.

M158-M158b Het fort St.Pieter met de in 1817 plaats gehad hebbende instortingen bij de 
onderaardse gangen.
(1819)1822 6 bladen
M158 1(1e blad) Tracé van het fort St.Pieter en doorsnede van de zich 

daaronder bevindende uitholingen.
M158a 2(1e blad) Kopie.
M158b 3(2e blad) Plan van het fort St.Pieter met een gedeelte van de 

carrière hieronder. 4(3e blad) Plan van het fort St.Pieter met de 
daaraan gebrachte veranderingen in de jaren 1817 tot en met 1822. 
5(4e blad) Plan van de bomvrije kanonkelders met de beneden 
kruisgangen en galerijen. 6(5e blad) Plan van de gemetselde 
bomvrije kanongalerij op het fort St.Pieter. 7(6e blad) Gemetselde 
kanongalerij.

M159 Plan van de in de jaren 1818 en 1819 onteigende landerijen tot de dienst van de 
nieuw aangelegde fortificatiewerken op het fort St.Pieter bij Maastricht.
1824 1 blad

M160 Plan van het fort St.Pieter benevens de carrieres onder deze? met de instortingen 
welke plaats gehad hebben voor en gedurende het jaar 1817.
1837 1 blad

M161 Plattegrond van de onderaardse gangen in de Pietersberg. 1e helft 19e eeuw
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1 blad

M162 Tracé van het fort St.Pieter en doorsnede van de zich daaronder bevindende 
uitholingen, met betrekking tot de in oktober 1817 plaats gehad hebbende 
instortingen.
1e helft 19e eeuw 1 blad

M163 Plan van het fort St.Pieter waarop gebracht de instorting van de carriere welke 
plaats gehad heeft op de 21e en 23e oktober 1817.
1e helft 19e eeuw 1 blad

Medemblik

MEDEMBLIK

M167-M167c Kustbatterijen te Medemblik.
z.j. 1 blad
M167 1(1e blad) No.1.
M167a 2(2e blad) No.2.
M167b 3(3e blad) No.3.
M167c 4(4e blad) No.4.

M168 Plan van de stad Medemblik. Getekend 28 juni 1838 door ing. C. Versfelt.
1838? 1 blad

M168a Kopie (z.j.)
Middelburg

MIDDELBURG

M171 Plattegrond van de stad Middelburg (zonder vestingwerken). Getekend door A.G. 
van Prooijen. Litho-uitgaven bij de firma de gebroeders Abrahams te Middelburg.
1830 1 blad

M172 Plattegrond van Middelburg, vervaardigd naar de kadastrale plannen onder 
toezicht van J.H. Muller, civiel ingenieur. Getekend door J.J. Brandt. Litho-uitgave bij
de firma de gebroeders Abrahams te Middelburg.
1853 1 blad

Muiden

MUIDEN

M175a Kopie, getekend door de kapitein-ing. Jhr. J.A. van Brienen van Ramerus ca.1830-
1840.

M179 Schets met ontwerp ter verbetering van de vesting Muiden. ?Door de 1e luit. E.A. 
ing. F.A. van Maanen.?
1841 1 blad

M180-M180b Batterijen bij Muiden. ?de tekenaar: 1e luit. E.A. ing. A. Canneman.?
1845 3 bladen
M180 1(1e blad) Kasteel- en dijkbatterijen van de Vechtmond en Haven.
M180a 2(2e blad) Plan en westbatterij.
M180b 3(3e blad) Plan en Oostbatterij (met 1 doorsnede).

M181 Plan van de stad met vestingwerken en naaste omgeving vesting en het kasteel 
Muiden.
1846 1 blad
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M182 Plan van de stad Muijden met kasteel.
z.j. 1 blad

M183 Plan van de vestingwerken van Muiden met ontwerp tot verbetering.
z.j. 1 blad

M183a Kopie.

M184 Plan van de vestingwerken van Muiden met kasteel en omgeving.
1857 1 blad
Niet raadpleegbaar

M185-M185a De vesting Muiden. Getekend door de opzichter van fortif. A.F. Bot.
1877 3 bladen
M185 1(1e blad) Plan van de vesting Muiden.
M185a 2(2e blad) Rijksmilitaire gebouwen in de vesting Muiden 

(plattegronden en doorsneden). Kopie 1878? 3(3e blad) Foto's van de
rijksmilitaire gebouwen, uitgevoerd in de jaren 1873-77.

M186 Plan van de vestingwerken en van het kasteel Muiden. Getekend door de opzichter 
van fortif. A.F. Bot.
1879 1 blad

M187 Plan van westbatterij en kasteel bij Muiden.
(ca.1880) 1 blad

M188-M188b Situatieplan en doorsneden van kazematten bij Muiden. Revisietekeningen. 
Gedrukt.
1934 6 bladen
In tweevoud.
M188 1(1e blad) Kazemat "Muiden-Oost"; 2(2e blad) Kazemat "Muiden-

Midden"; 3(3e blad) Kazemat "Muiden-West".
Ontbreekt

M188b Kopieën van M188-M188a (1934).
Ontbreekt

Naarden

NAARDEN

N32 Plan van de vestingwerken van Naarden met aanduiding van de diverse militaire 
gebouwen, de kerk en het stadhuis en de bewapening.
1814 1 blad

N33 Plan van de vestingwerken van Naarden met de bewapening van de vesting is 
echter aangegeven.
1814 1 blad

N34-N34c Situatieplan van de vesting Naarden, bevattende de tegenwoordige boorden van de
afzanding.
1817 3 bladen
N34 1(1e blad) Titel als boven. Het plan geeft de vesting (zonder 

stratennet) en een groot stuk omliggend terrein, waarop 
bovenvermelde afzandingslijnen zijn aangegeven.

N34a 2(1e blad) Kopie.
N34b 3(2e en 3e blad) Doorsneden van de gronden voor het 1e, 2e, 3e en 
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4e front van de vesting Naarden.
N34c ---

N35 Plan van de lunettes aan de Karnemelksloot.
(ca.1815-1820) 1 blad

N36-N36a De vesting Naarden met ontwerp tot meerdere versterking van die vesting.
1820 2 bladen
Bijlage: "Globale begroting van kosten, enz.", ondertekend: Utrecht, 10 juni 1820 door de 1e luit.ing. 
B. van Duijn.
N36 1(1e blad) Situatieplan van de vesting Naarden, waarop is 

aangegeven de veranderingen aan de vesting te maken en de 
versterking aan de Karnemelks Sloot.

N36a 2(2e blad) Projecttekening van een gemetseld reduit binnen het te 
bouwen aarden fort aan de Karnemelk Sloot.

N37 Plan van de muurwerken van een van de fronten van de vesting Naarden.
(ca.1820-1825) 1 blad

N38 Plan van het terrein voor aan de afgravingen vanaf de Oost-Zeedijk zuidelijk van 
Naarden tot aan de Karnemelksloot.
1828 1 blad

N39 Plannen van de zes bastions in de vestingwerken van Naarden.
1837 6 bladen
Ontbreekt
Bevat:
1. Plan van het bastion no. 1 Katten Bolwerk.
2. Plan van het bastion no. 2 Oranje Bolwerk.
3. Plan van het bastion no. 3 Promers Bolwerk.
4. Plan van het bastion no. 4 Turfpoorts Bolwerk.
5. Plan van het bastion no. 5 Nieuw Molen Bolwerk.
6. Plan van het bastion no. 6 Oud Molen Bolwerk.

N40-N40c Ontwerp op Naarden (titel op de omslag).
1838 1 blad
N40 1(1e blad) Ontwerp tot verbetering van het buitendijkse front tussen 

de vesting en de Zuiderzee.
N40a 2(1e blad) Kopie.
N40b 3(2e blad) Ontwerp ter verbetering van de bevestiging van de 

buitendijkse fronten.
N40c 4(3e blad) Twaalf doorsneden.

N41 Plan van de vesting en stad Naarden met een omliggend terrein.
1e helft 19e eeuw 1 blad

N42 Plan van de percelen, gelegen binnen de verboden kringen van de vesting Naarden. 
Opgemeten en getekend door de 1e luit.ing. G.F. van Limborch van der Meersch en 
voorts nog ondertekend door de majoor E.A. ing. E. Mekern.
1852 1 blad

N42a Kopie (1852).

N43 Plan van de percelen binnen de verboden kringen van de vesting Naarden. 
Getekend door de 1e luit.ing. J.H.A. Cromhout en W. Schut.
1860 1 blad
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N44 Plan van de vesting Naarden. Gekopieerd op het bureau van de genie van het 
Ministerie van Oorlog door de tekenaar A.A.J. Saurel naar het plan dd. Naarden, 28 
maart 1865 van de kapitein-ing. H. van Assendelft de Coningh.
1865? 1 blad

N45-N45a Ontwerp van de kapitein-ing. J.H. Kromhout betreffende enkele versterkingen ten 
zuid-oosten van Naarden.
1867 4 bladen
N45 1(1e blad) Situatie van het hoofdwerk, de linker- en de 

rechtervleugelwerken met de bivakplaatsen voor infanterie en 
artillerie. Op de terreintekening o.a. Bussum en "Jan Tabak".

N45a 2(2e blad) Plan met standgezicht van het hoofdwerk.

N45b 3(3e blad) Plan met standgezicht van het werk op de rechtervleugel.

N45c 4(4e blad) Plan met standgezicht van het werk op de linkervleugel.

N46 Plan van de percelen gelegen binnen de verboden kringen van de vesting Naarden 
en het ronduit (dit laatste ligt tussen Naarden en de Zuiderzee).
(1878)1881 1 blad
Goedgekeurd: 's Gravenhage 9 maart 1880
door de Minister van Oorlog A.E. Reuther.

N47 Plannen van de batterijen en de vuurlijnen, doorsneden van een batterij aan de 
Koedijk en van een batterij vooruit? Bussum.
1878 1 blad

N48 Plannen van de batterijen en de vuurlijnen van de batterijen, van een batterij aan de
Koedijk en van een batterij vooruit? Bussum.
1878 1 blad

N49-N49a Batterij nabij Naarden. Getekend door de tijdelijke opzichter C.P. Consemulder.
1879 2 bladen
N49 1(1e blad) Plan van de vijf batterijen ten zuiden van de vesting 

Naarden.
N49a 2(2e blad) Situatieplan van de batterijen aan de Karnemelksloot en 

van de vijf batterijen ten zuiden van de vesting Naarden.

N50 Plan van de vesting Naarden met het ronduit. Getekend door de tijdelijke opzichter 
C. van Buuren.
1879 1 blad

N51 Plan van de vesting Naarden met het ronduit (gelegen tussen Naarden en de 
Zuiderzee). Getekend en ondertekend door de 2e luit.ing. A.L.M. van Schevichaven.
1879 1 blad

N51a Kopie (1879).

N52 Plan van de batterijen Karnemelksloot. Naar het origineel dd. 1 september 1880 
voor copie conform ondertekend: Naarden, 28 april 1884 door de kapitein E.A. ing. 
G.L. Kepper.
(1880-1884)? 1 blad

N53 Plan van de vestingwerken van Naarden met omringend terrein, waarop een 
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waterpassing is aangegeven.
19e eeuw 1 blad

N54 Plannen van de schuilplaatsen van cementbeton in de bedekte weg van de vesting 
Naarden: 1e tegenover de rechterface van bastion Turfpoort; 2e voor de courtine 
Katten- Oranje; 3e in de afgesneden saillant voor bastion Oranje.
1902 1 blad

N54a Kopie (1902).

N55 Situatieplannen van de schuilplaatsen van cementbeton in de bedekte weg van de 
vesting Naarden: 1e in de inspringende wapenplaats tegenover de rechterface van 
bastion Oranje; 2e in de inspringende wapenplaats tegenover de rechterface van 
bastion Promers.
1904 1 blad

N55a Kopie (1904).

N56 Situatieplannen van de schuilplaatsen van cementbeton in de bedekte weg van de 
vesting Naarden: 1e in de saillant vóór het ravelijn vóór de Utrechtse poort; 2e vóór 
de rechterface van bastion Oranje.
1905 1 blad

N56a Kopie (1905).
Ter Neuzen

TER NEUZEN

N60 Plattegrond van Terneuzen met de daarop voorgestelde werken ter verdediging van
de stad met vestingwerken en naaste omgeving en van het kanaal naar Gent.
1831 1 blad

N61 Plattegrond van de stad Ter Neuzen met ontwerpen voor vestingwerken alsmede 
een gedeelte van het kanaal naar Gent.
ca.1830-1835 1 blad

N62-N62b Plan van de permanente bevestiging van Ter Neuzen.
1833 4 bladen
N62 1(1e blad) Plan van de permanente bevestiging van Terneuzen 

ingevolge het daarvan gemaakte project bij de Algemene Directie 
van de Genie.

N62a 2(2e blad) Vestingplan Terneuzen.
Ontbreekt
Kopie

N62b 3(3e en 4e blad) Doorsneden over vestingwerken te Terneuzen.

N63 Ontwerp tot bevestiging van Terneuzen. Vestingwerken.
1833 1 blad

N64 Plan van de vestingwerken van Terneuzen.
1838 1 blad

N65 Plannen en doorsneden van enige veldversterkingen in en nabij Ter Neuzen.
1e helft 19e eeuw 4 bladen
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Bevat:
1. Borstweringen op de Zeedijk te Otene; bij de Kraag; op de Zeedijk bij het Zaamslagsche sluis; 
verschansing aan de Oost-Koegorsche Duiker-sluis.
2. De sluizen bij de Axelse sas; de batterij achter de Waaijersluis te Neuzen.
3. Batterijen aan het separatiepunt te Neuzen; verschansing aan het Zoute Spui; de Beoostenblijsche 
sluis.
4. Batterij te Sluiskil; batterij achter de Koppelsluis te Neuzen; batterijen bij de Axelsche brug te 
Neuzen.

N66 Kaart [...] van de kust voor de vesting van Ter Neuzen bij laag water, met de 
buitenhavens van het kanaal en een gedeelte van de fortificatiedijken van Ter 
Neuzen.
1841 1 blad

N67 Plan van de vesting Neuzen en omliggend terrein, overgenomen uit de parcellaire 
plannen door de 1e luit.ing. L.J. Nilant Bannier op 3 december 1841; nagetekend in 
augustus 1842 door de 1e luit. E.A. ing. J.E.B. Baron van Voorst tot Voorst; verbeterd 
in december 1849. ?Voor verbeterd ondertekend: Neuzen, 25 december 1849 door 
de kapitein E.A. ing. C.J. Kraijenhoff van de Leur, en voor gezien door de kolonel-
directeur van fortificatie J.C. van de Polder.? Gekopieerd bij het Departement van 
Oorlog, afd. genie door J.H. Leijdenroth. Groot formaat. Op linnen.
z.j.? 1 blad
Niet raadpleegbaar

N68 Kaart van de oevers van Terneuzen waarop zijn aangeduid: 1e de diepten bij 
gewoon laag water; 2e de bestaande oeverwerken zo boven als beneden laag 
water; 3e het project tot voortzetting van de werken in 1845.
1845 1 blad

N68a Kaart van de oever en de buitenhavens van Terneuzen en fortificatiedijken, waarop 
de bestaande en de voorgestelde oeverwerken zijn aangegeven.
1845 1 blad

N69 Schetsplan van de vesting Terneuse, waarop is aangegeven een project tot 
bevestiging van de stad tussen de kanaalarmen, in geval er weinig troepen voor de 
verdediging voorhanden zijn.
1847 1 blad

N70 Schetsplan van de vesting Neuzen, waarop is aangegeven de bewapening van de 
vestingwerken. Getekend door de fortificatie-opzichter D.H. Legrand.
1851 1 blad

N71 Schetstekening, aanwijzende het veld van de vuurmonden op front 1-2 van de 
vesting Neuzen. ?Door de tekenaar, 1e luit.ing. A.C. Lorentz.?
1855 1 blad

N72 Tekening van het verbeteren van een gedeelte van de zeefronten van de vesting 
Neuzen.
1857 1 blad
Op de omslag voor geregistreerd ondertekend: 's Gravenhage, 16 mei 1857 door de ontvanger J.C. 
van de Watering.

N73 Tekening van de bastions no.3 en no.9 te Neuzen, met de aan te brengen 
verbeteringen (met 7 doorsneden).
1857 1 blad
Voor geregistreerd ondertekend: 's Gravenhage, 8 mei 1857 door de ontvanger J.C. van de Watering.
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N74 Vesting Neuzen. Getekend op het Bureau van de Genie van het Ministerie van 
Oorlog door de tekenaar A.A.J. Saurel in 1861. Bijgewerkt in 1878 door de opzichter 
van fortif. J. Duppen.
z.j. 1 blad

N75 Kustbatterij bij Ter Neuzen.
z.j. 2 bladen
Bevat:
1. Plan van de ontworpen kustbatterij, een detailtekening, een plattegrond van het hoofdgebouw, 
twee plannen van caponnières alsmede drie doorsneden.
2. Twee situatieplannen en een doorsnede.

N76 Plattegrond van de kazerne "Het Arsenaal" met naaste omgeving.
19e eeuw 1 blad

N77 Kaart van de vesting Neuzen.
19e eeuw 1 blad

N78 Plan van de vesting Neuzen. Gecalqueerd door J. Biemond.
1891 1 blad

Nieuwe Schans

NIEUWE SCHANS

N88 Plan van de Lang ackerschans, opgenomen in de jaren 1819 door de majoor ing. D.L.
de la Rochette.
z.j. 1 blad

N88a-N88d Kopieën (1819) 4 bladen.
N88a ---
N88b ---
N88c ---
N88d ---

N89 Plan van een project tot de verbetering en uitbreiding van de Langakker Schans, 
afkomstig van de generaal-majoor-directeur van de 2e directie van fortificatiën J.G. 
Siderius.
1819 1 blad

N90 Plan van het project voor verbetering en uitbreiding van de fortresse de 
Langackerschans, ontworpen door de majoor-ing. D.L. de la Rochette.
1819 1 blad
Bijlage: een calque, waarop een ontwerp van verbetering afkomstig van de generaal-majoor-
directeur van de 2e directie van fortif. J.G. Siderius.

N90a Kopie (1819).

N91-N91c Ontwerp tot verbetering en uitbreiding van de Nieuwe- of Langakkerschans.
1819 3 bladen
1. Bijlage: een "Korte descriptieve memorie" met kostenberekening, ondertekend: Delfzijl, 14 aug. 
1819 door bovengenoemde majoor de la Rochette.
2. Bijlagen: 1e "Detailtekeningen voor het project van 1819 op de vesting de Langackerschans, door 
de majoor ingenieur de la Rochettë; 2e een Memorie met kostenberekening, ondertekend: Delfzijl, 
14 aug. 1819 door de majoor E.A. ing. D.L. de la Rochette.
N91 1(1e blad) Generaal plan van de geprojecteerde forteresse de 

Langackerschans met omliggend terrein, ontworpen in de jaren 1819.
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N91a 2(1e blad) Kopie van N91.
N91b 3(1e blad) Kopie van N91a.
N91c 4(2e blad) Detailtekening van het gepresumeerde front van attaque. 

5(3e blad) Tekening van de profielen, over het gepresumeerde front 
van attaque.

N92 Plannen van ontwerpen tot verbetering en uitbreiding van de Nieuwe- of 
Langakkerschans, door de majoor E.A. ing. D.L. de la Rochette.
1819 1 blad

N93 Plannen van ontwerp tot verbetering en uitbreiding van de Nieuwe- of 
Langakkerschans.
1819 2 bladen
Bevat:
1. Het project tot de verbetering en uitbreiding van de Forteresse Lang Akkerschans, ontworpen door
de majoor ingenieur de la Rochette (naar dat van de generaal-majoor J.G. Siderius).
2. Profielen behorende tot het nieuwe project van de Lang-Akkerschans.

N94 Plan van de Langackerschans, van de beplanting van de vestingwerken. ?De 
tekenaar, 2e luit.ing. Van de Lande Sairion.?
1824 1 blad

N94a Plan van de Langakkerschans, van de beplanting van de vestingwerken.
1824 1 blad
Kopie
Volgens het oud register afkomstig van de kapitein-ing. M. Witsenborg.

N95 Kaart van de Nieuwe Schans en van de nieuwe geprojecteerde Wijmeester 
Afwatering.
1824 1 blad

N96 Plan van het Molen-Bastion of Nieuwe- of Langakkerschans, waarop de 
inundatiesluis bij de uitspringende hoek is aangegeven.
(ca.1820-1830) 1 blad

N97 Kaart van de vestingwerken van Langackerschans met aangegeven de verboden 
kringen. Getekend door de 1e luit.ing. W.F.A. Smeets.
1826 1 blad

N98 Plattegrond van de grenzen van de rijksmilitaire gronden.
(1845)1848 6 bladen
De bladen A (beschrijving van de grenzen van de rijksmilitaire gronden), G, H, I, K en L (allen 
processenverbaal) ontbreken.
1. Gemerkt B. Plan van deliminatie van de rijksfortificatiegronden enz. van het fort Langakkerschans. 
1848, kopie.
2. Gemerkt C. Plan van deliminatie van de batterij aan de Boneschans. 1845.
3. Gemerkt C. Als 2e blad, 1848, kopie.
4. Gemerkt D. Plan van deliminatie van de redoute en de fleche aan de Leethe bij Bellingwolde. 1848,
kopie.
5. Gemerkt E. Plan van deliminatie van de rijksfortificatiegronden van de redoute aan de Ulsda. 1848,
kopie.
6. Gemerkt F. Plan van deliminatie van de rijksfortificatiegronden van de drie batterijen gelegen op 
de Aadijk en van de werken aan de Statenzijl. 1848, kopie.

Nijmegen

NIJMEGEN

N157 Plan van de fortificatiewerken en situatie van de stad Nijmegen.
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begin 19e eeuw 1 blad

N158 Plan van de vestingwerken te Nijmegen. Niet ondertekend of gedateerd.
1815 1 blad

N159 Plan van de vestingwerken van Nijmegen. Volgens het oud register uit het jaar 1815.
1815 1 blad
Ontbreekt

N160.1-N160.6
Plan van de vesting Nijmegen. Getekend door de 2e luit.ing. C.W. van Oordt.
1818 6 bladen
N160.1 Blad 1
N160.2 Blad 2
N160.3 Blad 3
N160.4 Blad 4
N160.5 Blad 5
N160.6 Blad 6

N161.1-N161.8
Project wegens het maken van een geretrancheerd kamp om de stad Nijmegen. 
Getekend en ondertekend door de kapitein-ing. adjudant J. Kraijenhoff
1819 1 kaart in 7 bladen en 1 memorie
N161.1 Blad 1

Gemerkt "II"
N161.2 Blad 2

Gemerkt "III"
N161.3 Blad 3

Gemerkt "IV"
N161.4 Blad 4

Gemerkt "VII"
N161.5 Blad 5

Gemerkt "I"
N161.6 Blad 6

Gemerkt "VI"
N161.7 Blad 7

Gemerkt "V"
N161.8 Memorie

"korte descriptieve memorie" met kostenberekening, ondertekend: Nijmegen 18 
juli 1819 door voornoemde kapitein

N162-N162a Plan van het nieuwe fort op de Hunnerberg.
1820 2 bladen
N162 1(1e blad) Plattegrond van het fort.
N162a 2(2e blad) Profielen van het nieuwe fort op de Hunnerberg (drie 

doorsneden).

N163-N163a Plan van het fort Krayenhoff op de linkeroever van de rivier de Waal.
ca.1820 2 bladen
N163 1(1e blad) Plan van het fort met 3 doorsneden. Voorzien van de 

initialen (C.J.K.V.D.L.) van de tekenaar, de 2e luit.ing. C.J. Krayenhoff 
van de Leur.

N163a 2(2e blad) Tekening van het bomvrij reduit in het fort Krayenhoff.

N164.1-N164.3
Plan van het fort Krayenhoff op de linkeroever van de rivier de Waal. Voor getekend
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de naam vermeld van de kapitein-ing. adjudant jhr. J. Krayenhoff.
(ca.1820) 4 bladen
N164.1 1e blad: Plan van het fort Krayenhoff met twee doorsneden.
N164.2 2e blad: Tekening van de grote beer.
N164.3 3e blad: Tekening van de escarpsmuur aan de zijde van de rivier de 

Waal.
N164.3 4e blad: Tekening van de kleine beer.

N164a1-N164a8
Tekeningen van het fort Krayenhoff.

8 bladen
N164a1 1e blad
N164a2 2e blad
N164a3 3e blad
N164a4 4e blad
N164a5 5e blad
N164a6 6e blad
N164a7 7e blad
N164a8 8e blad

N165 Plattegrond waarop de grenzen van de rijksmilitaire gronden zowel binnen als 
buiten de vesting zijn aangegeven.
1823 1 blad

N166 Plan van de vestingwerken van Nijmegen met stratennet van de stad alsmede 
omliggend terrein, vooral oostelijk en westelijk van de stad. Getekend door de 
tekenaar de luit.ing. C.J. Krayenhoff van de Leur.
1824 1 blad

N167 Plan van de vestingwerken van Nijmegen. Getekend en ondertekend door de 1e 
luit.ing. jhr. J.A. van Brienen (van Ramerus).
1828 1 blad
Niet raadpleegbaar

N168 Plan van de vesting Nijmegen. Getekend en ondertekend door de 1e luit.ing. jhr. J.A. 
van Brienen (van Ramerus).
1829 1 blad
Copie van het plan in het werk getiteld: "La description des Pays-Bas" par M. Loys Guicciardini.

N169 Plan van het fort Kraijenhoff.
1830 1 blad

N170 Plan van de stad Nijmegen met stratenplan van Nijmegen zonder vestingwerken.
(ca.1830) 1 blad

N171-N171a Opmeting t.b.v. nieuwbouw van de verschanste legerplaats buiten Nijmegen.
1831 2 bladen
N171 1(1e blad) Plan van de lunetten, uitmakende het geretrancheerde 

kamp buiten Nijmegen, waarop tevens zijn aangegeven de nieuwe 
werken. Opgenomen en in tekening gebracht door de adjudant-
fortificatie opzichter Van den Abeele; gekopieerd door de kadet-
sergeant- opzichter (M.J.E.) Aikema.

N171a 2(2e blad) Plan van het gedeelte van het geretrancheerde kamp 
buiten Nijmegen vanaf de rechter lunet Bottendaal tot aan de 
beneden Waalstroom. Door de 2e luit.ing. P.J. de Waal.
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N172 Plan van de vesting Nijmegen en van het geretrancheerde kamp. Getekend door de 
2e luit.ing. J.W.K. de Leeuw.
1831 1 blad

N173a Plan van de vesting Nijmegen en van het geretrancheerde kamp. Getekend door de 
2e luit.ing. F.A. van Maanen.
1832 1 blad

N173 Kopie (z.j.).

N174 Plattegrond van de stad Nijmegen. Getekend door de landmeter H.L. Staal. Litho-
uitgave van de firma Steuerwald & Co, bij J.F. Thieme te Nijmegen.
1833 1 blad

N175 Plan van de fortificatiën van Nijmegen benevens de nieuwe werken gemaakt in de 
jaren 1701 en 1702 door de generaal Coehorn, alsmede de augumentatiën van het 
fort Knodsenburg. Getekend door de 1e luit.ing. A.Q.F. Schmoutziguer.
ca.1830-1835 1 blad

N176 Fort de Sterreschans bij Nijmegen, naar een tekening van 1834 van de 1e luit.ing. 
A.Q.F. Schmoutziguer.
z.j. 1 blad

N177 Plan van de Sterrenschans, waarop is aangegeven het metselwerk van de 
escarpsmuren en van de kazematten. Getekend door de 2e luit.ing. D.J. Jordens.
1839 1 blad

N177a Kopie (z.j.).

N178 Plattegrond van de stad Nijmegen. Litho-uitgave te Nijmegen bij C.A. Vieweg.
1839 1 blad

N179 Ontwerp-plan voor de bouw van een bruggehoofd te Lent tegenover de vesting 
Nijmegen. Getekend en ondertekend 21 augustus 1840 te Nijmegen door de 1e 
kapitein-ing., adjudant van Z.K.H. de Prins-Veldmarschalk: J.G.W. Merkes van 
Gendt.
1840? 1 blad

N180-N180a Ontwerp tot verbetering van de vestingwerken te Nijmegen en tot het bouwen van 
een bruggehoofd bij Lent. Getekend door ing. E.A. Camp.
1840 8 bladen
N180 1(1e blad) Plan van de voorgestelde veranderingen en verbeteringen 

aan fortificatiewerken van Nijmegen en van een bruggehoofd op de 
rechteroever van de rivier de Waal in het dorp Lent.

N180a 2(2e blad) Gemerkt Litt.C. Ontwerp van een gemetselde toren in het 
Brouwersdaal met onderaardse gemeenschapsgalerij naar de 
Sterreschans. 3(3e blad) Gemerkt Litt.D. Inrichting van het reduit 
binnen de Sterreschans tot kazerne-cavalier. 4(4e blad) Gemerkt 
Litt.E. Bomvrij reduit in het ravelijn voor de Molenpoort. 5(5e blad) 
Gemerkt Litt.F. Inrichting van de toren van de hoofdwal. 6(6e blad) 
Gemerkt Litt.FF. Profielen van de hoofdwal. 7(7e blad) Gemerkt 
Litt.G. Bomvrije bakkerij en kanon-kazematten binnen de haven-
toren. 8(8e blad) Gemerkt Litt.H. Bomvrije kazematten, de 
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Hunnerpoort en laboratorium, de Ziekerpoort.

N181 Plan van de stad, vestingwerken en omgeving van Nijmegen.
1e helft 19e eeuw 1 blad

N182 Plan van de vestingwerken - echter zonder de forten oostelijk en westelijk van de 
stad - waarop de beplantingen zijn aangegeven.
1e helft 19e eeuw 1 blad

N183 Plattegrond van het revetement van de Sterre-schans. Getekend door de 2e luit.ing.
F.P. Klijnsma.
1842 1 blad

N183a Plattegrond van het revetement van de Sterre-schans. Gekopieerd naar de tekening
van de 2e luit.ing. F.P. Klijnsma bij het archief van het Departement van Oorlog door
de tekenaar H. Carbentus.
1842 1 blad

N184 Plan van het nieuwe fort op de Hunnenberg te Nijmegen. Getekend door kapitein-
ing. jhr. J.A. van Brienen (van Ramerus).
1842 1 blad

N185 Plan van de vesting Nijmegen, van het daarvoor gelegen geretrancheerde kamp en 
de beide vleugelforten, Sterrenschans oostelijk - en Kraijenhoff westelijk van 
Nijmegen.
1844 1 blad
Niet raadpleegbaar
Op het plan een zevental aangehechte verbeterbladen van dun, doorschijnen lichtgeel papier. 
Gekopieerd door de sergeant A.A.J. Saurel naar een plan van de 1e luit.ing. H. de Bruijn.

N186 Haven-ontwerp Nijmegen. ?Ondertekend door de ontwerper en tekenaar, de 
kapitein-ing. jhr. J.A. van Brienen (van Ramerus) in december 1847.?
1847 1 blad

N187 Ongetiteld plan van de vestingwerken van Nijmegen met ontwerp tot uitbreiding 
van de buiten die werken liggende verschanste legerplaats. Gekopieerd en 
ondertekend door de kapitein- ing. jhr. J.A. van Brienen (van Ramerus).
1849 1 blad

N188 Plan van de havenaanleg te Nijmegen. Ontworpen, getekend en ondertekend: 
Nijmegen 20 januari 1851 door de kapitein-ing. jhr. J.A. van Brienen (van Ramerus).
1851 1 blad

N188a Plan van de havenaanleg te Nijmegen, 1851. Ontworpen, getekend en ondertekend: 
Nijmegen 20 januari 1851 door de kapitein-ing. jhr. J.A. van Brienen (van Ramerus).
1851 1 blad
Bijlage: een "bestek en voorwaarden" voor de aanbesteding van de werken. Gedrukt te Nijmegen bij 
C.A. Vierweg in 1851.

N188b Authentieke kopie dd. 31-5-1851.

N188c Plan van de te maken havenaanleg te Nijmegen, behorende bij de akte van 
onderhandse aanbesteding dd. 23 september 1852.
1852 1 blad
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Bijlage: een "bestek en voorwaarden" voor de aanbesteding van de werken. Gedrukt te Nijmegen bij 
C.A. Vierweg in 1851.

N189 Tekening van de te maken aarden bedekking bij het fort Kraijenhoff. ?H. van 
Balveren (tekenaar van het plan), voor geregistreerd te 's Gravenhage - 10 april 1854
- ondertekend door de ontvanger J. Keller.?
1854 1 blad

N190 Plannen, plattegronden, doorsneden enz. van het verdedigingswerk op de 
legerplaats te Nijmegen. Steendruk.
1861 1 blad

N191 Plan van het werk, het metselwerk van het reduit, alsmede doorsneden van een 
verdedigingswerk achter de Ooij-dijk in de Ooij-polder. ?De tekenaar, 1e luit.ing. 
L.J.H. Gijsberti Hodenpijl.?
1861 1 blad

N192.1-N192.4
Plannen, plattegronden, doorsneden enz. van de lunetten Kijk in den Pot te 
Nijmegen. Steendruk.
1861 4 bladen
N192.1 Blad 1
N192.2 Blad 2
N192.3 Blad 3
N192.4 Blad 4

N193 Plan van het werk en van het metselwerk van het fort Sterreschans van de 
wijzigingen aangebracht in het jaar 1862.
1863 1 blad

N193a Plan van het fort Sterreschans, van de wijzigingen aangebracht in het jaar 1862. 
Gekopieerd door de tekenaar A.A.J. Saurel.
1862 2 bladen
Bevat:
1. Algemeen plan van het werk en plan van het metselwerk.
2. Details van hardstenen- en metaalwerk voor de herstelling van het fort Sterreschans.

N194 Plan van de ingang van het reduit buiten de Molenpoort te Nijmegen. Getekend en 
ondertekend door de 1e luit.ing. I.J.H. Gijsberti Hodenpijl.
1863 1 blad

N195.1-N195.2
Plannen en doorsneden van een verdedigingswerk op de rechter Waaloever boven 
Lent. Steendruk.
1862 2 bladen
N195.1 Blad 1
N195.2 Blad 2

N195a1-N195a2
Kopie van inv.nr. N195.1-N195.2(1864).
N195a1 Blad 1
N195a2 Blad 2

N195b Detailtekeningen van een verdedigingswerk op de rechter Waaloever boven Lent.
1864 6 bladen
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Ontbreekt

N196.1-N196.3
Plannen, doorsneden, standgezichten van het verdedigingswerk bij de uitgebrande 
molen op de legerplaats bij Nijmegen. Getekend door de sergeant van de mineurs 
W. Hessels.
1864 3 bladen
N196.1 Blad 1
N196.2 Blad 2
N196.3 Blad 3

N196a-N196b Kopieën
(1864).
N196a ---

Ontbreekt
N196b ---

Ontbreekt

N196c Detailtekeningen van het verdedigingswerk op de legerplaats bij Nijmegen. 
Getekend door de sergeant van de mineurs W. Hessels.
1862-1863? 9 bladen
Ontbreekt

N197 Plattegronden en doorsneden van de lunetten Kijk in den Pot te Nijmegen. 
Getekend door de sergeant van de mineurs A. Vermeeren.
1864 3 bladen
Ontbreekt

N198 Plan van het reduit in de inspringende wapenplaats buiten de Molenpoort. 
Getekend door de sergeant van de mineurs Coenen.
1864 2 bladen
Niet raadpleegbaar

N198a Kopieën
(z.j.)

N198b Plattegronden en doorsneden van het reduit in de inspringende wapenplaats 
buiten de Molenpoort. Getekend door de sergeant van de mineurs Monnée en de 
korporaal van de mineurs J.M. Roozen.
1862-1964 12 bladen
Ontbreekt

N198c Kopieën (z.j.)
Ontbreekt

N199 Plan van de vesting Nijmegen, het geretrancheerde kamp en de overige 
verdedigingswerken op de rechter en linker Waaloever. ?Door de tekenaar de 1e 
luit.ing. F.M. Baron van Eck.?
1865 12 bladen
Ontbreekt
Het 8e blad is slechts voor de helft aanwezig.

N200 Plan van de stad Nijmegen. Getekend door de landmeters 1e klasse van het 
kadaster in Gelderland L.C. Machen en J. Bijnen.
1886 1 blad
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N201.1-N201b2
Kazematten van gewapend beton nabij Lent. Gedrukt.
z.j. 6 bladen

N201.1-N201.2
Kazemat "Lent-Oost".
N201.1 1e exemplaar
N201.2 2e exemplaar

N201a1-N201a2
Kazemat "Lent-Midden".
N201a1 1e exemplaar
N201a2 2e exemplaar

N201b1-N201b2
Kazemat "Lent-West".
N201b1 1e exemplaar
N201b2 2e exemplaar

N215 Geretrancheerd kamp van Nijmegen.
1819

O1-O1a Oeffelt {125,3} Kazematten van gewapend beton nabij Oeffelt. Gedrukt.
z.j. 2 bladen
In tweevoud.
1. Kazemat "Oeffelt-Noord".
2. Kazemat "Oeffelt-Zuid".
O1 ---
O1a ---

Ommen

OMMEN

O14-O14b Ontwerp ter bevestiging van Ommen.
1819 3 bladen
O14 1(1e blad) Plan van Ommen, waarop de hoofdlijnen van de 

voorgestelde werken ter bevestiging van de stad en de betreffende 
hoogten tot het aangenomen vergelijkingsvlak - zijnde het 
allerlaagste water in de rivier de Vecht - zijn aangegeven. Op het 
plan: de stad Ommen met de ontwerp- vestingwerken en een groot 
stuk omringend terrein.
Niet raadpleegbaar

O14a 2(1e blad) Kopie.
O14b 3(2e blad) Tekening waardoor de betreffende hoogten en het reliëf 

van de uitspringende hoeken van de bastions, de hoofdwal en de 
geprojecteerde vesting. 4(3e blad) Doorsneden van het front 2-3 van 
de voorgestelde vesting Ommen.

O15-O15a Ontwerp ter bevestiging van Ommen. Ontworpen volgens order van de inspecteur-
generaal van de fortificatiën dd. 6 augustus 1818 en overeenkomstig de latere 
instructies van de directeur in de 2e directie van fortificatiën dd. 12 oktober 1818 en 
3 juni 1819.
1819? 2 bladen
Bijlage: een "Korte descriptieve memorie" met kostenberekening, gedateerd: Ommen, 21 juli 1819 en 
voor eensluidend afschrift ondertekend door vorengenoemde? kapitein M. Witsenborg.
O15 1(1e blad) Plan van Ommen, waarop de voorgestelde werken ter 
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bevestiging.
Ontbreekt

O15a 2(?e blad) Kopie., 2e blad niet aanwezig?
Ooltgensplaat

OOLTGENSPLAAT

O20 Plan van het fort Prins Frederik (in de franse tijd Duquesne geheten) met de drie 
redoutes ten zuid-westen, westen en noorden van het dorp Ooltgensplaat gelegen.
1813-1814 1 blad

O21.1-O21.4 Plan van het fort Prins Frederik, met de drie redoutes ten zuid-westen, westen en 
noorden van het dorp Ooltgensplaat gelegen.
ca.1815 4 aan elkaar passende bladen
O21.1 Blad 1
O21.2 Blad 2
O21.3 Blad 3
O21.4 Blad 4

O22 Plan en verzamelkaart van de verboden kringen rondom het fort Prins Frederik en 
de redouten te Ooltgensplaat.
1837 12 aan elkaar passende bladen en een verzamelblad

O23 Plan van de limieten tussen rijks- en poldergronden rondom de redoute no.2 op de 
positie van Ooltgensplaat.
1e helft 19e eeuw 1 blad

O24-O24a2 Het verbeteren van het aardewerk van het fort Prins Frederik te Ooltgensplaat.
1859 3 bladen
Voor goedgekeurd: 's Hage, 31 december 1859 door de secretaris-generaal van het Departement van 
Oorlog F.A. Ridder van Rappard.
O24 1 (1e blad) Plan van het fort.
O24a1 2 (2e blad) Zeven doorsneden.
O24a2 3 (3e blad) Vier doorsneden en een plattegrond.

O25-O25b Het verbeteren van de positie Ooltgensplaat.
1884 3 bladen
O25 1(1e blad) Redoute no.1. Plan van het aardewerk.
O25a 2(2e blad) Redoute no.2 en nog een plan van het aardewerk.
O25b 3(3e blad) Linie met inundatiekade. Situatietekening van de 

versterkte linie tussen de redouten 2 en 3, ten noord-westen van het 
dorp Ooltgensplaat.

O26-O26c Fort Prins Frederik.
1886 7 bladen
O26 (1e blad) Plan van het fort.
O26a (1e blad) Kopie.

Ontbreekt
O26b (5e blad) Gebouw A en toren. Plattegrond en doorsneden.
O26b.1 (2e blad) Gebouw A en toren. Plan van de fundamenten en de 

houten fundering.
O26b.2 (3e blad) Gebouw A en toren. Plattegronden.
O26b.3 (4e blad) Gebouw A. Doorsneden en standgezichten.
O26b.4 (6e blad) Poterne, remise-kazemat B, remises C en D en de 

steunmuren.
O26b.5 (7e blad) Remise E, borstweringmuren, wachterswoning, 
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artillerieloods en losplaats.
O26c (2e t/m 7e blad) Kopieën.

Ontbreekt

O27.1-O27a4 Positie Ooltgensplaat.
1887 8 bladen
O27.1 Blad 1
O27.2 Blad 2
O27.3 Blad 3
O27.4 Blad 4
O27a1 Blad 5
O27a2 Blad 6
O27a3 Blad 7
O27a4 Blad 8

O28 Plan van de schoots- en meetvelden; twee situatieplannen van de kustbatterijen 
van de forten Prins Frederik en de Ruijter.
1890 1 blad

O29 Situatieplan, een plattegrond en drie doorsneden van geschutbeddingen en 
borstweringmuren met nissen voor kanonnen van 24 cm. op de courtine III-IV van 
het fort Prins Frederik.
1897 1 blad

O29a Kopie (1897).

O30 Plan van het fort Prins Frederik.
19e eeuw 1 blad

O30a Plattegrond van het fort Prins Frederik met ontworpen wijzigingen.
ca.1900-1910 1 blad

O31 Wachthuis nabij de aanlegsteiger en de trambaan te Ooltgensplaat. Situatieplan, 
een plattegrond van beide kazematten met verbindingstunnel, alsmede vier 
doorsneden.
1911 1 blad

O31a Kopie (1911).
Oostburg

OOSTBURG

O32 Plattegrondtekening van de stad Oostburg met aanduiding van de ingenomen 
gronden, veroorzaakt door de aanleg van veldwerken aldaar.
1833 1 blad

O33 Figuratieve tekening van Oostburg met aangifte van de aan te brengen 
versterkingen.
z.j. 1 blad

Oudenbosch

OUDENBOSCH

O38 Plan van de positie bij de Oudenbossche haven, betreffende de werken gelegen bij 
de uitmonding van voornoemde haven in de Dintel.
1832 1 blad
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O39 Plan van de positie bij de Oudenbossche haven, betreffende de werken gelegen bij 
de uitmonding van voornoemde haven in de Dintel.
1832 1 blad

Pannerden

PANNERDEN

P1 Plan van het ontworpen fort op de hoofddam bij Pannerden, met drie doorsneden.
1819? 2 bladen
Bijlage: een "Korte descriptieve memorie" met kostenberekening, gedateerd: Nijmegen, 14 augustus 
1819 onder vermelding "voor getekend" van de naam van de 1e kapitein-ing. J.C. Ninaber.

P2 Plan van een nieuw geprojecteerd fort op de hoofddam, welke de rivier de Waal van
het Pannerdense Kanaal afscheid.
1e helft 19e eeuw 1 blad

P3 Situatieplan van de Sterreschans aan het Pannerdense Kanaal waarop aangegeven 
is het ontworpen fort op de hoofddam.
1e helft 19e eeuw 1 blad

P4 Plan van de Sterreschans aan het kanaal bij Pannerden.
1e helft 19e eeuw 1 blad

P5 Verdedigingswerk op de hoofddam, vóór de waterverdeling van de Boven Rijn op 
de Waal en het Pannerdense Kanaal te Doornenburg. Getekend door de 1e luit.ing. 
I.J.H. Gijsberti Hodenpijl.
1863 1 blad

P6 Plan van de hoofddam tussen het Pannerdense Kanaal en de Waal, waarop de 
plaats voor een aan te leggen verdedigingswerk is aangegeven. Getekend door de 
sergeant van de mineurs A. Vermeeren.
1863 1 blad

P7-P7a Ontwerp van een fort op de kop van Pannerden. 1867
3 bladen

P7 1(1e blad) Plan van het fort.
P7a 2(2e en 3e blad) Doorsneden.

P8 Plan van het werk, verdedigingswerk op de hoofddam bij Pannerden, plan van het 
metselwerk en doorsneden.
1867? 1 blad
Behoort bij een -niet aanwezige - brief van 27 september 1867.

P9-P9b Fort bij Pannerden. Getekend door de 1e luit.ing. G.J. Blaauw.
1868 8 bladen
P9 1(1e blad) Plan en constructiefiguur van het fort alsmede zes 

doorsneden.
P9a 2(2e blad) Tekening van de afwateringvlakken, schuilplaatsen en 

wachterswoning.
Niet raadpleegbaar

P9b 3(3e t/m 8e blad) Plattegronden, detailtekeningen en doorsneden.

P10-P10a Ontwerpen van forten te Pannerden.
1868 2 bladen
P10 1(1e blad) Kaart van de bovenmond van de Waal met aanwijzing van 
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twee ontwerpen van forten op de hoofddam van Pannerden en de te
maken overlaten in de hoofddam en in de Millingse dam.

P10a 2(2e blad) Doorsneden.

P11-P11a Verdedigingswerk op de hoofddam bij Pannerden. Gedrukt bij het Topografisch 
Bureau van het Ministerie van Oorlog.
1868 2 bladen
De 1e, 2e en 4e bladen ontbreken.
P11 1(3e blad) Plan van het metselwerk met vier doorsneden.
P11a 2(5e blad) Plan van de batterij met acht doorsneden.

P12-P12d Fort op de hoofddam bij Pannerden. ?Later gekopieerd door de opzichter van fortif. 
2e kl. J.M. Kleian (van: Genie; 8e stelling).?
1871 9 bladen
P12 1(1e blad) Plan van de bovenbatterij en van het glacis.
P12a 2(2e blad) Fort bij West-Pannerden. Plan van de fundamenten.
P12b 3(3e blad) Fort bij West-Pannerden. Plattegrond met aanwijzing van 

de afleidbuizen en zinkputten voor druipkokers, enz.
P12c 4(4e blad) Fort bij West-Pannerden. Plattegrond van de vlakken van 

de aanrazering en afwatering; situatie van het fort en van de 
overlaat in de hoofddam.

P12d 5(5e blad) De trap in poterne 31. Plattegrond. 6(6e blad) Luchtkokers 
op de dwarspoterne alsmede schoorsteenkoker van het fornuis. 7(7e
blad) De trappen naar de batterij "Bijlandsch Kanaal". 8(8e blad) De 
sluiting van de rookgaten en kanonschietgaten in de escarp-galerij. 
9(9e blad) Het fornuis met wasemkap.

P13 Plan van de bovenbatterij en van het glacis van het fort bij West-Pannerden.
1871 1 blad

P14 Plan van de bovenbatterij van het fort bij Pannerden. ?Door de tekenaar, de 
opzichter van fortif. 2e klasse J.M. (van de Wetering bijgenaamd) de Rooij.?
1874 1 blad

P15 Schetsontwerp voor de verbetering van het fort bij Pannerden, alsmede een 
opgeplakt stuk stafkaart, dienende als situatieplan, waarop diverse schootsvelden 
staan aangegeven.
1885 1 blad

P15a Kopie (1885).

P16 Plan van ontwerp tot verbetering van het fort bij Pannerden.
1885 1 blad

P17 Plan met één doorsnede van een tweede ontwerp tot verbetering van het fort bij 
Pannerden.
1885 1 blad

P18 Plan van gepantserde rivierbatterij en zijkazematten op het fort bij Pannerden.
1885 1 blad

P18a Kopie (1885).

P19 Plattegrond en twee doorsneden van gepantserde kazematten van het fort 
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Pannerden.
1887 1 blad

P20-P20m Fort bij Pannerden.
1888 6 bladen
P20 1(1e blad) Plan van de fundamenten.
P20a 2(1e blad) Kopie.
P20b 3(2e blad) Plattegrond met aanwijzing van afleidbuizen en 

zinkputten voor druipkokers, inzake? tochtgaten.
P20c 4(2e blad) Kopie.
P20d 5(2e blad) Kopie.
P20e 6(3e blad) Plattegrond van de vlakken van aanrazering en 

afwatering; situatie van het fort en van de overlaat in de hoofddam.
P20f 7(3e blad) Kopie.
P20g 8(3e blad) Kopie.
P20h 9(4e blad) Plan van de gepantserde batterijen en van de bovenbouw;

plan van de verdieping.
P20i 10(4e blad) Kopie.
P20j 11(4e blad) Kopie.
P20k 12(5e blad) Twee grote doorsneden over het fort.
P20l 13(5e blad) Kopie.
P20m 14(6e blad) Plan van de bovenbatterijen van het glacis.

P21 Plan van een gedeelte van het fort op de hoofddam bij Pannerden en zes 
doorsneden.
1889 1 blad

P22 Plan van het fort bij Pannerden met opgeplakt verbeterblad en doorsneden. 
Getekend op het Departement van Oorlog en gedateerd: maart 1890.
1890 1 blad

P23-P23b Fort op de hoofddam bij Pannerden. Gecalqueerd door de opzichter van fortif. 2e kl.
K. van Zaane.
1891 1 blad
P23 1(1e blad) Plan van het aardewerk.
P23a 2(2e blad) Kopie.
P23b 3(2e blad) Twee grote doorsneden over het fort.

P24 Glacisbestrijking van het fort bij Pannerden.
2e helft 19e eeuw 1 blad

Philippine

PHILIPPINE

P49 Plattegrond van de verdedigingswerken van Philippine, met aanduiding van de 
verkochte percelen, de namen van de eigenaren, waarde, enz., getrokken uit de 
kadastrale plannen en registers ter plaatse door de 2e luit.ing. P. Stolk.
1845 1 blad

Purmerend.

PURMEREND.

P62 Plan van het aardewerk van een batterij in de polder Zeevang bij de spoorweg 
Purmerend- Hoorn.
14884
1 blad
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Roermond

ROERMOND

R3 Ontwerpplan tot bevestiging van de stad Roermond.
aanvang 19e eeuw 1 blad

R4-R4.1 Plattegrond, situatieplan en doorsnede van de aanleg van kazematten van 
gewapend beton nabij Roermond. Gedrukt.
z.j. 2 bladen
R4 Kazemat "Roermond-Zuid".
R4.1 Kazemat "Roermond-Noord".

R4a Idem, 2e exemplaar van R4.
Ontbreekt

R4b-R4b.1 Plattegrond en situatieplan van de kazemat van gewapend beton nabij Buggenum. 
Gedrukt.
z.j. 2 bladen
R4b "Buggenum-Noord", een palenplan, drie verdiepingen, drie 

doorsneden, voor de ligging van deze kazemat, zie: "Buggenum-
Zuid".

R4b.1 "Buggenum-Zuid", situatieplan en palenplan.

R4c "Buggenum-Noord", een palenplan, drie verdiepingen, drie doorsneden.
z.j. 1 blad

R4d "Buggenum-Zuid", situatieplan en palenplan.
z.j. 1 blad

Rotterdam

ROTTERDAM

R7 Plattegrond van de stad Rotterdam.Getekend door C. van Baarsel & Zoon, 
gegraveerd door D. Sluijter.Uitgave van Arbon en Krap, Rotterdam. Druk.
1824 1 blad

R7a Kopie (1825).

R7b Kopie (1826).

R7c Kopie (1834).

R8 Plattegrond van de stad Rotterdam, vervaardigd volgens de kadastrale plannen, 
door L.F. Temminck, controleur van het kadaster in de provincie Zuid-Holland.Druk?
uitgegeven bij de Wed. Koning en Brugman. Gegraveerd door D. Veelwaard en 
Zonen.
1839 1 blad

R9 Plattegrond van Rotterdam met uitgebreid renvoy van de straten, grachten, kerken,
publieke gebouwen, enz.
1e helft 19e eeuw 1 blad

R10 Nieuwe plattegrond van de stad Rotterdam. Druk? uitgegeven bij Otto Petri, 
Rotterdam. Nederlandse en franse tekst.
1e helft 19e eeuw 1 blad
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R10a Nieuwe plattegrond van de stad Rotterdam. Druk? uitgegeven bij A. Baedeker, 
Rotterdam.
1e helft 19e eeuw 1 blad

R11 Nieuwe plattegrond van de stad Rotterdam. Litho-uitgave J. Smulders & Co, 's 
Gravenhage.
1865 1 blad

Sas-van-Gent

SAS-VAN-GENT

S30 Plan van de vestingwerken van Sas van Gend in 1780 en omliggend terrein waarop 
o.a. het fort St. Anthonie en het fort Leopold (West- Vlaanderen). Getekend in 1844 
door de 2e luit.ing. P. Stolk.
1844? 1 blad

S30a Kopie (1844?).
Schoondijke

SCHOONDIJKE

S75 Plattegrondtekening van het fort te Schoondijk, ten zuiden van Breskens, met 
aanduiding van de gronden tot de aanleg van voormeld werk ingenomen.
1833 1 blad

S76 Schetstekening van Schoondijke, ten zuiden van Breskens, met aangifte van het 
werk aan te leggen achter de waterlinie welke van sluis 12:1 tot de Passegeul zich 
uitstrekt. ?Niet gedateerd of ondertekend?
1833 1 blad

Sluis

SLUIS

S115 Plan van het acces langs de passluis met de aangelegde veldverschansingen, 
alsmede een plan van het acces langs de Havendijk.
1835 1 blad
Volgens een op het blad voorkomende aantekening behoorde het blad bij een schrijven dd. 1 
augustus 1831.

S116 Tekening van het werk buiten de Paspoort te Sluis met de daaraan gebrachte 
passagère versterking.
1835 1 blad
Volgens een op het blad voorkomende aantekening behoorde het blad bij een schrijven dd. 1 
augustus 1831.

S117 Plannen en aanwijzing van de borstwering gevende? op de suatie-gracht van het 
Havenwerk te Sluis; voorts: tekening van het acces langs de dam bij het gewezen 
kasteel.
1835 1 blad
Volgens een op het blad voorkomende aantekening behoorde het blad bij een schrijven dd. 1 
augustus 1831.

S118 Versterking van het acces gevende? van Sluis op Oostburg en Aardenburg.
1835 1 blad
Volgens een op het blad voorkomende aantekening behoorde het blad bij een schrijven dd. 1 
augustus 1831.
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S119 Plan van de gronden, behoord hebbende tot de vestingwerken van Sluis Met een 
lijst van de verkochte percelen, de eigenaren van die percelen en hun vermoedelijke
waarde.
1845 1 blad

S120 Plan waarop de rijksmilitaire gronden zijn aangegeven, terwijl speciaal wordt 
aangeduid welke gronden en wateren door het rijk worden onderhouden.
1849 1 blad

Steenbergen

STEENBERGEN

S140 Plan van Steenbergen, dienende ter aanwijzing van enige plaatsen betrekking 
hebbende met de verversing van de kapitale gracht en schuring? van de haven.
z.j. 1 blad

S150 Plan met vier doorsneden van de nieuw te maken post aan de Blauwe sluis bij 
Steenbergen.
z.j. 1 blad

S159 Situatieplan van de veldversterking in de vallei van de Rosendaalse vliet of 
Lindenbergse veer.
1832 1 blad

S160-S160a Plan van de veldwerken aan de mond van de Rosendaalse en Steenbergse Vliet.
1831 2 bladen
S160 1(1e blad) Titel als boven.
S160a 2(2e blad) Plan van de veldwerken aan de Roosendaalse Vliet.

S161 Plan van de door het rijk in bezit genomen percelen tot het aanleggen van 
veldwerken aan de mond van de Steenbergse en Rozendaalse Vliet. "Voor copie 
conform" door de 2e luit.ing. J.O.F. Böhtlingk en voor gezien door de kolonel-
directeur van de fortif. (Jhr. F.J.T.) van der Wijck.
1831 1 blad

S161a Plan van de door het rijk in bezit genomen percelen tot het aanleggen van 
veldwerken aan de mond van de Steenbergse en Rozendaalse Vliet. "Voor copie 
conform" door de 2e luit.ing. J.O.F. Böhtlingk en voor gezien door de kolonel-
directeur van de fortif. (Jhr. F.J.T.) van der Wijck.
1831 1 blad

S162-S162a Veldwerken aan de mond van de Steenbergse en Rozendaalse Vliet. ?Door de 
tekenaar, de 2e luit.ing. J.O.F. Böhtlingk.?
1833 2 bladen
S162 1(1e blad) Titel als boven.?
S162a 2(2e blad) Ontwerp wegens het bouwen van een toren tot 

verdediging van de sluis aan de Roosendaalse Vliet.
Texel

TEXEL

T4-T4b Het fort bij het dorp Oude Schild met nabij liggende vestingwerken. Getekend door 
de kapitein van de artillerie J. Lanoue.
19e eeuw 3 bladen
T4 1(1e blad) Plan du fort du Texel avec les changements projettés.
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T4a 2(2e blad) omschrijving/tekening n.a.w.?
T4b 3(3e blad) Lunette à l'est du fort du Texel.

T6b-T6c Kopieën (z.j.).
T6b ---
T6c ---

Utrecht

UTRECHT

U8 Plattegrond van de stad Utrecht, de kadastrale opmeting gevolgd. Koperdruk-
uitgave van N. van der Monde, Utrecht. Gegraveerd door Van Baarsel en Tuyn.
1839 1 blad

U10 Plattegrond van de stad Utrecht met de verdeling van de wijken. Steendruk van P.W.
van de Weijer, Utrecht.
1861 1 blad

Veere

VEERE

V9 Plan van de stad en vesting Vere met haar omstreken. Getekend door J.P. Borujé in 
1816 naar franse schetstekeningen. Op 2 september 1836 is er een waterpassing op 
aangebracht door de 1e luit.-ingenieur A.Q.F. Schmoutziguer.
1836? 1 blad

V10 Plan en tekening van de gebouwde eigendommen die binnen de verboden kring 
van de vesting Veere gelegen zijn. Door de tekenaar, de rijksopzichter van 
fortificatiën W. van Dura.
1826 1 blad

V10a Kopie (1826).

V11 De vestingmuren aan de noord-, zuid- en oostzijde van de vesting Veere.
1829 3 bladen
Bevat:
1. Front van de zeemuren van de noordzijde van de vesting Vere (met 9 doorsneden).
2. Front van de zeemuren van de zuid- en oostzijde van de vesting Vere (met 8 doorsneden).
3. Schets van de plattegrond zoals deze zich bevind op 19 juni 1829, vesting Veere.

V12 Plan van de vestingwerken van Veere met naaste omgeving. De diepten van de 
grachten zijn op zeer veel plaatsen aangegeven. Door de tekenaar, de 1e luit.ing. jhr.
B. de Jong (van Beek en Donk).
1833 1 blad

V13 Schetsen van doorsneden over de oude en de nieuwe omwalling van de vesting 
Vere.
1864 1 blad

Venlo

VENLO

V46-V46a Ontwerp tot bevestiging van Venlo met detailtekeningen. ?Van: Direction de 
Maestricht; place de Venlo.?
1814 7 bladen
Bijlage: een aan het plan gehechte "Nota" met "was geteekend": W. Valter.
V46 1(1e blad) Projet proposé pour la restauration des fortifications. An. 

1814.
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V46a 2(2e blad) Projet relatif à la gorge de la place entre le bastion no.9 et 
la port de Meuse, etc. 3(3e blad) Plans, profils et élévation des 
batardeaux à construire au saillant et à la gorge de la pièce 18, en 
avant de la porte de Gueldre. 4(4e blad) Kopie 3e blad. 5(5e blad) 
idem. 6(6e blad) Plan, profiel et élévation du batardeau à construire 
au saillant du bastion 12. 7(7e blad) idem.z.j.
Ontbreekt

V47 Plan van de vestingwerken van Venlo met omliggend terrein en het aan de overzijde
van de Maas gelegen fort St. Michiel. Met op een viertal op het plan gehechte 
bladen zijn aangegeven de aan de werken gemaakte veranderingen tot het jaar 
1815. Ondertekend "conform het origineel" in 1815 door de kolonel, directeur van 
het Archief van Oorlog en Topografisch Bureau M.J. de Man.
1815 1 blad
Op een afzonderlijk, aangehecht blad de "aanwijzing" (verklarende tekst).

V48.1-V48.9 Plan van het project ter meerdere versterking van de vesting Venlo alsmede de 
tegenwoordige situatie van de vesting en omtrek.
1818 9 bladen
V48.1 Blad 1 (onderste rij rechts)
V48.2 Blad 2 (onderste rij midden) - fort St. Michiel
V48.3 Blad 3 (onderste rij links)
V48.4 Blad 4 (middelste rij rechts)
V48.5 Blad 5 (middelste rij midden) - vesting Venlo
V48.6 Blad 6 (middelste rij links)
V48.7 Blad 7 (bovenste rij rechts)
V48.8 Blad 8 (bovenste rij midden)
V48.9 Blad 9 (bovenste rij links)

V48a Kopie (1818).
Ontbreekt

V49.1-V49.2 Project ter meerdere versterking van de vesting Venlo.
1818 2 bladen
V49.1 ---
V49.2 ---

V49a.1-V49a.2
Kopieën.
1818 2 bladen
V49a.1 ---
V49a.2 ---

V49b Gecôteerd plan behorende tot de explicatieve memorie en begroting der kosten 
van het plan der meerdere versterking van de vesting Venlo.
1818 1 blad

V49c Kopie.
1818 1 blad

V49d Tekening van een blok casematten, behorende tot het project ter meerdere 
versterking van de vesting Venlo.
1818 1 blad

V49e Kopie.
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1818 1 blad

V50 Plan van de vesting Venlo. Door de majoor-ing. J.C. Biben.
1840 8 bladen
Ontbreekt
Naar kopie uit 1818.

V50a Plan van de vesting Venlo met op een aangehechte reep papier (blad 5) het ontwerp
voor het stationsterrein met de as van de aan te leggen spoorweg uit 1866. Door de 
kolonel-ing., directeur van de fortif. in het Hertogdom Limburg H. Oortwijn. Het 
plan is in 1841 gekopieerd naar dat, vermeld op no.48 uit het jaar 1818 echter zonder
het op dit no. voorkomende ontwerp ter versterking van de vesting (als no.50).
(1841)1866 8 bladen
Ontbreekt

V51 Plan van de vesting Venlo en vestingwerken? met stratennet van de stad en naaste 
omgeving, waarop o.a. het aan de overzijde van de Maas gelegen fort St. Michiel. 
Een waterpassing is op het plan aangegeven. Niet ondertekend.
1841 2 bladen
Ontbreekt
Naar het bestaande plan uit 1818, vermeld op no. 49A.

V51a Kopie (1841).

V52 Plan van de vestingwerken van Venlo met het stratennet en het aan de overzijde 
van de Maas gelegen fort St. Michiel. Voor gezien ondertekend door de kolonel, 
directeur van de 2e directie van fortificatiën M. Witsenborg.
1846 1 blad

V53 Schetstekening van de vesting Venlo, waarop is aangegeven de plaatsing van de 
vuurmonden voor de bewapening tegen een onverhoedse aanval, met aanduiding 
van de voorgestelde afsluitingen van de te bewapenen werken. Getekend door 
voormelde kapitein Andreae en de 1e luit.ing. Kraat.
1859 2 bladen

V54 Plattegrond van de vesting Venlo met de gereserveerde gronden. Door de kapitein 
e.a. ing. D.J. Jordens en de opzichter van fortificatiën 3e kl. D. Hartman.
1868 1 blad

V55 Plan van wegen, pleinen en waterleidingen op de voormalige vestinggronden van 
Venlo, ontworpen door de ing. Van Gendt voor de ontmanteling van de vestingen in
gemeen overleg met burgemeester en wethouders van Venlo. Gedrukt.
1872 1 blad

V55a Kopie (1872).

V56 Plan van vesting en stad Venlo alsmede het aan de overzijde van de Maas gelegen 
fort St. Michiel.
19e eeuw 1 blad
Niet raadpleegbaar

Vlissingen

VLISSINGEN

V69 Plan van de vesting Vlissingen met de linker-, midden- en rechterkroonwerken 
alsmede de forten de Ruyter en de Nolle.
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1833 1 blad

V70-V70a Ontwerp tot verbetering betreffende het midden- kroonwerk. Naar ontwerpen van 
de 1e kapitein E.a. ing. jhr. F. von Mühlen.
1838 2 bladen
V70 1(1e blad) Plan, plattegronden en doorsneden. Voorstel tot het 

bastionneren van het aarden reduit van de geslechte 
middenkroonwerken.

V70a 2(2e blad) Plan, plattegronden en doorsneden. Project tot het 
flankeren van het aarden reduit van het geslechte middel- 
kroonwerk en herstelling van het daarin gelegen gemetselde reduit.

V71-V71b Ontwerpen tot verbetering van de fronten 1:2 en 2:3 van de vesting Vlissingen. Door
de 1e kapitein E.a. ing. jhr. F. van Mühlen.
1838 3 bladen
V71 1(1e blad) Plan no.1 van de fronten 1:2 en 2:3, zoals deze zich thans 

bevinden.
V71a 2(2e blad) Plan no.2 van de fronten 1:2 en 2:3 met de daarop 

voorgestelde verbeteringen.
V71b 3(3e blad) Plan van de fronten 1:2 en 2:3 van de vesting met het 

ontwerp ter verbetering en doorsneden.

V72 Plan van het linkerkroonwerk van de vesting Vlissingen.
1e helft 19e eeuw 1 blad

V73 Plan van de vesting Vlissingen. De stad en vestingwerken met allernaaste 
omgeving. Getekend door de fortificatie-opzichter 2e kl. Bruwaan.
1841 1 blad
Bijlage: een "renvooy" van de gebouwen, straten en pleinen.

V73a Kopie (1841).

V74 Plan van de vesting Vlissingen met op een aangehecht blad een ontwerp met een te
graven kanaal, oostelijk van de vesting.
1843 1 blad
Ontbreekt

V75 Ontwerpplan van limietbepaling tussen 's rijks militaire gronden en gebouwen met 
die van bijzondere eigendommen in de vesting Vlissingen. Door de majoor E.a. ing. 
jhr. F. von Mühlen.
1845 1 blad

V76 Plan van de kustbatterij Tromp, gelegen aan op de zeedijk ten oosten van 
Vlissingen, met plattegrond van het te bouwen blokhuis. Door de tekenaar, de 2e 
luit.ing. H. Rietveld.
1848 1 blad

V77 Ontwerp van enige veranderingen betreffende de fortificatie-buitenwerken voor de
fronten I-II en II-III. Plan van deze werken, een plattegrond en vier doorsneden. 
Door de tekenaar, de 2e luit.ing. H. Rietveld.
1848 1 blad

V78 Tekening van de brug en tamboer aan te brengen in de keel van het voorgelegen 
linkerkroonwerk buiten de Duinpoort te Vlissingen en van het daarin te bouwen 
blokhuis.
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1848 1 blad

V79 Ontwerptekeningen van enige verbeteringen aan de hoofdwal en dijkpost van het 
front 1:2, van een houten poterne in de courtine 1:2 en van een blokhuis in de 
dijkpost voor bastion no.1. ?Door de majoor E.a. ing. jhr. F. van Mühlen. (Van: 1e 
fortificatie-directie; Vlissingen.)?
1848 1 blad

V80 Schetstekening van de gronden, uitmakende 's rijks militaire eigendommen, 
gelegen nabij de vesting Vlissingen en omliggende forten, benevens de profielen 
van de reduiten van de geslechte kroonwerken, het reduit linkerkroonwerk, het 
reduit middenkroonwerk, het reduit rechterkroonwerk, kustbatterij Tromp, fort de 
Ruijter, fort Rammekens.
1850 1 blad

V80a Kopie (1850).

V81 Plan van de percelen en gedeelten van percelen, liggende binnen de verboden 
kringen van de vesting Vlissingen. Door de luit.-kolonel E.a. ing. P. Baart de la Faille, 
door de tekenaar de kapitein-ing. J.H. Schäfer.
1855 1 blad

V82 Plattegronden en doorsneden behorende bij het bestek wegens het éénjarige 
onderhoud van de aardewerken en beplantingen.
1858 1 blad
Op de achterzijde voor geregistreerd ondertekend: 's Gravenhage, 16 juli 1858 door de ontvanger J.O.
van de Watering.

V83 Plan en doorsnedetekening betreffende het voltooien van de verbetering van het 
aardewerk en het bouwen van een bekledingsmuur tegen de walgang van de 
courtine X-XI te Vlissingen. Getekend door de 2e luit.ing. A.J. Voorduin.
1859 1 blad
Bovendien voor goedgekeurd ondertekend:'s Gravenhage, 22 juni 1859 door de secretaris-generaal 
van het D.V.O. jhr.F.A. Ridder van Rappard. Op de achterzijde voor geregistreerd ondertekend: 's 
Gravenhage, 5 juli 1859 door de ontvanger J.O. van de Watering.

V84-V84a Ontwerp van de spoorweg van Vlissingen tot Venlo.
2e helft 19e eeuw 2 bladen
V84 1(1e blad) Algemeen plan, aantonende de richting van de spoorweg 

en van het kanaal van Vlissingen tot Middelburg binnen de verboden
kring van de vestingwerken van Vlissingen. z.j.

V84a 2(2e blad) Algemeen plan, aantonende de richting van de spoorweg 
en van het kanaal van Vlissingen tot Middelburg met het ontwerp 
van de latere uitbreidingen binnen de verboden kring van de 
vestingwerken van Vlissingen. z.j.

V85 Het plan van het kanaal van Vlissingen naar Middelburg met de binnen- en 
buitenhavens van Vlissingen.
19e eeuw 1 blad

V86 Vesting Vlissingen. Peilingen en afmetingen van de diepten van de grachten, de 
diverse hoogten van de wallen, enz.
z.j. 1 blad

V87-V87c Ontwerp van een kustfort bij Vlissingen. ?Voorzien van de initialen van de tekenaar: 
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H.T.?
1910 4 bladen
V87 1(1e blad) Een vogelvluchtperspectief en een situatietekening 

(Vlissingen- Breskens en de uitmonding van de Wester-Schelde).
V87a 2(2e blad) Plan van het bestaande aardwerk (vervallen fort de 

Ruijter).
V87b 3(3e blad) Plan van het aardwerk en twee silhouetten: van de 

landzijde en van de zeezijde.
V87c 4(4e blad) Plattegrond van de begane grond (de gebouwen) en van 

de westelijke zoeklichtopstelling.

V88-V88b Ontwerp van een kustfort bij Vlissingen.
1913 5 bladen
Het genummerde 1e blad ontbreekt echter.
V88 1(1e blad) (genummerd: 2e blad) Plan van het aardwerk. 2(2e blad) 

(genummerd: blad 2a) Aanzicht en doorsnede volgens een lijn, 
aangegeven op het vorige blad.
Ontbreekt

V88a 3(3e blad) Plan van de gebouwen op de begane grond, alsmede twee
doorsneden. 4(4e blad) Plan van de gebouwen op de verdieping en 
doorsneden met aanzichten.
Ontbreekt

V88b 5(5e blad) Ontwerp, waarbij het zeefront is bewapent met meer licht 
snelvuurgeschut.

V92 Plan, drie plattegronden en zes doorsneden van een project tot het doen van enige 
verbeteringen aan het fort de Nolle en het aanleggen van een dijkpost tot 
flankering hiervan. Getekend door de kapitein-ing. jhr. F. von Mühlen.
(ca.1838) 1 blad

V93 Plan met acht doorsneden behorende bij bestek wegens het verbreden van een 
gedeelte van de wal van het fort de Nolle. Getekend: Vlissingen, 1858 door de 
kapitein-ing. J.H. Schäfer.
1858 1 blad
Op de achterzijde voor geregistreerd ondertekend: 's Gravenhage, 9 augustus 1858 door de 
ontvanger J.O. van de Watering.

V93a Kopie (1858).

V94 Plattegrond betreffende het herstellen van gedeelten van het fort de Nolle bij 
Vlissingen, zoals het thans bestaat; en idem van het fort na de voltooiing van de 
voorgestelde veranderingen; de brug, twee standgezichten en vier doorsneden. ?
Ontwerpen en tekenaar 1e luit.ing. A.J.C.J.S. Bergsma.?
1864 1 blad

V94a Kopie (1864). Getekend door de 2e luit.ing. A.M. Polvliet.

V95 Plan en doorsneden van het fort Zoutman. Getekend door de 2e luit.ing. W. Schut.
1850 1 blad

V97 Plan, drie plattegronden en tien doorsneden van het project tot het flankeren van 
het fort de Ruiter met het daartoe tevens aanleggen van een dijkpost. Getekend 
door de kapitein-ing. jhr. F. von Mühlen.
(ca.1838) 1 blad
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V98 Situatieplan van het ontwerp voor verbetering van het fort de Ruyter.
z.j. 1 blad

V99 Ontwerp voor de verbetering van het fort de Ruijter bij Vlissingen met twee 
doorsneden.
z.j. 1 blad

V100-V100a Het maken van beton- en aardewerken met toebehoren voor het fort de Ruijter bij 
Vlissingen.
1919 2 bladen
V100 1(1e blad) Plan van het aardwerk.
V100a 2(2e blad) Bovenaanzicht van het gebouw alsmede negen 

doorsneden.

V108 Plan van het fort Rammekens met voorliggend kroonwerk. Getekend door de 2e 
luit.ing. J.W.K. de Leeuw.
1833 1 blad

V108a Kopie (z.j.).

V109 Ontwerpplan van limietbepaling tussen 's rijks militaire gronden en gebouwen om 
en bij de forten Rammekens en Zoutman met die van bijzondere eigendommen in 
de gemeente Ritthem.
1845 1 blad

V110 Plattegrond van het fort Rammekens van de te maken toegang over de coupure ten
westen van het fort; de brug over de te graven coupure in de dijk ten westen van 
het fort; vier doorsneden.
1848 1 blad

Voorne

VOORNE

V140 Plan van de kustbatterij no.2 nabij de vesting Brielle met de voorgestelde 
werkzaamheden om deze in staat van verdediging te stellen. ?Door de 1e kapitein-
ing. P. Baart de la Faille.?
1832 1 blad

V141 Tekening van de kustbatterij no.2 nabij de vesting Brielle (met 2 kleine doorsneden).
?Door de kapitein-ing. Baart de la Faille.?
1832 1 blad

V142 Plan en situatie van de batterij aan de Quack bij Hellevoetsluis.
1e helft 19e eeuw 1 blad

V146 Schetsontwerp van een kustbatterij bij de Quack ten westen van Hellevoetsluis aan 
de kust.
1911 1 blad

Weert

WEERT

W4.1-W4.5 Situatieplan, plattegronden en doorsneden van kazematten nrs. I-V van gewapend 
beton nabij Nederweert.? De bladen zijn niet gedateerd. Allen zijn ondertekend 
door de E.a. Ingenieur te Nijmegen (handtekening onleesbaar) en de tijdelijke 
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opzichter J.A. van Rijsbergen. Gedrukt.?
z.j. 5 bladen
W4.1 Kazemat "Nederweert IV".
W4.2 Kazemat "Nederweert III".
W4.3 Kazemat "Nederweert II".
W4.4 Kazemat "Nederweert V".
W4.5 Kazemat "Nederweert I".

W4a Kopieën van W4.1-W4.5.
z.j.
Ontbreekt

W5 Situatieplan, vier plattegronden, een palenplan en vier doorsneden van kazemat 
van gewapend beton nabij Kelpen. Gedrukt.
z.j. 1 blad

Weesp

WEESP

W11-W11a Plan van de vesting met ontwerp tot gedeeltelijke verbetering. ?Door de 1e luit. E.a. 
ing. A. Canneman.
1846 2 bladen
W11 1(1e blad) Plan van de stad en vestingwerken waarop de ontworpen 

verbetering gedeeltelijk is aangegeven.
W11a 2(2e blad) Een doorsnede en een "uiteenzetting van de keelmuren 

van het front".

W12 Plan van de vesting Weesp, aangevende de rijksmilitaire gronden. ?Door de 1e luit. 
E.a. ing. A. Canneman.
1846 1 blad

W13 Situatieplan van de bevestiging van Weesp, waarop is aangeduid het ontwerp van 
een verdedigbaar wachthuis benevens de daarmede in verband staande verhoging 
van het rechter gedeelte van het 's Gravenlandse front. Getekend door de sergeant 
bij het bataljon van mineurs en sappeurs D. Hartman.
1858 1 blad

W14 Plan van de verbetering van de vesting Weesp. Getekend en ondertekend door de 
1e luit. E.A. ing. L.J. Hioolen en voor copie conform ondertekend.
1878 1 blad
De tekening was oorspronkelijk uit het jaar 1876.

W15 Plan van het oostelijk en zuidelijk gedeelte van de vestingwerken van de vesting 
Weesp. Getekend door de opzichter van fortificatie 2e klasse P.T. (van de Wetering 
bijgenaamd) de Rooij.
1879 1 blad

W16 Plan van het aardwerk van de vesting Weesp met doorsneden.
1890? 1 blad
Behoort bij een - hier ontbrekende - brief dd. 23 mei 1890.

W17 Plan van het oostelijk en zuidelijk gedeelte van de vestingwerken van Weesp.
1891 1 blad

W18 Plan van het aardewerk van de vesting Weesp met aanduiding van een 
waterpassing, van de grens van militaire rijksgrond en van ingegraven 
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telegraafkabels. Op linnen.
1891 1 blad

W18a Kopie (1891).
Westervoort

WESTERVOORT

W19 Plan van een nieuw geprojecteerde vesting op de Koningspleij (bij Westervoort) aan
de vereniging van de bovenmond van de IJssels? met de rivier de Rhijn.
1819 1 blad
Bijlage: "Korte discriptieve memorie" met kostenberekening, oorspronkelijk getekend: Nijmegen 14 
augustus 1819 door de 1e kap. ing. J.C. Ninaber en voor gezien: Zutphen, aug. 1819 door generaal-
majoor directeur van de 2e dir. van fortif. J.G. Siderius.

W20 Situatieplan rondom het verenigingspunt van Geldersche IJssel met Rijn, vanaf 
Arnhem tot en met het fort Geldersoord. Met op een aangehecht blad papier het 
ontwerp voor ene fort op voornoemd verenigingspunt.
1819 1 blad

W21-W21c Verdedigingswerk te Westervoort. Steendruk van de drukkerij "de Industrie" te 
Utrecht.
1864 2 bladen
W21 1(1e blad) Plan van het fort, constructieplan voor de vuurlijn en voor 

de plaatsing van de gebouwen, plattegrond en standgezichten van 
het wachthuis.

W21a 2(1e blad) 2e exemplaar.
W21b 3(2e blad) Plattegrond van een verdedigbaar gebouw, plan van de 

afwateringsvlakken, plan van de fundamenten, alsmede drie 
doorsneden.

W21c 4(2e blad) 2e exemplaar.

W22-W22c Verbeteringen aan het fort bij Westervoort met het verbeterde fort.
1882-1883 2 bladen
W22 1(1e blad) Plattegronden, doorsneden-met- standgezicht van 

verbeteringen, aan te brengen aan remise, schuilplaatsen, enz.
W22a 2(1e blad) Kopie.
W22b 3(2e blad) Tracé (het verbeterde fort) met twee doorsneden.
W22c 4(2e blad) Kopie.

W23-W23a Fort bij Westervoort. Gedrukt.
2e helft 19e eeuw 2 bladen
Bijlage: "Schetstekening van een beweegbare egge" met vermelding "Bijlage IÏ. Gedrukt.
W23 1(1e blad) Plattegrond van het fort.
W23a 2(2e blad) Situatieplan van het fort met omringend terrein; 

ingetekend op stafkaart.
Schaal 1:10.000

W24-W24c Wijzigingen in het fort bij Westervoort.
1904 2 bladen
W24 1(1e blad) Plan van het gewijzigd aardwerk 1897-1903.
W24a 2(1e blad) Kopie.
W24b 3(2e blad) Wijziging van het rechter gedeelte.
W24c 4(2e blad) Kopie.

W25 Plattegronden, standgezichten, doorsneden en detailtekeningen van de afsluiting in
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de coupure van de frontborstwering.
1904 1 blad

W25a Kopie (1904).

W200 Vesting op de Pley bij Westervoort.
1819

Wierickerschans

WIERICKERSCHANS

W58 Plan van de Wierickerschans (bij Bodegraven).
1864 1 blad

Willemstad

WILLEMSTAD

W67 Plan met twee doorsneden van een project van een redoute om te strekken tot 
defensie van de avenuen van Willemstad, te leggen op de oost- en westdijk aldaar.
1819 1 blad

W68 Plan van de limieten tussen Rijks- en bijzondere eigendommen in en om de vesting 
Willemstad. ?Door de 2e luit. E.a. ing. A.C. Pierson.?
1825 1 blad

W69 Plan van de vestingwerken van Willemstad.
1827 1 blad

W70 Plan van het buitendijks gelegen gedeelte van de vestingwerken van Willemstad. 
Voor gezien ondertekend door de kolonel- directeur van de fortificatiën jhr. F.J.T. 
van der Wijck.
1828 1 blad

W71 Plan van vier doorsneden van het project tot het in orde brengen van de 
uitspringende wapenplaats voor bastion Groningen. ?Door de 1e luit.ing. J. van der 
Stok.?
1832 1 blad

W72 Plan van de stad met vestingwerken en de gronden westelijk, zuidelijk en oostelijk 
van de vesting gelegen, waarop o.a. zijn aangegeven: de verboden kring en een 
waterpassing.
1834 2 bladen
Ontbreekt

W73-W73a Ontwerp tot het bomvrij maken van een gedeelte van de westbeer te Willemstad.
1835 2 bladen
W73 1(1e blad) Plattegrond met vier doorsneden, projecttekening tot het 

bomvrij maken van een gedeelte van de westbeer.
W73a 2(2e blad) Plattegrond, standgezicht, detail van het raderwerk tot 

opheffing van de sluisdeur, alsmede twee doorsneden.

W74 Plan van de verboden kringen van de vesting Willemstad en van de redouten de Hel
en de Ruiter. Getekend, bewerkt en ondertekend door de 1e luit.ing. G.V.W. Baron 
van Hemert (tot Dingshof), en voor gezien ondertekend door de majoor E.a. ing. 
J.H. Schüller.
1837 21 bladen
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Ontbreekt

W175 Situatiekaart van de havenwerken van de Willemstad. Behorende bij de missive van
de ondertekende inspecteur voor de Waterstaat in de provisionele 1e district 11 juli 
1834 no.183 no.13 A. Goekoop. De 2e luit.ing. H.H. Rochell. De majoor E.a. Schüller.
1834 1 blad
Ontbreekt

W75-W75a Ontwerp tot verbetering van de vestingwerken en het bouwen van enkele nieuwe 
werken. ?Door luit.kolonel b.a. ing. J.H. Schüller en voor gezien door de generaal-
majoor, directeur van de fortificatiën jhr. F.J.T. van der Wijck.?
1838 3 bladen
W75 1(1e blad) Project ter verbetering van het tracé van de vesting 

Willemstad (met één doorsnede).
W75a 2(2e blad) Project van een gemetselde bomvrije poterne, te bouwen 

in de courtine
Ontbreekt
2-3 van de vesting Willemstad, alsmede: project van een kleine poterne die dienen
moet tot communicatie naar de inundatiesluizen. 3(3e blad) Project van een 
inundatiesluis, te bouwen in de westbeer te Willemstad.

W76 Plan van de stad en vesting Willemstad. Opgemeten, getekend en ondertekend 
door de kapitein E.a. ing. J. van der Stok. ?Voor gezien ondertekend: Breda, 7 april 
1849 door de kolonel-directeur van de 3e fortificatie directie jhr. J.N. van der Wijck.
1849 1 blad

W77 Plattegrond en één doorsnede van een ontwerp tot versterking van de oostbeer. ?
Door de tekenaar, de fortif. opzichter 3e kl.
A. Hartman.?
1854
1 blad

W78 Plattegrond en één doorsnede van een aarden dam, te maken tegen de noordelijke 
bekledingsmuur van de oostbeer van de Willemstad. ?Luit.ing. W. Schut (tekenaar), 
de fortif. opzichter 3e kl. A. Hartman, de aannemer.? Bovendien voor gezien door de
luit.-kolonel-ing. buitengewoon adjudant des Konings, inspecteur i.d. 2e insp. v. 
fort. J.G.W. Merkes van Gendt.
1854 1 blad

W79 Plan van het te verhogen glacis vóór de bastions I en VII, alsmede vier 
doorsneden. ?De fortif.opzichter 3e kl. A. Hartman (tekenaar van dit blad).?
1858 1 blad

W80 Plan van het verhogen van gedeelten van het zeeglacis te Willemstad vóór de 
bastions I en VII alsmede vijf doorsneden. ?De fortif.opzichter 3e kl. A. Hartman 
(tekenaar van dit blad).
1859 1 blad

W81 Bestektekening wegens het verbeteren van het aardewerk van een gedeelte van de 
hoofdwal, bastion no.6 met de courtine 5-6 van de vesting Willemstad. ?De 
fortif.opzichter 3e kl. A. Hartman (tekenaar van dit blad).?
1860 1 blad

W82-W82a Bestektekening wegens het inrichten van een legerplaats bij Willemstad. ?J.F.H. 
Boonacker (tekenaar van het 1e blad)., de 2e luit.ing. F.M. Baron van Eck (tekenaar 
van het 3e blad), de fortif.-opz. 3e kl. A. Hartman
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1860 3 bladen
Voor goedgekeurd ondertekend: 's Gravenhage, 31 december 1860 door de Minister van Oorlog Jhr. 
E.A.O. de Casembroot.
W82 1(1e blad) Plan van de vesting met bijliggende legerplaats (tot en met

het fort de Hel); vier situatieplannen van dammen in de voorgracht.
W82a 2(2e blad) 22 doorsneden. 3(3e blad) Plattegrond van de duiker; idem

van de sluis, alsmede 22 doorsneden.
Ontbreekt

W83-W83a Het veranderen van een gedeelte van de wallen van de vesting Willemstad.
1863 2 bladen
W83 1(1e blad) Plattegrond van bastion no.1, schets van de stelling 

Willemstad, alsmede vier doorsneden.
W83a 2(2e blad) Tegenwoordige toestand van de bekledingsmuren van het

havenfront (1-7). Plan van het front.

W84a Plattegrond van bastion no.1 met de aan te brengen verbeteringen, alsmede vier 
doorsneden.
1863 1 blad

W84 Kopie (1863).

W85 Schets van de werken in de stelling Willemstad. Zes plannen, nl. van: 1. de vesting 
Willemstad; 2. het fort de Hel; 3. het fort Prins Frederik te Ooltgensplaat; 4. het fort 
de Ruijter; 5. het verdedigingswerk bij de bovensluis; 6. het verdedigingswerk te 
Numansdorp. Getekend door de 1e luit.ing. J.H. de Ridder.
1871 1 blad

W87-W87e Verbeteringen van de vestingwerken in de stelling van Willemstad.
1878 6 bladen
Oorspronkelijk in 7 bladen, doch het blad genummerd no.3 ontbreekt, terwijl voor het ontbrekende 
blad no.2 een calque is geplaatst.
W87 1(1e blad) De vestingwerken met de aan te brengen verbeteringen en

een waterpassing.
W87a 2(2e blad) Verbetering van bastion 3 van de vesting Willemstad. 

Plattegrond van het bastion, doorsnede en standgezicht.
W87b 3(3e blad) Verbetering van het fort Prins Frederik bij Ooltgensplaat 

(het blad is genummerd: no.4). Plan van het fort met verbeteringen.
W87c 4(4e blad) Verbetering van het fort aan de buitensluis bij 

Numansdorp (het blad is genummerd: no.5). Plan van het fort met 
verbeteringen.

W87d 5(5e blad) Verbetering van het fort aan de bovensluis (het blad is 
genummerd: no.6). Plan van het fort met verbeteringen.

W87e 6(6e blad) Verbetering van het fort de Hel (het blad is genummerd: 
no.7). Plan van het fort met verbeteringen en een stuk vóórliggend 
terrein.

W88-W88c Verbetering van de rivierfronten van de vesting Willemstad.
1885 2 bladen
W88 1(1e blad) Plan van fronten.

Ontbreekt
W88a 2(1e blad) Kopie.
W88b 3(2e blad) Plattegronden, standgezichten, een doorsnede-en-

standgezicht, betreffende: twee buskruitmagazijnen en drie 
steunmuren met nissen.



422 Oorlog / Plans Vestingen 4.OPV

W88c 4(2e blad) Kopie.

W89 Ontwerp voor een plan van afstandmeting voor de vesting Willemstad en het fort 
bij Numansdorp, plan van de schoots- en meetvelden; van de hoofd- tevens 
eindstations en van de batterijposten bij en in de vesting Willemstad; van de 
batterijpost op het fort bij Numansdorp. Voor copie conform ondertekend door de 
1e luit.- ing., toegevoegd a/g commandant in het 3e genie- commandement: (A.e.) 
von Vrucken Fock.
1889 1 blad
Afkomstig van: commissie voor de afstandmeting op kustbatterijen. Zie ook W107 Willemstad.

W90-W90a Bestektekeningen wegens het maken van verdedigingswerken bij de bovensluis ten
oosten van Willemstad.
1860 2 bladen
Voor goedgekeurd ondertekend: 's Hage, 31 december 1860 door de Minister van Oorlog jhr. E.A.O. 
de Casembroot.
W90 1(1e blad) Plattegrond van de verdedigingswerken, een 

constructieplan-met- plattegrond, zeven doorsneden. ?1e luit.ing. 
H.E. Beekman (tekenaar van dit blad) en 2e luit.ing. F.M. Baron van 
Eck.?

W90a 2(2e blad) Plattegrond van de poterne, enz., nog twee andere 
plattegronden, vier doorsneden.
?J.F.H. Boonacker (tekenaar van dit blad).?

W91 Verdedigingswerken aan de bovensluis ten oosten van Willemstad.
1884 1 blad

W92-W92c Verdedigingswerken bij de bovensluis. ?Door kapitein E.a. ing. R. de Jongh en de 1e 
luit.ing. J.W. Roeloffs Valk.?
1889 2 bladen
W92 1(1e blad) Situatieplan van bovengenoemde werken met twee 

doorsneden.
W92a 2(1e blad) Kopie.

Ontbreekt
W92b 3(2e blad) Plattegronden, een standgezicht, doorsneden betreffende 

een verdedigbaar gebouw, een privaat, een artillerieloods, een brug 
en een borstweringmuur.

W92c 4(2e blad) Kopie.
Ontbreekt

W93-W93c Verbetering van het fort aan de buitensluis.
1885 2 bladen
W93 1(1e blad) Plan van het fort met de verbeteringen.
W93a 2(1e blad) Kopie.

Ontbreekt
W93b 3(2e blad) Plattegronden, standgezichten en doorsneden, 

betreffende een buskruitmagazijn, een verdedigbaar gebouw, 
steunmuren met nissen en een brug.

W93c 4(2e blad) Kopie.
Ontbreekt

W94 Plan van de limieten tussen rijks- en poldergronden rondom redoute de Hel en 
redoute de Ruiter. ?Door de 2e luit. E.a. ing. A.C. Pierson en door de heren H. Maris, 
G.P. Koomans en M.H. van Oosterzee als dijkgraven resp. van de Ruigenhilsche-, 
Oud-Heijningsche- en Sabina Henrica Polders.?
1825 1 blad
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W95 Plan en profielen van de redoute de Hel. ?Door de 1e kapitein E.a. ing. E.J. Eekhout, 
alsmede voor gezien door de kolonel, directeur van de fortificatie jhr. F.J.T. van der 
Wijck.?
1831 1 blad

W96 Plan van het fort de Hel. Kopie van een plan, oorspronkelijk gedateerd: Willemstad, 
15 september 1849; getekend en ondertekend door de kapitein E.a. ing. J. van der 
Stok.
1849 1 blad

W97 Plan van het fort met doorsneden van fort de Hel na de herstelling van een gedeelte
van de wallen, ingevolge het bestek goedgekeurd door de Minister van Oorlog dd. 
27 december 1862. Kopie van een tekening die gedateerd was: Willemstad, 13 maart
1863 en ondertekend door de kapitein E.a. ing. F.P. Klijsma.
1863 1 blad

W98-W98b, ---
Fort "de Hel".
1884 2 bladen
W98 1(1e blad) Plan van het aardewerk.
--- 2(1e blad) Kopie.

Voorheen inv. nr. W98a, ontbreekt sinds 1946
W98b 3(2e blad) Plattegrond en doorsneden van de toren met 

vleugelmuren, remise.
--- 4(2e blad) Kopie.

Voorheen inv. nr. W98c, ontbreekt sinds 1946

W99 Plan en profielen van de redoute de Ruiter met betrekking tot de waterstand en de 
grachten. ?Door de 1e kapitein E.a. ing. E.J. Eekhout, alsmede voor gezien door de 
kolonel-directeur van de fortificatiën jhr. F.J.T. van der Wijck.?
1831 1 blad

W100 Plan van het fort de Ruiter met omgeving. Kopie van een plan, oorspronkelijk 
gedateerd: Willemstad, 15 september 1849; getekend en ondertekend door de 
kapitein E.a. ing. J. van der Stok.
1849 1 blad

W101 Plan met twee doorsneden van het fort de Ruijter, waarop het verplaatsen van de 
ingang en het maken van verhogingen in de saillanten zijn aangegeven.
1852 1 blad

W102-W102c Bestektekening wegens het verbeteren van het aardewerk van het fort de Ruyter en
het bouwen van een verbruik-buskruitmagazijn in dat fort.
1859 3 bladen
1. Voor goedgekeurd ondertekend: 's Gravenhage, 21 juni 1859 voor de Minister van Oorlog door de 
secretaris-generaal jhr. F.A.ridder van Rappard.
2. Oorspronkelijk in 4 bladen, doch het met no.3 genummerde blad ontbreekt. Zie echter voor dit 
ontbrekende blad op inv.no.W102C, waar het wèl voorkomt. Zie voor dit 3e blad: Plannen van 
gebouwen, oude nummers zijn W78 en W78A.
W102 1(1e blad) Plan van het fort met de daarin aan te brengen 

verbeteringen.
?De fortif.opz. 3e kl. A. Hartman

W102a 2(1e blad) Kopie.
W102b 3(2e blad) Doorsneden. 4(3e blad) Doorsneden en 

constructieplannen.
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Ontbreekt
?P.J. de Waal, de 1e luit.ing. J.H. Kromhout, de fortif.opzichter 3e kl. A. Hartman 
(tekenaar van beide bladen).?

W102c 5(2e en 3e blad) Kopieën.
Ontbreekt

W103 Plan van het fort met vijf doorsneden betreffende de verzakkingen op het fort "de 
Ruyter".
1881 1 blad

W104 Plattegrond van het fort de Ruijter.
1884 1 blad

W105-W105c Fort de Ruijter.? Door de kapitein E.a. Ing. G.J. Collard en de Luit.Ing. W.M. Peletier.?
1884 6 bladen
W105 (1e blad) Plattegrond van het fort.
W105a (1e blad) Kopie.

Ontbreekt
W105b.1 (2e blad) Kruit- en projectielenmagazijn alsmede twee kleine 

magazijnen.
W105b.2 (3e blad) Poterne met twee van de gebouwen en een caponnière.
W105b.3 (4e blad) Een van de schuilplaatsen, de steunmuur op de berm en 

een dubbele caponnière.
W105b.4 (5e blad) Een remise-kazemat, enige caponnières en twee remises.
W105b.5 (6e blad) De poterne voor de gemeenschapsgang naar een 

caponnière, vier kleine magazijnen, brug en artillerieloods.
W105c (2e t/m 6e blad) Kopieën.

Ontbreekt

W106-W106c Oud-Heijningsche Haven bij het fort de Ruijter.
1885 2 bladen
W106 1(1e blad) Situatieplan en plattegrond van de dammen.

Ontbreekt
W106a 2(1e blad) Kopie.

Ontbreekt
W106b 3(2e blad) Doorsneden.

Ontbreekt
W106c 4(2e blad) Kopie.

Ontbreekt

W107 Ontwerp voor een plan van afstandmeting voor de forten de Ruijter en Prins 
Frederik. Plan van de schoots- en meetvelden; situatie van het hoofd- tevens 
eindstation van de batterijpost bij en in het fort de Ruijter; situatie van het hoofd 
tevens eindstation van de batterijpost bij en in het fort Prins Frederik; voorts 12 
plattegronden, doorsneden, enz. Voor copie conform ondertekend door de 1e 
luit.ing., toegevoegd aan de commandant in het 3e genie-commandement A.e. 
voor Brucken Fock.
1889 1 blad
Afkomstig van: Commissie voor de afstandmeting op kustbatterijen.Zie ook W89.

W108 Situatieplan van de Oude Heijningsche Haven bij het fort de Ruijter, ten zuid- 
westen van Willemstad, waarop aangegeven is de grens van de militaire rijksgrond.
eind 19e eeuw 1 blad

W109 Plan van de batterijen no.I en III aan de mond van de rivier de Dintel.
1831-1832 1 blad
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W110 Plan van de batterijen no.II en IV aan de mond van de rivier de Dintel. ?Voor copie 
conform ondertekend: Willemstad, 25 december 1831 door de 1e kapitein-ing. E.J. 
Eekhout; voor gezien: Willemstad, 7 januari 1832.?
1831-1832 1 blad

W110a Kopie (1831-1832).

W111 Tekening van de door het rijk in bezit genomen percelen tot het aanleggen van 
veldwerken aan de mond van de rivier de Dintel (waarbij een opgave van die 
percelen met namen van de eigenaren, de waarde etc.). ?Door de tekenaar, 1e 
luit.ing. J. van der Stolk.?
1831 1 blad

W111a Kopie (1831).

W112-W112a De verdediging van de sluizen aan de monding van de rivier de Dintel. ?Door de 
tekenaar, de 1e luit.ing. W.F. Camp.?
1833 2 bladen
W112 1(1e blad) Plan van de mond van de river de Dintel met de daaraan 

gelegen veldbatterijen no.1, 2 en 4.
W112a 2(2e blad) Ontwerp wegens het bouwen van een toren tot 

verdediging van de sluizen aan de rivier de Dintel en bescherming 
van de daarbij gelegen veldwerken.

W113 Plan van het fort Willemstad ten noorden van het Dintelsas, situatieplan, drie 
plannen van caponnières en kazerne, plan van de ingangspoterne, twee 
plattegronden van schuilplaatsen alsmede tien doorsneden.
1872 1 blad

Woerden

WOERDEN

W147 Plan van de vestingwerken van Woerden - zonder stratennet van de stad of 
omliggend terrein - doch mèt het kasteel. Nauwkeurig naar de kadastrale kaarten 
getekend door de landmeter aan het kadaster te Leiden H.L.A. van Campen.
z.j. 1 blad
"Voor extract conform" afgegeven ten behoeve van het Rijk door de bewaarder van de hypotheken 
en het kadaster te Leiden, 30 april 1855 (ondertekend:) H. Manger Muntz.

Woudrichem

WOUDRICHEM

W152 Plan van Woudrichem, waarop zijn aangegeven de afscheidingen tussen de 
rijksgronden en die welke bijzondere eigendommen uitmaken. ?Door de 1e kapitein
E.a. ing. J. Muschart.?
1842 1 blad

W153 Plan van de vesting Woudrichem, alsmede een stuk achterland. ?Door de kapitein-
ing. J.H. Mossel en voor copie conform ondertekend door de kapitein-ing. H. 
Welsink.? Gekopieerd door de tekenaar A.A.J. Saurel.
1851 1 blad

W154 Plattegrond van de stad Woudrichem met alle - genummerde - percelen, zonder de 
vestingwerken. ?Door de kapitein E.a. ing. E.H. Bergsma.?
1861 1 blad
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W155 Ontwerp tot het verbeteren van de vesting Woudrichem. Getekend door de 
opzichter van fortif. 2e klasse J.M. (van de Wetering bijgenaamd) de Rooij.
1875 1 blad

W156 Situatie van Woudrichem met het fort Loevestein. Het achterland van Woudrichem,
het terrein westelijk van Loevestein alsmede de samenvloeiing van de rivieren 
Maas, Waal en Merwede, staan op het plan aangegeven.
(ca.1850-1900) 1 blad

W157 Plan van de vestingwerken van Woudrichem waarop de militaire- en enkele andere 
gebouwen staan/zijn aangegeven. Getekend door H.C. Eligh.
(ca.1850-1900) 1 blad

W158 De vestingwerken van de vesting Woudrichem - zonder stratennet van de stad
- en een stuk achtergelegen terrein.
(ca.1880-1890)
1 blad

W164 Plan van het fort Loevestein.
1829 1 blad

W165 Plan van het fort Loevestein, met diverse schoots- en andere afstandslijnen, 
alsmede een waterpassing zijn op het plan aangegeven.
1844 1 blad
Behorende bij een memorie van de kapitein-ing. J. Muschart.

W165a Kopie (1865).

W165b Het fort Loevestein met naaste omgeving. Gecalqueerd door de tekenaar A.A.J. 
Saurel.
1865 1 blad
Behorende bij een memorie dd. 15 november 1844 van de kapitein-ing. J. Muschart.

W166-W166a Het fort Loevestein met de inrichting van een geblindeerd reduit.
1847 3 bladen
W166 1(1e blad) Plan van het fort Loevestein, waarop aangegeven is de 

inrichting van het kasteel binnen hetzelve? tot een geblindeerd 
reduit, alsmede de verbeteringen aan de aardewerken van dat fort te
doen.

W166a 2(2e blad) Diverse doorsneden, standgezichten en plannen. 3(3e 
blad) Voorstellende de inrichting van het kasteel binnen het fort 
Loevestein.

W167 Plattegrond met vier doorsneden van courtine III en IV van het fort Loevestein.
1883 1 blad

W167a Kopie (1883).

W168 Plan van het fort Loevestein, zonder omgeving.
1887 1 blad

W169 Plan van het fort Loevestein met naaste omgeving.
ca.1885-1890 1 blad
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Wijk-bij-Duurstede

WIJK-BIJ-DUURSTEDE

W174 Plattegrond van de stad Wijk-bij-Duurstede. Kopie van een tekening welke 
oorspronkelijk was gedateerd en ondertekend: Utrecht, 12 december 1845 door de 
majoor, E.a. ing. J.A.A.C. (ridder) van Rappard.
1845 1 blad

IJmuiden

IJMUIDEN

Y1-Y1a Nieuw ontwerp voor een fort bij IJmuiden. ?Behoort bij een - hier niet aanwezig - 
schrijven dd. 19 oktober 1881.?
1881 2 bladen
Y1 1(1e blad) Plan van het fort.
Y1a 2(2e blad) Plattegrond van de gebouwen alsmede plattegrond 

(detail) een verdieping en negen doorsneden.

Y2 Plan van het fort bij IJmuiden van de kustbatterij en de geweergalerij, alsmede een 
doorsnede. Ondertekend door kapitein-ing. C.J. Polvliet.
1883 1 blad
Niet raadpleegbaar

Y3 Plan van de vissershaven met voorgelegen batterijen, ontworpen ten zuiden van 
het Noordzeekanaal te IJmuiden. ?Door de luit.kolonel E.a. Ing. I.J.H. Gijsberti 
Hodenpijl, door de kapitein-ing. C.J. Polvliet.?
1885 1 blad

Y3a Gepantserde infanteriegalerij op het fort bij IJmuiden.
1885 1 blad
Behoort bij een - hier niet aanwezig - schrijven dd. 4 maart 1885.

Y4-Y4c Fort te IJmuiden. ?Door de kapitein-ing. C.J. Polvliet.?
1886 29 bladen
Y4 1(1e en 2e blad) Situatieplan van het fort.
Y4a 2(3e en 4e blad) Bovenaanzicht van het fort.
Y4b 3(5e en 6e blad) Plan van de kustbatterij en van de galerij voor 

infanterievuur.
Ontbreekt

Y4c 4(7e t/m 30e blad) Plannen van de fundamenten, van verdiepingen, 
van afwateringsvlakken en doorsneden.
Ontbreekt

Y5-Y13 Schetsontwerp-plan van het fort IJmuiden met doorsneden.
ca.1880-1890 9 bladen
Behoort tot een serie diverse ontwerpen van het fort, zie de nrs. 6 t/m 13.
Y5 Gemerkt: A.
Y6 Gemerkt: B.
Y7 Gemerkt: C.
Y8 Gemerkt: D.
Y9 Gemerkt: E.
Y10 Gemerkt: F.
Y11 Gemerkt: G.
Y12 Gemerkt: H.
Y13 Gemerkt: I.
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Y14 Nieuw schetsontwerp voor het fort bij IJmuiden.
ca.1880-1890 1 blad

Y15 Plan van het fort IJmuiden met één doorsnede.
ca.1880-1890 1 blad
Volgens een aantekening behoort de tekening bij een - hier niet aanwezige - brief van 30 augustus, 
echter zonder vermelding van het jaartal.

Y16 Glacisbestrijking van het fort bij IJmuiden.
ca.1880-1890 1 blad

Y17-Y17a Schetsontwerp van een kustfort ten zuiden van de haven van IJmuiden.
1911 2 bladen
Y17 1(1e blad) Plan van het fort met drie doorsneden.
Y17a 2(2e blad) Situatieplan, waarop het fort met omliggend terrein.

Y18-Y18a Schetsontwerp van een kustfort met duikaffuiten ten zuiden van de haven van 
IJmuiden. ?Door de majoor E.a. ing. A.D.J. Berkhout en de 2e luit. van de genie E. 
Scherpenhuijsen Rom.?
1911 2 bladen
Y18 1(1e blad) Plan van het fort met drie doorsneden.
Y18a 2(2e blad) Situatieplan, waarop het fort met omliggend terrein.

Y19 Kustversterking bij IJmuiden. Plattegrond en een doorsnede van batterij voor 
kanonnen van 38.1 c.M. l.50.
1918 1 blad

IJssel-linie

IJSSEL-LINIE

Y21 Plan van het retranchement aan de Bevermeer (ca. 3 km. ten zuid-oosten van 
Doesburg).
(ca.1840) 1 blad
Gekopieerd naar een hier niet aanwezig plan door de kapitein-ing. jhr. J.A. van Bienen van Ramerus.

Y22 Plan van de batterij te Dieren met omliggend terrein.
begin 19e eeuw 1 blad

Y24 Kaart van de omgeving van het Dierense veer met de batterij.
(ca.1840) 1 blad
Gekopieerd in zwarte inkt naar een hier niet aanwezig plan door de kapitein-ing.jhr. J.A. van Brienen 
(van Ramerus) uit 1800.

Y25-Y25b Batterij bij de Gelderse toren - op de linker IJssel-oever tussen Dieren en Brummen 
- met doorsneden.
begin 19e eeuw 2 bladen
Y25 1(1e blad) Plan van de batterij bij de Gelderse toren.
Y25a 2(2e blad) Kopie. (1840)
Y25b 3(2e en 3e blad) Doorsneden. Het 3e blad is een kopie van het 2e.

Y26 Plan van de positie aan de Gelderse toren tussen Zutphen en Dieren.
ca.1840 1 blad
Gekopieerd in zwarte inkt naar een hier niet aanwezig plan door de kapitein-ing. jhr. J.A. van Brienen
(van Ramerus) uit ca.1800.
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Y29 Situatieplan van de batterij aan het Bronkhorster veer bij Brummen Zutphen met 
terreintekening waarop o.a. het dorp Bronkhorst.
(ca.1840) 1 blad
Gekopieerd naar een hier niet aanwezig plan door de kapitein-ing. jhr. J.A. van Brienen (van 
Ramerus) uit ca. 1800.

Y32 Drie ontwerpen, met een doorsnedetekening, van een gesloten batterij op de linker 
oever van de IJssel tegenover de Booter Boer te Zutphen. Het 2e blad is een copie 
van het 1e; de tekeningen op het 3e blad zijn hiervan afwijkend.
(1800-1850) 1 blad

IJsselstein

IJSSELSTEIN

Y46 Plattegrond van de stad IJsselstein.
1845 1 blad

IJzendijke

IJZENDIJKE

Y56 Plannen met aanwijzing van de gronden welke tot de verdedigingswerken van 
IJzendijke en van de Jufvrouw-Schans behoord hebben. Met bijbehorende lijst van 
de gronden met namen van de eigenaars, grootte, vermoedelijke waarde, enz.
1845 1 blad

Zutphen

ZUTPHEN

Z5 Plan van Zutphen, gekopieerd uit het boekwerk "La description des Pays bas"
van Loys Guicciardini van het jaar 1566. Getekend door de kapitein-ing. jhr. J.A. van 
Brienen (van Ramerus) uit het jaar 1849.
1849?
1 blad

Z6 Kopie van een tekening uit het jaar 1596 welke oorspronkelijk was getiteld: 
"Pourtraite van die fortificatie der Stede van Zutphen, gemaeckt van weegen die 
Heeren Raden van Staten der Vereenichde Nederlanden in den Jare 1596", getekend
door A. Schelrien. Gekopieerd dor de kapitein-ing. jhr. J.A. van Brienen van Ramerus
in het jaar 1844.
1844? 1 blad

Z38 Plan van de vestingwerken van Zutphen met terrein aan de overzijde van de IJssel.
z.j. 1 blad
Volgens het oud Register werd dit plan, daterend uit de franse tijd, in 1814 verbeterd door luit.-
kolonel-ing. Le Fèvre de Montigny.

Z39 Schetstekening van enige fortificatiewerken van de vesting Zutphen.
1816 1 blad
Bijlage bij een bewijs van eigendom of recht van gebruik van gronden en gebouwen, gelegen binnen 
de verboden kring van de vesting.

Z40 Kaart figuratief van de vesting Zutphen met buitenwerken en gedetacheerde 
posten en batterijen, waarop tevens is genoteerd de inundatie enz. Opgenomen 
door de luit.-kolonel-ing. G.J. le Fèvre de Montigny.
1816 1 blad
Bijlage: aan het plan gehecht is een uiteenzetting, ondertekend door voormelde hoofdofficier en 
gedateerd: Zutphen, 8 mei 1817.
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Z40a Kopie .
(1817)

Z40b Kopie . Getekend door de luit.ing. F.G. van Limburg Stirum, waarschijnlijk in de 
eerste jaren nà 1816.
(1816)

Z40c Kopie .
(1816)

Z41 Schetstekeningen van een gedeelte van de kapitale wal en van de buitenwerken van
de vesting Zutphen.
(ca.1825) 1 blad
Beide tekeningen behoorden bij twee requesten, resp. van een zekere J. Jansen en van de weduwe 
Quanjer inzake bebouwing in de verboden kring van de vesting.

Z42 Plan van de vestingwerken van Zutphen.
1e helft 19e eeuw 1 blad

Z42a Kopie (1e helft 19e eeuw).

Z43-Z43h Tekeningen betreffende de grenzen van 's Rijks militaire gronden te Zutphen en 
omgeving. ?Voor copie conform ondertekend door de kapitein E.a. ing. C.F.E. van 
Ingen.? Getekend in juni 1847 door de 2e luit.ing. F.P. Klijnsma.
1846 5 bladen?
Z43 1(1e blad) Plan van de grensscheiding van 's Rijks militaire gronden in

de vesting Zutphen. (Litt. B.)
Z43a 2(1e blad) Grensscheiding van 's Rijks militaire gronden in de 

gemeente Zutphen (bij het fort de Poll en bij de batterijen aan de 
Oostveense en Noordveense bruggen.
(Litt. C.)

Z43b 3(2e blad) Grensscheiding van 's Rijks militaire gronden in de 
gemeente Zutphen (bij het fort de Poll en bij de batterijen aan de 
Oostveense- en Noordveense bruggen.
Kopie
(Litt. C.)

Z43c 4(2e blad) Grensscheiding van 's Rijks militaire gronden in de 
gemeente Voorst (bij de batterij aan de Wellenberg tegenover het 
fort de Poll aan de overzijde van de IJssel.
(Litt. D.)

Z43d 5(3e blad) Grensscheiding van 's Rijks militaire gronden in de 
gemeente Voorst (bij de batterij aan de Wellenberg tegenover het 
fort de Poll aan de overzijde van de IJssel.
(Litt.D.)
Kopie

Z43e 6(3e blad) Grensscheiding van 's Rijks militaire gronden in de 
gemeente Gorssel (het fort de Poll). (Litt.E.)

Z43f 7(4e blad) Grensscheiding van 's Rijks militaire gronden in de 
gemeente Gorssel (het fort de Poll).(Litt.E.)
Kopie.

Z43g 8(5e blad) Grensscheiding van 's Rijks militaire gronden in de 
gemeente Warnsveld (bij de batterij aan het Harenberger gat nabij 
de B(a)ronsbergen).(Litt.F.). Voor gezien door de kolonel-directeur 
van de 2e directie van fortif. M. Witsenborg en door de Minister van 
Oorlog F.C. List.
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Z43h 9(5e blad) Grensscheiding van 's Rijks militaire gronden in de 
gemeente Warnsveld (bij de batterij aan het Harenberger gat nabij 
de B(a)ronsbergen).(Litt.F.).
Kopie.

Z44 Plan behorende bij het ontwerp tot gehele slechting van de vestingwerken van 
Zutphen. ?Door de kapitein E.a. ing. C.F.E. van Ingen.
1849 1 blad

Z45 Plan behorende bij het ontwerp tot gedeeltelijke slechting van de vestingwerken 
van Zutphen. ?Door de kapitein E.a. ing. C.F.E. van Ingen.
1849 1 blad

Z46 Plan van de vesting Zutphen en omstreken. ?Ondertekend: Zutphen, 19 juni 1850 
door de kapitein E.a. ing. J. van der Stok.?
1850 1 blad

Z47 Plan van de percelen en gedeelten van percelen, liggende binnen de verboden 
kringen van de hoofdwal en Zutphen, de ravelijnen daarvoor, het hoornwerk aan de
IJssel, met de bedekte wegen vóór die werken, een gedeelte van de linie Van Hooff 
op de straatweg naar Winterswijk, de lunetten Coehoorn en de contregarde aan de 
IJssel. Met drie kleinere tekeningen: percelen achter de lunetten Coehoorn, percelen
buiten de Hospitaalpoort achter de lunetten van het Wambuis; papierfabriek en 
oliemolen op de Marsweide. Getekend door de fortificatie-opzichter C.J. Brantenau.
1854 1 blad

Z48 Plan, behorende bij het voorstel van de commissie belast met het onderzoek van 
het oostelijk frontier, tot verbetering van de vestingwerken van Zutphen en waarop 
na gemaakte veranderingen, dezelve? zijn aangewezen.
1861-1863 1 blad

Z49 Plattegrond van Zutphen met twee bijkaarten: de "weg van Zutphen tot Arnhem" 
en "Zutphen en omstreken". Steendruk-uitgave van P.B. Plantenga te Zutphen.
1861 1 blad

Z50 Plattegrond van de stad Zutphen, opgedragen aan de hooggeboren heer O.L. Graaf 
van Limburg Stirum, Burgemeester van de gemeente Zutphen door dr. W.J.A. 
Huberts, archivaris. Steendruk-uitgave van W.J. Thieme & Co te Zutphen. Gedrukt 
bij Tresling & Co, Amsterdam.
1863 1 blad

Z51 Schets van rijksmilitaire gronden, door de Staatsspoorweg over te nemen. ?
Ondertekend door de tekenaar, de 1e luit.ing. G.L. Kepper.?
1867 1 blad

Z52 Plan van de vesting Zutphen waarop de grenzen van de rijksmilitaire gronden staan 
aangegeven. Twee grotere en één klein uitgeknipte verbeterbladen zijn op het plan 
gehecht.
1869? 1 blad
Volgens een potloodaantekening behoort het plan bij een - hier niet aanwezige brief dd. 29 april 
1869.

Z53 Ontwerp van een fort met wachthuis en kanonkazemat aan te leggen op de linker 
IJsseloever tot verdediging van de spoorweg en de brug over de IJsel bij Zutphen. 
Getekend door kapitein-ing. J.F. Klinkhamer.
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1871 1 blad

Z54 Plan van de rijksmilitaire gronden van de voormalige vesting Zutphen.
1874 1 blad

Z62 Plan van deliminatie van enige buitenwerken van Zutphen. Het fort de Pol, de 
batterij aan de Holster- of Noordveense brug, aan de Oostveense brug, aan de 
Bronsbergen.
1837 1 blad

Z63 Schets van het voormalige fort de Pol.
1928 1 blad

Zwolle

ZWOLLE

Z75 Plattegrond, situatietekening en drie doorsneden van de batterij op de 
Hoogenkamp. Getekend door de kadet van de genie hier te lande 3e studiejaar 
C.E.J. de Lille Hogerwaard.
1870 1 blad

Z76 Batterij bij de spoorwegknoop te Zwolle.
1870 1 blad

Z77 Plan en doorsnede van de aanleg van een Sperfort aan de rechter IJsseloever bij 
Zwolle.
1875 1 blad

Z78-Z78a Het Sperfort aan de IJssel bij Zwolle, met doorsneden.
1876 2 bladen
Z78 1(1e blad) Situatieplan, ontwerp voor een Sperfort bij Zwolle op de 

linker IJsseloever.
Z78a 2(2e blad) Doorsneden over de assen van het ontworpen Sperfort bij

Zwolle.



4.OPV Oorlog / Plans Vestingen 433

Bijlagen

B I J L A G E N
Bijlage 1. Schalen

BIJLAGE 1. SCHALEN

Schaal Afbeelding voorwerpen

2:1 Instrumenten voor opmeting en werktuigen.

1:1 Beslagwerken, modellen giet- en smeedwerk; klein radar en ronselwerk; kunstig 
steen-; timmer- en schrijnwerk; onderdelen van gereedschappen en werktuigen

1:2 Handgereedschap werktuigen en mallen

1:5 Kleine werktuigen: dommekrachten, handgreedschappen van mineurs, 
sappeurs, aarde- en zodewerkers, timmerlieden en smidsen, gereedschap 
gloeiovens, kunstrijk metaal- en ijzerwerk aan bruggen sluizen ed.

1:10 Middelbare werktuigen: bokken; kaapstanders; windassen; pontons; ponton- en 
smidswagens; moeilijke verbindingen van kunstrijke timmer-, steenhouwers-, 
scheepsmakers- en schrijnwerkers-arbeid.

1:20 Grote werktuigen:stoommachines; gloeiovens; molens werkende gedeelten van 
sluizen, bruggen en molens; rijs- en aarde werken bij de sappes; houtwerk voor 
de mijnen; gedeelten van kapwerken en constructies.

1:50 Werktuigen uit grote delen samengesteld: kranen, heimachines; castrametratie: 
tenten kookhutten en veldbatterijen; koffers; baricades; blinderingen; barrieres; 
beschoeiingen en pakbermen; kribben; tuinen; beslagwerken; schanskorven; 
mijnen-stelsels; uitwerking explosies; vaste-, ophaal-, en draai-bruggen; sluizen;
beren en waterleidingen; gehele molens; onderdelen van metsel- en 
timmerwerken en constructiën.

1:200 Revetementen van half front, gedetacheerde werken en forten, soutereins, 
kazematten, arsenalen, magazijnen, kazernen, hospitalen, wachthuizen, poorten 
en gemetselde vestingtorens, mijnwerken, reliefplans voor de vestingbouw.

1:500 Enkele fronten van attacque of kleine fortificatie-werken, als tenailles en 
caponières, posten, vestingtorens en batterijen, inrichtingen van metselwerken 
en onderaardse verdediging, en aardewerken [...] kleine legerplaatsen en 
wagenparken, opmetingen voor de waardering der gronden. Reliefplans.

1:1000 Alle vestingwerken, forten, posten en linies van defensie, met de generale 
profielen en coteringen tot het traceren van deze werken, de werken van 
belegeraars en belegerden van de derde of laatste paralel af, profielen over de 
lengte, van inundatien, legerplaatsen, van een regiment, eskadron of batailon 
sappeurs en andere terreingedeelten.

1:2000 Vestingen, forten, posten, linies en retranchementen met omgeving en situatie 
op 1 Km. afstand, met inundaties, aanvals- en verdedigingswerken in hun geheel 
of in gedeelten, en verder de militaire gronden voor gebouwen of beplantingen, 
veldwerken, de plans wegens het bouwen onder de vestingen.

1:5000 Topografische tekeningen van vestingen, met omliggende forten, posten en 
liniën van defensie en situatie rondom dezelve, voor de samenhang der 
projecten, belegeringsarbeid, van het openen der loopgraven tot aan de derde 
paralel, geretrancheerde legerplaatsen en posten.

1:10.000 Topografische tekeningen van vestingen enz, met hunne situatiën op 5 mijlen 
(kilometers) afstand, circumvalentie- en contravallentoie-liniën, werken van 
attacque en defensie, verschanste legerplaatsen en positiën, militaire routes, 
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Schaal Afbeelding voorwerpen

generale topografie van de frontieren en het vijandelijk terrein, legerplaatsen 
van een gehele divisie der armee.

1:20.000 Topografische tekeningen van vestingen enz, met hunne situatiën op 10 mijlen 
(km) afstand, positiën van de vijand bij het berennen, blokkeren, bombarderen 
en belegeren, militaire reconnaissances der frontieren en aangrenzen vijandelijk 
land, legerplaatsen van een gehele armee, uitgestrekte inundatien.

1:50.000 Militaire kaarten wegens de aaneenschakeling van vestingen met andere 
sterktens, legerplaatsen en positiën om het onderlinge verband van deze en van 
de bewegingen der armeen aan te geven, gesteldheid van het terrein.

1:100.000 Kaarten van gedeeltens van fortificatie-directien en van frontieren in dezelve 
vallende, waarin verscheidene vestingen, posten en linten gelegen zijn, benevens
de positiën en bewegingen der armeën.

1:200.000 Kaarten van gehele fortificatie-directien met het gedeelte der frontieren daarin 
gelegen, de militaire operatiën

1:500.000 Kaarten van gehele frontieren en fortificatie-inspectiën, bevattende 
verscheidene directien, en van de militaire operatien in dezelve, als ook tot het 
construeren van de netten der driehoeken bij de geodesische metingen.

1:1.000.000 Kaarten van het algemeen systema van verdediging en van de verdeling van het 
rijk ten aanzien van de dienst der fortificatiën, of andere algemene admistratien.

Bijlage 2. Vestingbouwkundige termen

BIJLAGE 2. VESTINGBOUWKUNDIGE TERMEN
Verklaring van de militaire begrippen met betrekking tot aanleg en onderhoud van vestingwerken 
en gebouwen.

Acces weg of begaanbare terreinstrook, die door een niet-
begaanbaar of voor een aanval ongeschikt terrein 
voert.

Arsenaal magazijn of tuighuis in een vesting; opbergen 
bewaarplaats van oorlogsbehoeften (het armementv -
Armamentaruim)

Asperge-versperring tegen tanks en voertuigen aangelegde 
wegversperring, bestaande uit schuin naar voren 
gerichte, in betonblokken gevatte en vastgezette 
zware profielijzeren balken.

Banket verhoging achter een borstwering van een vestingwal 
of loopgraaf, dienende als opstellingsplaats voor 
geweerschutters om over de borstwering te kunnen 
schieten.

Bastion vijfhoekige gemetselde of aarden uitbouw van een 
verdedigingsmuur of wal.

Batterij een aantal stukken geschut, of plaats waar geschut 
wordt opgesteld.

Bedekte weg een door een aarden wal (glacis) of borstwering 
beschermde weg langs de buitenste gracht, die de 
vesting omringd.

Beer gemetselde waterkering in de hoofdgracht tussen het 
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binnenwater en het buitenwater.

Bekledingsmuur gemetselde muur, dienende om taluds steiler te 
kunnen opzetten.

Bestrijken met geschut of infanteriewapens onder vuur kunnen 
nemen van een terreinstrook of water.

Blokhuis klein, meestal vierkant, uit zware balken of 
boomstammen samengesteld verdedigingswerk, 
voorzien van schietgaten en van boven door balken en
een aarden dekking tegen vijandelijk werpgeschut 
gedekt.

Bolwerk de Nederlandse naam voor bastion.

Borstwering verhoogd gedeelte van een verdedigingsmuur of wal, 
meestal tot borsthoogte reikend.

Bres opening in de muur of vestingsval door (vijandelijk) 
geschutvuur, een ontplofte mijn of op een andere 
manier gemaakt.

Bresbatterij aantal kanonnen voor het schieten van bressen; ook 
wel: bedding voor het opstellen van de kanonnen, die 
vuurconcentraties moesten uitbrengen op een deel 
van de muur met het doel een bres te schieten.

Buitentalud helling van de wal naar de berm en gracht toe.

Buitenwerken verschillende soorten verdedigingswerken los van de 
hooldwal, doch wel omsloten door dezelfde bedekte 
weg.

Bunker (duitse) verzamelnaam voor verscheidene soorten 
gevechtsopstellingen, onderkomens e.d., doorgaans 
uitgevoerd in gewapend beton.

Caponnière gemetselde uitbouw aan de wal van een polygonaal 
verdedigingswerk of een vooruitgeschoven 
verdedigingswerk vóór het midden van de hoofdwal.

Citadel kleine vesting op een beheersend punt bij of binnen 
een stad gelegen.

Contrescarp het al of niet meteen muur beklede talud aan de 
veldzijde van de hoofdgracht.

Contrescarpgalerij ringvormig gebouw van zwaar metselwerk, aan de 
buitenzijde voorzien van een zware gronddekking, 
aangelegd als bescherming rondom een torenfort 
tegen de steeds groter wordende uitwerking van de 
artillerie.

Coupure doorsnijding van of doorgang in een wal of muur.

Courtine gedeelte van de hoofdwal tussen twee bastions.

Couvre face een klein verdedigingswerk ter dekking van een 
bastion of een ravelijn.

Defensiekanaal afwaterings- of scheepvaartkanaal, dat tevens 
dienstbaar wordt gemaakt voor de landsverdediging. 
De waterdiepte en de breedte van de waterspiegel zijn
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zodanig, dat het kanaal een volledige hindernis vormt 
tegen tanks en tegen het doorschrijden van infanterie.
Wordt met behulp van verdedigingswerken zoveel 
mogelijk ingepast in verdedigingslinies.

Dode hoek terreingedeelte vóór een verdedigingswerk, dat door 
de verdedigers niet met vuur kan worden bestreken.

Dwarswal zie traverse

Emplacement geschutopstelling.

Enceinte dat deel van een vesting, dat binnen de muren of 
wallen ligt, dus zonder voor- of buitenwerken.

Enveloppe doorgaande beschermingswal rondom een vesting.

Escarp het al dan niet met een muur beklede talud aan de 
vestingzijde van de hoofdgracht.

Facen de naar buiten gerichte delen van een bastion, die in 
de saillant samenkomen. Ook bij ravelijnen, flèches, 
redans en lunetten spreekt men van facen.

Flank gedeelte van een bastion, dat grenst aan de hoofdwal.

Flankbatterij batterij welke zijwaarts is gesitueerd en de 
centrumbatterijen direct kan steunen bij een aanval 
van de vijand. Ook wel: batterij welke in het 
polygonaal stelsel de aan de frontzijde grenzende 
zijden van een fort kan bestrijken.

Flankement bij verdedigingswerken onderscheidt men:

Groot flankement vuur ten bate van en tot steun aan nevenforten en de 
in de linie tussen de forten gelegen 
verdedigingswerken;

Klein flankement ook wel grachtsflankement: flankement dat - 
Flankeren - van terzijde dekken, onder vuur nemen, 
bestrijken.

Fleche klein, in de keel open veldwerk.

Fort naar alle zijden verdedigbaar, gesloten vestingwerk, 
waarvan de verdediging zelfstandig kan worden 
gevoerd.

Front zie vestingfront

Frontier -steden, -vestingen, -schansen: vestingen en 
verdedigingswerken langs de landsgrenzen.

Galerij in de escarp- en contrescarpmuren gebouwde gangen,
voorzien van schietgaten, waaruit de vesting-gracht 
kan worden bestreken.

Gebastioneerd front bij een gebastioneerd vestingwerk: een courtine met 
aangrenzende halve bastions. Zie ook vestingfront.

Gebastioneerd stelsel vestingbouwkundig systeem waarbij bastions of 
bolwerken worden toegepast.

Gecreneleerde muur van schietgaten voorziene muur.
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Gedetacheerde forten afzonderlijk liggende forten, die te ver van andere 
vestingwerken zijn verwijderd om door deze 
bestreken of verdedigd te kunnen worden; zij zijn dus 
op zelfverdediging aangewezen.

Gereveteerd met metselwerk bekleed.

Gesloten werk verdedigingswerk dat aan alle zijden door een 
hoofdwal is ingesloten en is voorzien van 
verdedigbare toegangen.

Getenailleerd stelsel in het midden der 17e eeuw ontwikkeld svsteem van 
vestingbouw, waarbij de courtines ontbreken en de 
flanken geheel of nagenoeg in het verlengde der facen
zijn getrokken, zodat de flankering beter tot zijn recht 
komt.

Getrokken geschut geschut met een loop, waarvan de profilering 
spiraalvormig is.

Glacis flauw hellend buitentalud van de wal, gelegen langs 
de bedekte weg of contrescarp van een vesting of fort,
dienende tot dekking van de bedekte weg en om te 
voorkomen, dat de belegeraars gedekt oprukken. De 
helling moet van de wallen der vesting kunnen 
worden bestreken.

Gracht al dan niet met water gevulde ingraving, die als 
hindernis een vestingwal omgeeft. In Nederland met 
zijn lage ligging waren de grachten meestal met water 
gevuld. Droge grachten kwamen voor in hoger 
gelegen terreinen.

Glad geschut geschut met gladde loop.

Halve maan klein verdedigingseiland in de hoofd-gracht ter 
dekking van een bastion.

Hefkoepel bomvrije stalen kanonopstelling, die in horizontale en 
verticale richting kan worden bewogen.

Hoofdgracht gracht rondom de hoofdwal.

Hoofdwacht centraal gelegen gebouw van waaruit alle wachten 
binnen een vesting of garnizoen werden geregeld.

Hoofdwal aarden of gemetselde wal, die een vesting direct 
omsluit.

Hoornwerk buitenwerk van een vesting, bestaande uit een 
gebastioneerd front en twee lange, doorgaans 
evenwijdige flanken, aansluitend aan de 
vestinggracht.

Inundatie kunstmatige onderwaterzetting als 
verdedigingsmiddel.

Inundatiekom afgesloten gebied, dat onder water gezet kan worden.

Inundatiesluis voor defensiedoeleinden gebouwde sluis, waarmee in 
tijden van oorlog de inundatie kan worden ingesteld 
en geregeld.
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Kazemat bomvrije ruimte voor geschut in een rondeel of een 
bastion; ook klein zelfstandig erdedigingswerk met 
geschut uitgerust.

Keel open achterzijde van een rondeel, waltoren, bastion, 
ravelijn, e.d.

Kringenwet wet uit 1814 en 1853 die bepaalde dat buiten de wallen
en grachten - tot zekere afstand - niet mocht worden 
gebouwd en geen zware begroeiing mocht worden 
geplant: zgn. verboden kringen.

Kringstelling of kringvesting kring van gedetacheerde forten, op zodanige afstand 
van de stadswallen, dat deze niet door de aanvaller 
onder artillerievuur konden worden genomen vóórdat
de forten waren gevallen.

Kroonwerk buitenwerk van een vesting, bestaande uit twee 
gebastioneerde fronten en twee lange zijvleugels, 
aansluitend aan de gracht van de vesting.

Kustbatterij geschutopstelling langs de kust van waar uit 
havenmonden, vaargeulen e.d. bestreken konden 
worden.

Landmijn met explosieve stof gevuld voorwerp, meestal op 
geringe diepte in de grond ingegraven, dat bij 
aanraking, lichte druk of door een op afstand 
bediende ontsteking, ontploft.

Linie reeks van verdedigingswerken, die elkaar onder-
steunen.

Loopgraaf diepe, uitgegraven greppel met opgeworpen 
borstwering, dienende om zich te dekken tegen 
vijandelijk vuur, dan wel om de vijand veilig te 
naderen of onder vuur te nemen.

Lunet een afzonderlijk, breed, ondiep werk met twee facen, 
die naar binnen gebroken zijn, waardoor twee flanken 
ontstaan; in de keel open, dan wel op eenvoudige 
wijze beveiligd.

Maaiveld natuurlijk peil van het terrein.

Mineren werkzaamheden, verband houdende met het maken 
van mijngangen, mijnputten, mijnkamers, dan wel het
aanleggen van mijnstelsels.

Monnik gemetseld of natuurstenen obstakel op een beer.

Mortier type geschut waarmee men projectielen onder een 
steile baan kan verschieten.

Muurtoren toren in of tegen een verdedigingsmuur.

Mijn voorwerp gevuld met explosieve stof, ook een 
ondergrondse gang of ruimte, waarin mijnen werden 
gelegd.

Mijnstelsel samenstel van mijngangen met mijnen of 
tegenmijnen, aangelegd volgens een hiervoor 
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vastgesteld plan.

Ontmantelen slechten van een verdedigingswerk.

Open vestingwerk werk dat aan de achterzijde (keel) niet van een wal is 
voorzien. Voorbeelden: linie, redan, redoute, lunette, 
tenaille, fléche, batterij, hoornwerk, kroonwerk.

Oreillon (ook wel orillon) ronde uitbouw aan de schouderhoeken van een 
bastion. Diende om het geschut, dat was opgesteld op
de flanken van het bastion, te beschermen tegen vuur 
van de aanvaller. Ook wel bolwerksoor.

Pantserkoepel bomvrije stalen geschutopstelling.

Polygonaal fort fort, gebouwd volgens de beginselen van het 
polygonaal stelsel.

Polygonaal stelsel in de 19e eeuw door De Montalambert ontwikkeld 
versterkingssysteem, waarbij de bastions zijn 
vervallen en het werk een eenvoudige regelmatige 
veelhoekige vorm kreeg; de flankering van de 
grachten geschiedde door vuur uit laaggelegen 
gekazematteerde gebouwen in het midden van elk 
front voor de hoofdwal uitstekend of op de hoeken 
van de fronten.

Polygoon term in de vestingbouwkunde voor vestingontwerpen 
met een gebastioneerd tracé. De lijn die de saillanten 
van de bastions verbindt wordt de buitenpolygoon 
genoemd, de lijn die de verlengden van de courtines 
met elkaar verbindt wordt de binnenpolygoon 
genoemd.

Post door een eenvoudige versterking beschermde plaats 
met kleine bezetting, die een bewakings of 
verdedigingstaak had.

Poterne overdekte doorgang door een hoofdwal dienende 
voor verbinding met de voorwerken.

Profiel vertikale doorsnede over wal, gracht en andere delen 
van een vestingwerk. Het lengte- en het dwarsprofiel 
gaven, met het tracé (grondplan) de gedaante van het 
werk.

Ravelijn verdedigingseiland in de hoofdgracht, ter dekking van 
de courtine.

Redoute eenvoudig, rechthoekig, gesloten veldwerk met 
aarden wal, al of niet van een natte gracht voorzien.

Reduit zelfstandig verdedigingswerk in een fort of vesting, 
bedoeld als laatste vededigingspunt (toevlucht).

Remise bomvrije schuilplaats voor geschut.

Retranchement uit een wal of walmuur bestaande afsnijding, in 
beginsel aangelegd om, indien de vijand door een bres
is binnengedrongen, de verdediging nog te kunnen 
voortzetten.
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Revetement bekleding met metselwerk (bemanteling).

Rondeel halfronde, gemetselde uitbouw aan een verdedigings-
muur, voorloper van het bastion.

Saillant hoek tussen de twee facen van een bastion, redan, 
lunet, e.d.

Sapperen graven van loopgraven onder vijandelijk vuur, zonder 
zich bloot te geven.

Schans een zelfstandig, aarden verdedigingswerk, dat van 
zeer uiteenlopende vorm kan zijn.

Schootsveld terrein dat door een vuurwapen kan worden 
bestreken.

Schouderhoek hoek tussen face en flank van een bastion.

Sperfort fort, aangelegd om de toegang tot een bepaald acces 
te verdedigen.

Stelling terreinstrook, waarin een samenhangend stelsel van 
elkaar steunende verdedigingswerken, gemeen-
schappen, schuilplaatsen, natuurlijke en kunstmatige 
hindernissen, commandoposten, verbindingen, 
opslag-plaatsen enz. Zie ook linie.

Sterreschans schans in een vier-, vijf-, zes- of acht-puntige vorm.

Talud helling of glooiing, ook wel docering, van een wal of 
glacis:

A. naar de gracht toe: buitentalud
B. naar de binnenruimte: binnentalud.

Tegenmijn lading, welke onder de grond wordt aangebracht om 
een vijandelijke ondergrondse aanval af te slaan.

Tenaille binnenwaarts onder stompe hoek gebroken wal; 
veelvuldig aangelegd als onderdeel van 
gebastioneerde stelsels ter bescherming van de muren
van de courtines en van de aansluitende flanken van 
bastions tegen bresschieten.

Terreplein binnenruimte van een vestingwerk, dus de ruimte 
binnen de wallen.

Torenfort twee of drie verdiepingen hoge toren van zwaar 
metselwerk, omgeven door wallen en gracht.

Tracé het beloop; ook wel grondplan, ontwerp.

Traverse loodrecht op de hoofdwal staande aarden wal tot 
dekking tegen mogelijk zijwaarts invallende schoten 
of scherfwerking.

Verboden kringen zie Kringenwet.

Versterken terreinstroken of bewoonde plaatsen voor-zien van 
versterkingen, verdedigings- of vestingwerken.

Vesting versterkte stad of versterkte legerplaats met 
permanente militaire bezetting.

Vestingfront gedeelte van een, volgens het gebastioneerde 
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systeem, versterkte vesting, dat zich bevindt tussen 
twee bolwerkshoeken en door twee kapitalen is 
ingesloten; het bevat derhalve steeds twee halve 
bastions en een courtine, alsmede de zich daarvoor 
bevindende buitenwerken.

Vesting Holland in staat van verdediging gebracht gebied van N- en Z-
Holland en Utrecht begrends door het IJsselmeer in 
het noorden, en de Nieuwe Hollandse Waterlinie in 
het oosten, door de riviermonden in het zuiden en de 
Noordzee in het westen.

Vestingwet wet van 18 april 1874 waarbij werd vastgesteld welke 
steden of vestingwerken voortaan nog deel zouden 
uitmaken van de landsverdediging.

Voorwerk werk buiten het eigenlijke vestingwerk gelegen.

Wachter bewaker van een vestingwerk in vredestijd zonder 
militaire bezetting en niet in staat van verdediging.

Wal hoge, meestal van een borstwering voorziene, aarden 
ophoging rond een vestingwerk.

Wapenplaats bij een hoekpunt gelegen verbreed deel van de 
bedekte weg, dienende tot verzamelplaats van 
gewapende manschappen, wapens enz.

Waterlinie aaneengesloten reeks van onderwaterzettingen en 
verdedigingswerken.

Waterpoort stadspoort die een waterweg bewaakte; ook een 
poort boven een sluis of wateruitlaat.
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