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Plattegrond van het waterschap De Knoest
Dinsdag 23 december 2014 - Vandaag ben ik naar het RHC Rijnstreek en Lopikerwaard geweest in Woerden. Stukken
betreffende de waterschappen Overeind, Klein Vuylcop en De Knoest ingezien. Tot circa 1969 waren waterschappen
meestal voor kleinere weggetjes verantwoordelijk voor het onderhoud. In de 19e eeuw gebeurde dat vooral dus door de
waterschappen.
Hiernaast zie je een overzichtsplattegrond van het waterschap De Knoest. Je kan klikken op de afbeelding om hem te
vergroten. De gele lijn is de Koedijk. Wat wij vandaag de dag kennen als de Heemsteedseweg en het Heemsteedsepad.
Deze liggen ten zuiden van De Staart.
Met de groene lijn is de Hoonkade aangegeven. Deze naam is in circa 1985 ingetrokken door de gemeenteraad van
Houten. En je raad het misschien al. De Hoonkade is natuurlijk verdwenen door de aanleg van het Amsterdam Rijnkanaal
in de periode 1939 - 1952. De Hoonkade liep meer naar het zuidwesten van de gemeente Vreeswijk. Daar stond hij ook
wel bekend als Klein Vuylcop. Het horizontale gedeelte (west/oost) van de huidige Vuilcop straat op bedrijventerrein Het
Klooster in Nieuwegein. De straatnaam Vuilcop is in 1930, 1955 en 1962 gegeven aan deze huidige straat in Nieuwegein.
De naam Klein Vuilcop is door burgemeester en wethouders van de gemeente Nieuwegein in 1983 veranderd in Vuilcop.
Waterschap De Knoest is in 1949 opgeheven en opgegaan in het Waterschap De Hoon en Vuylcop.

Plattegrond van het waterschap De Knoest uit 1870. De
precieze loopt en plaats van naamgeving staan erop van de
Koedijk en de Hoonkade (Klein Vuilcop). Bron: RHC
Rijnstreek en Lopikerwaard, Woerden.
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