
Waalbandijk 24
Van 1810 tot 1832 worden op last van Napoleon alle huizen in kaart gebracht i.v.m. het heffen van belastin-
gen voor zijn leger. Alles wordt genoteerd in de Oorspronkelijk Aanwijzende Tafels. Dat is het begin van het 
kadaster. 
Hieronder een deel van de minuutplan van 1832 van Varik met het stukje waar het nu voornamelijk over 
gaat. Dat waren toen de percelen 182, 183, 184, 185 en 186. 
182 en 183 was van Steven van Ballegooijen Voerman. Hij woonde in het huis op de hoek van de dijk.
184, 185 en 186 was van Goossen Jan Vermeulen. Hij was tapper. Het huis was waarschijnlijk een café of 
herberg. In 1832 werd zijn naam doorgestreept ten teken dat hij waarschijnlijk is overleden op moment van 
invullen van het formulier.



In ieder geval is in 1850 de volgende eigenaar Dirk Janszoon Vermeulen. Ook tapper van beroep.
In Juli 1860 verkoopt hij deze percelen met huis, erf tuin en boomgaard.

Op deze artikellegger zien we dat Jantje Alyda van Grootveld de weduwe van Goossen Jan Vermeulen de 
eigenaar is van de percelen 184, 185 en 186



De zoon van Dirk Vermeulen en Helena Werner is Huibertus Vermeulen. Hij koopt het van zijn vader. 
Huibertus geboren in 1817 overlijdt op 25 juni 1865. Zijn vrouw Maria Hendrika de Waal is door successie de 
volgende eigenaar.
Hieronder een klein stukje stamboom van de uitgebreide familie Vermeulen
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In 1870 verkoopt Maria Hendrika de Waal de percelen.



Dirk Dirkszoon van Londen is de volgende eigenaar. De percelen 182 en 183 worden ‘Het Rot” genoemd.

In 1878 is er op perceel 184 een herbouw, op perceel 185 een nieuwbouw en samenvoeging van de percelen



We zien hier de herbouw en nieuwbouw 
in 1788. De rode lijnen geven de nieuwe 
situatie. De blauwe nummers zijn de oude 
perceelnummers de zwarte de nieuwe num-
mers. 
183 en 186 is samengevoegd tot 1797.
182, 184 en 185 zijn samengevoegd tot 1796
De totale grootte is 2065 m2

In 1879 is er weer een aanpassing en worden de percelen weer anders verdeeld. 
We krijgen nu de percelen B1804 en B1805. Het woord “Redres” bij regel betekent een herstel van de ka-
dastrale grootte van een perceel.



We zien op deze veldtekening van 1878 dat bij hulpkaart 1 het hoekhuis wordt afgebroken op perceel 182.



Hier een veldwerkkaart uit 1880. We zien dat er een schuur is bijgekomen



“Expiratie” betekent  einde van de termijn, waarin geen belasting betaald hoefde te worden, de zogenaamde 
“vrijdom”.
“Scheiding” duidt op een boedelscheiding na een overlijden. 
“Dj 1913” betekent dienstjaar 1913. Hier moet je minstens 1 jaar aftrekken voor het eigenlijke gebeuren.

In 1912 is er dus een boedelscheiding geweest na overlijden van een (mede)eigenaar

We zien hier dat Jan Rudolph Kemper mede-eigenaar was van 10 m2.

Regel 27: In 1913 wordt er weer iets nieuws gebouwd (“Stichting”) op perceel 1804
Regel 28: Ook op perceel 1805, de boomgaard, wordt iets gebouwd, een grote schuur. 
Regel 36: In 1914 wordt er weer wat gebouwd op perceel 1804 (een grote broeikas) en in dat jaar worden de 
percelen samengevoegd tot perceel 2006.
Regel 37: Huis, schuur, broeikas, erf, tuin en boomgaard op perceel 2006. In 1938 is er weer een boedelschei-
ding



Een veldwerkkaart uit 1914. We zien de schuur en de broeikas.

Dirk Goos Jan van Londen is de eigenaar. Hij is koopman. In 1938 verbouwd hij iets.



In 1972 wordt perceel 2006 weer verkocht.

Het perceel staat dan in het register van de ruilverkaveling.

Veldwerkkaart van 1991.
Het perceel krijgt weer een ander 
nummer namelijk 2667 en 2668 en 
2666



2019



Hierboven na de dijkverzwaring van 1995.

Hieronder rechts, bij hoog water in 1980. Je ziet nog het bord met ‘Waalzicht’




