Landwerken.
R.A.F. no 185.
Processen-verbaal met bestek en voorwaarden van aanbesteding met rekeningen van de
Landschapswerken.
N.B. Landschapswerken of koningswerken waren werken in onderhoud bij het Gewest (het Land ). Ze
werden door Gedeputeerde Staten aanbesteed en gefinancierd door het Gewest.
Zie in de collectie getekende kaarten op het Rijksarchief de nrs 23 en 24, resp. van 1721 en 1724.
1700.
Aan Pieters Scheensdykjen.
De hoek van de muur onder bij de kistpaal repareren met nieuwe steen en pijlaars. De binnenkant van
Pieter Scheensdykje in de Blokhuisgracht schoeien.
De Veermanskaai.
Alle kisten van de zeedijk af en schter Pieter Scheensdykje tot aan de Veermanskaai opvullen met
huissteen.
1702.
Pieter Scheensdykje van de muur af tot aan de Schildyck 1½ ophogen.
20 steunpalen van 18 voet aan 's Koningshoofje slaan.
De Wierdijck aan 't groteZuiderhoofd herstellen.
Het paetien ofte straat van het heck af oostwaarts 7½ roede straten.
1705.
Aan de zuidkant van PieterScheensdijk achter de uitstaande beugel een knel of kist maken.
De schoeiing van Pieter Scheensdijkje van de muur tot aan de stadsherberg herstellen.
1706.
Van 't heck bij de Veermanskaai over de graft tot aan de muur van 't blokhuis met 2 masten of zware
palen de gracht sluiten. De één met een ketting aan de palen van de Schildijck vastmaken. De ander met
zijn ketting aan de muur.
1707.
De éne pilaar aan de muur repareren en met cement opmetselen.
1708.
Beide pilaren van de landschapsmuur metselen. De dam in de blokhuisgracht bij de Z.W.toren lijken. 't
Oude brugien op de Schans bij Hans Velsens tooren vervangen
1710.
De nieuwgemaakte kist op de hoek van het Pieter Scheensdykje opvullen.
1712.
De Veermanskaai of het bruggien.
Van de Veermanskaai tot aan de dwarskaai en vandaar tot aan de vleugel van de sluis herstellen.
P.S. Ik ben er niet zeker van of er Pieter Scheensdijkje of Pieter Scheersdijkje staat.

