Oude grenspalen in en om Groenendaal,
bijlage
Deze bijlage hoort bij het artikel van Henk Knegtering en Marloes van Buuren in
HeerlijkHeden 159, winter 2014. We tonen hier nog een aantal extra foto’s, gemaakt
door Theo Out, en een transscriptie van de verklarende tekst op een kopie van
onderstaande kaart die Christiaan Gebhard tekende in 1733.

Het ‘door Mattheus de Neufille in Erfpagt genoomen’ grondgebied, feitelijk in bezit van zijn
vrouw Petronella de Neufville, werd aangegeven door 56 grenspalen met de letter PDN.
Links van het woord ‘Meerenberg’ begint het met de palen 1, 2 en 3 bij de ‘Droogberg’ en
dan met de klok mee, langs de Herenweg boven telt dit door tot 56 rechts van het woord
‘Meerenberg’.
Transscriptie van de verklarende tekst van het ‘door Petronella de Neufville omsteld
eigendom door 56 Steenepaalen’ met de inscriptie P.D.N. No. 1 t/m 56.
Van No. 1, 2, 3 langs de Droogberg bij eenen klijnen op hooging van den Heer van
Stroeve van No. 3 de uijtwatering langs 3 voet daar vanaf.
En bij het elzenbosje 1,5 voet tot No. 5
No. 5 tot No. 6 langs de schutting Van Galle, 6 voet daarvan tot aan de bogt.
Van het Elzenbos Verder langs de Elzenlaan bij No. 10.
No. 10 tot No. 11 is 3 voet van de sloot bij de weduwe van Felix Luysfon.
Van No. 11 tot No. 12 is 1,5 roede van de sloot op de weg tot aan de Droogberg van
Bakband.
No. 12, 13, 14 Over de Droogberg van de Heer Bakband dan 2 roede van de sloot tot aan de
Wilgenbomen van de heer Le Stefanon bij No. 15
No. 15 tot No. 16 langs de Wilgenboom van de Heer Le Stefanon tot No. 17
Van No. 17 3 voet van de sloot af tot No. 18.

Van No. 19 en No. 20 langs het Elzenbosje van de weledele heer Le Stefanon.
Komende van daar in de halve sloot of vak bij de letter D. en vandaar lopend langs de halve
sloot tot in de Zandvaart bij C.
Van C. tot B. en verder tot A. aan de Heere Weg.
No. 21 staat aan de Duijvillebrug. De welke precario is verschuldigd aan de Weduwe Van
Waerd, langs deze Sandvaart 8 voet daar van tot No. 23
No. 21 t/m No. 39 de halve sloot van de heer Van der Meer en de Weduwe Van Waert tot
aan de Heerenweg.
No. 24, 25, 26, 27, 28, 29 tot 30 vier voet van de sloot van mevrouw Marserlis van daar
verder tot No. 35 langs het elsenbosje met een boog tussen No. 34 en No. 35 staat een
Wilgeboom die welke het schijde is van de bliek en wildernis.
Van No. 35 en No. 36 langs de Elsen van de Prinsenlaan en van No. 36 westelijk tot No. 39
langs de Heere Weg, 6 voet daar van tot No. 39.
Van No. 40 tot No. 42 langs de Heere Weg ½ roede of 6 voet van de binnenste boomen tot
aan de Konijnenberg van No. 43, 44 tot No. 46 langs de schutting van de konijnenberg
Van No. 46 tot No. 49 langs de Heere Weg 6 voet binnen de binnenste bomen.
Noord en Oost E, F, G, H de schijdts Paale van Mij Vrouw van Heemstede en van de Heere
Weg tot aan de Heere Sandvaart.
ONO No. 50 tot No. 51 langs de schutting van de Heer ‘Dorville en voorts tot No. 52 2 roede
van de schutting uitspringend en soo langs tot No. 53.
Van No. 53 tot No. 54 3 voet van de boome tot aan de poort van de heer ‘Dorville en verder
langs de schutting tot No. 55 bij de Kerkweg O. en ZO. Langs de schutting tot No. 56 bij Bors
Van Waveren de Heer Hermans grenst aan Erven Jan Hope.

Paal PDN 20 staat bij Mariënheuvel.

PDN 47 stond oorspronkelijk aan de Herenweg.

Oude grenspalen bij het hek van Mariënheuvel, het vroegere Meer en Berg.

IPO staat voor Jacques Philippe d’Orville, van 1739 tot 1751 de eigenaar van de buitenplaats
Groenendaal. Deze paal werd terug gevonden onder het zand en staat langs de Herenweg.

