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Kadastrale Atlas Putten

G. Hollanders
Hoe zag Putten er vroeger uit? Wie woonde in het huis op die
hoek? Hoe lag die weg vroeger? Hoe waren de bezitsverhoudingen? Dit soort vragen zouden we wel willen stellen voor elke
periode in de geschiedenis. Dank zij de Dienst voor het Kadaster
en de Openbare Registers zijn vanaf 1832 van elk stukje grond
de gegevens vastgelegd die antwoord op die vragen kunnen
geven.
Om die oudste gegevens, die van 1832, voor iedere belangstellende in de historie van dorp, familiebezit, een speciaal stuk
grond of huis en sociale geschiedenis toegankelijk te maken
zullen in de komende jaren van alle gemeenten in Gelderland
zogenaamde Kadastrale Atlassen verschijnen. Voor die verschijning draagt zorg de ‘Stichting Werkgroep Kadastrale Atlas
Gelderland 1832‘.
Wat is een Kadastrale Atlas? Een Kadastrale Atlas bestaat uit
een collectie kaarten met allerlei toelichtingen. De oorspronkelijke kaarten zijn de zg 'minuut-plans' op een schaal van
1:2500 waarop alle percelen zijn ingetekend: huizen‚tuinen‚
akkers, hooilanden, woeste grond, waters en wegen. Het aantal
kaarten voor Putten bedraagt maar liefst ca 50! Ze hebben een
formaat van 7ox100 cm. Helaas zijn een groot aantal van deze
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oorspronkelijke kaarten van Putten door de tand des tijds aan
getast en gedeeltelijk onleesbaar geworden. Door minutieus volgen van de aantekeningen van de oorspronkelijke landmeter is
het mogelijk gebleken de aangetaste kaarten te reconstrueren,
Alle kaarten zijn voor deze uitgave in hun geheel overgetekend
en verkleind tot A3-formaat (3ox42 cm). Dit kleinere formaat
doet niets af aan de informatiewaarde of de leesbaarheid en vergemakkelijkt het gebruik.

Bij de minuutplans behoren ook andere gegevens. Zoals de Oorspron-kelijke Aanwijzend Tafel (OAT). Hierop zijn per perceel de
naam, beroep en woonplaats van de eigenaar vermeld, de groote‚
het gebruik en de belastingklasse. Deze OAT-gegevens worden in
een apart boekje bij de kaarten geleverd. Oom het zoeken te vergemakkelijken is een alfabetische lijst van grondeigenaren opgenomen.
In een inleidend gedeelte wordt nog meer informatie verstrekt,
oa over de tot stand koming van het Kadaster, de gechiedenis
van de grnzen van Putten, de bezitsverhoudingen, de soorten
van eigendom en het grondgebruik.
Bij het tot stand komen van deze uit gave is nauw samengewerkt
met ons Genootschap. De uitgave wordt financieel gesteund door
diverse provin-ciale instellingen en de Gemeen te Putten.
Over het verschijnen van de Kadastrale Atlas Putten 1832 zal u
nog nader worden geïnformeerd. Wel is al duidelijk dat dit belangrijke en eenmalige werk in geen enkele Puttense boekenkast
mag ontbreken!
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