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 INLEIDING 
 
 
In het begin van de vijftiende eeuw was Berkel opgenomen in een groot polderverband aan de oostzijde 

van de Schie. De oudste gegevens terzake dateren van 1440, toen de hoogheemraden van Delfland een 

uitspraak deden in een geschil dat gerezen was met betrekking tot de bemaling. Daar de toen 

voorgestelde oplossingen geen blijvende verbetering brachten, gaven de hoogheemraden in 1447 

toestemming een kade  te leggen van de Schie tot de Berkelseweg, waarmee een scheiding werd 

aangebracht in west-oost-richting. Het aldus verkregen kleinere gebied - gemakkelijker om te bemalen - 

bevatte de latere polders Akkersdijk, Berkel en Schieveen. Toch bleek ook dit bemalingsgebied na 

verloop van tijd te groot te zijn om de waterstand adequaat te kunnen beheersen. Daarom werd tussen 

1454 en 1458 Schieveen uit dit gebied losgemaakt en volgde in 1471 de scheiding van Akkersdijk en 

Berkel. Ingevolge de scheidingsbepalingen mocht Berkel twee molens aan de oostzijde van de Zweth 

behouden en er een derde bij bouwen. Korte tijd later volgde een vierde molen.
1
 

 

De polder Berkel werd door de volgende kaden omsloten: In het westen en noorden de Oude Leeweg 

(grens met de Zuidpolder van Delfgauw),  de Groenekade,  Klapwijkseweg,  Strikkade en Pissenkade  

(grens met de 

Oude of Hooge polder van Pijnacker); in het noorden en oosten De Brede Akker en de Landscheiding 

tussen Delfland en Schieland; in het zuiden en westen de Rijskade (grens met de polder Schieveen) en 

de Akkersdijksekade (grens met de Akkersdijksche polder). Deze begrenzing heeft onveranderd sinds 

ruim vijf eeuwen bestaan. 

 

Als gevolg van de splitsing van Akkersdijk, Berkel en Schieveen lag de afwatering van Berkel, de Zweth, 

als het ware buiten het gezichtsveld van de polder: zij lag tussen Akkersdijk en Schieveen in. De 

belangen van de drie polders waren hierdoor zo nauw met elkaar verbonden, dat ruzies niet konden 

uitblijven. Zo gaf het onderhoud van de Zweth, de Zwethkaden en de Zwethheul (aan de Schie) 

gedurende ruim 1½ eeuw aanleiding tot vele twisten tussen de drie polders. De zaak werd in 1616 beslist 

door een uitspraak van Johan van Oldenbarnevelt als heer van De Tempel, een heerlijkheid in Berkel 

gelegen.
2
  Hierin werd onder meer bepaald dat het onderhoud van de Zweth en de Zwethheul door 

Berkel zou geschieden, dat van de Zwethkaden door Akkersdijk en Schieveen (ieder aan zijn zijde) 

voorzover de kosten niet boven een vastgesteld bedrag zouden komen. Berkel mocht bij zijn vier 

bestaande molens nog een vijfde bijbouwen.
3
 

 

Gedurende de zeventiende en achttiende eeuw werd het enorme poldergebied bemalen door deze vijf 

molens. Daar echter de zich voortdurend uitbreidende verveningen grote plassen veroorzaakten, werd 

besloten de droogmaking hiervan ter hand te nemen en wel in drie gedeelten. Hiervoor werd in 1767 door 

de Staten van Holland octrooi verleend. Het waren:  

 1. de Zuidpolder, gelegen ten westen van het dorp Berkel, begrensd door de Rodenrijscheweg,         

Achterdijk en Landscheiding tussen Delfland en Schieland; 

 2. de Noordpolder, gelegen ten oosten van het dorp Berkel, begrensd door de Landscheiding            

tussen Delfland  en Schieland en de Noordeindscheweg; 

 3. de Westpolder, gelegen ten westen van de Rodenrijscheweg, ten zuiden van de Leeweg en ten      

oosten van de Molenwatering. 

 

                                                 
     

1
 M.C. van Leeuwen-Canneman, Poldervorming in oostelijk Delfland aan het einde van de Middeleeuwen. 

         In: Hollandse Studiën 12. Dordrecht 1982, p. 73-111.  

     
2
 Niet te verwarren met het landgoed met buitenhuis " De Tempel" aan de Rotterdamseweg (Delftweg) te Overschie, dat          

slechts die  naam draagt om de herinnering aan de v.m. (elders gelegen!) heerlijkheid levend de houden. 

     
3
 L.F. Teixeira de Mattos, De waterkeeringen, waterschappen en polders van Zuid-Holland, deel II, 's-Gravenhage 1908,           

p. 353. 

 



  
 

 

Het inpolderingswerk duurde tien jaar. De twee eerstgenoemde polders werden gezamenlijk bemalen 

door een nieuw gebouwde gang van drie watermolens. Aanvankelijk zou de Zuidpolder een eigen gang 

van drie molens krijgen. Tijdens de droogmakingswerkzaamheden werd evenwel aan dijkgraaf en 

hoogheemraden van Delfland toestemming gevraagd om deze gang te laten vervallen en beide gebieden 

door de gang van de Noordpolder te laten bemalen.
4
 Hoewel het besluit van dijkgraaf en 

hoogheemraden niet bekend is, werd deze toestemming zeer waarschijnlijk gegeven. Op de kaart van de 

droogmaking van 1776/77 door C. de Graat 
5
, noch op de kaart behorende bij het Bijzonder Reglement

6
 

zijn deze molens aangegeven. Het grootste deel van het water van de Zuidpolder kwam via een duiker bij 

de korenmolen in het dorp Berkel in de Noordpolder terecht. Het overige gedeelte werd door een duiker 

in de Rodenrijscheweg naar het ten westen daarvan gelegen (niet drooggemaakte) gebied geleid. 

 

Ook de Westpolder had een gang van drie watermolens. Zowel deze gang als die van de Noordpolder 

sloeg het water op de Binnenboezem uit. 

Bij de vijf bestaande molens aan de oostzijde van de Zweth werd nog een zesde bijgebouwd. Twee 

ervan fungeerden als bovenmolen: zij maalden het water van de Binnenboezem uit op de Zweth.
7
 

 

De overgebleven hoge landen van de polder bestonden eveneens grotendeels uit plassen. In de jaren 

1847 en 1848 werden hiervan de Nieuwe Rodenrijsche Droogmakerij en de Nieuwe Droogmaking met 

de Oostmeerpolder bedijkt en drooggemaakt. Voor het overtollig winterwater werd de Bergboezem 

aangelegd; als reserve-bergboezem fungeerde de ernaast gelegen Oude Leedsche polder. De overige, 

niet-drooggemaakte, hoge landen bevonden zich in het Oude Land en de Voorafsche polder of Oude 

Hooge Kleiland.
8
 

 

In de jaren 1865 en 1866 werd de oude bemaling verbeterd door de bouw van twee stoomgemalen, wier 

opvolgers tot op de dag van vandaag nog in werking zijn: het ene gemaal (Benedengemaal) verving de 

drie molens in de Noordpolder; het slaat zijn water uit op de Binnenboezem. Het andere kwam in de 

plaats van de twee bovenmolens; dit gemaal (Bovengemaal) maalt het water van de binnenboezems op 

de Zweth.
9
  

De overige vier molens werden verdeeld in twee onder- en twee bovenmolens; zij verloren hun functie in 

1928, toen in het Bovengemaal naast het stoomgemaal een motorgemaal werd gebouwd. Dit was deels 

bestemd om de capaciteit van het stoomgemaal te vergroten, deels om in tijden van waterbezwaar het 

water uit de Bergboezem te pompen.
10

 Naast de drie molens van de Westpolder, die tot 1917 in werking 

bleven, werd in 1882 in de noordwesthoek van dit polderdeel eveneens een stoomgemaal gebouwd, het 

Middengemaal.
11

 

De in 1909 voltooide spoorlijn Scheveningen-Rotterdam (Hofplein), die onder meer de Zuidpolder 

doorsneed, verstoorde de afwatering van dit polderdeel dermate, dat in 1926 moest worden overgegaan 

tot het bouwen van een apart gemaal. Dit zogenaamde Zuidpoldergemaal moest het gedeelte ten zuiden 

van de spoorlijn bemalen.
12

 Het overige gedeelte bleef via de reeds genoemde duiker bij de korenmolen 

afwateren op de Noordpolder. 

 

Het voorgaande samenvattend kunnen wij sinds 1867 twee bemalingen onderscheiden:  1. de 

benedenbemaling, bestaande uit het Benedengemaal, de gang van de drie molens in de Westpolder (tot 

                                                 
     

4
 Oud Archief Delfland (OAD) inv.nr. 4566. 

     
5
 O.A.D. inv.nr. 4555. 

     
6
 Archief Polder Berkel inv.nrs. 33-37. 

     
7
 Teixeira de Mattos a.v., p. 355. 

     
8
 Teixeira de Mattos a.v., p. 360-367. 

     
9
 Archief Polder Berkel inv.nrs. 933 en 957. 

     
10

 a.v. inv.nr. 979. 

     
11

 a.v. inv.nr. 990. 

     
12

 a.v. inv.nr. 1001. 



 
 

 

ca. 1917), het Middengemaal, de benedenmolens aan de oostzijde van de Zweth (tot 1928) en het 

Zuidpoldergemaal, alle uitslaande op de Binnenboezem;  2. de bovenbemaling, waartoe behoren het 

Bovengemaal (stoom- en motorgemaal) en tot 1928 de twee bovenmolens, die het water van de 

Binnenboezem op de Zweth malen. 

De aanleg van de spoorlijn Scheveningen-Rotterdam (Hofplein) bracht naast een technische verandering 

ook een administratieve wijziging te weeg: de instelling van drie financiële beheren. Ingevolge art. 2 van 

de op 30 juli 1926 met de Hollandsche IJzeren Spoorweg Maatschappij gesloten overeenkomst betaalde 

deze maatschappij aan de Polder een bedrag van  35.000,-, dat bestemd moest worden voor een 

installatie ten behoeve van de waterontlasting en waterinlaat in het gedeelte van de Zuidpolder, ten 

westen van de spoorlijn. Hiervoor werd het zogenaamde Eerste beheer ingesteld. Voor het beheer van 

de financiën van het overige gedeelte van dit polderdeel droeg het Tweede beheer zorg. Het derde 

beheer werd belast met alle overige uitgaven. Daar evenwel de omslachtige financiële administratie met 

de ingewikkelde verdeling van o.a. personeelskosten op den duur niet opwoog tegen de grote 

gemeenschappelijke belangen, besloot de vergadering van stemgerechtigde ingelanden in 1958 deze 

drie beheren op te heffen. 

 

Hoewel de polder een verleden van ruim vijf eeuwen achter zich heeft liggen die niet zonder conflicten 

zijn verlopen en waarin belangrijke werken tot stand gekomen zijn, zou de neerslag van dit handelen in 

het archief verwacht mogen worden. Het merendel van de archivalia dateert evenwel slechts van de 

negentiende en twintigste eeuw. Tot ca. 1960 is er een belangwekkend oud-archief geweest van vóór 

deze tijd. Toen ondergetekende in 1974 ten behoeve van een doctoraalscriptie hierin onderzoek wilde 

doen, bleek het onvindbaar te zijn. In Berkel verrichte nasporingen hebben tot op heden niets opgeleverd. 

De overgeleverde uitvoerige handschrift-inventarissen
13

 geven gelukkigerwijs veel bijzonderheden, 

waardoor het gemis aan authentieke bronnen enigszins wordt vergoed. Deze inventarissen zijn daarom 

als bijlagen achter de vigerende inventaris in extenso opgenomen. 

 

Delft, januari 1978.                                                          M.C. van Leeuwen-Canneman.  

 

 

 

 

 

INVENTARISATIE 

 

De overgeleverde archivalia zijn wegens de opheffing van het polderbestuur (m.i.v. 1 januari 1977) op 

verschillende tijdstippen overgebracht naar de archiefbewaarplaats van zijn rechtsopvolger, het 

Hoogheemraadschap van Delfland. Na de afsluiting van de voorlopige inventarisatie zijn nog diverse 

archiefbestanddelen overgedragen (vooral op het terrein van poldereigendommen en financiën), terwijl 

het samenvoegen, herbeschrijven en systematiseren van diverse bescheiden nog moesten plaatsvinden 

na het vertrek van de  bovengenoemde naar een andere werkkring. De aangepaste beschrijvingen en 

herindeling van de rubrieken zijn dan ook verricht door de tweede auteur. Op archivistische gronden zou 

het wellicht zuiverder zijn geweest als het archief - vanwege de verschillende systemen van administratie 

- in afzonderlijke delen zou zijn gesplitst, bij voorbeeld:  

1. fragment-archief 1754-1857; 

2. voornamelijk chronologisch ingericht archief 1858 - ca. 1935; 

3. zaaksgewijs ingericht archief ca. 1935-1976. 

Aangezien de volledigheid van de diverse in de loop der tijd vermengde archiefgedeelten zeer te wensen 

overliet en bovendien nadere toegangen ontbraken, is om praktische redeneden van het uitvoeren van 

dit restauratie-beginsel afgezien. De gebruiker van deze inventaris dient derhalve op zijn hoede te zijn bij 

zaken van vóór ca. 1935 ook de notulen van het bestuur en van bestuur met stemgerechtigde 

ingelanden te raadplegen. Vóór dat jaar zijn immers losse stukken in het algemeen nogal schaars 

overgeleverd of zelfs gedecimeerd. 

 

                                                 
     

13
 o.a. door P.A.N.S. van Meurs uit 1905/06 (inv.nr. 132). Zie BIJLAGEN I en II. 



  
 

 

Delft, juni 1996.                                                              P.F.A. Vrolijk. 

 

 

 

 

 

 LIJST VAN DIJKGRAVEN, SECRETARISSEN EN PENNINGMEESTERS sedert 1858 

 

 

 

 Dijkgraven 

 

  J.P. van Aalst 1858 - 1869 

 

  A. van der Burg Fzn. 1869 - 1893 

 

  G. Koot Czn. 1893 - 1914 

 

  F. van der Burg Dzn. 1914 - 1927 

 

  F.C. van der Burg Jaczn.  1927 - 1947 

 

  D.F. van der Burg 1947 - 1954 

 

  C.A.M. Tas 1954 - 1962 

 

  J.C.J. van der Burg 1962 - 1976                           

 

 

 

Secretarissen            Penningmeesters 

       

Ant. van der Burg Gzn. 1859 -(1904) Corn. van der Burg 1859 - 1875 

       

C.P. van der Burg Azn. 1904 - 1913 A. van der Burg Gzn. 1875 - 1885 

    

F. van der Burg Dzn. (tijd.) 1913/14 A.C. van Steenderen 1886 - 1901 

    

G. van Leeuwen (tijd.) 1914 E.A. van Steenderen 1901 - 1914 

    

G. Brand  1914 - 1932 G. Brand 1915 - 1928 

     

M.A. Schinkel 1932 - 1957 G. Greeve 1928 - 1933 

    

J.M. de Graaff (waarnemend) 1957/58 M.A. Schinkel 1933 - 1957 

    

J.P.M. van der Burg 1958 - 1976 J.M. de Graaff (wnd.) 1957 

 

   J.P.M. van der Burg 1957 - 1976 

 

 



 
 

 

 

STUKKEN VAN ALGEMENE AARD 
 

N.B. Zie ook inv.nr. 131 (repertorium). 

 

 

 

RESOLUTIES EN NOTULEN 

 

 

1. Resoluties van schout, ambachtsbewaarders en achtemannen, 23 maart 1754 - 4 december 1770. 

              1 deel. 

 

 

2-15. Notulen van vergaderingen van het bestuur, tot 1866 tevens van vergaderingen van stemgerechtigde 

ingelanden, 1858-1976.            

        11 delen en  3 omslagen. 

2. 11 december 1858 - 3 oktober 1863 (bestuur); 

 18 maart 1859 - 27 mei 1863 (stemgerechtigde ingelanden); 

3. 7 november 1863 - 7 december  1878 (bestuur); 

        17 mei - 15 november 1865 (stemgerechtigde ingelanden); 

4. 4 januari 1879 - 7 december 1904; 

5. 4 januari  1905 - 5 december 1919; 

6. 7 januari  1920 - 13 mei 1925; 

7. 6 juni  1925 - 2 augustus 1933; 

8. 6 september 1933 - 5 februari 1938; 

9. 5 maart 1938 - 11 juni  1947; 

10. 13 augustus 1947 - 10 januari 1951; 

11. 14 februari 1951 - 19 januari  1955; 

12. 18 februari 1955 - 7 mei  1958; 

13. 5 juni  1958 - 31 december 1965;   1 omslag. 

14. 17 februari 1966 - 2 december 1970;   1 omslag.   

15. 12 januari 1971 - 8 december 1976.  1 omslag. 

 

 

16. Lijsten houdende opgave van door het bestuur genomen besluiten ten aanzien van diverse onderwerpen, 

1859-1885.          2 stukken. 

 

 

17-19. Notulen van vergaderingen van stemgerechtigde ingelanden, 1866-1976.   3 delen. 

N.B. Zie voor 1859-1865 inv.nrs. 2-3. 

 

17. 23 februari 1866 - 11 april  1913; 

18. 28 mei 1913 - 28 juli  1948; 

19. 17 augustus 1949 - 22 juni 1976. 

 

     

20. Klad-notulen van de vergadering van stemgerechtigde ingelanden en tekst van de daarin door de 

dijkgraaf gehouden toespraak, 14 december 1976.      1 omslag. 

     

 

 

INGEKOMEN EN MINUTEN VAN UITGAANDE STUKKEN 

 

 



  
 

 

21-24. "Brievenboeken", registers houdende afschriften van uitgaande stukken, 1863-1932. 4 delen. 

 

21. 1863 - 1884;  N.B.Bevat uit 1883-1884 slechts enkele stukken. 

22. 1882 - 1914; 

23. 1914 - 1927; 

24. 1927 - 1932. 

 

 

25-30. Agenda's van de ingekomen en uitgaande stukken, 1932-1976.    6 delen. 

 

25. 1932 - 1933; 

26. 1942 - 1957 (ingekomen stukken); 

27. 1942 - 1954 (uitgaande stukken); 

28. 1954 - 1957 (uitgaande stukken); 

29. 1959 - 1968; 

30. 1969 - 1976. 

  

 

 

VERSLAGEN 

 

31. Verslagen over de toestand van de polder, uitgebracht aan dijkgraaf en hoogheemraden van Delfland, 

1930, 1933-1952 en 1954-1956.      1 omslag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
STUKKEN BETREFFENDE BIJZONDERE ONDERWERPEN 
 

 

 

 

 

BESTUURSINRICHTING 

 

32. "Bijzonder reglement voor den Polder van Berkel", 1858, afschrift, 1859.  1 katern. 

 

33-37. Schetskaarten van de polder, behorend bij het bijzonder reglement en de wijzigingen daarvan,  

1858, 1869, 1910, 1926 en 1959.       1 omslag.  

N.B. Geborgen in de kaartenkast. 

 

33. 1858, 1869;   36. 1926; 

34. 1910;    37. 1959. 

35. 1910, met wijzigingen; 

 

 

38. Besluiten tot wijziging van het bijzonder reglement, 1869, 1909, 1927, 1956 en 1959, afschriften. 

           1 omslag. 

 

 

39. Stukken betreffende besluiten tot wijziging van het bijzonder reglement (met kaarten), 1908, 1926, 1929, 

z.d. en 1956-1970.        1 omslag. 

 

 

 

 

BESTUUR 

 

 

Algemeen 

 

40. Teksten van redevoeringen, uitgesproken namens het bestuur ter gelegenheid van het 50-jarig 

regeringsjubileum van H. M. Koningin Wilhelmina respectievelijk de installatie van de burgemeester der 

gemeente Berkel en Rodenrijs, 1948 en z.d.    1 omslag. 

 

 

41 Stukken betreffende de vaststelling van het maximum-bedrag te besteden aan de kosten van 

vergaderingen,     1957 en 1976.       1 omslag. 

 

 

42. Stukken betreffende de benoeming van een vertegenwoordiger van de polder in de commissie " 

Tuinbouwvestiging in de B-driehoek", 1958.      1 omslag.  

 

 

Dijkgraaf en heemraden 

 

43. Stukken betreffende klachten, ingediend door ingelanden bij Gedeputeerde Staten, over het door het 

bestuur gevoerde beleid, 1867, 1905 en 1906.     1 omslag.  

 

44. Stukken betreffende de vaststelling van de salariëring van de bestuursleden, secretaris en 

penningmeester, 1919-1973.        1 omslag. 



  
 

 

 

45. Processen-verbaal van de inlevering en opening der stembriefjes ter verkiezing van bestuursleden, 

naamlijsten van ingelanden die aan verkiezingen hebben deelgenomen en andere stukken betreffende 

de verkiezingen, 1927-1973.     1 omslag. 

 

46. Roosters van aftreding van bestuursleden, secretaris en penningmeester, 1933-1976. 1 omslag. 

 

 

47. Ariërverklaringen van bestuursleden en ambtenaren, met bijlagen, 1940.  1 omslag. 

 

 

48. Stukken betreffende de politieke zuivering van bestuursleden en ambtenaren, 1945. 1 omslag. 

 

 

49. Formulier voor de gebeden uit te spreken bij het openen en sluiten van de vergaderingen van het 

bestuur, met extract-notulen betreffende de vaststelling hiervan, 1953.  1 omslag. 

 

 

 

Stemgerechtigde ingelanden           

 

 

50. Reglement van orde voor de vergaderingen van stemgerechtigde ingelanden, met concept,  

1867.           1 omslag. 

 

 

51-57. Naamlijsten van stemgerechtigde ingelanden, 1886-1976.   6 omslagen. 

N.B. Zie ook inv.nr. 196. 
 

51. 1886-1927;   55. 1944-1950; 

52. 1928-1932;   56. 1951-1955; 

53. 1933-1936;   57. 1956-1976. 

54. 1937-1943; 

 

 

58. Convocaties voor en presentielijsten van vergaderingen van stemgerechtigde ingelanden, 1931-1976.           1 omslag. 

 

59. Brief aan dijkgraaf en hoogheemraden van Delfland betreffende de werking van het stemrecht, minuut, 

1957.          1 stuk. 

 

60. Tekst van de toespraak uitgesproken door de dijkgraaf aan het einde van de laatste vergadering van 

stemgerechtigde ingelanden op 14 december 1976.    1 katern. 

 



 
 

 

hulpmiddelen bij de uitvoering van de taak  
 
 

 

PERSONEEL 

 

Algemeen 

N.B. Zie ook inv.nrs. 47-48. 

 

61. Staten houdende opgaven aan de Pensioenraad van wijzigingen in de pensioengrondslagen,  

1927-1976.          1 omslag. 

            

 

62. Akte van inschrijving bij de "Nederlandsche Algemeene bedrijfsvereeniging voor  

 Ongevallenverzekering", 1931.        1 stuk 

 

 

63. Ambtenarenreglementen - A en - B, met stukken betreffende de vaststelling, 1931-1934. 

            1 omslag. 

 

 

64. Stukken betreffende de salariëring en vaststelling van de pensioengrondslag, 1932-1966. 

            1 omslag. 

       

65. Brieven gewisseld met de Pensioenraad betreffende ambtenaren die voor pensioen in aanmerking 

komen, 1934, 1938 en 1941.      1 omslag.   

 

65. Loonstaten, met aantekening omtrent ingehouden belasting en premies, 1935-1942 en z.d. 

            1 omslag. 

 

67. Stukken betreffende de opgave van gegevens aan Provinciale Waterstaat met betrekking tot de 

Arbeidsinzet van ambtenaren, 1943.       1 omslag. 

 

 

68. Weekstaten van diverse werkzaamheden van personeel (P.J. van der Hoeven, J.G.H. in't Veen en Ph. 

Vonk), 1964-1967.         1 omslag. 

 

 

 

Secretaris 

N.B. Zie ook inv.nrs. 44-48. 
 

69. Instrukties voor de secretaris, 1867 en 1939.      1 omslag. 

 

 

70. Stukken betreffende de vaststelling van de jaarwedden van de secretaris en penningmeester, 1904-

1956.          1 omslag. 

 

71. Besluiten van Gedeputeerde Staten tot schorsing en vernietiging van het besluit van het bestuur tot 

benoeming van G. Brand, en Koninklijk Besluit houdende ongegrondverklaring van het beroep ingesteld 

door J.M. van der Burg c.s. tegen het vernietigingsbesluit, 1913.  4 stukken. 

 

72. Beschikking van Gedeputeerde Staten tot afwijzing van het beroep, ingesteld door D. Steenwijk c.s., 

tegen het besluit van de vergadering van stemgerechtigde ingelanden tot benoeming van G. Brand, 

1914.          1 stuk. 



  
 

 

73. Stukken betreffende de benoeming, het ontslag en de pensionering van G. Brand, 1913-1933. 

            1 omslag. 

 

74. Stukken betreffende de benoeming, salariëring, pensioengrondslag en het overlijden van M.A. Schinkel, 

1930-1958.         1 omslag. 

 

 

75. Stuken betreffende de benoeming, salariëring en pensioengrondslag van J.P.M. van der Burg, 1957-

1967.          1 omslag. 

 

 

Penningmeester 

N.B. Zie ook inv.nrs. 44-48, 70 en 75. 
 

76. Instrukties voor de penningmeester, 1867 en 1939.     1 omslag. 

 

 

77. Verzoekschrift om ontslag door A. van der Burg aan de vergadering van stemgerechtigde ingelanden, 

z.d. (1885).         1 stuk. 

N.B. Zie inv.nr. 17: notulen 19 augustus 1885. 
 

 

78. Akten van borgstelling voor de penningmeester, 1915, 1928 en 1933.   1 omslag. 

 

 

79. Stukken betreffende de verkiezing van de penningmeester, 1928 en 1933.  1 omslag. 

 

 

80. Stukken betreffende de benoeming, salariëring en pensioengrondslag van M.A. Schinkel, 1933-1956.           1 omslag. 

N.B. Zie ook inv.nr. 74.          
 

 

81. Polis van een verzekering tegen fraude door de penningmeester, met bijbehorende stukken,  

1938-1958.          1 omslag. 

 

 

            

Opzichter 

 

82. Stukken betreffende de salariëring, taakvervulling, wijziging van het dienstverband (in ambtenaar voor 

contrôlediensten) en ontslag van W. Vonk, 1918-1937.    1 omslag. 

 

83. Instrukties voor de opzichter, 1935 en 1937.      1 omslag. 

 

 

84. Stukken de benoeming, salariëring, pensioengrondslag en vergunning zich 's nachts buitenshuis te 

mogen begeven (1940) van M.A. Schinkel, 1937-1956.    1 omslag. 

 

 

85. Stukken betreffende het besluit van het bestuur tot het aanstellen van een opzichter, 1959-1961. 

           1 omslag. 

 

86. Stukken betreffende een onderzoek naar de aanstelling van een waterbouwkundig ambtenaar voor een 

aantal polders in het hoogheemraadschap van Delfland, 1961.  1 omslag. 

N.B. Zie ook inv.nr. 148. 

 



 
 

 

 

Bode 

 

87. Stukken betreffende de salariëring en het ontslag van A.J. van Zwieten als bode en als brugwachter van 

de Klapwijkse brug, 1921.      1 omslag. 

 

 

88. Stukken betreffende de benoeming, salariëring en pensioengrondslag van Ph. Vonk, 1921-1968. 

           1 Omslag. 

 

89. Stukken betreffende de inkoop van pensioen door N. van Zwieten, gewezen bode en brugwachter van de 

Klapwijkse brug, 1926-1937.       1 omslag. 

 

 

 

Molenaars 

 

90. Instruktie voor de molenaars, 1860.       1 stuk. 

 

 

91. Brief van P.F. Bosman houdende sollicitatie naar de functie van molenaar in de plaats van zijn overleden 

moeder, 1914.        1 stuk. 

 

 

92. Stukken betreffende de pensionering van de oud-molenaars, 1927-1931.  1 omslag. 

 

 

 

Machinisten 

 

algemeen 

 

93. Instrukties voor de machinisten, z.d. (19e eeuw) en 1935.    1 omslag. 

 

 

94. Stukken betreffende de benoeming van reserve-machinisten, 1914 en 1937-1973. 1 omslag. 

 

 

95. Stukken betreffende toeslagen voor extra rantsoenen wegens bijzondere arbeid, 1943-1949. 

            1 omslag. 

 

 

96. Staten van gemaakte overuren, 1950-1957 en 1962-1976.    1 omslag. 

 

machinist Benedengemaal 

 

96. Stukken betreffende de vaststelling van de pensioengrondslag, functionering en huisvesting van   

              P. van Scheijndel, 1933-1937.        1 omslag. 

 

 

98. Brieven van J.A. en B.J. van Scheijndel houdende sollicitatie naar de functie van machinist, 1937. 

           2 stukken. 

 

99. Stukken betrefende de benoeming, bezoldiging en huisvesting van H.J. Olsthoorn, 1967-1976. 

1 omslag. 

 



  
 

 

machinist Bovengemaal 

 

100. Aantekening van de secretaris betreffende de ambtsperiode over 1866-1871 van de machinisten, z.d. 

(20e eeuw).          1 omslag. 

 

101. Stukken betreffende de benoeming, salariëring, het ontslag en het overlijden van A. Vonk, 1914-1945.           1 omslag. 

 

102. Stukken betreffende de benoeming, salariëring en pensioengrondslag van P.J. van der Hoeven, 1942-

1976.          1 omslag. 

 

103. Stukken betreffende een geschil met P.J. van der Hoeven ter zake van het betrekken van de 

machinistenwoning, in gebruik bij de vorige machinist, 1942-1949.   1 omslag. 

 

 

machinist Middengemaal 

 

104. Stukken betreffende de benoeming, salariëring, pensioengrondslag en het ontslag van L.P. Kuijten, 

1917-1961.         1 omslag. 

 

105. Stukken betreffende het ontslag van J.G.H. in 't Veen, 1964.    1 omslag. 

 

 

 

machinist Zuidpoldergemaal 

 

106. Stukken betreffende de benoemingen in 1926 en 1929 van respectievelijk C. van der Hoeven en G. 

Tomassen, 1937 en 1939.        1 omslag. 

 

 

107. Stukken betreffende de benoeming, salariëring en pensioengrondslag van H.C. van der Hoeven, 1937-

1965.          1 omslag. 

 

108. Stukken betreffende de benoeming, salariëring en pensioengrondslag van A.C. van Leeuwen, 1955-

1965.          1 omslag. 

 

109. Stukken betreffende de benoeming, salariëring en pensioengrondslag van J.A. van Leeuwen, 1966-

1969.          1 omslag. 

 

 

 

Brugwachters 

 

algemeen 

 

110. Instruktie voor de brugwachters, 1934.       1 stuk. 

 

 

111. Stukken betreffende de benoeming en salariëring van brug- en sluiswachters, 1934-1954. 

            1 omslag. 

 

brugwachter Zwethbrug 

 

112. Stukken betreffende de benoeming en salariëring van L. Otting, 1934-1968.  1 omslag. 

 

113. Verzoekschrift van mevr. W.J. Otting-van Welie tot het bedienen van de brug, 1954. 1 stuk. 

 



 
 

 

 

brugwachter Klapwijksebrug 

N.B. Zie ook inv.nrs. 87-89. 
 

114. Stukken betreffende de benoeming en salariëring van J. Hofstee, 1934-1941.  1 omslag. 

 

 

Sluiswachter van de schutsluis bij de Berkelsche Zweth 

N.B. Zie ook inv.nrs. 111 en 878. 
 

115. Instruktie voor de sluiswachter, 1934.       1 stuk. 

 

 

116. Stukken betreffende de benoeming, salariëring en het ontslag van J.A. van der Hoeven, 1934-1975.           1 omslag. 

 

 

Polderwerkman 

 

117. Stukken betreffende de salariëring en het ontslag van A. van der Bulk, 1957-1958. 1 omslag. 

 

 

118. Stukken betreffende de salariëring en de pensioengrondslag van J.C. Hijdra, 1957-1965. 

            1 omslag. 

 

 

 

Werknemers in los verband 

 

119. Arbeidsovereenkomsten, 1930, 1935, 1939, 1945 en 1953.    1 omslag. 

 

 

120. Stukken betreffende de pensioenen, 1930-1955.     1 omslag. 

 

 

121. Stukken betreffende de benoeming, salariëring, pensioengrondslag, het jubileum en  

 het ontslag, 1930-1957.         1 omslag. 

           

 

122-123. Wekelijkse werkstaten van arbeiders in werkverschaffing, 1937-1941.  2 omslagen. 

122. 1937, 1938;   123. 1939-1941. 

 

 

124. Stukken betreffende het ontslag van twee sluisdeurbouwers, 1940.  1 omslag. 

 

 

125. Stukken betreffende de verlofregeling, 1944.     1 omslag. 

 

 

126. Stukken betreffende het ontslag van werknemers in verband met vorstverlet, 1948. 1 omslag. 

 

DIENSTGEBOUWEN 

 

Algemeen 

 

127. Stukken betreffende de beperking van het elektriciteitsgebruik in gebouwen en gemalen, 1940-1941.           1 omslag. 

 



  
 

 

128. Polissen van verzekeringen tegen de gevolgen van brand en inbraak, 1958-1976. 1 omslag. 

 

 

Kantoor secretaris-penningmeester 

 

129. Polis van een verzekering tegen de gevolgen van inbraak in het kantoor, 1935.  1 stuk. 

 

N.B. Zie voor overige gebouwen onder de desbetreffende onderwerpen. 

 

 

 

AANPLAKBORD 

 

130. Brief van P.J.M. v.d. Meer te Pijnacker houdende klacht over de vervallen toestand van het bord aan de 

Klapwijkseweg nr. 17, 1942.       1 stuk. 

 

 

ARCHIEF 

 

131. "Inventaris van stukken behoorende tot het archief van den Berkelschen Polder", 1898, met aanvullingen 

tot 1904.         1 deel. 

N.B. Zie BIJLAGE II. 
 

132. Inventaris van het oud-archief, opgemaakt door mr. P.A.N.S. van Meurs, 1906, afschrift.1 deel. 

N.B. Zie BIJLAGE I. 

 

133. Stukken betreffende de inventarisatie van het oud-archief door mr. P.A.N.S. van Meurs,  Jhr. Th. van 

Rheineck Leyssius en mr. H. Hardenberg, 1906-1955.    1 omslag. 

 

134. Registratuurplan, z.d. (c. 1936).        1 omslag. 

 

 

135. Stukken betreffende het archiefbeheer, 1946-1958.     1 omslag. 

 

 

136. Inventaris van archiefbescheiden daterende van vóór ca. 1800, z.d. (20e eeuw). 1 katern. 

 

 

 

WAPEN 

 

137. Brieven gewisseld met een heraldisch bureau inzake het eventueel ontwerpen van een wapen voor de 

polder, 1946.         2 stukken. 

 

 

138. Stukken betreffende de vaststelling van het wapen, 1960-1961.   1 omslag. 

 

 

139. Wapendiploma, verleend door de Hoge Raad van Adel, 1961.    1 stuk. 

N.B. Hangt ingelijst in de Polderkamer van het Gemeenlandshuis te Delft. 
 

 

 

FINANCIEN 

 

Algemeen 



 
 

 

 

140. Akte van overeenkomst en stukken betreffende de overeenkomst met J. Vollebrecht c.s. betreffende de 

instelling van een afzonderlijk beheer (zgn. "eerste beheer") voor de uitgaven van de waterontlasting en 

waterinlating in het gedeelte van de Zuidpolder ten westen van de spoorlijn 's-Gravenhage - Rotterdam-

Hofplein, 1926.     3 stukken. 

 

141. Opgaven voor de statistiek van de waterschapsfinanciën, 1940-1943 en 1947-1957. 1 omslag. 

 

 

142. Polissen van een verzekering tegen wettelijke aansprakelijkheid, 1953 en 1974. 1 omslag. 

 

 

143. Opgaven aan Gedeputeerde Staten van de liquiditeitspositie van de polder ingevolge de Wet 

Kapitaalsuitgaven publiekrechtelijke lichamen, 1963-1975.    1 omslag. 

 

 

 

Bealstingen en heffingen 

 

algemeen 

 

144. Staat van ontvangsten en uitgaven van de afkoopkas van de verveende landen in het Oude                   

Leedsche Blok, opgemaakt door G.H. Landmeter (secretaris-rentmeester van Delfland), 1864. 

            1 stuk. 

 

 

145. Stukken betreffende opgaven aan Ir. D.R. Mansholt ten behoeve van diens onderzoek naar de druk van 

waterschapslasten, 1935-1937.      1 omslag. 

 

 

146. Stukken betreffende de waarborgkas, met kaart, 1948-1953.    1 omslag. 

 

 

 

omslag 

 

- stukken betreffende de vaststelling 

 

147. Verslag van een commissie van onderzoek aan de vergadering van ingelanden, betreffende de ongelijke 

verdeling van de polderlasten en de eigendom van een gedeelte van de Combinatieweg (kad. gem. 

Berkel sectie C nr. 1196), 1866.      1 stuk. 

 

 

148. Stukken betreffende onderzoeken naar de mogelijke invoering van omslagheffing op gebouwde 

eigendommen, 1933-1934 en 1961-1969.      1 omslag. 

N.B. Zie ook inv.nr. 940. 
 

- leggers en lijsten (gaarderboekhouding) 

 

149. Artikelsgewijze kadastrale legger (gaarderboek), met voorin een alfabetische naamindex, art. 1-142,        

    z.d. (c. 1853-1865).        1 deel. 

 

 

150-152. Artikelsgewijze kadastrale leggers (gaarderboeken), z.d. (c. 1911-1940)   3 delen. 

 

150. art.   1 - 186; 



  
 

 

151. art. 187 - 492; 

152. art. 493 - 740.            

 

 

153. Alfabetische naamindex op de gaarderboeken, z.d. (c. 1911-1940).   1 deel. 

 

 

154. Perceelsgewijze index op de gaarderboeken, z.d. (c. 1911-1940).   1 deel. 

 

 

155. Stukken betreffende het bijwerken van het gaarderboek, 1931-1958.   1 omslag. 

 

 

156-160. Artikelsgewijze kadastrale legger (gaarderboek) op kaart, z.d. (c. 1940-1960).  5 banden. 

 

156. art.   1 - 550;   159. art.  1 - 300, "vervallen" artikelen; 

157. art. 551 - 830;   160. art. 301- 935 en 34-1070, "vervallen" artikelen. 

158. art. 831 - 1020; 

 

 

161. Alfabetische naamindex op het gaarderboek, z.d. (c. 1940-1960).   1 deel. 

N.B. Zie ook inv.nr. 256. 
 

 

162. Perceelsgewijze index op het gaarderboek, z.d. (c. 1940-1960).    1 deel. 

 

 

163-164. Naamindex op het vervallen gaarderboek van het eerste, tweede en derde beheer, z.d. (19..-1959). 

163. A - T;   164. U - Z.      2 dozen. 

 

 

165. Naamlijsten van omslagplichtigen en houders van vergunningen, 1945-1947, 1951 en z.d. 

           1 omslag. 

 

 

166. Stukken betreffende het verwerken van gegevens ter zake van de omslagheffing op ponskaarten, 1954. 

           1 omslag, 

 

 

167-174. Artikelsgewijze kadastrale legger (gaarderboek), op kaart, 1960-1976.   8 dozen en            omslagen. 

167. gemeente Berkel, art.nrs.  918 - 1899; 

168.    art.nrs. 1901 - 2680; 

169.    art.nrs. 2686 - 3498; 

170.    art.nrs. 3501 - 4180; 

171.    art.nrs. 4181 - 4800; 

172.    art.nrs. 4801 - 4928. 

173. gemeente Pijnacker, art.nrs.   12 - 7354; 

 

174. gemeente Bergschenhoek, art.nrs. 963 - 2371;   

 gemeente Bleiswijk,  art.nrs. 1180, 1332; 

 gemeente Schiebroek,  art.nrs. 1294, 1322; 

 gemeente Zegwaart,  art.nrs. 1660, 3523. 

 

 

175-178. Naamindex op het gaarderboek, op kaart, 1960-1976.   3 dozen en 1 omslag. 

175. particulieren, A - J; 



 
 

 

176.   K - S; 

177.   T - Z; 

178.  rechtspersonen, A - Z. 

 

 

179. Perceelsindex op het gaarderboek, 1960-1976.      1 deel. 

 

 

 

- kadastrale kaarten 

N.B. Geborgen in de kaartenkasten. 
 

180. "Verzamelkaart" van de kadastrale indeling van de polder, met aanduiding van de polder- en 

gemeentegrenzen,  "opgemaakt 1944".       1 blad. 

N.B. Schaal 1 : 10.000. 
 

 

181-195. Kadastrale plans van de polder, gedeeltelijk opgemaakt door de afd. Gaarderboekhouding van 

Delfland,1936-1938 (met latere wijzigingen) en z.d.     15 bladen. 

N.B. Schaal 1 : 2500 of 1 : 1000. 
         

181. kad. gemeente Berkel, sectie A, blad 1, "vernieuwd 1938" ; 

182.      blad 2,  ,,  ; 

183.      blad 3,  ,,  ; 

184.      blad 4,  z.d.  ; 

185.      blad 5,  z.d.  ; 

186. kad. gemeente Berkel, sectie B, blad 1, "vernieuwd 1938" ; 

187.      blad 2, "gezien 1936"  ; 

188.      blad 3, "gezien 1937"  ; 

189.      blad 4, "gezien 1937"  ; 

190. kad. gemeente Berkel, sectie C, blad 1, "vernieuwd 1938" ; 

191.      blad 2,  ,,  ; 

192.      blad 3,  ,,  ; 

193.      blad 4,  ,,  ; 

194. kad. gemeente Pijnacker, sectie B en C, blad 3, "gezien 1936"  ; 

195.    sectie C, blad 4, "gezien 1936"  . 

 

 

 

 

- kohieren             

 

196. Kohieren van de omslag, tot 1888 tevens lijsten van stemgerechtigde ingelanden ("gaarderboek en 

stemlijst"),  1859-1888  en 1891-1912.      1 omslag. 

 

 

197-201. Kohieren van de omslag van het eerste, tweede en derde beheer, 1927-1956.           5 omslagen. 

 

197. eerste beheer, 1927-1934, 1936-1938 en 1940-1956; 

198. tweede beheer, 1927-1940; 

199.   1941-1956; 

200. derde beheer, 1928-1940; 

201.   1941-1956. 

 

 

202-221. Kohieren van de omslag, 1957-1976.       20 delen. 



  
 

 

 

202. 1957    212. 1967 

203. 1958    213. 1968 

204. 1959    214. 1969 

205. 1960    215. 1970 

206. 1961    216. 1971 

207. 1962    217. 1972 

208. 1963    218. 1973 

209. 1964    219. 1974 

210. 1965    220. 1975 

211. 1966    221. 1976. 

 

 

 

- stukken betreffende de inning en invordering 

 

222. Lijsten van jaarlijks geheven polderlasten, 1916-1958.     1 omslag. 

 

223-245. Journalen van ontvangst van de omslag, recognities, huren, pachten, erfpachten etc., 1926-1956. 

           23 delen. 

223. 1926-1931   235. 1946 

224. 1932    236. 1947 

225. 1934    237. 1948 

226. 1935    238. 1949 

227. 1936-1937   239. 1950 

228. 1938    240. 1951 

229. 1939    241. 1952 

230. 1940    242. 1953 

231. 1941    243. 1954 

232. 1942    244. 1955 

233. 1943    245. 1956. 

234. 1944-1945    

 

 

246. Opgaven betreffende de hoogte van de polderlasten, 1931-1975.   1 omslag. 

 

 

247. Stukken betreffende bezwaren ingebracht tegen de aanslag van polderlasten, 1933-1952. 

            1 omslag. 

 

 

248. Stukken betreffende inlichtingen uit de hypothecaire registers ten behoeve van de invordering van 

polderlasten,  1933-1937.        1 omslag. 

 

 

249. Stukken betreffende de invordering van polderlasten, 1933-1976.   1 omslag. 

 

250. Aantekeningen van de penningmeester betreffende de inning van recognities en polderlasten, 1936-

1942.          1 omslag. 

N.B. Zie ook in de journalen.          
 

 

251. Stukken betreffende het geven van inlichtingen aan ingelanden ter zake van de polderlasten, 1949-1956.          1 omslag. 

 

252. Stukken betreffende het innen van polderlasten op een roomskatholieke feestdag, 1950. 

            1 omslag. 



 
 

 

 

 

 

scheepvaartrechten 

N.B. Zie ook onder Sluizen en Bruggen. 
 

253. Stukken betreffende de verstrekking van opgaven aan de Centrale commissie van advies en bijstand 

voor het Verkeersfonds inzake de ontvangst over 1927-1936 van brug-, schut- en doorvaartgelden 

alsmede van uitgaven aan kaden etc., 1938.    1 omslag. 

 

 

 

recognities 

N.B. Zie ook inv.nrs. 165, 202-221, 223-245 en 250. 

 

253a. Onderhandse akte van overdracht door W. Treurniet te Vrijenban, als eigenaar van drie partijen land in 

de droogmaking van de Zuidpolder van Berkel (v.m. heerlijkheid Tempel) kad. gem. Berkel sectie B nrs. 

1167-1170 en 1172 en sectie D nrs. 3-12, aan de polder van het recht van heffing van een jaarlijkse 

recognitie groot  12,- uit de kas van de waarborg- en afkooppenningen ten behoeve van de 

bovengenoemde partijen land, 1864.     1 stuk. 

N.B. Afkomstig uit N.A.D. vrl.inv.nr. 569. 

 

254a. Rapport van een commissie, ingesteld in een vergadering van het polderbestuur en eigenaren van het 

recht van tiendheffing van vlas, zaad, aardappelen, lammeren etc. in een gedeelte van de Nieuwe 

Droogmakerij, ter zake van de afkoop van de tienden alsmede de recognitie van de heer d'Ablaing van 

Giessenburg op de polder, met retroactum (1833), 1880, afschrift. 1 omslag.   

N.B. Afkomstig uit N.A.D. vrl.inv.nr. 301. 
 

254-255. Leggers van de gebouwen in Berkel, straatsgewijs, met aantekening van de namen van eigenaars en 

bewoners, kadastraal nummer, gaarderboek-artikelnummer, klasse-indeling en watergebruik, z.d. (c. 

1940).          2 delen. 

N.B. Vermoedelijk opgemaakt t.b.v. de inning van recognities.     
254. volgnrs. 1 - 719;  255. volgnrs. 720-1027. 

 

256. Legger van de gebouwen in Berkel, alfabetisch op naam van de eigenaar, met aantekening van 

huisnummers, kadastrale nummers en artikelnummers van het gaarderboek en kadaster, z.d. (c. 1941-

1943).          1 deel. 

N.B. Zie ook inv.nrs. 254-255. 
 

257-260. Journalen van ontvangst van recognities, huren, pachten en erfpachten, 1957-1960. 4 delen. 

257. 1957;    259. 1959; 

258. 1958;    260. 1960. 

 

 

Eigendom en bezit / beleggingen 

 

onroerende goederen 

 

 

- algemeen 

 

261. Missive van Gedeputeerde Staten inzake de vernietiging van het besluit van stemgerechtigde ingelanden 

geen vervolging in te stellen tegen A. Klapwijk ter zake van het plaatsen van een heining op 

poldereigendom, 1904.       1 stuk. 

 

262. Stukken betreffende het betalen van grondbelasting, 1937, 1943 en 1948-1957. 1 omslag. 



  
 

 

 

 

263. Stukken betreffende het betalen van Delflands Sluisgeld, 1938-1943 en 1951.  1 omslag. 

 

 

264. Lijsten houdende opgave van de grootte van poldereigendommen, met aantekening van de 

corresponderende artikelen uit het gaarderboek, 1938 en 1945.   1 omslag. 

 

 

265. Staten houdende opgave van de gebouwde eigendommen en in erfpacht zijnde gebouwde percelen van 

de polder, met aantekening van de belastbare opbrengst, opgemaakt ten behoeve van de omslag (m.i.v. 

1958) van het Algemeen Beheer van het Hoogheemraadschap van Delfland, met schetskaartjes van de 

percelen, 1958.     1 omslag. 

 

266. Kennisgevingen van de uitkomsten van opmetingen van eigendommen voor het kadaster, 1967-1976.           1 omslag. 

N.B. Zie ook inv.nr. 262.          
 

 

267. Besluit van de vergadering van stemgerechtigde ingelanden tot het doen van een uitkering aan         de 

ingelanden van de opbrengst van sedert 1963 verkochte eigendommen (vruchtdragend bezit)         van de 

polder, met lijst van verkochte objecten en minuut-brief aan Gedeputeerde Staten, 1973. 

            3 stukken. 

 

 

268. Stukken betreffende de medewerking aan de indiening van een bezwaarschrift bij de Kroon tegen       de 

vaststelling door de gemeente Berkel van een bouwgrondbelasting-verordening, 1973-1975. 

            1 omslag. 

 

 

 

 

- koop, ruil, beheer en onderhoud 

N.B. Zie voor koop ook inv.nrs. 857 en 1011-1012. 
 

269. Deurwaardersexploit betekend aan F. van der Burg om het perceel van de Combinatieweg te Berkel, 

kad. sectie C nr. 1196, te doen ontruimen en ter beschikking van de polder te stellen, aldaar staande 

bomen te rooien en het hek staande op een van de polder gehuurd perceel weg te verwijderen of te 

openen, 1867.       1 stuk. 

N.B. Zie ook inv.nr. 147. 
 

 

270. Notariële akte van afstand door G. Treurniet ten behoeve van de polder van het recht van opstal op het 

perceel kad. gem. Berkel sectie B nr.332, van het recht van eigendom op het perceel kad. gem. Berkel 

sectie B nr. 321 en van het recht van jaarhuur op het perceel kad. gem. Berkel sectie B nr. 1495, met 

retroactum (1867), 1869.      1 omslag. 

 

 

 

271. Notariële akte van ruiling met F. van der Burg van 27 a grond te Berkel, kad. sectie A nr. 572, tegen 43 a 

70 ca grond en 29 a 20 ca water van de Combinatieweg te Berkel, kad. sectie C. nr. 1196, en tot 

vestiging van het recht van erfpacht op bovengenoemd perceel ten gunste van G. van der Burg, voor de 

tijd van 99 jaar, 1870.      1 katern. 

N.B. Zie ook inv.nrs. 147 en 269. 
 

 

272. Akte van tenaamstelling van de watermolen c.a. te Berkel, kad. sectie B nr. 313, ten gunste van de 



 
 

 

polder door de erven P. Treurniet, in leven watermolenaar van de polder, met kadastraal uittreksel, 1872.         2 stukken. 

 

 

273. Akte van overeenkomst met A. Rodenburg c.s. ter zake van de splitsing en tenaamstelling van de 

gemeenschappelijke eigendom van de watering te Berkel, kad. sectie C nrs. 1369 en 1370, (in duplo) 

1876.          2 stukken. 

 

274. Akte van overeenkomst met B. Wijsman c.s. ter zake van de splitsing en tenaamstelling van de 

gemeenschappelijke eigendom en de tenaamstelling van de watering te Berkel, kad. sectie C nr. 1194, 

(in duplo) 1876.         2 stukken. 

 

275. Stukken betreffende een geschil met Gedeputeerde Staten ter zake van de onthouding van goedkeuring 

aan het besluit van de vergadering van stemgerechtigde ingelanden tot het instellen van een 

rechtsvordering tegen D. Vogelaar wegens het eigendomsrecht van het perceel dijkgrond te Berkel, kad. 

sectie B nr. 1338, 1892-1893.     1 omslag. 

 

 

276. Akte van afstand door J.M. Koot ten gunste van de polder van zijn vermeend recht op eigendom van een 

scheidsloot tussen de percelen kad. gem. Berkel sectie B nrs. 642 en 777 (eigendom van de polder), 

concept, 1918.        1 stuk. 

 

 

277. Akte van afstand door A. van der Torre ten gunste van de polder van 40 a 96 ca grond te Berkel, kad. 

sectie B nr. 2446 (v.h. 2387-2389), 1922.      1 stuk. 

 

 

278. Vergunning verleend door dijkgraaf en hoogheemraden van Delfland tot het verplaatsen van een heining 

op de Machinekade (kad. gem. Berkel sectie B nrs. 1330, 1506 en 1527), 1926. 1 stuk. 

 

 

279. Stukken betreffende de bouw en het onderhoud van een dubbel woonhuis (opzichterswoning) aan de 

Noordeindseweg, 1929-1936.       1 omslag. 

 

 

280. Brieven gewisseld met J. van Herk inzake de financiering van de plaatsing van een heining op een 

perceel Bergboezem, 1929, 1931 en 1934.      1 omslag. 

 

 

281. Vergunning verleend door dijkgraaf en hoogheemraden van Delfland tot het afgraven (van veen) van het 

talud van de landscheiding van Delfland, kad. gem. Berkel sectie B nr. 2586 (Rodenrijsche kade), met 

akte van verklaring van aanvaarding der vergunning (sic!) door D. Steenwijk (als houder?), 1932.          2 stukken. 

 Zie ook inv.nrs. 309 en 431-433. 

 

282. Brieven gewisseld met dijkgraaf en hoogheemraden van Delfland inzake een vergunning tot het afgraven 

door de gemeente Berkel en Rodenrijs van klei van een perceel Bergboezem (ten behoeve van 

wegverbetering), 1933.        2 stukken. 

 

 

283. Vergunning verleend door Gedeputeerde Staten voor het behouden van 13 uitwegen naar de Provinciale 

weg Berkel - buurtschap Katwijk, 1935.     1 stuk. 

 

 

284. Stukken betreffende de vergunning verleend door Gedeputeerde Staten voor het hebben van 13 

uitwegen naar de Provinciale weg en voor het hebben van een duiker in die weg (Noordeindseweg), 

1936.        1 omslag. 

 



  
 

 

 

285. Stukken betreffende de egalisering (in werkverschaffing) van perceel nr. 5 van de Bergboezem, 1936-

1938.          1 omslag. 

 

286. Stukken betreffende het opruimen van schotwallen en baggerspecie, 1937-1941, 1946 en 1948.  

            1 omslag. 

 

 

287. Stukken betreffende de aangifte en verkrijging van vergoeding van schade door oorlogsgeweld aan 

eigendommen (met tekeningen), 1940-1955.     1 omslag. 

 

 

288. Brieven gewisseld met de fa. W. Kromhout te Hillegersberg inzake het opstoppen en repareren van 

hooibergen op verpachte percelen, 1950.      2 stukken. 

 

 

289. Stukken betreffende het beheer van de woning aan de Zwethkade nr. 1 (v.m. dienstwoning), 1950, 1958-

1976.          1 omslag. 

 

290. Stukken betreffende het beheer van de woning aan de Molenkade nr. 6, 1952-1969. 1 omslag. 

 

 

291. Stukken betreffende het onderhoud van eigendommen, 1957.    1 omslag. 

 

 

292. Notariële akte van ruiling met M.A. van Herk, waarbij de polder het recht van erfpacht verkrijgt van een 

perceel grond bij de Molenkade, kad. gem. Berkel sectie B nr. 3310(ged.), waarvan de polder blote 

eigenaar was, 1963, notarieel uittreksel.     1 katern. 

N.B. Zie ook inv.nr. 336. 
 

 

293. Stukken betreffene de ontgronding van de percelen Bergboezem en Machinedijk, kad. gem. Berkel 

sectie B nr. 1743 en sectie A nrs. 1207 en 2849. 1967-1969.   1 omslag. 

 

 

 

- verkoop; vervreemding 

 

294. Onderhandse akte van verkoop aan J. Huijbers te Berkel van gedeelten van percelen wei- en bouwland, 

kad. gem. Berkel sectie C nrs. 1476 en 1553. 1867.    1 stuk. 

 

 

295. Onderhandse akte van verkoop aan A. van Mannekes te Overschie van een gedeelte van een perceel 

dijkgrond, kad. gem. Berkel sectie B nr. 1358. 1867.    1 stuk. 

 

 

296. Beschikking van de Minister van Binnenlandse Zaken tot afwijzing van een verzoekschrift van het       

bestuur om toestemming tot verkoop aan A. van der Burg Fzn., dijkgraaf, van een (niet nader               

aangeduid) perceel grond, met missive van dijkgraaf en hoogheemraden van Delfland, 1871. 

            2 stukken. 

N.B. Retroactum van inv.nr. 306. 

 

297. Brieven van de directie van de Hollandsche IJzeren Spoorweg Maatschappij inzake de verkoop door de 

polder van een gedeelte van een perceel grond, kad. gem. Pijnacker sectie C nrs. 2281 en 2403, (ten 

behoeve van de wijziging van het spoorwegemplacement), met uittreksel uit het kadastrale plan, 1912.         3 stukken. 

N.B. Zie voor vergunning inv.nr. 585. 



 
 

 

 

 

298. Besluit van de vergadering van stemgerechtigde ingelanden tot publieke verkoop bij opbod van 6 a 40 ca 

grond (bos en hakhout), kad. gem. Berkel sectie C nr. 1387, net bijbehorende stukken, 1915/16.          1 omslag. 

 

 

299. Proces-verbaal van de openbare verkoop (aan L. Olieman) van 2 ha 89 a 25 ca grond in de polder 

Akkersdijk, kad. gem. Vrijenban sectie E nrs. 282 en 283, en gem. Pijnacker sectie C nr. 2492. 1917, 

afschrift.          1 katern. 

 

─. Missive van Gedeputeerde Staten inzake de goedkeuring tot verkoop van de percelen kad. gem. Berkel 

sectie C nr. 2193 (114 m²), gem. Vrijenban sectie E nrs. 283-284 en gem. Pijnacker sectie C nr. 2492 (2 

ha 89 a   25 ca), krachtens besluit van stemgerechtigde ingelanden van 30 mei, 1917.      1 stuk. 

N.B. Zie inv.nr. 929. 
          

 

300. Brief van Mr. C.J. de Vries, advokaat te 's-Gravenhage, inzake het verlies van het eigendomsrecht - door 

verjaring - van het perceel kad. gem. Berkel sectie C nr. 1843 (Voorafsepolder) ten gunste van mevr. 

Kouwenhoven, 1917.       1 stuk. 

 

 

301. Onderhandse akte van verkoop aan de Staat der Nederlanden (Hollandsche IJzeren Spoorweg 

Maatschappij) van c. 17 a 90 ca weiland, dijk en landscheiding, kad. gem. Berkel sectie B nr. 2003 (t.b.v. 

de uitbreiding van de haven van de Coöp. Groentenveiling Berkel en Rodenrijs?), met uittreksel uit het 

kadastrale plan, 1926.       2 stukken. 

 

302. Stukken betreffende de verkoop aan P. Ripping c.s. van gronden langs de "Wildert", en van een            

sloot aan de noordzijde van de Kerkstraat te Berkel aan de gemeente Berkel en Rodenrijs, 1928. 

            1 omslag. 

 

 

303. Brief van scheepsbouwer A.C. van der Goes betreffende de eventuele koop van een perceel grond en 

water, 1930.         1 stuk. 

 

 

304. Stukken betreffende de verkoop aan de Staat der Nederlanden van 143 ca grond en water, kad. gem. 

Pijnacker sectie C nrs. 3165 en 3180 (t.b.v. de uitbreiding van het spoorwegemplacement te Berkel), 

1930-1932.         1 omslag. 

N.B. Zie ook inv.nr. 296.          
 

 

305. Onderhandse akten van overdracht (1933 en 1934) en stukken betreffende de overdracht aan de 

Provincie Zuid-Holland van de eigendom, het beheer en onderhoud van de Noordeindseweg en van de 

brug in die weg naar het Benedengemaal, 1930-1936 en 1949.   1 omslag. 

 

 

306. Besluit van de vergadering van stemgerechtigde ingelanden tot verkoop aan J.A. van der Burg Czn. van 

een perceeltje grond ter grootte van 28 a 10 ca, met missive van Gedeputeerde Staten, 1933.           2 stukken. 

N.B. Zie ook inv.nr. 296. 
 

 

307. Onderhandse akte van overdracht en stukken betreffende de overdracht aan de Provincie Zuid-Holland 

van    4 a 93 ca grond te Berkel, kad. sectie B nrs. 2672 en 2678 (t.b.v. de aanleg van de weg Berkel-

Bergschenhoek), 1933-1935.      1 omslag. 

 

308. Onderhandse akte van overdracht (1935) en stukken betreffende de overdracht aan de Provincie Zuid-



  
 

 

Holland van de mede-eigendom van het tolhuis in de Klapwijkseweg te Pijnacker, kad. sectie C nr. 2247. 

1935-1936.         1 omslag. 

 

309. Onderhandse akte van overdracht (1938) en stukken betreffende de overdracht aan de Provincie Zuid-

Holland van 3 ha 42 a 65 ca grond te Berkel, kad. sectie B nrs. 2205, 2586 en 1331 (t.b.v. de aanleg van 

de provinciale weg nr. 20 over de Doenkade of Landscheiding), 1937-1939. 1 omslag. 

N.B. Zie ook inv.nr. 281. 
 

 

310. Stukken betreffende de verkoop aan de gemeente Berkel en Rodenrijs van 180 ca van de Wildertsloot, 

kad. gem. Berkel sectie A nrs. 1860 en 1861(ged.), 1940.   1 omslag. 

 

 

311. Stukken betreffende de overdracht aan de gemeente Pijnacker van de eigendom, het beheer en 

onderhoud van de Polderweg (ook Oude Leedsche Pad of Weg naar de Bovenmolens, latere Molenweg) 

met brug in de Oude Leede, kad. gem. Pijnacker sectie C nrs. 1263 en 2596, met tekening, 1941-1944 

en 1954.        1 omslag. 

 

 

312. Stukken betreffende de verkoop aan A.L. Maat en A. Hulst Gzn. van het perceel land te Berkel, kad. 

sectie C nr. 2326 aan de Noordeindseweg, waarvan de polder de eigendomsrechten door verjaring had 

verloren, 1944.        1 omslag. 

 

 

313. Stukken betreffende de verkoop aan de gemeente Berkel en Rodenrijs van twee perceeltjes van de 

Wildertsloot, groot c. 75 ca, kad. gem. Berkel sectie A nr. 1861, en 1 a 62 ca, kad. gem. Berkel sectie A 

nr. 1973(ged.), 1949-1950.       1 omslag. 

 

 

314. Stukken betreffende de verkoop aan de gemeente Berkel en Rodenrijs van 5 a 30 ca gedempte sloot, 

kad. gem. Berkel sectie A nr. 1372.  1949-1951.     1 omslag. 

 

 

315. Stukken betreffende de verkoop aan de Coöp. Groentenveiling Berkel en Rodenrijs van 540 ca grond en 

water, kad. gem. Berkel sectie B nr 2947(ged.; v.h. 2032), 1950-1952.  1 omslag. 

 

 

316. Stukken betreffende de verkoop aan de gemeente Berkel en Rodenrijs van c. 110 ca grond, kad. gem. 

Berkel sectie C nrs. 1716 en 1717.  1951-1952.     1 omslag. 

 

317. Stukken betreffende de verkoop aan de gemeente Berkel en Rodenrijs van een dam met duiker en 

water, ter grootte van 50 ca, kad. gem. Berkel sectie B nr. 1298, en van 18 a stroken grond langs de 

Molenweg tussen de Hoge brug en Pijnacker, kad. gem. Berkel sectie B nrs. 1428, 1458, 2885-2887 en 

2889.  1953-1954.        1 omslag. 

 

318. Stukken betreffende de verkoop aan de gemeente Berkel en Rodenrijs van 232 ca van de Wildertsloot, 

kad. gem. Berkel sectie A nrs. 1974 en 2026.  1954-1956.   1 omslag. 

 

 

319. Stukken betreffende de verkoop aan de gemeente Berkel en Rodenrijs van een perceeltje grond ter 

grootte van 260 m², kad. gem. Berkel sectie B nr. 2001(ged.), 1956-1958.  1 omslag. 

 

 

320. Stukken betreffende de verkoop aan de gemeente Berkel en Rodenrijs van c. 18 a 30 ca van de 

Wildertsloot, kad. gem. Berkel sectie A nr. 2022.  1957-1958.    1 omslag. 

 



 
 

 

 

321. Stukken betreffende de verkoop van diverse onroerende goederen ten behoeve van de                         

financiering van de vernieuwing van de gemalen, te weten: 

 

a. huis Westpolder nr. 2 c.a. met 5 ha 71 a 10 ca grond, kad. gem. Berkel sectie B nrs. 777, 822-824, 

1978,     1983, 1985, 2651 en 2652, aan P.A. en A.P. van Scheyndel; 

b. huis Westpolder nr. 1 c.a. met 2 ha 44 a 90 ca grond, kad gem. Berkel sectie B nrs. 1974, 1977 en 

2650,     aan de erven F.P. Bosman; 

c. grond met opstallen, groot 3 ha 47 a 70 ca, kad. gem. Berkel sectie B nrs. 1766, 2637, 2639-2641, 

2643     en 2648(ged.), aan D. Gravesteyn, 

 

1958-1959 en 1963-1966.        1 omslag. 

 

 

322. Stukken betreffende de eventuele verkoop van de woning Westpolder nr. 3, 1958. 1 omslag. 

 

 

323. Stukken betreffende de verkoop aan de gemeente Delft van een perceel grond langs de 

Noordeindseweg (t.b.v. een transformatorstation) groot 1 a 36 ca, kad. gem. Berkel sectie A nr 1890 

(ged.), 1959-1960.         1 omslag. 

 

324. Besluit van de vergadering van stemgerechtigde ingelanden tot verkoop aan C.P. van der Burg te Berkel 

van een perceeltje grond groot 35 ca, kad. gem. Berkel sectie C nr. 1751, 1961, afschrift, met 

schetskaartje en minuut-brief, 1963.      3 stukken. 

 

 

325. Besluit van de vergadering van stemgerechtigde ingelanden tot verkoop aan D. Beckering-Bruinswold 

Riedel te Berkel van het erfpachtperceel kad. gem. Berkel sectie B nr. 2638, groot 6 a 80 ca, 1961, 

afschrift, met minuut-brief aan de Provinciale Griffie, 1963.  2 stukken. 

 

 

326-334. Stukken betreffende de verkoop van diverse percelen tuin- en weiland, hoofdzakelijk gelegen in De Oude 

Leede, voornamelijk ten behoeve van de financiering van het Benedengemaal, Bovengemaal en 

Westpoldergemaal, 1961-1975.           9 omslagen. 

 

326. - kad. gem. Pijnacker, sectie C nrs. 2442-2443, aan C. Olieman, 1961/62; 

327. - kad. gem. Berkel en Rodenrijs, sectie B nrs. 1447-1450, en gem. Pijnacker, sectie C nrs.      

1273-1276,  publieke verkoop (inclusief opstallen afkomstig van L. v.d. Berg), 1963; 

328. - kad. gem. Berkl, sectie B nr. 1460, en gem. Pijnacker, sectie C nr. 1262 (langs de                  

Molenweg), publieke verkoop (onder vestiging van erfdienstbaarheid van weg ten laste    van 

deze percelen), 1965/66; 

329. - kad. gem. Berkel, sectie B nr. 1693, en gem. Pijnacker, sectie C nrs. 1255, 1256, 1259 en      

1260,  aan J. Neeleman, 1966-1968; 

330. - kad. gem. Pijnacker, sectie C nr. 1261, aan Q.G. van Winden, 1966/67; 

331. - kad. gem. Berkel, sectie B nrs. 1454-1455, en gem. Pijnacker, sectie C nrs. 1268-1269 (aan   

de Achterweg), aan Q.G. van Winden, 1967/68; 

332. - kad. gem. Pijnacker, sectie C nrs. 1253, 1258 en 5121, aan J. Neeleman, 1964-1966 en         

1971/72; 

333. - kad. gem. Berkel, sectie B nr. 1452, en gem. Pijnacker, sectie C nr. 1271, aan C.A.M.            

Overmeer, 1972; 

334. - kad. gem. Berkel, sectie B nr. 1451, en gem. Pijnacker, sectie C nr. 1272, aan A.P.                 

Westerman, 1974/75. 

 

335-338. Stukken betreffende de verkoop van diverse percelen grond gelegen in De Bergboezem, ten behoeve 

van de financiering van het Beneden- en Bovengemaal, 1961-1971.          4 omslagen. 

 



  
 

 

335. - kad. gem. Berkel, sectie B nrs. 3304, 3308 en 3309, aan M.A. van Herk, 1961-1963; 

336. - kad. gem. Berkel, sectie B nr. 3310(ged.), aan M.A. van Herk, 1966; 

   N.B. Zie ook inv.nr. 292. 
337. - kad. gem. Berkel, sectie B nr. 1759, aan D. Gravesteyn, onder vestiging ten gunste van       de 

polder  van een erfdienstbaarheid van het recht van waterlozing vanuit de                       

Binnenboezem en Voorafse Polder  in het polderdeel De Bergboezem, 1966/67; 

   N.B. Tevens besluit tot publieke verkoop van sectie B nrs. 1760 en 1765(ged.). 
338. - kad. gem. Berkel, sectie B nrs. 1751, 1752 en 1757,  aan A. de Jong,  onder vestiging van  

   een erfdienstbaarheid als boven, 1971. 

 

 

339. Stukken betreffende de verkoop aan de gemeente Berkel en Rodenrijs van twee percelen water in het 

uitbreidingsplan "Berkel-Centrum", kad. gem. Berkel sectie A nr. 1374, groot 23 a 90 ca, en sectie A nr. 

2171, groot 9 a 44 ca,  1961-1962.      1 omslag. 

 

340. Stukken betreffende de verkoop aan de Coöp. Groenten- en Bloemenveiling Vereniging "Berkel en 

Rodenrijs" G.A. van een perceeltje water groot c. 100 m², kad. gem. Berkel sectie B nr. 2946(ged.) of B 

nr. 2030 (?), 1963-1966.       1 omslag. 

N.B. Akte ontbreekt! 
 

341. Stukken betreffende de overdracht aan de Provincie Zuid-Holland van de eigendom van enkele 

gedeelten van de Klapwijkseweg en de Klapwijksebrug, 1963-1970.   1 omslag. 

N.B. Zie ook inv.nr. 618. 
 

342. Stukken betreffende de verkoop aan de gemeente Berkel en Rodenrijs van een perceel watering "De 

Wildert", groot 8 a 50 ca, kad. gem. Berkel sectie A nr. 2162.  1964-1965.  1 omslag. 

 

 

343. Stukken betreffende de verkoop aan de Bestuursmij G. Hordijk N.V. te Berkel van een perceel 

Landscheiding groot 52 a 10 ca, kad. gem. Berkel sectie B nr. 3635 ged.(oud 3108 ged.), 1965-1969.           1 omslag. 

 

344. Stukken betreffende de verkoop van een perceel Dode of Bovenwatering, kad. gem. Berkel sectie C nr. 

1398(ged.) aan diverse aangelanden, 1965-1970.     1 omslag. 

 

 

345. Stukken betreffende de onteigening door de gemeente Berkel en Rodenrijs van 89 ca mede-eigendom in 

de percelen kad. gem. Berkel sectie A nrs. 1914, 1915 en 2064.  1966-1967.1 omslag. 

 

 

346. Stukken betreffende de verkoop aan G. en C. de Vries te Zoetermeer van c. 2 ha 40 a 68 ca grond, kad. 

gem. Berkel sectie B nrs. 1771, 3310(ged.) en 3502(ged.), alsmede de latere ontbinding van de 

koopovereenkomst, 1966-1971.       1 omslag. 

 

 

347. Stukken betreffende de verkoop aan de Provincie Zuid-Holland van percelen weiland, kade en water, 

groot c. 77 a 85 ca, kad. gem. Berkel sectie B nrs. 321 en 322, kad. gem. Pijnacker sectie C nr. 1492 en 

Berkel sectie B nrs. 3502, 320, 2644, 2645 en 3310 (alle ged.),  1967-1968. 1 omslag. 

N.B. Ten behoeve van Rijwielpad nr. 12.  Zie ook inv.nrs. 346 en 351.  Akte ontbreekt! 

 

348. Stukken betreffende de verkoop aan de Provincie Zuid-Holland van een gedeelte Landscheiding (Bonfut) 

en rijwielpad nr. 15, kad. gem. Berkel sectie B nr. 3634, groot 3 a 50 ca (v.h. nr. 3108), 1967-1969.          1 omslag. 

 

349. Stukken betreffende de verkoop aan het Electriciteitsbedrijf Delfland te Delft van c. 24 ca grond            

nabij de Molenweg bij het Bovengemaal, kad. gem. Berkel sectie B nr. 3575(ged.), onder vestiging        van 

een erf- dienstbaarheid ten laste van de percelen B nrs. 3305 en 3576 (Binnenboezem), 1968.          

            1 omslag. 



 
 

 

 

350. Stukken betreffende de verkoop aan Eurowoningen N.V. te 's-Gravenhage en de gemeente Berkel en 

Rodenrijs van respectievelijk 3 ha 42 a 45 ca en 28 a grond gelegen in het bestemmingsplan 

"Noordpolder II", kad. gem. Berkel sectie A nr. 3565(ged.), 1969-1975.   1 omslag. 

            

 

351. Stukken betreffende de verkoop aan de Provincie Zuid-Holland van percelen land, water en woning 

Molenkade nr. 6, groot c. 3 ha 69 a, kad. gem. Berkel sectie B nr. 3677, de blote eigendom van sectie B 

nrs. 2646 en 3679 en sectie B nrs. 3674, 3680 en 3723.  1970-1971. 

N.B. Ten behoeve van Rijwielpad nr. 12.  Akte ontbreekt!      1 omslag. 

 

352. Stukken betreffende de voorgenomen verkoop aan de provincie Zuid-Holland van een perceel grond 

groot     c. 100 ca, kad. gem. Berkel sectie A nr. 2179.  1971-1973.  1 omslag. 

 

 

353. Besluit van de vergadering van stemgerechtigde ingelanden en andere stukken betreffende de verkoop 

van de woningen Noordeindseweg nrs. 186-188.  1972-1973.   1 omslag. 

 

 

354. Besluit van de vergadering van stemgerechtigde ingelanden tot verkoop aan W.H. van Zutphen-

Rijneveen te Berkel van c. 59 ca gedempte Binnenboezem, kad. gem. Berkel sectie A nr. 3680 (4097), 

met bijbehorende stukken, 1972-1973.      1 omslag. 

 

 

355. Stukken betreffende de verkoop van percelen bouwland, gelegen in De Bergboezem (genummerd 1 t/m 

28), aan de pachters van die percelen, onder vestiging van erfdienstbaarheden van overweg, recht van 

waterlozing etc., 1973-1976(1978).    1 omslag. 

 

N.B. Het betreft de percelen: 

 nr. 1. kad. gem. Berkel, sectie B nr. 1764, en gem.Pijnacker, sectie C nr. 3129, aan G.P. van 

der Burg; 

 nr. 2. kad. gem. Berkel, sectie B nrs. 1761, 1762 en 1765, aan C.L. Vollebregt; 

 nr. 3. kad. gem. Berkel, sectie B nrs. 1760 en 1765(ged.), aan J.B. Vollebregt; 

 nr. 5. kad. gem. Berkel, sectie B nrs. 1753-1755 en 1758, aan A.F.M. van der Burg; 

 nr. 7. kad. gem. Berkel, sectie B nrs. 1749, 1750 en 1756, aan P. Steenwijk; 

 nr. 8. kad. gem. Berkel, sectie B nrs. 1743, 1747 en 1748, en gem. Pijnacker, sectie C nr.  

  6186, aan J.C.P. van der Burg; 

 nr. 9. kad. gem. Berkel, sectie B nrs. 1714, 1741, 1742 en 1746, aan G.J. Steenwijk; 

 nr. 10. kad. gem. Berkel, sectie B nrs. 1734-1740, aan P. Treurniet; 

 nr. 11. kad. gem. Berkel, sectie B nrs. 1732, 1733 en 1729(ged.), aan A.J.A. van der Burg; 

 nr. 12. kad. gem. Berkel, sectie B nrs. 1722, 1723, 1729(ged.), 1730, 1731 en 2991(ged.),  

  aan J.A. van der Hoeven;  

 nr. 13. kad. gem. Berkel, sectie B nrs. 1727 en 1728(ged.), aan P.W. Treurniet (A.  

  Steenwijk); 

 nr. 14. kad. gem. Berkel, sectie B nrs. 1725-1726, aan N. Steenwijk; 

 nr. 15. kad. gem. Berkel, sectie B nrs. 1724 en 1728 en 2991(ged.), aan N.P.J. van  

  Adrichem; 

 nr. 17. kad. gem. Berkel, sectie B nrs. 1700-1702, aan P. Bree; 

 nr. 18. kad. gem. Berkel, sectie B nrs. 1703-1704, aan H.M.G. van der Burg; 

 nr. 19. kad. gem. Berkel, sectie B nr.  1706, aan G. Steenwijk; 

 nr. 20.  kad. gem. Berkel, sectie B nrs. 1707-1709, aan J. Vollebregt; 

   nrs. 21 en 28. kad. gem. Berkel, sectie B nrs. 1699, 1705, 2989-2991(ged.), aan A.W. van  

  Herk; 

 nr. 22. kad. gem. Berkel, sectie B nrs. 1710-1711, aan A.M.C. van der Burg; 

  N.B. Niet afgewikkeld. 
 nr. 23. kad. gem. Berkel, sectie B nrs. 1715-1717, aan J. Molenaar; 



  
 

 

 nr. 24. kad. gem. Berkel, sectie B nr.  1718, aan G. Koot; 

 nr. 25. kad. gem. Berkel, sectie B nrs. 1424 en 1427(ged.) en gem. Pijnacker, sectie C nrs. 

1307-1309(ged.), aan J.J.C. in 't Veen; 

 nr. 27. kad. gem. Berkel, sectie B nrs. 1423-1424(ged.), aan H. Vreugdenhil-Zegwaard              

   (A. Vreugdenhil).        

 nr. 28. Zie nr. 21. 

N.B. Zie voor verkoop van het perceel kad. gem. Berkel sectie B nr. 1763 (woonwagenkamp) aan de 

gemeente Berkel en Rodenrijs (1976)         inv.nr. 596. 
 

 

356. Stukken betreffende de verkoop van percelen weiland, voornamelijk gelegen in De Oude Leede 

(genummerd 1 t/m 20) aan de pachters van die percelen, onder vestiging van erfdienstbaarheden van 

overweg, recht van waterlozing etc., 1973-1976(1977).    1 omslag. 

 

N.B. Het betreft de percelen: 

 nr. 1. kad. gem. Pijnacker, sectie C nrs. 1302 en 1305, aan H. van den Berg; 

 nr. 2. kad. gem. Pijnacker, sectie C nr.  1304, aan W. van Herk; 

 nr. 3. kad. gem. Pijnacker, sectie C nr.  1303, aan G. en P. Molenaar; 

 nr. 4. kad. gem. Berkel, sectie B nr. 1441, en gem. Pijnacker, sectie C nr. 1282, aan J. 

Neeleman; 

 nr. 5. kad. gem. Berkel, sectie B nrs. 1437-1439, en gem. Pijnacker, sectie C nrs. 1284-1286 

en 1296-1298, aan D. Gravesteyn;  

 nr. 6. kad. gem. Berkel, sectie B nrs. 1429-1430, en gem. Pijnacker, sectie C nrs. 1293-1295, 

aan C.A. Vollebregt; 

  nrs. 7 en 17. kad. gem. Berkel, sectie B nrs. 1712, 1713, 1423, 1424 en 1427(ged.), en gem. 

Pijnacker, sectie C nrs. 1264-1266, 1277, 1279-1281 en 1287-1292 (gelegen in de 

Oude Leede en De Bergboezem), aan A.J. van der Kooy; 

  nrs. 8 en 16. kad. gem. Berkel, sectie B nrs. 1440, 1456 en 1457, en gem. Pijnacker, sectie C nrs. 

1266, 1267 en 1283, aan A. van den Berg;  

 nr. 9. kad. gem. Berkel, sectie B nr. 1445, en gem. Pijnacker, sectie C nr. 1278, aan M. 

Weerheim; 

 nr. 14. kad. gem. Berkel, sectie B nr. 1453, en gem. Pijnacker, sectie C nr. 1270, aan G.H. van 

Leeuwen; 

 nr. 20. kad. gem. Pijnacker, sectie C nrs. 1299-1301, aan J. van der Spek. 

 

 

 

357. Brieven gewisseld met Sovella Nederland B.V. te Pijnacker inzake de eventuele verkoop aan L. Schotte 

van een perceel water achter de Oude Leedeweg, met bezwaarschrift van belanghebbende ingelanden 

tegen de verkoop c.q. demping van het perceel, 1974. 3 stukken. 

 

 

358. Stukken betreffende de verkoop aan de gemeente Berkel en Rodenrijs van drie percelen behorende bij 

de Rodenrijseweg, totaal groot c. 7 a 5 ca, kad. gem. Berkel sectie A nr. 3680(ged.) en sectie B nrs. 

3623(ged.) en 3624(ged.), 1974-1975.     1 omslag. 

 

 

359. Stukken betreffende de onthouding van de goedkeuring door Gedeputeerde Staten aan een besluit van 

de vergadering van stemgerechtigde ingelanden tot verkoop aan J.A. van der Hoeven te Berkel van de 

woning Zwethkade nr. 2 met erf en tuin, kad. gem. Berkel sectie B nrs. 1330(ged.) en 1506(ged.), 

gelegen bij o.a. de schutsluis, 1974-1975.    1 omslag. 

 

360. Stukken betreffende de verkoop aan F.M.L. Pörtgen te Berkel van een perceel bouwgrond aan de hoek 

van de Planetenweg / Sterrenweg, groot 9 a 2 ca, kad. gem. Berkel sectie A nr. 4256 (4154). 1975.           1 omslag. 

 

 



 
 

 

361. Stukken betreffende de verkoop aan C.J.M. van der Meer te Berkel van een perceel bouwgrond nabij de 

Planetenweg, groot 70 ca, kad. gem. Berkel sectie A nr. 4255 (4154), 1975. 1 omslag. 

 

 

362. Stukken betreffende de verkoop aan B. van Leeuwen te Berkel van een erfpachtperceel, groot 5 a 50 ca, 

kad. gem. Berkel sectie B nr. 2642.  1975-1976.     1 omslag. 

 

 

363. Stukken betreffende de verkoop aan de fa. Koppert, P.C. Koppert, de fa. P. en J. van den Baard en de 

fa. J.F. Bunnik en Zn. te Berkel van gedeelten water en grond nabij de Veilingweg te Berkel, groot c. 30 a 

55 ca, kad. gem. Berkel sectie B nr. 3306(ged.), 1975/76.   1 omslag. 

 

 

364. Notariële akte van overeenkomst (1976, afschrift) met de (Ned.) Hervormde Gemeente van Berkel en 

Rodenrijs en Eurowoningen B.V. te Rotterdam tot ontbinding van de erfdienstbaarheid op 2 ha 76 a 93 ca 

grond, kad. gem. Berkel sectie A nr. 4152 (v.h. 3565) en tot vestiging van een nieuwe erfdienstbaarheid 

ten laste van het perceel kad. sectie A nr. 3967 (eigendom van de Hervormde Gemeente) en ten gunste 

van de percelen sectie A nrs. 3564 en 4153 (eigendom van de polder), ten behoeve van de berging van 

baggerspecie uit de Machine- tocht, respectievelijk van de overweg naar de Noordeindseweg, met 

andere stukken betreffende de overeen- komst, 1975-1976.           1 omslag. 

 

 

365. Besluit van de vergadering van stemgerechtigde ingelanden tot verkoop aan N.P.J. van Adrichem te 

Berkel en Rodenrijs van c. 21 a grond, kad. gem. Berkel sectie B nr. 3306, met bijbehorende stukken, 

1976.          1 omslag. 

 

366. Stukken betreffende de verkoop aan J.C.P. van der Burg van een pachtperceel grond nabij het station 

Berkel, groot 54 a 67 ca, kad. gem. Pijnacker sectie C nr. 6186, onder regeling van het onderhoud van 

de Meersloot, 1976.       1 omslag. 

 N.B. Akte ontbreekt! 
 

 

367. Stukken betreffende de verkoop van eigendommen in verband met de aanstaande opheffing van de 

polder, 1976.         1 omslag. 

N.B. Zie ook inv.nr. 267.          
 

 

- uitgifte in erfpacht 

     N.B.  Zie ook inv.nr. 271.  Zie voor erfpacht G. van der Burg (overpad en bergboezem), betreffende het perceel kad. gem. 

Berkel sectie B nr. 1484:  notulen van het bestuur van 7 december 1867 en van stemgerechtigde ingelanden van 15 

januari 1868. 
 

 

368. Onderhandse akten van uitgifte in erfpacht aan J. van Herk te Berkel van 17 a 30 ca grond, kad.           

gem. Berkel sectie B nr. 1769.  1919 (met akte van afstand door W. van Herk c.s.), 1924 en 1949. 

            1 omslag. 

 

 

369. Onderhandse akten van uitgifte in erfpacht aan J. van Herk te Berkel van 2 a grond, kad. gem. Berkel 

sectie B nr. 1618 (ged.; in 1924: B nr. 1705; in 1925: B nr. 1698; in 1949: B nrs. 2562-2563, groot 1 a 27 

ca), gelegen aan de Molenweg, 1924 (met wijzigingen, 1925) en 1949. 1 omslag. 

 

 

370. Stukken betreffende de verlenging van de uitgifte in erfpacht aan J. van Herk van de bovengenoemde 17 

a     30 ca  resp. 1 a 27 ca grond, resp. kad. gem. Berkel sectie B nr. 1769 en B nrs. 2562-2563. 1948-

1950.        1 omslag. 



  
 

 

 

 

 

- verlening van zakelijke rechten 

  N.B. Zie ook inv.nr. 364. 
 

371. Stukken betreffende de verlening van een zakelijk recht als bedoeld in de Belemmeringenwet 

Privaatrecht aan het Gasbedrijf Delfland ten laste van diverse percelen in de Bergboezem en de Oude 

Leede voor het leggen van een gastransportleiding, 1971-1975.   1 omslag. 

 

 

372-373. Stukken betreffende de verlening van zakelijke rechten als bedoeld in de Belemmeringenwet 

Privaatrecht aan de Stichting Drinkwaterleiding De Tien Gemeenten tot het leggen van een 

drinkwatertransportleiding, resp. hoofdleiding, 1971-1975.            2 omslagen. 

 

372. ten laste van de percelen kad. gem. Pijnacker sectie C nrs. 1305 en 3129.  1971-1972; 

373. ten laste van perceel kad. gem. Pijnacker sectie C nr. 6186 (v.h. 3338),  1972-1975. 

 

 

374. Stukken betreffende de verlening van het zakelijk recht van opstal aan het Electriciteitsbedrijf Delfland 

ten laste van het perceel aan de Zwethkade, kad. gem. Berkel sectie B nr. 4005(ged.) ter grootte van c. 7 

m², ten behoeve van een hoogspanningsruimte (voor het Bovengemaal), 1974-1975.           1 omslag. 

 

 

 

- verhuur en verpachting; ingebruikgeving 

 

. algemeen 

  N.B. Zie ook inv.nr. 482. 

 

375. Aantekeningen betreffende de inkomsten uit de verpachting van onroerende eigendommen alsmede van 

de schutsluis bij de watermolens aan de oostzijde van de Berkelsche Zweth, 1928-1933, z.d. en 1946.         1 omslag. 

 

376-377. Akten van verpachting, met andere stukken betreffende de verpachting van visrechten aan diverse 

personen, 1930-1935 en 1944-1976.               2 omslagen. 

 

376. Akten, 1948, 1950-1952, 1958, 1963, 1969 en 1975; 

377. Stukken betreffende de verpachting, 1930-1935, 1944, 1948-1958, 1962, 1964, 1968-1969 en 

1975-1976.       

  

 

378. Stukken betreffende de verlaging van de huur- en pachtprijs, 1931-1937.  1 omslag. 

 

 

379. Stukken betreffende uitspraken van de Kamer voor crisispachtzaken van het Kantongerecht te Delft ter 

zake van de ontheffing c.q. gedeeltelijke betaling van pachtprijzen door de pachters, 1932-1935.          1 omslag. 

 

 

380. Stukken betreffende de inning van (achterstallige) huur- en pachtpenningen, 1932-1957. 

            1 omslag. 

 

 

381. Stukken betreffende een verzoek aan de directeur der Registratie en Domeinen te Den Haag ter zake 

van de kwijtschelding van boeten wegens het opmaken van pachtcontracten op ongezegeld papier, 

1942.          1 omslag. 

 



 
 

 

382. Stukken betreffende de verhoging van de pachtprijs, 1959-1962.   1 omslag. 

 

 

 

. Bergboezem 

  N.B. Zie ook inv.nr. 434.  Zie voor verhuur van het perceel kad. gem. Berkel sectie B nr. 1763 (woonwagenkamp) aan de 

gemeente             Berkel en Rodenrijs, 1961-1976, inv.nr. 596.  
 

383. Akte van openbare verhuring aan G. van der Burg en J. Veenman van percelen dijk-, bouw- en hooiland, 

1862.              1 stuk. 

 

384-404. Akten van (openbare) verpachting van diverse percelen dijk-, wei- en hooiland, sedert 1934 met 

bijbehorende stukken, 1868-1976.              21 omslagen. 

 

384. 21 percelen, 1868;   395. 39 percelen, 1915; 

385. 14 percelen, 1870;   396. 39 percelen, 1922; 

386. 38 percelen, 1874;   397. 38 percelen, 1929; 

387. 36 percelen, 1880;   398. 37 percelen, 1934-1935; 

388.  2 percelen, 1883;   399. 37 percelen, 1939-1946; 

389. 39 percelen, 1887;   400. 37 percelen, 1946-1950; 

390.  3 percelen, 1890;   401. 36 percelen, 1951-1956; 

391. 39 percelen, 1894;   402. 28 percelen, (1956), 1958-1963; 

392.  1  perceel,  1899;   403. 28 percelen (met kaart), 1963-1969; 

393. 39 percelen, 1901;   404. (28) percelen, 1969-1976. 

394. 39 percelen, 1908; 

 

405. Stukken betreffende de verhuur aan de gemeente Berkel en Rodenrijs van een gedeelte van perceel nr. 

1 in de Bergboezem (ten behoeve van de opslag van as en vuilnis), 1934. 1 omslag. 

 

 

406. Akten van verpachting aan diverse personen van de jacht in de Bergboezem en de Oude Leedsche 

Polder, met bijbehorende stukken, 1946-1972.    1 omslag. 

 

 

 

- Oude Leede 

  N.B. Zie ook inv.nr. 406. 
 

407. Akte van openbare verhuring aan G. Treurniet van twee percelen wei- en hooiland (o.a. Akkerdijkse 

kade), 1864.        1 stuk. 

 

 

408-424. Akten van (openbare) verpachting van diverse percelen dijk-, wei-, hooi- en bouwland, sedert 1935 met 

bijbehorende stukken, 1866-1976.         17 omslagen. 

 

408.  5 percelen, 1866;    

409. 34 percelen, 1867;    

410. 47 percelen, 1871;    

411. 47 percelen, 1881;    

412. 47 percelen, 1888;    

413. 47 percelen, 1895;     

414. 47 percelen, 1902; 

415. 47 percelen, 1909; 

416. 47 percelen, 1916; 

417. 47 percelen, 1923; 

418. 47 percelen, 1930;    



  
 

 

419. 46 percelen, 1935;    

420. 46 percelen, 1940-1946;    

421. 46 percelen, 1947-1951; 

422. 46 percelen, 1953-1959; 

423. 21 percelen, 1960-1969; 

424. ..  percelen, 1970-1976. 

 

425. Akte van openbare verhuur aan J.W. Baden van een perceel bouwland,  groot 2 ha 42 a 30 ca,       1 

867.           1 stuk. 

 

 

426. Akte van openbare verhuur aan P. Treurniet van twee percelen wei- en hooiland (o.a. aan de 

Klapwijkseweg en Ringvaart), 1887.       1 stuk. 

 

 

 

. Machinedijk (bij het Benedengemaal aan de Noordeindseweg) 

 

427-428. Akten van verpachting van 1 ha 61 a 76 ca dijkweiland, kad. gem. Berkel sectie A nrs. 1207 en 1208, 

met bijbehorende stukken, 1951-1972.             2 omslagen. 

 

427. pachter C. Hulst te Berkel, 1951-1958; 

428. pachter C.P. Overmeer, later C.A.M. Overmeer, 1963-1972. 

 

 

429. Akten van verpachting (1951, 1958 en 1963) aan P.J. Overmeer (later A.J. Overmeer) van 1 ha 96 a 98 

ca grond bij het Benedengemaal, kad. gem. Berkel sectie A nr. 1209, met bijbehorende stukken, 1951-

1972.         1 omslag. 

 

430. Akte van verklaring van huurafstand door A.J. Overmeer betreffende het perceel kad. gem. Berkel sectie 

A nr. 1209, groot 82 a 18 ca, gelegen aan de Noordeindseweg, 1965.  1 stuk. 

 

 

. Landscheiding tussen Delfland en Schieland (Rodenrijsekade) 

  N.B. Zie ook inv.nr. 281. 
 

431. Stukken betreffende het innen van recognities voor de verhuur en voor het hebben van uitpaden over de 

Landscheiding, 1933-1940 en 1951-1953.     1 omslag. 

 

432-433. Akten van verpachting, tezamen met het bestuur van de Verenigde polders Schiebroek (Berg en Broek, 

later de gemeente Rotterdam), van percelen weiland op de Landscheiding of Rodenrijsekade, kad. gem. 

Berkel sectie B nr. 2001 en gem. Schiebroek nr. 1074 (later Berkel B nr. 3636), met bijbehorende 

stukken, 1949-1976.      1 omslag. 

 

432. Akten, 1951, 1957, 1972; 

433. Overige stukken, 1949-1976. 

 

. overige plaatsen 

 

434. Akten van verpachting aan diverse personen van percelen dijk-, wei- en hooiland aan de Middeldijk en in 

de Hulpboezem (Bergboezem), 1862, 1864 en 1872.   1 omslag. 

 

435. Staat houdende opgave van de huurders over 1872-1876 van de dijken en bermen van het Jagtveld,       

       z.d. (c. 1877).        1 stuk. 

 

436. Akten van overeenkomst met W. Havenaar, D. Klapwijk en A.H. Verwey betreffende de verhuur van de 



 
 

 

(gedempte) halve sloot, gelegen tussen de Klapwijkseweg en de erven van de huurders, met concept-

aanschrijving van het bestuur inzake de erfafscheiding, 1901.  1 omslag. 

 

437. Stukken betreffende de verpachting aan diverse personen van bermen van wegen, 1930, 1939, 1946 

(met akte), 1952-1957 en 1962.       1 omslag. 

 

438. Stukken betreffende geschillen met C. Olieman te Pijnacker ter zake van de nakoming van bepalingen 

van een in 1850 met M. Olieman gesloten overeenkomst (betreffende het onderhoud etc. van de 

erfscheiding) en ter zake van de verpachting van 95 a 60 ca dijkgrond, kad. gem. Pijnacker sectie C nrs. 

2442-2443, (met retroacta, 1859-1925),  1934-1956.  1 omslag. 

N.B. Zie ook inv.nr. 450. 
 

 

439. Brief aan A. Vonk inzake de verhuur van een perceel grond, grenzende aan een aan J. van Herk in 

erfpacht uitgegeven perceel, minuut, 1937.      1 stuk. 

 

 

440. Brief aan W. van Scheijndel houdende vergunning tot het vissen in de molenboezem langs het door hem 

gehuurde molenland, minuut, 1937.      1 stuk. 

 

 

441. Akte van verhuur aan C. van Wijk van het woonhuis aan de Noordeindseweg nr. 164,  1937. 

            1 stuk. 

 

 

442. Stukken betreffende de verhuur van de woning Zuidersingel 114 (latere machinistenwoning), 1940-1942.          1 omslag. 

 

443. Brieven aan F.Ph. Bosman en W. van Scheijndel inzake de verhuur van woningen aan de 

Klapwijkseweg, minuten, 1940, en brief van F. Jacobs, 1942.    3 stukken. 

 

 

444. Besluit van het bestuur tot ingebruikgeving aan G. van der Burg van 40 roeden land gelegen in het 

perceel kad. genummerd 1484, tegen een jaarlijkse recognitie van  16,- en onder vestiging van een 

recht van overpad voor de eigenaar van het perceel over de kruin van de dijk "na de Combinatieweg aan 

de Bovenmolens", terwijl de percelen als bergboezem mogen worden gebruikt, 1867, authentiek 

uittreksel, z.d. (c. 1940).     1 stuk. 

 

 

445. Brief aan P.W. Neeleman houdende toekenning van een financiële bijdrage voor het inrichten van een 

schuur voor het stallen van vee, met verzoekschrift hiertoe, minuut, 1942.  2 stukken. 

 

 

446. Stukken betreffende de vergunning verleend aan J.P.H. van der Spek voor het hebben van een garage 

op het erf van het Bedenedengemaal, 1942-1954.    1 omslag. 

 

 

447. Akten van verpachting aan: 

a.  F.P. Bosman te Berkel van 2 ha 34 a 90 ca grond in de Westpolder, kad. gem. Berkel sectie B          

nrs. 1974,       1977 en 2650(ged.); 

b.  P.A. en A.P. van Scheyndel van 5 ha 61 a 10 ca dijk-, wei- en hooiland, kad. gem. Berkel sectie       B 

nrs. 777, 822-824, 1978, 1983, 1985 en 2652, in de Westpolder; 

1947 (met wijziging, 1955), en andere stukken betreffende de verpachting, 1948-1956. 1 omslag. 

N.B. Zie ook inv.nr. 321. 
 

448. Akten van verpachting (1947 en 1953) aan J.A. van der Burg van 62 a 29 ca hooi- of weiland, kad. gem. 

Pijnacker sectie C nr. 3338 nabij het binnenschutsluisje bij het station Berkel, met bijbehorende stukken, 



  
 

 

1947-1958.       1 omslag. 

N.B. Zie voor verkoop inv.nr. 366. 
 

 

449. Akte van verpachting aan G.C. van der Burg van c. 1 ha 93 a 55 ca dijk-, wei- en hooiland, kad. gem. 

Pijnacker sectie C nrs. 3127 en 3129, en Berkel sectie B nr. 1764, met bijlage, 1948.1 omslag. 

 

 

450. Akten van verpachting aan C. Olieman van 95 a 60 ca grond, kad. gem. Pijnacker sectie C nrs. 2442-

2443.1948, 1950 en 1956.        3 stukken. 

N.B. Zie ook inv.nr. 438. 
 

 

451. Brieven aan de bewoners van de woningen Molenweg 23 en 25 inzake de ingebruikgeveing van de bij 

die woningen gelegen erven, tegen een jaarlijkse recognitie, minuten, 1950. 2 stukken. 

 

 

452. Brieven gewisseld met J.A. van der Hoeven inzake de vergoeding voor de ingebruikgegeven perceeltjes 

ter weerszijden van de sluis aan de Berkelsche Zweth, 1950.  2 stukken. 

 

 

453. Brieven aan het gemeentebestuur van Berkel en Rodebnrijs inzake de recognitie wegens het hebben van 

een transformatorhuisje en urinoir in de Herenstraat, kad. gem. Berkel sectie C nr. 1717, minuten, 1950.         3 stukken. 

 

454. Akte van verhuur aan D. Gravesteyn van 3 ha 47 a 70 ca grond met opstallen aan de Molenweg, kad. 

gem. Berkel sectie B nrs. 1766, 2637, 2639-2641, 2643 en 2648(ged.).  1951 (met wijziging, 1952), en 

stukken  betreffende de herziening van de pachtsom, 1957.   1 omslag. 

N.B. Zie ook inv.nr. 321. 
 

 

455. Akten van verhuur (1952, 1958) van een gedeelte van de schuur op de werf aan de Noordeindseweg bij 

het Benedengemaal, aan resp. J.D. Waverijn en C.J. Blijdevaate te Rotterdam, met andere stukken 

betreffende de verhuur, 1952-1972.   1 omslag. 

 

456. Stukken betreffende de verhuur van de woning Westpolder nr. 3, 1953-1956.  1 omslag. 

 

457. Staat houdende opgave van de grootte van het perceel Molenboezemland en molenerven, verpacht aan 

P.J. van der Hoeven, 1956, met brief aan J. R. Sjoer te Schiedam inzake deze verhuur, 1967.          2 stukken. 

 

 

458. Brief aan het gemeentebestuur van Berkel en Rodenrijs betreffende de verlening van een                     

vergunning aan de pachter van het perceel, kad. gem. Berkel sectie B nrs. 1465, 1771 en 1774, tot        het 

dempen van de watering (gedeelte van het perceel B nr. 2637) met huisvuil, minuut, 1956.  

            1 stuk. 

 

459. Brieven aan het gemeentebestuur van Berkel en Rodenrijs houdende afwijzing van verzoeken om 

beschikbaarstelling van gronden ten behoeve van vuilopslag en de stichting van een woonwagenkamp, 

minuten, 1956 en 1957.      2 stukken. 

 

 

460. Stukken betreffende de verhuur van de machinistenwoning aan de Bovenvaart nr. 1, 1961-1971. 

           1 omslag. 

 

 

 

roerende goederen 



 
 

 

 

- effecten 

 

461. Stukken betreffende inschrijvingen in het 2½ % Grootboek der Nationale Schuld, 1932-1970. 

           1 omslag. 

 

 

462. Stukken betreffende de inning van rente van beleggingen in het Grootboek der Nationale Schuld, 1933-

1976.          1 omslag. 

 

463. Stukken betreffende de aankoop en belegging van effecten bij de Nederlandse Waterschapsbank, 1953-

1976.          1 omslag. 

 

464. Stukken betreffende de bewaargeving van effecten bij de Nederlandse Waterschapsbank, 1970-1973.           1 omslag. 

 

 

- gewassen en materialen 

 

465. Processen-verbaal van de verkoop van het grasgewas en de nasneden van de houtbossen in de Berg- 

en Hulpboezem, 1859-1862.       1 omslag. 

 

 

466. Proces-verbaal van de openbare verkoop van een hoeveelheid schotwal langs de Tweede Dwarsweg, 

1939.         1 stuk. 

 

 

 

(Kas)Geldleningen 

N.B. Zie voor geldleningen t.b.v. bijzondere doeleinden onder de desbetreffende onderwerpen. 

 

467. Besluit van de vergadering van stemgerechtigde ingelanden tot het converteren van een                       

resterende geldlening, groot  34.000,-, ten behoeve van het uitvoeren van diverse werken, 1888. 

            1 omslag. 

 

 

468. Akte van schuldbekentenis voor de Spaarbank van de Maatschappij tot Nut van 't algemeen te Delft, 

groot     32.000,-, ten behoeve van het uitvoeren van diverse werken, 1889, met verklaring van 

aflossing, z.d. (20e eeuw).        1 stuk. 

 

 

469. Besluit van de vergadering van stemgerechtigde ingelanden tot het aangaan van een geldlening groot  

7000,-, ten behoeve van het uitvoeren van diverse werken, 1890.  1 stuk. 

 

 

470. Besluit van de vergadering van stemgerechtigde ingelanden tot het converteren van twee geldleningen, 

elk groot  5000,-, in een nieuwe lening groot  15.000,-, ten behoeve van het uitvoeren van diverse 

werken, 1895.       1 stuk. 

 

471. Besluit van de vergadering van stemgerechtigde ingelanden tot het aangaan van een geldlening groot  

6000,-, ten behoeve van de verbetering van wegen, dijken en vaarten, met akte van schuldbekentenis 

voor C. van der Struijf te Delft en andere stukken, 1905.  1 omslag. 

 

472. Akte van schuldbekentenis voor de Werkliedenvereeniging de Onderlinge Hulp te Berkel, groot  1500,-, 

1908, afgelost, 1910.        1 stuk. 

 

 



  
 

 

473. Akte van schuldbekentenis voor J.C. Wijsman te Berkel, groot  3000,-, 1924.  1 stuk. 

 

 

474. Akte van schuldbekentenis voor J.J. Wijsman te Berkel, groot  3000,-, 1926.  1 stuk. 

 

 

475. Staten houdende overzichten van afgesloten leningen, 1923, 1928, 1933-1947, 1955 en 1965. 

           1 omslag. 

 

476. Missive aan Gedeputeerde Staten met staat houdende opgave van lopende leningen, minuten, 1937.           2 stukken. 

 

477. Stukken betreffende de betaling van couponbelasting voor gesloten leningen, 1940-1941. 

            1 omslag. 

 

 

478. Rekening-courant-overeenkomsten met de Nederlandse Waterschapsbank N.V., met besluiten tot het 

aangaan van die overeenkomsten, 1957-1973.     1 omslag. 

 

 

479. Stukken betreffende het aangaan van een kasgeldlening, groot  400.000,-, bij het G.A.K. te Amsterdam, 

1975.         1 omslag. 

 

 

Begroting en rekening 

 

algemeen 

 

480. Rekeningen, 1878, 1880 en 1882.       1 omslag. 

 

 

481. Stukken betreffende de vaststelling en goedkeuring van begrotingen en rekeningen, 1906-1976. 

N.B. Zie voor rekening over 1976 inv.nr. 495.       1 pak. 

 

 

482. Stukken betreffende een geschil met J.L. Verveen c.s. en het Hoogheemraadschap van Delfland ter 

zake van de goedkeuring van de rekening over 1910 en de verantwoording van de "rantsoengelden", 

1911-1913.        1 omslag. 

N.B. Rantsoengelden waren bestemd voor zegelrechten en andere onkosten vallende op de verhuur   

      van eigendommen. 
 

 

483. Bijlagen tot de rekening, 1926.        1 omslag. 

N.B. Fragmentarisch. 
 

 

484-486. Begrotingen van het eerste, tweede en derde beheer, 1927-1959.            3 omslagen. 

 

484. eerste beheer, 1927-1959; 

485. tweede beheer, 1927-1959; 

486. derde  beheer, 1927-1959. 

 

 

487-489. Rekeningen van het eerste, tweede en derde beheer, 1927-1959.            3 omslagen. 

 

487. eerste beheer, 1927-1959; 

488. tweede beheer, 1927-1959; 



 
 

 

489. derde  beheer, 1927-1959. 

 

 

490-492. Bijlagen tot de rekeningen van het eerste, tweede en derde beheer, 1934-1959.          3 omslagen. 

 

490. eerste beheer,  1934, 1950-1952, 1954-1959; 

491. tweede beheer, 1940, 1950-1952, 1954-1959; 

492. derde  beheer,  1950-1952, 1954-1959. 

 

 

493. Begrotingen, 1960-1964.                    1 omslag. 

 

 

494. Rekeningen, 1960-1975, en begrotingen, 1965-1976.     1 omslag. 

 

 

495. Concept-rekening, 1976, met stukken betreffende de vaststelling, 1976-(1978).  1 omslag. 

 

 

496-502. Bijlagen tot de rekeningen, 1960-1976.                7 omslagen. 

 

496. 1960-1970;    500. 1974; 

497. 1971;     501. 1975; 

498. 1972;     502. 1976. 

499. 1973; 

 

 

 

journalen 

 

503. Journaal van uitgaven, 1869-1875.       1 deel. 

 

 

504-508. Journalen van ontvangsten, 1941-1959.      5 delen. 

 

504. 1941-1943;    507. 1954-1957 

505. 1943-1948;    508. 1957-1959. 

506. 1949-1953; 

 

 

509-513. Journalen van uitgaven, 1940-1959.       5 delen. 

 

509. 1940-1944;    512. oktober 1956 - mei 1957; 

510. 1944-1948;    513. 1957-1959. 

511. 1948-1951; 

 

 

514-529. Journalen van ontvangsten en uitgaven, 1960-1975.     16 delen. 

 

514. 1960;     517. 1963; 

515. 1961;     518. 1964; 

516. 1962;     519. 1965; 

520. 1966;     525. 1971; 

521. 1967;     526. 1972; 

522. 1968;     527. 1973; 

523. 1969;     528. 1974-1975; 



  
 

 

524. 1970;     529. 1976. 

 

 

 

grootboeken 

 

530. Grootboek van het eerste beheer, 1959.      1 omslag. 

 

 

531-532. Grootboeken van het tweede beheer, 1933-1959.                 2 omslagen. 

 

531. 1933-1945;    532. 1946-1956, 1959. 

 

 

533-535. Grootboeken van het derde beheer, 1933-1959.                 3 omslagen. 

 

533. 1933-1939;    535. 1950-1956, 1959. 

534. 1940-1949;  

 

 

536-543. Grootboeken, 1960-1976.      2 omslagen en 6 delen. 

 

536. 1960-1966;    540. 1973; 

537. 1967-1970;    541. 1974; 

538. 1971;     542. 1975; 

539. 1972;     543. 1976. 

 

 

 

verzamelstaten 

 

544. Verzamelstaten van ontvangsten van het eerste, tweede en derde beheer, 1927-1955. 1 omslag. 

 

 

545. Verzamelstaten van uitgaven van het eerste, tweede en derde beheer, 1927-1955. 1 omslag. 

 

 

  

 

  

uitvoering van de taak 
 

 

 

TOEZICHT 

 

 

KEUREN 

 

Algemene keur 

 

546. "Keur of policieverordening op het maken en onderhouden der kaden of dijken, vaarten, molentogten, 

slooten, bruggen, hoofdeneinden, duikers en andere kunstwerken in den polder van Berkel", 1862, 

authentiek afschrift (gedrukt).     1 katern. 

 



 
 

 

 

547. Wijziging van de keur of politieverordening, 1865, afschrift (gedrukt).   1 katern. 

 

 

548. Keur of politieverordening, 1862, met wijzigingen, 1865 en 1872, afschrift (gedrukt). 1 katern. 

 

 

549. Keur of politieverordening, 1888, authentiek afschrift (gedrukt).   1 katern. 

 

 

550. Convocatie voor een vergadering van stemgerechtigde ingelanden betreffende een wijziging van de keur, 

1888.          1 stuk. 

 

 

551. Keur of politieverordening, 1899, authentiek afschrift (gedrukt).   1 katern. 

 

 

552. Ingekomen brieven van ingelanden inzake de wijziging van de keur, 1908.  1 omslag. 

 

 

553. Keur of politieverordening op het maken en onderhouden der scheidingskaden, dijken, vaarten, 

molentochten, sloten, bruggen, hoofdeneinden, duikers en andere kunstwerken, op het doorvaren der 

sluis of het verlaat nabij de watermolens, en van de brug over de Zwethwatering, alsmede op het openen 

en sluiten der bruggen (met polderkaart), 1910, met wijziging, 1911, afschriften (gedrukt).         1 omslag. 

 

 

554. "Keur of politieverordening op het maken en onderhouden der scheidingskaden, dijken, vaarten, 

molentochten, slooten, bruggen, hoofdeneinden, duikers en andere kunstwerken, op het doorvaren der 

sluis of het verlaat nabij de watermolens en van de brug over de Zwethwatering, alsmede op het openen 

en sluiten der bruggen in den polder Berkel", met polderkaart, 1920/21, afschrift (gedrukt).         1 deeltje. 

 

 

555-556. "Keur of politieverordening, regelende het maken en onderhouden van alle polderkaden, dijken, wegen, 

boezemwateren, vaarten, tochten, slooten, bruggen, hoofden, duikers enz.; het doorvaren der sluis of het 

verlaat bij de Berkelsche Zweth; alsmede het openen en sluiten der bruggen in de polder Berkel", met 

gekleurde polderkaart, 1933, en stukken betreffende de herziening c.q. wijziging van de keur, 1929-1935.      2 omslagen. 

 

555. Keur, 1933, met aanvulling, 1934/35; 

556. Stukken betreffende de herziening en wijziging, 1929-1935. 

 

 

557-558. "Algemene keur of politieverordening van de polder Berkel, onder de gemeenten Berkel en Rodenrijs, 

Pijnacker, Rotterdam, Bergschenhoek, Bleiswijk en Zoetermeer", met gekleurde polderkaart, 1948/49 (in 

duplo), en stukken betreffende de herziening van de keur, 1943-1949. 

            2 omslagen. 

 

557. Keur, 1948/49; 

558. Stukken betreffende de herziening, 1943-1949. 

 

 

559. Stukken betreffende de wijziging van de keur, 1954-1956.   1 omslag. 

 

 

560-561. Algemene keur, met polderkaart (en afschriften), 1964,  en stukken betreffende de herziening van de 

keur, 1958-1966.        2 omslagen. 

 



  
 

 

560. Keur, 1964; 

561. Stukken betreffende de herziening, met kaarten, 1958-1966.     

 

 

562. Kaart behorende bij de keur, kleurendruk (1948) met wijzigingen in handschrift [1964]. 1 stuk. 

N.B. In vijfvoud; 2 exemplaren geborgen in de kaartenkast. 
 

 

563. Stukken betreffende de verlenging van de geldigheidsduur van de keur, 1974-1976. 1 omslag. 

 

 

 

Bijzondere keuren 

 

564. "Keuren en ordonnantien op de beheeringe der drooggemaakte polders geleegen binnen de heerlykheid 

van Berkel en Rodenrys, mitsgaders de hooge heerlykheid Den Tempel." Rotterdam: bij Abraham 

Bothall.   en 

"Ampliatie-keuren en ordonnantien" etc., als voren, 1789. (Gedrukt).   2 katernen. 

 

 

565. Stukken betreffende het verzoek van C.P. van der Burg aan Gedeputeerde Staten om het polderbestuur 

te bewegen een keur te maken op het gebruik van uitpaden over poldereigendommen, 1876.        1 omslag. 

 

 

566. Keuren houdende bepalingen tegen het verrichten of nalaten van handelingen, waardoor de                

boezemkaden schade kunnen bekomen als waterkeringen, 1907 en 1917, afschriften (gedrukt). 

            3 katernen. 

 

 

SCHOUW 

N.B. Zie voor schouw over boezemkaden inv.nr. 817. 
 

567. Beschikking van Gedeputeerde Staten inzake een bezwaarschrift van J.P. van Aalst en 20 anderen te 

Berkel en Rodenrijs tegen de afdamming van een vaarwater door derden, met missive hieromtrent, 

1878.         2 stukken. 

 

568. Stukken betreffende de aanbesteding van het onderhoud van enkele wateringen in de Nieuwe 

Rodenrijsche Droogmakerij ten laste van de onderhoudsplichtigen J.J. en Th.G. van der Burg, 1884/85.          1 omslag. 

 

 

569. Processen-verbaal, opgemaakt door bestuurders en opzichters, betreffende overtredingen van de keur, 

1889, 1904 en 1935-1937.        1 omslag.    

 

570. Stukken betreffende het toezicht op het onderhoud van de polderkaden, 1928-1976. 1 omslag. 

 

 

571. Stukken betreffende het in schikking treden met of het instellen van strafvervolging tegen overtreders van 

de keur, 1929-1943 en 1953-1954.     1 omslag. 

 

 

572. Stukken betreffende werken, verricht vanwege de polder ten laste van onderhoudsplichtigen, alsmede de 

inning der kosten, 1933-1959 en 1969-1973.    1 omslag. 

 

 

573. Rechtskundig advies, gegeven door notaris Dr. Ph.B. Libourel te Delft, betreffende het storten van 

baggerspecie bij de uitdieping van de (Berkelsche) Zweth, 1936.   1 stuk. 



 
 

 

 

 

574. Stukken betreffende het toezicht op de onderhoudsplicht van derden ten aanzien van                            

polderwegen, 1942-1954. 

 N.B. Zie ook onder Beheer en onderhoud van wegen.      1 omslag. 

 

 

575. Stukken betreffende een klacht, ingediend door M. Greeve bij Gedeputeerde Staten, ter zake van de 

beschadiging van de bij haar in onderhoud zijnde boezemdijk langs de Ringvaart aan de 

Noordeindseweg als gevolg van de (verboden) motorvaart, 1943.   1 omslag. 

 

 

575. Aanschrijvingen van het Provinciaal Bestuur inzake de naleving van de keurbepalingen ten                   

aanzien van het onderhoud van sloten in de Voorafsepolder alsmede van losplaatsen, 1943. 

           1 omslag. 

 

 

577. Aanschrijving aan W.G. Gerritse tot het verwijderen van door hem aangebrachte afdammingen in het 

water   "de Wildert", kad. gem. Berkel sectie A nr. 1374, o.a. bij de brug in de Herenstraat, minuut, 1964.          1 stuk. 

 

 

578. Stukken betreffende het toezicht op de onderhoudsplicht van de aangelanden ten aanzien van de kaden 

langs de Binnenboezem (met kaart), 1964-1974.     1 omslag. 

 

579. Bekendmakingen van het bestuur betreffende het drijven van schouw over wateren, kunstwerken, kaden 

en dijken, 1965-1976.      1 mslag. 

 

 

580. Stukken betreffende een procedure aangespannnen door R.J. van Dam en H. Peters te Delft tegen de 

polder, ter zake van de kosten van een dwangbevel tegen L. van der Arend wegens nalaten van 

onderhoudsplichten (ophogen dijk Binnenboezem), 1972-1974.   1 omslag. 

 

 

581. Aanschrijvingen aan aangelanden van de Westersingel tot het op de vereiste diepte en breedte brengen 

van de bermsloot langs voornoemde singel, met deklaraties ten laste van bovengenoemden wegens het 

op hun kosten uitvoeren der werken, 1976.  1 omslag. 

N.B. Zie ook inv.nr. 572. 
 

 

 

 

VERLENING VAN VERGUNNINGEN 

 

 

Algemeen 

N.B. Zie ook inv.nrs. 165 en 254-260. 
 

582. Naamlijsten van houders van vergunningen, klad, 1900-1932 en 1948.   1 omslag. 

 

 

Meervoudige vergunningen (naar doeleinde) 

 

- spoorweg Rotterdam Hofplein - Scheveningen c.a. 

 

583. Akte van overeenkomst (24 augustus 1903) met de directie van de Zuidhollandsche Electrische 

Spoorweg Maatschappij ter zake van de aanleg van de spoorlijn Rotterdam Hofplein - Scheveningen, 



  
 

 

met bijbehorende stukken, 1901-1903.     1 omslag. 

 

 

584. Stukken betreffende de uitvoering van de overeenkomst tot vergunning van de aanleg van de spoorlijn, 

1906-1909, 1912 en 1913.       1 omslag. 

 

 

585. Verzoekschrift van de Hollandsche IJzeren Spoorweg Maatschappij tot uitbreiding van het 

spoorwegemplacement te Berkel, met bijbehorende stukken, 1912/13.   1 omslag. 

N.B. Zie voor verkoop van grond inv.nr. 297. 
 

 

586. Stukken betreffende de onderhoudsverplichting ten aanzien van de afrasteringen langs de spoorlijn van 

de H.IJ.S.M., later Nederlandse Spoorwegen, 1923, 1929 en 1947. 1 omslag. 

 

 

587. Akte van overeenkomst (30/31 juli 1926) met de Hollandsche IJzeren Spoorwegmaatschappij te Utrecht, 

waarbij deze ontheffing wordt verleend van de verplichting (volgens overeenkomst van 1903) tot het 

onderhouden van een aantal werken, ten behoeve van de uitbreiding van de haven te Rodenrijs, met 

bijbehorende stukken, 1925-1926.     1 omslag. 

N.B. Zie voor verkoop van grond inv.nr. 301. 
 

 

588. Stukken betreffende de onderhoudsverplichting van de Nederlandse Spoorwegen met betrekking tot 

sloten c.q. een te leggen duiker ten behoeve van de waterafvoer van het Oudeland of Voorafsepolder, 

1935-1942.        1 omslag. 

 

 

589-590. Vergunningen, en stukken betreffende de vergunningen, verleend aan de N.V. Nederlandse Spoorwegen 

tot het vervangen van bruggen en duikers in de spoorlijn, 1946-1971.    2 omslagen. 

 

589. Vergunningen, 1954, 1956, 1963, 1964, 1968, 1970 en 1971; 

590. Stukken betreffende de vergunningen, 1946, 1953-1956, 1961-1964 en 1968-1971. 

 

 

- gemeentelijke uitbreidingsplannen;  woonwagenkamp;  recreatieterreinen 

 

591-592. Vergunningen, en stukken betreffende de vergunningen, verleend aan de gemeente Berkel en Rodenrijs 

voor het uitvoeren van een aantal werken ten behoeve van de uitbreidingsplannen "Rodenrijs I en II", 

1956-1969.       2 omslagen. 

 

591. Vergunningen, 1957, 1966 en 1969; 

592. Stukken betreffende de vergunningen (met tekeningen), 1956-1958, 1965, 1966 en 1969. 

 

 

593-594. Vergunning, en stukken betreffende de vergunning, verleend aan de gemeente Berkel en Rodenrijs tot 

het uitvoeren van een aantal werken ten behoeve van het uitbreidingsplan "Veiling- en Industrieterrein", 

1956-1964.       2 omslagen. 

 

593. Vergunning, 1963/64; 

594. Stukken betreffende de vergunning (met tekeningen), 1956-1958, 1963 en 1964. 

 

 

595. Vergunning, en stukken betreffende de vergunning, verleend aan de gemeente Berkel en Rodenrijs tot 

het uitvoeren van een aantal werken in de Noordpolder ten behoeve van het uitbreidingsplan "Dorp" (met 

tekeningen), 1958.    1 omslag. 



 
 

 

 

 

596. Vergunning (1961, gewijzigd 1963), en stukken betreffende de vergunning, verleend aan de gemeente 

Berkel en Rodenrijs tot het hebben van werken ten behoeve van het inrichten van een woonwagenkamp 

in het noordelijke deel van de Bergboezem, alsmede betreffende de verhuur van het perceel kad. gem. 

Berkel sectie B nr. 1763 hiertoe, 1960-1976.  1 omslag. 

 

 

597-598. Vergunningen, en stukken betreffende de vergunningen, verleend aan de gemeente Berkel en Rodenrijs 

tot het uitvoeren van een aantal werken ten behoeve van de recreatieterreinen "Westersingel" en "Het 

Hoge Land",  1961-1974.    2 omslagen. 

 

597. Vergunningen, 1961 en 1974; 

598. Stukken betreffende de vergunningen, 1961-1965 en 1974. 

 

 

599-600. Vergunningen, en stukken betreffende de vergunningen, verleend aan de gemeente Berkel en Rodenrijs 

tot het uitvoeren van een aantal werken in de Noordpolder ten behoeve van de uitbreidingsplannen 

"Noordpolder I en II", 1963-1976.    2 omslagen 

 

599. Vergunningen, 1967, 1972, 1974 en 1976; 

600. Stukken betreffende de vergunningen (met tekeningen), 1963-1967, 1972 en 1974-1976. 

 

 

 

 

 

- veilinghaven;  tuinbouwcomplexen 

 

601-609. Vergunningen, en stukken betreffende de vergunningen, verleend aan de Coöperatieve Groenten-           

  en Bloemen- veiling "Berkel en Rodenrijs" voor het maken en hebben van een haven en andere                 

werken in de Nieuwe Roden- rijsche Droogmakerij, met retroactum (1916), 1941-1976. 

            9 omslagen. 

N.B. Zie ook inv.nrs. 635 en 637. 
 

601.       Retroactum (Akte van verklaring door ingelanden van de droogmaking Nieuwe Polder  

 "Rodenrijs" inzake de eventuele demping van de tocht en het onderhoud van een te  

 maken duiker in het veilingterrein), 1916; 

602. Veilinghaven c.a., 1941/1942; 

603. Betonnen beschoeiingen; bouw hefbrug over de Rodenrijsche vaart, 1947; 

604. Havens, beschoeiingen en rioleringen op het Oude Land (aanvraag met tekeningen),  

 1949; 

605. Dempen van de tocht in de Nieuw Rodenrijsche Droogmakerij (kad. gem. Berkel sectie B nr. 

2946) aansluitende op bestaande duiker, 1963/1964; 

606. Dempen veilinghaven ten noorden van de Rodenrijsche vaart, 1964; 

607. Bouw bedrijfsruimte (kad. gem. Berkel sectie B nr. 2947) langs de watering, 1966;  

608. Aanleg tuinbouwcomplex aan de Noord(eindse)weg (tuinbouwgebied A.H. Verweijweg),  

 1965-1967; 

 N.B. Zie ook inv.nrs. 643/644 (vergunning duikers), 1966. 
609. Dempen watering langs de Veilingweg en leggen van een duiker, 1976. 

 

 

610. Vergunning, en stukken betreffende de vergunning, verleend aan de Coöperatieve Groentenveiling 

"Pijnacker en Omstreken" tot het afgraven en verleggen van een gedeelte van de Strikkade en het 

dempen en graven van sloten, ten behoeve van de inrichting van een tuinbouwgebied, 1964.        1 omslag. 

 



  
 

 

 

- wegen en fietspaden (aanleg, reconstructie) 

 

611-612. Vergunningen, en stukken betreffende de vergunningen, verleend aan de Provincie Zuid-Holland tot het 

uitvoeren van een aantal werken ten behoeve van de aanleg van de weg Berkel-Bergschenhoek 

(Provinciale weg nr. 19), 1933-1967.    2 omslagen. 

 

611. Vergunningen, 1935 en 1964-1966; 

612. Stukken betreffende de vergunningen (met tekeningen), 1933-1936 en 1964-1967. 

 

 

613-614. Vergunningen, en stukken betreffende de vergunningen, verleend aan de Provincie Zuid-Holland tot het 

uitvoeren van een aantal werken ten behoeve van de aanleg van de Provinciale weg nr. 20, 1938-1967.         2 omslagen. 

 

613. Vergunningen, 1938, 1941 en 1966; 

614. Stukken betreffende de vergunningen, 1938, 1941 en 1961-1967. 

 

 

615-616. Vergunningen, en stukken betreffende de vergunningen, verleend aan de Provincie Zuid-Holland en de 

gemeente Berkel en Rodenrijs tot het uitvoeren van een aantal werken ten behoeve van de reconstructie 

van de Noordeindseweg (Provinciale weg nr. 21), 1958-1974. 2 omslagen. 

 

615. Vergunningen, 1962 en 1974; 

616. Stukken betreffende de vergunningen (met tekeningen), 1958, 1960, 1962, 1972 en 1974. 

 

 

617-618. Vergunningen, en stukken betreffende de vergunningen, verleend aan de Provincie Zuid-Holland tot het 

uitvoeren van een aantal werken ten behoeve van de reconstructie van de Klapwijkseweg  (Provinciale 

weg nr. 19), 1966-1976.      2 omslagen. 

 

617. Vergunningen, 1969 en 1973; 

618. Stukken betreffende de vergunningen, 1966-1976. 

 N.B. Zie ook inv.nr. 341. 
 

 

 

619-620. Vergunningen, en stukken betreffende de vergunningen, verleend aan de gemeente Berkel en Rodenrijs 

voor het uitvoeren van een aantal werken ten behoeve van de reconstructie van de Rodenrijseweg, 

1968-1972.             2 omslagen. 

 

619. Vergunningen, 1969 en 1972; 

620. Stukken betreffende de vergunningen, 1968-1972. 

 

 

 

621-622. Vergunningen, en stukken betreffende de vergunningen, verleend aan de Provincie Zuid-Holland tot het 

maken, hebben en onderhouden van werken ten behoeve van het fietspad nr. 12 van Akkersdijk naar de 

Molenweg, 1969-1974.     2 omslagen. 

 

621. Vergunningen, 1970, 1973 en 1974; 

622. Stukken betreffende de vergunningen (met tekeningen), 1969-1974. 

 

 

623. Vergunning en stukken betreffende de vergunning verleend aan de gemeente Berkel en Rodenrijs tot het 

maken van wielrijders-uitwijkplaatsten langs de Noordeindseweg bij de Wilgenlaan en langs de 

Rodenrijseweg bij de Sportlaan, 1972.    1 omslag. 



 
 

 

 

 

624-625. Vergunningen, en stukken betreffende de vergunningen, verleend aan de Coöperatieve Vereniging 

"Veiling Bleiswijk" voor het uitvoeren van een aantal werken ten behoeve van de aanleg van de quartaire 

weg 6-14 (Munnikenweg), 1972-1973.   2 omslagen. 

 

624. Vergunningen, 1972 en 1973; 

625. Stukken betreffende de vergunningen (met tekeningen), 1972-1973. 

 

 

 

Enkelvoudige vergunningen (naar onderwerp) 

 

- dempen en graven van sloten 

  N.B. Zie ook inv.nrs. 740, 807 en 1100 en onder leggen van dammen en maken van o.a. uitwegen. 
 

626. Verzoekschrift van A.H. Verweij en W. Havenaar om een vergunning tot het dempen van een gedeelte 

sloot langs de Klapwijkseweg, met akte van verklaring van geen bezwaar door C. van Manneken c.s., 

1899.        2 stukken. 

 

627. Akte van overeenkomst met A. Verveen, waarbij het bestuur van de polder vergunning verleent tot het 

dempen van een gedeelte sloot langs de Noordeindseweg, bij perceel kad. gem. Berkel sectie A nr. 

1383, onder voorwaarde dat ter plaatse een duiker wordt gelegd, 1904. 1 stuk. 

 

 

628. Verzoekschrift van mevr. A. Melchers-Nolet om een vergunning tot het dempen van een gedeelte sloot 

langs de Rodenrijseweg, kad. gem. Berkel sectie B nr. 2052.  1905.  1 stuk. 

 

 

629. Akte van overeenkomst met J.G. de Vreede te Pijnacker, waarbij het bestuur van de polder                  

vergunning verleent tot het dempen van een sloot langs de Oude Leedscheweg, bij perceel kad.          gem. 

Pijnacker sectie C nr. 2469, onder voorwaarde dat ter plaatse een duiker wordt gelegd, 1913. 

            1 stuk. 

 

630. Akte van overeenkomst met J. van den Berg en A.H. Verweij, eigenaars van de percelen kad. 

gem. Pijnacker sectie C nrs. 428-430, 1458-1461, 2252, 2253, 2271 en 2272, waarbij het bestuur van de 

polder vergunning verleent tot het dempen van diverse aldaar gelegen sloten, het graven van nieuwe 

sloten alsmede tot het maken en hebben van een ophaalbrug in de Polderweg (Klapwijkseweg) nabij het 

station Berkel, met concepten en verzoekschrift hiertoe, 1918/19. 

 1 omslag. 

N.B. Zie ook inv.nrs. 633 en 649. 
 

631. Stukken betreffende een geschil met J.M. Koot te Berkel ter zake van de betaling van een recognitie 

wegens een vergunning tot het maken van een verbinding van een sloot met de ringvaart, 1919-1920.         1 omslag. 

 

632. Verzoekschrift van J.W. van Vliet en C.J. Vollebregt aan Gedeputeerde Saten van Zuid-Holland om 

vernietiging van de vergunning verleend aan J.A. van der Burg tot het dempen van 150 m sloot, 1925, 

authentiek afschrift.       1 stuk. 

 

 

633. Stukken betreffende de recognitie te betalen door de rechtsopvolgers van J. van den Berg en A.H. 

Verweij als houders van de vergunning tot het dempen en graven van sloten en het maken van een brug 

in de Klapwijkseweg, 1928-1939.      1 omslag. 

N.B. Zie ook inv.nrs. 630 en 649. 
 

 



  
 

 

634. Verzoekschrift van het bestuur van de R.K. Bouwvereniging St. Jozef te Berkel en Rodenrijs om een 

vergunning tot het dempen en rioleren van een sloot langs de Onderweg alsmede tot het verplaatsen van 

een brug aldaar, 1930.       1 stuk. 

 

 

635-642. Vergunningen en stukken betreffende de vergunningen verleend tot het dempen en graven van sloten, 

1933-1976.             7 omslagen. 

N.B. Zie ook inv.nrs. 645-647, 649 en 655. 
 

635.   Vergunningen, 1934-1957;    

636.  Vergunningen, 1958-1976; 

637-642.  Stukken betreffende de vergunningen (alfabetisch op naam van de vergunninghouder):  

    637. A   - Bo;   640. L - O; 

    638. Bra - C;    641. P - T; 

    639. D   - K;    642. V - Z. 

 

 

 

643. Lijst houdende opgave van door het bestuur van de polder over 1914-1935 verleende vergunningen tot 

het dempen van sloten etc., z.d. (c. 1936).   1 stuk. 

 

 

644. Staten houdende opgave van ontvangen vergoedingen wegens vergunningen tot het dempen van sloten 

etc., 1936-1956.       1 omslag. 

 

 

645-646. Vergunningen en stukken betreffende de vergunningen verleend aan de gemeente Berkel en Rodenrijs 

tot het dempen van watergangen, 1940-1972.   2 omslagen. 

  N.B. Zie ook inv.nrs. 635-642, 650 en 652. 
 

645. Vergunningen; 

646. Stukken betreffende de vergunningen. 

 

647. Brieven gewisseld met de Buurtcommissie-Productieslag, het Referat Wasserwirtschaft van de 

Reichskommissar etc., de Nederlandse Landstand en de Commissaris der Provincie inzake het stellen 

van voorwaarden (financiële vergoeding van vergunninghouders) door het bestuur van de polder bij het 

verlenen van vergunningen tot het dempen van sloten, 1941-1943. 1 omslag. 

 

648. Vergunningen verleend door Gedeputeerde Staten aan derden tot het dempen van sloten langs,        

alsmede het hebben van uitwegen naar provinciale wegen, 1945-1954, authentieke afschriften. 

            1 omslag. 

 

 

649. Vergunning en stukken betreffende de vergunning verleend aan J.A. de Winter c.s. tot het dempen van 

een sloot, kad. gem. Pijnacker sectie C nr. 2279,  en het slopen van een brug in de Polderweg 

(Klapwijkseweg) nabij het station Berkel, 1950/51.    1 omslag. 

N.B. Zie ook inv.nr. 630. 
 

 

650-651. Vergunningen en stukken betreffende de vergunningen verleend tot het dempen van een gedeelte van 

de Wildert, kad. gem. Berkel sectie B nr. 2677, en het ingebruiknemen daarvan als uitweg naar de 

Rodenrijseweg, 1952-1954.             2 omslagen. 

 

650. Gemeente Berkel en Rodenrijs (tevens tot demping van de bermsloot langs de Rodenrijseweg 

nrs. 43- 45), 1953-1954; 

651. A. v.d. Torre, 1952-1954. 



 
 

 

 

 

652. Vergunningen en stukken betreffende de vergunningen verleend aan de gemeente Berkel en Rodenrijs 

tot het dempen en verleggen van een gedeelte sloot en het verleggen en verlengen van een spuiduiker 

(vaart achter het dorp, langs de Ds. van Koetsveldstraat en Wildertsloot, kad. gem. Berkel sectie A nr. 

2053) in verband met de oprichting van een algemene begraafplaats (met tekeningen), 1954-1955.        1 omslag. 

 

 

653. Vergunning en stukken betreffende de vergunning verleend aan de Provincie Zuid-Holland tot het 

dempen van sloten (langs de Bovendijk en Landscheiding), het graven van nieuwe sloten en het maken 

van buisleidingen in en bij de Landscheiding (Doenkade), ten behoeve van de Provinciale weg nr. 20, 

1956-1957.         1 omslag. 

 

 

654-655. Vergunning en stukken betreffende de vergunning verleend aan de Commissie tot beheer en onderhoud 

van de Bovendijk, gevestigd te Rotterdam, tot het gedeeltelijk dempen en op een lager peil brengen van 

het overige deel van de Binnenboezem, gelegen tussen de Rodenrijseweg en de Doenkade langs de 

oostzijde van de Rijskade, zulks ten behoeve van de reconstructie van de Bovendijk (kade van de polder 

Schieveen), 1965-1967.             2 omslagen. 

N.B. Zie ook inv.nr. 1072.          
 

654. Vergunning, 1967; 

655. Stukken betreffende de vergunning, 1965-1967. 

 

 

- maken van duikers en wellen 

  N.B. Zie ook inv.nrs. 627, 629, 652-653 en 771-772. 
 

656. Vergunnningen verleend door dijkgraaf en hoogheemraden van Delfland aan derden voor het maken en 

hebben van duikers (buizen) door boezemkaden ten behoeve van watervoorziening, 1877, 1893, 1902 

en 1903, afschriften.       1 omslag. 

 

 

657. Lijst van vergunninghouders en gebruikers van "duikers, waterleidingen enz. ten laste van de               

Polder Berkel, aanwezig bij gehouden contrôle in de maanden Juni, Juli en Augustus 1930".  

           1 stuk. 

 

 

658-661. Vergunningen en stukken betreffende de vergunningen tot het leggen en hebben van duikers 

(waterleidingen), 1930-1976.                        4 omslagen. 

 

658.  Vergunningen, 1932-1968, 1974; 

  N.B. Met hiaten. 
659-661. Stukken betreffende de vergunningen (alfabetisch op naam van de                        

   vergunninghouder):              

  659. Algemeen, 1958-1960; 

660. A - M,  1930-1976;   

661. N - Z,  1930-1976. 

 

 

662. Lijst van vergunninghouders van de in de Noordeindscheweg liggende duikers, 1932. 1 stuk. 

 

 

663. Stukken betreffende de aanslag en inning van recognities wegens vergunningen voor het hebben van 

duikers en wellen,  alsmede betreffende de intrekking van dergelijke vergunningen, 1933-1956.           1 omslag. 

N.B. Zie ook inv.nr. 674. 



  
 

 

 

 

664. Staat van vergunninghouders van wellen en duikers, z.d. (c. 1935).   1 omslag. 

 

 

665-666. Vergunningen en stukken betreffende de vergunningen tot het maken en hebben van gas-, norton- en 

pomp- wellen, 1936-1946.               2 omslagen. 

 

665. Vergunningen, 1936-1940; 

666. Stukken betreffende de vergunningen, 1936-1946. 

 

 

667. Vergunningen verleend door Gedeputeerde Staten aan derden voor het maken en hebben van duikers 

door provinciale wegen, 1936-1953, authentieke afschriften.   1 omslag. 

 

 

668-669. Vergunningen en stukken betreffende de vergunningen tot het maken en hebben van duikers voor 

waterafloop uit Het Oude Land, 1937-1966.             2 omslagen. 

 

668. Vergunningen, 1937, 1956-1958; 

669. Stukken betreffende de vergunningen, 1937-1966. 

 

 

 

670. Register van sedert ca. 1910 verleende vergunningen voor het hebben van duikers, buizen en wellen, 

met voorin alfabetische index op de namen van de vergunninghouders, z.d. (aangelegd ca. 1940), 

bijgewerkt t/m 1953.        1 deel. 

 

 

671-672. Vergunningen en stukken betreffende de vergunningen tot het maken en hebben van duikers voor 

waterafloop uit de Voorafsepolder, 1940-1966.          2 omslagen. 

 

671. Vergunningen, 1940-1962; 

672. Stukken betreffende de vergunningen (alfabetisch op vergunninghouder), 1941-1966. 

 

 

673. Vergunning met stukken betreffende de vergunning verleend aan A. van Wijk,  P. v.d. Gaag  en  A. Poot  

 voor het afsluiten van een polderduiker en het veranderen van de waterlozing van de bermsloot aan de 

zuid-oostzijde van de Zuidersingel, ter hoogte van de kadastrale percelen gem. Berkel sectie B nrs. 2407 

en 1285, en het ter vervanging leggen van betonnen duikers, 1942/43. 

            1 omslag. 

 

 

674. Stukken betreffende de intrekking c.q. vernieuwing van vergunningen voor gas-, norton- en pompwellen, 

1953.         1 omslag. 

N.B. Zie ook inv.nr. 663.          
 

 

 

- hebben van onderbemalingswerken 

  N.B. Zie ook onder Leggen van dammen. 
 

675-685. Vergunningen en stukken betreffende de vergunningen verleend tot het maken en hebben van 

onderbemalingswerken, 1913-1968.              11 omslagen. 

 

675. Algemeen (met staat van vergunninghouders), 1919-1941 en z.d.; 



 
 

 

676. Bergboezem, 1940-1941; 

677. Landscheidingssloot, 1936-1946; 

678. Nieuwe Droogmaking, 1939-1965; 

679. Nieuwe Rodenrijsche Droogmakerij, 1935-1946; 

680. Noordpolder, 1918, 1935-1965; 

681. Oudeland, z.d. (c. 1918); 

682. Oude Leedsche Polder, 1941-1952; 

683. Voorafsche polder, 1935-1955; 

684. Westpolder, 1939-1957; 

685. Zuidpolder, 1913, 1935-1968. 

 

 

 

 

- leggen van dammen 

  N.B. Zie ook onder Dempen en graven van sloten en onder Maken van bruggen, overpaden en uitwegen. 
 

686. Akte van overeenkomst met de directie van de Zuidhollandsche Electrische Spoorwegmaatschappij ter 

zake van de tijdelijke afdamming van de vaart, ten behoeve van de bouw van het station Berkel, 1907.       1 stuk. 

 

 

687. Beschikking van Gedeputeerde Staten, op een beroep ingesteld door G. Steenwijk-Bijsterveld, tot 

vernietiging van een besluit van de vergadering van stemgerechtigde ingelanden, waarin aan E. Treurniet 

vergunning werd verleend tot het maken van een dam ter vervanging van een brug over de tocht tussen 

de percelen kad. gem. Berkel sectie B nr. 1172 en De Tempel nr. 7,  met brieven houdende o.a. juridisch 

advies, 1907/08.     3 stukken. 

 

688-692. Vergunningen en stuken betreffende de vergunningen verleend tot het maken en hebben van dammen, 

1933-1976.                   5 omslagen. 

 

688. Vergunningen (algemeen), 1933-1976; 

 Stukken betreffende de vergunningen (algemeen): 

 689. 1933-1964;    690. 1965-1976; 

691. Vergunningen aan de gemeente Berkel en Rodenrijs, 1964-1966, 1969 en 1970; 

692. Stukken betreffende de vergunningen aan de gemeente Berkel en Rodenrijs, 1964-1973. 

 

 

- maken van bruggen, overpaden en uitwegen 

  N.B. Zie ook inv.nrs. 431, 444, 630, 633, 649, 809, 1031 en 1042. 
 

 

693. Akte van overeenkomst met de IJssel Stoomtramweg Maatschappij te 's-Gravenhage inzake het gebruik 

door laatstgenoemde van de Zwethbrug, 1883.    1 stuk. 

 

 

694. Akte van overeenkomst met C. van Wijk-Huibers, waarbij de polder het recht van overpad                    

verleent naar de percelen kad. gem. Pijnacker sectie C nrs. 76, 77, 87, 88 en 1157, over een                    

gedeelte van de Combinatieweg, onder regeling van het onderhoud van de toegangsdam, 1895. 

            1 stuk. 

 

 

695. Stukken betreffende de weigering van een vergunning aan D. Vogelaar tot het maken van een brug over 

de Klapwijksevaart, ter verbinding van een blok huizen met de Klapwijkseweg, 1899/1900.          1 omslag. 

 

 

696. Lijst van te innen recognities voor vergunningen verleend door de polders Berkel en Schiebroek 



  
 

 

gezamenlijk aan derden tot het maken van uitpaden over de Landscheiding,  met afschriften van 

verleende vergunningen, 1913-1917.       1 omslag. 

 

 

697-702. Vergunningen en stukken betreffende de vergunningen verleend tot het hebben van uitwegen met de 

daarbij behorende werken, 1933-1973.              6 omslagen. 

 

- Uitwegen over de algemene uitweg in de Oude Leedsche polder: 

    697. Vergunningen, 1948, 1952-1954, 1964 en 1968; 

    698. Stukken betreffende de vergunningen, 1942-1973. 

 

- Uitwegen op de Kleihoogt: 

    699. Vergunningen, 1954-1959; 

    700. Stukken betreffende de vergunningen, 1953-1961. 

 

- Overige uitwegen: 

    701. Vergunningen, 1933, 1938, 1948, 1950, 1957 en 1958; 

    702. Stukken betreffende de vergunningen, 1933-1970. 

 

 

 

703. Vergunningen verleend door Gedeputeerde Staten aan derden tot het hebben van spoorwegkruisingen 

over openbare wegen en het maken van uitwegen naar provinciale wegen, 1933-1956, afschriften.         1 omslag. 

 

 

704-707. Vergunningen en stukken betreffende de vergunningen verleend tot het leggen en hebben van bruggen, 

1934-1976.                 4 omslagen. 

N.B. Zie ook onder uitwegen. 
 

704.  Vergunningen, 1934-1976; 

705-707. Stukken betreffende de vergunningen, alfabetisch op naam van de vergunninghouder: 

  705. A - C;  706. D - R;  707. S - Z. 

 

 

 

708. Vergunning verleend aan A.J. Overdevest tot het berijden van de Molenkade tot de draaibrug bij het 

Bovengemaal, tegen een  jaarlijkse recognitie,  met verzoekschrift hiertoe, 1951. 2 stukken. 

 

 

 

- maken van een haven in de Voorafsepolder  

N.B. Zie ook inv.nrs. 601-609. 
 

709. Vergunning verleend aan G.F. van der Burg c.s. tot het maken en hebben van een haven in de 

Voorafsepolder, met verzoekschrift hiertoe en retroactum (1916), 1939/40.  3 stukken. 

 

 

 

- maken van schutsluizen 

 

  Oude Leedscheweg 

 

710. Akte van overeenkomst met het bestuur van de Droogmaking in de Zuidpolder van Delfgauw betreffende 

de stichting, het onderhoud en het beheer van een sluis ter verbinding van de vaart langs de Oude Leede 

en de Berkelsche Vaart, 1910.     1 stuk. 

 



 
 

 

 

711. Brieven gewisseld met het bestuur van de Droogmaking in de Zuidpolder van Delfgauw inzake de 

stichting, het onderhoud en de opheffing van de schutsluis, 1910, 1911, 1934 en 1952. 4 stukken. 

 

 

  Groene Kade 

 

712. Bouwtekeningen (in duplo) behorende bij een verzoek van het bestuur van de Warmoeziersvereeniging 

"Ons Belang" te Pijnacker tot het maken van een schutsluisje door de Groene Kade te Pijnacker, z.d. 

(1913).       4 stukken. 

N.B. Niet doorgegaan; zie notulen van de vergadering van stemgerechtigde ingelanden van 31 december 1913. 
 

 

 

 

- maken van beschoeiingen 

  N.B. Zie ook inv.nr. 740. 

 

713-714. Vergunningen en stukken betreffende de vergunningen verleend tot het maken van beschoeiingen in de 

Groote Tocht, Landscheidingssloot, Oude Leedsche Vaart, Ringvaart en Rodenrijschevaart, 1930-1966.       2 omslagen. 

713. Vergunningen; 

714. Stukken betreffende de vergunningen. 

 

 

715. Stukken betreffende een geschil met A. Klapwijk-Batenburg ter zake van een voorwaarde in de 

vergunning voor het vernieuwen en hebben van een beschoeiing in de Rodenrijsevaart (met retroactum, 

1942), 1950-1952.        1 omslag. 

 

 

 

- maken van los- en laadplaatsen 

  N.B. Zie ook inv.nr. 731. 
 

716-717. Vergunningen en stukken betreffende de vergunningen verleend tot het maken en hebben van los- en 

laadplaatsen voor vaartuigen, 1934-1936 en 1947.    2 omslagen 

 

716. Vergunningen; 

717. Stukken betreffende de vergunningen. 

 

 

718. Vergunning (1934) en stukken betreffende de vergunning verleend aan de Coöperatieve Groentenveiling 

"Berkel en Rodenrijs" voor het opslaan ter vernietiging van onverkoopbare groenten op het terrein van de 

Nederlandse Spoorwegen, met besluit tot intrekking (1935),  1933-1936.           1 omslag. 

 

 

 

- leggen van rails in wegen en bij of over watergangen 

 

719. Vergunningen verleend door Gedeputeerde Staten aan derden tot het leggen of behouden van rails in de 

Klapwijkscheweg ten behoeve van het vervoer van landbouwprodukten etc., 1899 en 1902, afschriften.                  2 stukken. 

 

720. Akte van overeenkomst met K. Vogelaar, warmoezier, inzake het gebruik en onderhoud van de door de 

polder in de Communicatieweg gelegde rails met lorrie, ten behoeve van het transport van 

landbouwprodukten etc., 1911.       1 stuk. 

 

 



  
 

 

721. Verzoekschrift van A. van der Torre om een vergunning tot het leggen van rails over de weg in de 

"zuidelijke Brandschouwerij" ten behoeve van het vervoer van groenten met een lorrie naar de vaart, 

1913.          1 stuk. 

N.B. Zie ook inv.nr. 730.          
 

 

722. Stukken betreffende de inning van recognitie voor vergunningen verleend tot het leggen en hebben van 

rails, 1931-1936.        1 omslag. 

 

 

723. Vergunningen en stukken betreffende de vergunningen verleend aan diverse personen tot het leggen 

van rails langs en over de Zuidersingel, de Combinatieweg en de Klapwijkseweg, 1932-1941.           1 omslag. 

 

 

724. Vergunning verleend aan H.J.L. Koot, warmoezier, tot het tijdelijk plaatsen van een locomobiel langs de 

Combinatieweg (t.b.v. het stomen van grond) en het uitvoeren van bijkomende werken langs 

voornoemde weg, met bijbehorende stukken, 1936.    1 omslag. 

 

 

 

- liggen met woonschepen in boezemwater 

  N.B. Zie ook inv.nr. 784. 
 

725. Vergunning verleend aan W. Kappée tot het liggen met een woonschip in boezemwater (De Zweth), met 

verklaring van aanvaarding der vergunning, 1937.    2 stukken. 

 

 

726. Vergunning en stukken betreffende de vergunning verleend aan W.C. van Bergenhenegouwen tot het 

liggen met een woonschip in de Berkelsche Zweth nabij het Bovengemaal (ten behoeve van het 

verrichten van bagger- werken in de polder), 1958.     1 omslag. 

 

 

 

 

- varen in boezemwater 

 

727. Stukken betreffende vergunningen verleend voor het varen met motorboten in boezemwater, 1914-1963.          1 omslag. 

 

- maken van (bouw)werken op waterkeringen, langs watergangen of wegen 

  N.B. Zie ook inv.nrs. 713-714. 

 

728-729. Vergunningen en stukken betreffende de vergunningen tot het plaatsen van palen en stenen etc. in 

wegbermen, 1908-1955.                 2 omslagen. 

 

728. Vergunningen, 1932-1936, 1949 en 1955; 

729. Stukken betreffende de vergunningen, 1908, 1911, 1921 en 1932-1955. 

 

 

730. Verzoekschrift van A. van der Torre om een vergunning tot het leggen van rails over de Ringsloot naar de 

dijk (kad. nr. 1650) en tot het geschikt maken van die dijk voor de tuinderij aan de Rodenrijseweg (kad. 

nr. 2044), 1913.       1 stuk. 

N.B. Zie ook inv.nr. 721. 
 

731. Vergunningen verleend aan W.P. v.d. Wel tot het hebben van een los- en laadplaats aan de 

Noordeindseweg, 1932-1933.        2 stukken. 

 



 
 

 

 

732-733. Vergunningen en stukken betreffende de vergunningen verleend tot het maken van (bouw)werken op 

kaden en dijken, 1935-1974.               2 omslagen. 

 

732. Vergunningen; 

733. Stukken betreffende de vergunningen. 

 

 

734. Vergunning verleend aan de gemeente Delft tot het oprichten van een transformatorstation op het 

perceel kad. gem. Pijnacker sectie C nr. 2255, minuut, 1940.   1 stuk. 

N.B. Zie ook inv.nr. 752. 
 

 

735. Vergunningen en stukken betreffende de vergunningen verleend tot het plaatsen van woonwagens op de 

Landscheiding, op eigendom van de polder, 1951-1961.  1 omslag. 

 

 

736. Besluit van de vergadering van stemgerechtigde ingelanden tot het verlenen van een vergunning aan 

N.C. Treurniet tot het plaatsen van een (graan)elevator in de weg vanaf de Klapwijkseweg tot het dorp 

Berkel, 1925, authentiek afschrift.      1 stuk. 

 

 

737. Vergunningen verleend aan  het gemeentebestuur van Berkel en Rodenrijs,  respectievelijk de autobus-

onder-  

neming Citosa te Boskoop voor het hebben van wachtlokaaltjes langs de Noordeindseweg, met 

bijbehorende stukken, 1954 en 1958/59.      1 omslag. 

 

 

738. Vergunning verleend aan M.A. van Herk te Berkel tot het plaatsen van een schuur op het perceel kad. 

gem. Berkel sectie B nr. 2993, met bijbehorende stukken, 1956.   1 omslag. 

 

 

739. Verzoekschrift namens H.J.E. van Essen en J.A. Stals om een vergunning tot het bouwen van twee 

dubbele woningen op kortere keur-afstand van de Noordeindsevaart (hoek Westersingel), met tekening, 

1968.         2 stukken. 

 

 

 

740. Stukken betreffende een vergunning te verlenen aan het architectenbureau N. Schippers N.V. tot het 

verrichten van grondroeringen in de kade langs de Binnenboezem, het maken van een beschoeiing en 

het dempen van een bermsloot, alles ten behoeve van de bouw van 41 woningen aan de Zuidersingel, 

1969-1972.       1 omslag. 

 

741. Stukken betreffende een vergunning verleend aan G.W. van Engelen Aannemingsbedrijf N.V. tot het 

bouwen van 22 woningen aan de Anjerdreef langs de Rodenrijsevaart, 1970. 1 omslag. 

 

 

742. Verzoekschrift van het aannemingsbedrijf Hermes en Roepman B.V. om een vergunning tot het           

bouwen van een bungalow op kortere keur-afstand van de Noordeindsevaart, met tekening,                 1974.           2 stukken. 

 

 

743. Vergunning verleend aan W.J. in 't Veen tot het maken van een aanbouw aan zijn woning aan de 

Bovenvaart nr. 3, op tot de dijk langs de Binnenboezem behorende grond, met bijbehorende stukken, 

1975/76.         1 omslag. 

 

744. Vergunning verleend aan J.A.M. van der Burg tot het bouwen van een warenhuis op minder dan 1 meter 



  
 

 

uit de insteek van de erlangs gelegen sloot, op het perceel kad. gem. Berkel sectie A nr. 4181, met 

bijbehorende stukken, 1975.       1 omslag. 

 

 

745. Stukken betreffende klachten van bewoners van de Rozendaallaan wegens wateroverlast als gevolg van 

vermeende lekkage van de kade langs de Rodenrijsevaart, waarbij de polder c.q. het bouwbedrijf W.A. 

Waaijer B.V. (als houdster van een vergunning tot het doen van grondroeringen in de kade) aansprakelijk 

wordt gesteld, 1976.    1 omslag. 

 

 

 

- leggen van kabels en buizen 

  N.B. Zie ook inv.nr. 653. 
 

746-751. Vergunningen en stukken betreffende de vergunningen verleend aan het staatsbedrijf der P.T.T. tot het 

leggen van telefoonkabels, 1915-1976.     6 omslagen. 

 

746. 1915-1950;    749. 1966-1968; 

747. 1952-1957;    750. 1969-1972; 

748. 1958-1964;    751. 1973-1976. 

 

 

752. Vergunningen en stukken betreffende de vergunningen verleend aan de gemeente Delft tot het leggen 

van kabels ten behoeve van de electriciteitsvoorziening, 1913, 1914, 1924-1940 en 1955-1956.          1 omslag. 

N.B. Zie ook inv.nr. 758. 
 

 

753. Stukken betreffende een vergunning verleend aan De Droogmaking in de Zuidpolder van Delfgauw voor 

het hebben van een electriciteitskabel vanaf de Hofweg naar het gemaal, 1918-1919.          1 omslag. 

 

 

754-755. Vergunningen en stukken betreffende de vergunningen verleend aan de Stichting Drinkwaterleiding "De 

Tien Gemeenten" te Pijnacker tot het leggen en hebben van transportwaterleidingen, 1926-1976.      2 omslagen. 

 

754. Vergunningen, 1927, 1959-1976; 

755. Stukken betreffende de vergunningen, 1926-1931 en 1959-1976. 

 

 

756. Vergunning verleend aan E. van den Berg te Berkel tot het leggen van kabels door de Klapwijksevaart en 

de vaart langs de Noordeindseweg (ten behoeve van een radio-centrale), met verzoekschrift en 

verklaring van aanvaarding, 1933.    3 stukken. 

 

 

757. Stukken betreffende een schadeclaim door N.J. Marée ter zake van het zonder vergunning leggen van 

een waterleidingbuis door de Rodenrijseweg, 1934/35.   1 omslag. 

 

 

758. Akte van overeenkomst met de Fabrieken van Gas en Electriciteit en de Waterleiding van Delft, 

betreffende het leggen etc. van electrische leidingen en kabels in het perceel kad. gem. Pijnacker sectie 

C nrs. 2279 en 3129, 1937.      1 stuk. 

 

 

759. Vergunning en stukken betreffende de vergunning verleend aan de gemeente Pijnacker tot het leggen en 

hebben van een kabel ten behoeve van de electriciteitsvoorziening, over de percelen kad. gem. Pijnacker 

sectie C nrs. 2279 en 3129 (in eigendom bij de polder), 1940. 1 omslag. 

 



 
 

 

 

760. Vergunning en stukken betreffende de vergunning verleend aan het Gem. Electriciteitsbedrijf van Berkel 

en Rodenrijs tot het leggen en hebben van kabels door polderwateren ten behoeve van de 

electriciteitsvoorziening, 1940/41.       1 omslag. 

 

 

761. Vergunning en stukken betreffende de vergunning verleend aan de gemeente Rotterdam tot het leggen 

van een waterleiding door het perceel Landscheiding kad. gem. Berkel sectie B nr. 2001. 1949/50.          1 omslag. 

 

 

762-763. Vergunning en stukken betreffende de vergunning verleend aan de Rijksdienst Gasvoorziening te 's-

Gravenhage tot het leggen en hebben van een gaspersleiding, 1956.         2 omslagen. 

 

762. Vergunning; 

763. Stukken betreffende de vergunning. 

 

 

764. Vergunningen en stukken betreffende de vergunningen verleend aan de gemeente Delft tot het leggen 

en hebben van hoogspanningskabels door de Noordeindseweg en Klapwijkseweg, 1958-1959.           1 omslag. 

 

 

765. Vergunning en stukken betreffende de vergunning verleend aan de gemeente Rotterdam tot het leggen 

van een waterleiding in de Hofweg ten oosten van Rijksweg 13, 1959-1960. 1 omslag. 

 

 

766-770. Vergunningen en stukken betreffende de vergunningen verleend aan het Electriciteitsbedrijf Delfland te 

Delft tot het leggen en hebben van kabels, 1960-1976.           5 omslagen. 

 

766.  Vergunningen, 1960-1976; 

767-770. Stukken betreffende de vergunningen: 

  767. 1960-1964;   769. 1970-1972; 

  768. 1966-1969;   770. 1973-1976. 

 

 

771. Vergunningen en stukken betreffende de vergunningen verleend aan de Provincie Zuid-Holland en de 

gemeente Berkel en Rodenrijs tot het aanbrengen van een spuileiding vanuit de Rodenrijsevaart naar de 

aan de westzijde van de Provinciale weg nr. 20 (zijtak) gelegen bermsloot, ten behoeve van het 

onttrekken van water uit de Binnenboezem en het inlaten van water in het polderdeel Zuidpolder en de 

polders Berg en Broek en Bleiswijk, 1961-1969.1 omslag. 

 

772. Vergunning en stukken betreffende de vergunning verleend aan de gemeente Berkel en Rodenrijs tot het 

leggen van een inlaatduiker in de Rodenrijseweg en de Penninghlaan ten behoeve van de onttrekking 

van water uit de Binnenboezem en het doorspoelen van de poldertocht in het noordelijke deel van de 

Zuidpolder, 1961.      1 omslag. 

 

773. Vergunning en stukken betreffende de vergunning verleend aan de gemeente Berkel en Rodenrijs tot het 

leggen van een afvoerleiding van afvalwater uit het rioolstelsel in het uitbreidingsplan "Rodenrijs II" onder 

de Rodenrijsevaart (Binnenboezem), 1965.    1 omslag. 

 

 

774. Brief houdende toestemming aan de gebr. Van der Voort te Berkel tot het aanbrengen van een olieleiding 

over de Noordeindsevaart, minuut, met verzoekschrift hiertoe, 1965. 2 stukken. 

 

 

775-781. Vergunningen en stukken betreffende de vergunningen verleend aan het Gasbedrijf Delfland te Delft 

voor het leggen en hebben van gastransportleidingen, 1966-1976.        7 omslagen. 



  
 

 

 

775.  Vergunningen, 1966-1976; 

776-781. Stukken betreffende de vergunningen: 

  776. 1966-1968;   779. 1972; 

  777. 1969;    780. 1973; 

  778. 1970-1971;   781. 1974-1976. 

 

 

782. Vergunningen en stukken betreffende de vergunningen verleend aan de N.V. Nederlandse                   

Gasunie te Groningen tot het leggen en hebben van een gastransportleiding, 1966-1972. 

            1 omslag. 

 

 

783. Vergunning en stukken betreffende de vergunning verleend aan de N.V. Nederlandse Pijpleiding        

Maatschappij te 's-Gravenhage tot het leggen en hebben van olietransportleidingen, 1967-1972. 

           1 omslag. 

 

 

 

 

- leggen van rioleringen en lozen van afvalwater 

 

784. Vergunningen en stukken betreffende de vergunningen verleend aan particulieren tot het maken van 

rioleringen en het lozen van afvalwater, 1931/32, 1941, 1947, 1948 en 1957-1964. 1 omslag. 

 

 

785-786. Vergunningen en stukken betreffende de vergunningen verleend aan de gemeente Berkel en                   

  Rodenrijs tot het lozen van afvalwater en het hebben van werken hiertoe, met afschriften van                     door 

dijkgraaf en hoogheemraden van Delfland aan derden verleende vergunningen, 1935-1976. 

                     2 omslagen. 

 

785. Vergunningen;   786. Stukken betreffende de vergunningen. 

 

 

787. "Register van lozingsvergunningen", alfabetische opgave van de namen van vergunninghouders,       met 

aantekening der percelen, het aantal lozingen en de betaling van recognitie, 1958-1959. 

            1 omslag. 

N.B. Zie ook inv.nr. 167 e.v. 
 

 

788-789. Vergunningen verleend door dijkgraaf en hoogheemraden van Delfland aan derden tot het lozen van 

afvalwater, afschriften, en stukken betreffende de bemoeienis van het bestuur van de polder met de 

vergunningverlening, 1965-1976.               2 omslagen. 

 

788. Vergunningen;   789. Stukken betreffende de vergunningen. 

 

790. Stukken betreffende de vergoedingen, verschuldigd door het Hoogheemraadschap van Delfland        aan 

de polder wegens aan derden verleende lozingsvergunningen, 1965-1970 en 1974-1976. 

            1 omslag. 

 

 

 ─. Vergunningen verleend aan N.V. Bouwbedrijf v/h J.M. de Vroedt te Rotterdam en aan A. van der Spek te 

Berkel tot het maken van een inlaat- en spuiduiker vanuit de Rodenrijsevaart naar de Zuidpolder, ten 

behoeve van het lozen van afvalwater van de bungalows op het perceel kad. gem. Berkel sectie B nr. 

2119, met bijbehorende stukken, 1968/69. 

N.B. Zie inv.nrs. 658-661. 



 
 

 

 

 

 

 

 

- baggeren en opslag van bagger langs polderwegen 

 

791. Vergunningen en stukken betreffende de vergunningen verleend aan M. Olieman te Pijnacker voor het 

opslaan van baggerspecie langs polderwegen, 1935, 1936, 1941 (tevens tot  baggeren in de Bovenvaart) 

en 1956.        1 omslag. 

 

 

 

- verrichten van ontgrondingen 

  N.B. Zie ook inv.nr. 281. 
 

792-802. Vergunningen en stukken betreffende de vergunningen verleend door het bestuur van de polder tot het 

verrichten van ontgrondingen (onder wijziging van de afwatering), en betreffende door het Provinciaal 

Bestuur van Zuid-Holland verleende ontheffingen aan derden uit hoofde van de Verordening op de 

Ontgrondingen Zuid-Holland, 1949-1973.           11 omslagen. 

 

792. C.S. Lexmond:   kad. gem. Berkel sectie C nrs. 40 en 1467 (Voorafsepolder); 

 L.A. v.d. Voort:  kad. gem. Berkel sectie C nrs. 6, 28, 34, 35, 40, 41 en 1467, 

           1949-1962; 

793. IJ. J. v.d. Beukel: kad. gem. Berkel sectie C nr. 2375,   1955; 

           

794. C.W. Vollebregt:  kad. gem. Zegwaart sectie D nrs. 203, 204, 213,  1961-1962; 

     N.B. Geen poldervergunning.    
795. J.B. Vollebregt:  kad. gem. Berkel sectie C nr. 1216,   1961-1962; 

     N.B. Geen poldervergunning.    
796. A.P. Westerman: kad. gem. Berkel sectie C nrs. 52-54, 58-60, 70-72, 1472, 1530, 1531  

    en1842 (Voorafsepolder);  

 L.A. v.d. Voort:  kad gem. Berkel sectie C nrs. 41 en 1467,  1962-1967; 

           

797. A.S.Q. van Vliet: kad. gem. Pijnacker sectie B nrs. 493, 513, 547, 750, 752, 880, 881,  

    884, 885, 944-946, 1277-1278, en kad. gem. Berkel sectie C nrs.  

    1396-1397 (Voorafsepolder); 

 L.A. v.d. Arend:  kad. gem. Pijnacker sectie B nrs. 947, 517 en 1178; 

 J.A. van der Burg: kad. gem. Berkel sectie C nrs. 1538 en 2105,   en 

    kad. gem. Pijnacker sectie B nrs. 949 en 1179,  1962-1968; 

798. Fa. Roozendaal &   

      Van der Kaaden: kad. gem. Berkel sectie B nr. 2897,   1964/65; 

 

799. J.B. Vollebregt, 

  E.W. van Winden-  kad. gem. Berkel sectie C nrs. 413, 419, 422, 423, 427, 1216-1224,  

            van Santen,                          1243-1245, 1247, 1248, 1702, 1704-1709 en 2412,   

  A.F.M. van der Burg, langs de Kleihoogtweg, in de Voorafse polder en Drooggemaakte  

    plassen,       

  J.W. de Keyser   en 

  E.A. van Winden:        1964-1971; 

800. J.J.A.M. Vollebregt  kad. gem. Berkel sectie C nrs. 41 (dijk), 53, 54, 58, 59, 71 en 1742     

   en A.S. Post:         (Voorafsepolder),   1967-1968; 

          

801. P.J.M. Haket   en kad. gem. Berkel sectie C nrs. 2789-2791 (Voorafsepolder), 

  J.J. Kouwenhoven:  N.B. Geen poldervergunning.    1967-1970; 

 



  
 

 

802. M.M.C.J. Olsthoorn en    

   A.M.C. van der Burg   kad. gem. Berkel sectie C nrs. 2087, 2092, 2094 en 2431   

     (H. den Uyl B.V.):    (Voorafsepolder),   1972-1973. 

         

 

 

803. Brieven gewisseld met J.C.P. van der Burg inzake een te verlenen vergunning tot het afgraven van een 

perceel land in de Bergboezem, kad. gem. Berkel sectie B nr. 1744.  1967. 2 stukken. 

N.B. Zie voor ontgronding van perceel B nr. 1743:  inv.nr. 293. 
 

 

804. Brieven gewisseld met het Hoogheemraadschap van Delfland inzake de afgraving van een perceel 

weiland,    kad. gem. Berkel sectie C nr. 1703, door de N.V. Aannemersbedrijf Van Ooyen, 1968.           1 omslag. 

 

 

805. Stukken betreffende een aanvrage van A.P. Westerman bij het Provinciaal Bestuur van Zuid-Holland van 

een vergunning tot het afgraven van het perceel kad. gem. Berkel sectie C nr. 2827 in de Voorafse 

polder aan de Kleihoogtweg, 1972-1974.     1 omslag. 

 

 

806. Stukken betreffende de aanvrage van een ontgrondingsvergunning door Provinciale Waterstaat bij 

Gedeputeerde Staten tot het graven van een vijver nabij de Molenweg te Berkel, in het kader van de 

aanleg van fietspad     nr. 12,  1975.      1 omslag.   

 

 

 

Bemoeienis met vergunningen te verlenen door andere besturen 

N.B. Zie voor ontgrondingen inv.nrs. 792-806;  zie voor lozingen inv.nrs. 788-790. 
 

- vervening 

 

807. Vergunningen verleend door Gedeputeerde Staten en dijkgraaf en hoogheemraden van Delfland aan 

Jhr. Mr. O.J. Repelaer van Molenaarsgraaf tot het vervenen van het perceel kad. gem. Pijnacker sectie B 

nr. 1274 ten noordoosten van de Klapwijkseweg, authentieke afschriften, met verzoekschrift van de 

vervener, P. Zegwaard te Pijnacker om vrijstelling van de verplichting tot herstel van de (gedempte) 

bermsloot, 1899-1900.     1 omslag. 

 

 

- bouwen binnen de verboden kring van de watermolens 

 

808. Vergunningen verleend door dijkgraaf en hoogheemraden van Delfland aan derden tot het bouwen 

binnen de verboden kring van de watermolens, 1879, 1894-1896, 1904, 1905 en 1917, authentieke 

afschriften.        1 omslag. 

 

 

- leggen van bruggen 

 

809. Stukken betreffende de verlening van een vergunning door dijkgraaf en hoogheemraden van Delfland 

aan Rijkswaterstaat tot het leggen van een brug over de Berkelsche Zweth, ten behoeve van de aan te 

leggen verkeersweg, 1927.      1 omslag. 

 

 

BEHEER EN ONDERHOUD VAN WATERSTAATSWERKEN 
 

 



 
 

 

ALGEMEEN  

 

810. Stukken betreffende beschadigingen aan polderwerken, veroorzaakt door derden, en de vergoeding 

daarvan, 1929, 1936-1963.       1 omslag. 

 

 

811. Missive aan Gedeputeerde Staten inzake maatregelen ter bescherming van waterstaatswerken tegen 

lucht- aanvallen (w.o. keerdeuren in de monding van de Berkelsche Zweth), minuut, met circulaire 

hieromtrent, 1939.        1 omslag. 

 

 

812. Stukken betreffende voorschotten en subsidies voor de uitvoering van werken door de Ned. 

Heidemaatschappij in het kader van de werkverschaffing, 1939-1941.   1 omslag. 

 

 

WATERKERING (boezem- en polderkaden) 

N.B. Zie ook onder Beheer en onderhoud van wegen. 
 

813. Uitspraak van Johan van Oldenbarnevelt, als heer van Berkel en De Tempel, in het geschil tussen de 

polders Akkersdijk, Berkel en Schieveen betreffende de verdeling van de onderhoudskosten van de 

kaden langs de Berkelsche Zweth, 16 januari 1616, afschrift, z.d. (19e eeuw). 1 katern. 

 

 

814. Kwitantie van schout en ambachtsbewaarders van Akkersdijk voor die van Berkel, groot  7500,-, zijnde 

de door dijkgraaf en hoogheemraden van Delfland bepaalde eenmalige bijdrage van Berkel voor het 

onderhoud van de noordkade langs de Berkelsche Zweth, 1772, afschrift, met aantekeningen 

hieromtrent, z.d. (19e eeuw).      1 stuk. 

 

815. Brief van het bestuur van de Akkerdijksche polder inzake de vermeende onderhoudsplicht van de 

boezemkade, vanaf de tweede molen tot aan de Zwethkade, 1905.   1 stuk. 

 

 

816. Lijst van "waterkeringen, polder- of kadijken" in onderhoud bij de polder, met opgave van de lengte, z.d.   

  (c. 1925).         1 stuk. 

 

 

817. Stukken betreffende het onderhoud van en het toezicht op het onderhoud van de boezemkaden 

(Zwethkade), 1927-1976.        1 omslag. 

N.B. Zie ook inv.nrs. 578 en 821. 
 

 

818. Brief van C. Weerheim inzake de defecte toestand van de heining van de Molenkade, 1938. 

            1 stuk. 

 

 

819. Verordening op het dijkleger, met stukken betreffende de instelling, inlijving van dienstplichtigen en de 

opheffing, 1940-1946.        1 omslag. 

 

 

820. Dienstroosters van de leden van het dijkleger, 1940.     1 deel. 

 

821. Staten houdende opgave van de onderhoudskosten over 1896-1955 van de zuidkade van de Berkelsche 

Zweth en van de Bovendijk, met staat van de verdeling van de onderhoudskosten van de zuidkade 

tussen de polders Berkel en Schieveen, z.d. (c. 1956).   1 omslag. 

 

 



  
 

 

822. Besluit van de vergadering van stemgerechtigde ingelanden tot overdracht aan de Provincie Zuid-Holland 

van het onderhoud van een gedeelte van de Zwethkade en van de Molenkade, met missive van 

Gedeputeerde Staten hieromtrent, 1967.     2 stukken. 

 

 

 

 

WATERBEHEERSING 

 

Algemeen 

N.B. Zie ook inv.nr. 1104. 
 

823. Rapport inzake de verbetering van de ontwatering en de bemaling van de polder Berkel en van de Oude 

of Hoge polder van Pijnacker, opgemaakt door het Technisch Bureau van de Unie van 

Waterschapsbonden ten behoeve van de Cultuurtechnische Dienst, met bijlagen en 19 kaarten en 

tekeningen, 1952, afschrift.        1 omslag. 

 

 

824. Stukken betreffende het opmaken en de uitvoering van het ontwateringsplan van de Noordpolder door de 

Nederlandsche Heidemaatschappij (met tekeningen), 1958-1960.  1 omslag. 

 

 

825. Stukken betreffende een onderzoek door T.N.O. te 's-Gravenhage naar de grondwaterstand in de polder 

(t.b.v. het Archief van Grondwaterstanden), 1958/59.    1 omslag. 

 

 

 

Droogmaking;  inrichting bergboezems;  inundaties 

 

826. Akte van machtiging door schout, ambachtsbewaarders en achtemannen van Berkel en Rodenrijs  

en de molen- meester van over de Leede aan Cornelis Schadee, Paulus Kerkhoff en Jan Figee (leden 

van het college als voren) tot het publiek verkopen van Staten-obligaties ter waarde van  55.200,- ter 

bestrijding van de onkosten van de droogmaking van een gedeelte van Berkel en Rodenrijs (volgens 

oktrooi van de Staten van Holland van  8 december 1767), concept, 1778. 

            1 stuk. 

 

 

827. Akte waarbij de eigenaren van de landen, houtbossen, rietlanden en water gelegen binnen de bemaling 

van de polders van Berkel verklaren akkoord te gaan met een bijgevoegd voorstel van schout, 

ambachtsbewaarders en polderbestuur tot het droogmaken van plassen en de inrichting daarbij van een 

bergboezem, tegen bepaalde afkoopsommen voor de voor de bedijking benodigde grond, 1844.        2 stukken. 

 

 

828. Akten van overeenkomst met respectievelijk A. van Mannekes en C. van Mannekes ter zake van het 

gebruik van de tocht langs de Westpolder als bergboezem ten behoeve van de polder, 1879 en 1898.          1 omslag. 

 

 

829. Stukken betreffende het uitvoeren van werken in het kader der inundaties in 1944/45 (w.o. de Zuidpolder) 

en de vergoeding van de kosten daarvan door de Rijksdienst voor Landbouwherstel, 1944-1948.          1 omslag. 

 

 

830. Kaart van de droogmaking van de Noord-, Zuid- en Westpolders onder Berkel, Rodenrijs en Tempel, met 

berekening van de grootte, door landmeter C. de Graat, z.d. (1777),  kopie door S.C. Eldering, 1947.          1 stuk. 

N.B. Het origineel was in 1947 nog in het bezit van de polder;  Van deze kaart bestaan verscheidene varianten,  

       o.a. in de kaartencollecties van de Provinciale Griffie van Zuid-Holland, de gemeente Berkel en Rodenrijs 

       (= bovengenoemd exemplaar?)  en het Hoogheemraadschap van Delfland. 



 
 

 

 

 

 

Beheer en onderhoud van watergangen en kunstwerken 

 

 

- wateringen 

   N.B. Zie ook inv.nrs. 273-274. 

 

831. Akte van overeenkomst met A. van den Berg c.s., eigenaren te Berkel in de kadastrale sectie C, 

betreffende de overname  van het onderhoud van de sloot langs de Pijnackersekade, vanaf de 

Noordeindsevaart tussen de kadastrale percelen sectie C nrs. 5 en 6 door de Windassloot, onder 

vestiging van een erfdienstbaarheid, 1862, afschrift, z.d. (c. 1910).   1 stuk. 

 

 

832. Aanschrijvingen van hogerhand en andere stukken betreffende het uitdiepen van de Berkelsche Zweth, 

1862, 1864, 1908 en 1933-1954.       1 omslag. 

 

 

833. Stukken betreffende de regeling van het onderhoud van de sloot langs de Landscheiding tussen 

Delfland, Rijnland en Schieland, 1867-1886 en 1936-1958.    1 omslag. 

 

 

834. Brief van M.P. Post Uiterweer, advocaat te Delft, houdende advies inzake de onderhoudsplicht van ene 

Kostering ter zake van een bermsloot, volgens een door deze met de polder gesloten kontrakt, 1871.          1 stuk. 

 

835. Stukken betreffende een verzoek van C.P. van der Burg Gz. en A. Batenburg Pz. aan Gedeputeerde 

Staten om vernietiging van het besluit van de vergadering van stemgerechtigde ingelanden om alle 

molensloten, in onderhoud bij de eigenaren, ten laste van de polder te brengen, 1884/1885.         1 omslag. 

 

 

836. Akte van overeenkomst met N. Buijs, korenmolenaar te Berkel, betreffende de doorgraving van diens 

dijkgrond bij de korenmolen (waarin een duiker is opgeruimd), kad. gem. Berkel sectie A nr. 1390, 

alsmede de eigendomsoverdracht door en de onderhoudsverplichting van laatstgenoemde, 1892.           1 stuk. 

 

 

837. Akte van overeenkomst met het bestuur van de Droogmaking in de Zuidpolder van Delfgauw              

betreffende het maken en onderhouden van de beschoeiing bij de ophaalbrug in de Oude                     

Leedscheweg, alsmede het uitdiepen van de vaart ter plaatse door laatstgenoemde, 1903. 

            1 stuk. 

 

 

838. Beschikking van Gedeputeerde Staten op een klacht van A. Klapwijk te Berkel inzake de toestand van de 

vaart(verbreding), 1906.        1 stuk. 

 

 

839. Brief van het bestuur van de Droogmaking in de Zuidpolder van Delfgauw betreffende de versmalling van 

de vaart in de Oude Leede, 1907.     1 stuk. 

 

 

840. Offertes van leveranciers en andere stukken betreffende de aanschaf en het onderhoud van 

baggermachines, 1922 en 1935-1958.       1 omslag. 

 

 

841. Stukken betreffende de regeling van het onderhoud van de bermsloten langs o.a. polderwegen, 1928-

1935.          1 omslag. 



  
 

 

 

842. Bestekken en akten van aanbesteding van het uitdiepen of baggeren van diverse watergangen, 1929, 

1930, 1933, 1935, 1939 en 1943.       1 omslag. 

 

 

843. Lijsten houdende opgave van bij de polder in onderhoud zijnde sloten en tochten per polderonderdeel, 

z.d.    (c. 1930).       1 omslag. 

 

 

844-845. Stukken betreffende de uitvoering van baggerwerken in wateringen, 1931-1976.      2 omslagen. 

N.B. Zie voor onderhoud van de Machinetocht inv.nrs. 364 en 857. 
844. 1931-1956;     845. 1957-1976. 

 

 

846. Stukken betreffende het onderhoud van losplaatsten en beschoeiingen, met retroacta (1922, 1924), 

1933-1937 en 1946-1949.        1 omslag. 

 

 

847. Stukken betreffende de uitvoering in werkverschaffing van bagger-, diep- en schietwerk, alsmede de 

verkrijging van subsidie hiertoe, 1936-1942 en 1945/46.    1 omslag. 

 

 

848. Bestek met akte van aanbesteding van het schoonmaken van de sloot langs de Landscheiding tussen 

Delfland en Schieland, 1939.       1 stuk. 

 

 

849. Stukken betreffende de verbetering van wateringen en het dempen van een gedeelte van de boezem, 

uitgevoerd in werkverschaffing, 1941-1942.     1 omslag. 

 

 

850. Stukken betreffende een geschil met de Rijksdienst voor Landbouwherstel ter zake van de                    

vergoeding voor het herstel van inundatieschade in de oorlogsjaren aan wateringen, 1946-1952. 

            1 omslag. 

 

 

851. Brieven gewisseld met belanghebbenden inzake de geschiktheid van de wateringen voor de 

scheepvaart, 1946, 1949-1952 en 1957.       1 omslag. 

 

 

852. Akte van overeenkomst met aannemer G. van der Bulk betreffende het uitbaggeren van de tocht langs 

de Noordersingel, 1949.        1 stuk. 

 

 

853. Staat houdende opgave aan de Unie van Waterschapsbonden betreffende de mechanisatie van de 

slootreiniging, minuut, 1957.       1 stuk. 

 

 

854. Kadastrale kaart van de vaart langs de Noordeindseweg en de Rodenrijseweg alsmede van de 

belendende percelen, lichtdruk met calque, 1958.     2 bladen. 

N.B. Schaal 1: 2500;  geborgen in de kaartenkast. 
 

 

855. Stukken betreffende de uitbesteding van krooswerk, 1960-1962.   1 omslag. 

 

 

856. Stukken betreffende een geschil met het bestuur van de polder Akkersdijk inzake de                              



 
 

 

onderhoudsplicht van de sloot aan de teen en de westzijde van de Molenkade in Akkersdijk, 1965. 

            1 omslag. 

 

 

857. Notariële akte van verkrijging in eigendom door verjaring van een gedeelte van de zgn.                        

Machinetocht, kad. gem. Berkel sectie A nr. 3564, groot 13 a 65 ca, 1972, authentiek afschrift. 

            1 katern. 

 

- duikers 

   N.B. Zie ook inv.nrs. 284, 588, 824 en 1014. 
 

858. Notariële akte van ruiling met C.P. van der Burg van 1 a 70 ca weiland in de drooggemaakte plas te 

Berkel, kad. gem. Berkel sectie C nr. 1388, tegen 2 a 50 ca halve sloot bij de Klapwijkse- of Leeweg te 

Berkel, kad. gem. Berkel sectie C nr. 1790, ten behoeve van het leggen van een duiker door de 

Klapwijkseweg, ten laste van het perceel kad. gem. Berkel sectie C nr. 1791, met kadastrale schets, 

1898.        2 stukken. 

 

 

858. Beschikking van Gedeputeerde Staten op een verzoekschrift tot het aangaan van een geldlening         ad 

 8000,- ten behoeve van het maken van een duiker onder de Ringvaart en in de                                

Noordeindseweg bij het Benedengemaal, met aantekeningen omtrent de aanbesteding, 1908. 

            3 stukken. 

 

 

860. Verzoekschrift van zeven ingelanden te Berkel om aanleg van een duiker vanuit de vaart naar de sloot in 

de Zuid-Brandschouwerij ter doorstroming naar de Wildert, 1915.  1 stuk. 

 

 

861. Staten houdende opgave van de afmetingen van de grote boezemduikers (katheters) en van de duikers 

in de Bergboezem─Westpolder  en  Kolk─Oude Leede, z.d. (c. 1930).  2 stukken. 

 

 

862. Brieven gewisseld met de N.V. v/h Van Waning & Co inzake de levering van 30 m betonriool ten 

behoeve van een duiker door de dijk van de Rodenrijschepolder naar de Westpolder, alsmede met P. 

van der Burg Jzn. inzake door hem verlangde schadevergoeding wegens de doorgraving, 1937.           1 omslag. 

 

 

863. Stukken betreffende de verkrijging van vergunning en materialen voor het leggen van een duiker van de 

Voorafschepolder naar de Nieuwe Droogmaking alsmede van een aansluitingsduiker door de Meerweg, 

1941/42.         1 omslag. 

 

864. Stukken betreffende de mogelijke overname door de Provincie Zuid-Holland van verbindingsduikers door 

de Landscheiding naar het waterschap Bleiswijk en de polder Schiebroek c.a., 1946 en 1952.        1 omslag. 

 

 

865. Verzoekschrift van J. van Herk te Berkel om vernieuwing van de duiker bij diens gepachte percelen, met 

aantekening omtrent de afwijzing, 1947.     1 stuk. 

 

 

866. Brieven gewisseld met G.J.C. Koot te Berkel inzake het onderhoud van een duiker tussen de percelen 

van de erven N.T. Koot en mej. C.J. Koot, 1950 en 1957.   1 omslag. 

 

 

867. Brief aan de Drinkwaterleiding "De Tien Gemeenten" inzake schadevergoeding voor de duiker in de dam 

Pastoor Verburghweg─Noordersingel, minuut, 1955.    1 stuk. 

 



  
 

 

 

868. Brief aan P. de Vogel houdende aansprakelijkstelling voor mogelijke schade aan de grondduiker          

"M" tussen de Zuidpolder en de Westpolder, kad. gem. Berkel sectie B nr. 2718, minuut, 1958. 

            1 stuk. 

 

 

869. Brieven gewisseld met het Bouw- en Aannemingsbedrijf C.A. van Pelt inzake het leggen van een 61 m 

lange houten duiker onder de Ruivensevaart, 1960.    2 stukken. 

 

 

870. Stukken betreffende de vernieuwing van de duiker bij het Beneden- of Noordpoldergemaal, met 

retroactum (1951) en tekening, 1961/62.      1 omslag. 

 

 

- sluizen 

  N.B. Zie voor sluis in de Oude Leede inv.nrs. 710-711. 
 

 

schutsluis bij de watermolens aan de oostzijde van de Berkelsche Zweth 

N.B. Zie ook inv.nrs. 375 en 1030. 
 

 

871. Stukken betreffende de bouw van een nieuw stenen verlaat (op een andere plaats) aan de Rijskade 

tegenover de Rodenrijsevaart, 1860-1862.     1 omslag. 

N.B. Incompleet; tekeningen ontbreken! 
 

 

872. Brief aan Gedeputeerde Staten inzake de status van de schutsluis en de brug over de Berkelsche Zweth 

alsmede de heffing en het tarief van schut- en doorvaartgelden, minuut, 1862. 1 stuk. 

 

 

873. Stukken betreffende de verkrijging van koninklijke concessies tot het heffen van schut- en 

doorvaartgelden voor het doorvaren van de (schut)sluis of verlaat bij de voormalige watermolens 

(Bovengemaal) en van de brug over de Zwethwatering (Berkelsche Zweth), 1884-1975.1 omslag. 

 

 

874. Besluit van de vergadering van stemgerechtigde ingelanden tot het aangaan van een geldlening groot  

3000,- ten behoeve van het vernieuwen van de sluisdeuren (en de vijzelmachine), met missive van 

Gedeputeerde Staten hieromtrent, 1897.     2 stukken. 

 

875. Rekest van het bestuur van de Warmoeziersvereniging "De Rotterdamsche Groentenveiling" te Berkel 

om uitstel van de stremming van de scheepvaart, 1915.    1 stuk. 

 

 

876. Vergunning verleend door dijkgraaf en hoogheemraden van Delfland tot het leggen van een afsluitboom 

in de Berkelsche Zweth vóór het verlaat, alsmede tot het maken van remmingswerken aldaar, 1923.        1 stuk. 

 

 

877. Bestek met akte van aanbesteding en andere stukken betreffende het vernieuwen van de sluisdeuren en 

het herstel van metselwerk (met 4 tekeningen), 1930.   1 omslag. 

 

878. Brief aan de wed. A. van der Hoeven, sluiswachtster, inzake de vernieuwing van de pachtovereenkomst 

betreffende de bediening van de sluis, minuut, 1933.  1 stuk. 

N.B. Zie ook inv.nr. 375. 
 

 



 
 

 

879. Stukken betreffende de vernieuwing der sluisdeuren, 1937/38.    1 omslag. 

N.B. Incompleet. 
 

 

880. Staten houdende opgave van het aantal geschutte schepen door de sluis, 1951-1970. 1 omslag. 

N.B. Zie voor 1935-1952 inv.nr. 1022. 
 

 

881. Brieven van dijkgraaf en hoogheemraden van Delfland inzake de wederrechtelijke afdamming van de 

Berkelsche Zweth bij het schutverlaat, 1954.     2 stukken. 

 

 

binnenschutsluis tussen de Klapwijksevaart en de Ruivense Watering  (bij het Meerhek;  

                        bij het v.m. station Berkel) 

 

882. Besluit van de vergadering van stemgerechtigde ingelanden tot het aangaan van een geldlening groot  

6000,- ten behoeve van de vernieuwing van de sluis, met geleidebrief, 1910. 2 stukken. 

 

 

883. Inschrijvingsbiljetten van aannemers betreffende de vervanging van de houten schutsluis met brug door 

een nieuwe schutsluis met vaste brug, 1911.    1 omslag. 

 

 

884. Stukken betreffende de bediening en het onderhoud (met tekening), 1933, 1938 en 1942. 

            1 omslag. 

 

 

885. Stukken betreffende de opheffing en demping van de sluis, 1955-1957.  1 omslag. 

 

 

 

keersluis aan de brug over de Berkelsche Zweth 

 

 

886. Vergunning verleend door dijkgraaf en hoogheemraden van Delfland tot het vernieuwen van drie 

keerdeuren in de sluis aan de Zwethbrug, 1893.     1 stuk. 

 

 

887. Stukken betreffende de regeling van het beheer en de bevoegdheid tot het sluiten van de keersluis, in 

samenwerking met de polders Akkerdijk en Schieveen, 1935.  1 omslag. 

 

888. Stukken betreffende het herstel van de keersluis, 1939.     1 omslag. 

 

 

889. Stukken betreffende het onderhoud van de keersluis, 1941-1954.   1 omslag. 

 

sluiswachterswoningen 

 

890. Vergunning verleend door dijkgraaf en hoogheemraden van Delfland tot het verbouwen van een 

zomerhuis met koestal binnen de verboden afstand van de watermolens, 1893. 1 stuk. 

 

 

891. Vergunning verleend door dijkgraaf en hoogheemraden van Delfland tot het bouwen van een 

sluiswachters-    woning met schuur op het perceel kad. gem. Berkel sectie B nr. 1506, binnen de 

verboden kring van de eerste en tweede bovenmolen, 1912.    1 stuk. 

 



  
 

 

 

892. Stukken betreffende de verhuur van de sluiswachterswoning c.a. aan de Zuidersingel 116 / Zwethkade 2, 

1931, 1938/39, 1956, 1967 en 1976.     1 omslag. 

 

 

 

Waterverversing; bestrijding verontreiniging 

 

893-894. Stukken betreffende de bestrijding van de verontreiniging van polderwatergangen, 1905-1971.  

          2 omslagen. 

893. 1905-1954;     894. 1957-1971. 

 

 

895. Stukken betreffende het onderzoek naar het zoutgehalte in het voor gietwater bestemde polderwater, 

1941-1944 en 1947-1954.      1 omslag. 

 

 

896. Naamlijsten van eigenaars en bewoners van gebouwde eigendommen met opgave van hun 

waterverbruik, z.d. (c. 1950).       1 omslag. 

 

 

897. Stukken betreffende een onderzoek naar de toestand van het boezemwater door het Technisch Bureau 

van de Unie van Waterschapsbonden, 1956/57.   1 omslag. 

 

 

898. "Rapport inzake het bepalen van de kosten per perceel in de polder Berkel gelegen, als vergoeding van 

de kosten door de polder gemaakt ter bestrijding van de door deze percelen veroorzaakte vervuiling", 

uitgebracht door het Technisch Bureau van de Unie van Waterschapsbonden, 1957.       1 omslag. 

 

 

899. Stukken betreffende de verversing van het boezemwater door waterinlaat uit het hoogheemraadschap 

van Rijnland, 1960-1962 en 1967.    1 omslag. 

 

 

900. Staten houdende opgave van het aantal uren van waterinlaat door de Berkelse sluis, z.d. (c. 1960). 

          3 stukken. 

 

901. Brief aan Gedeputeerde Staten houdende bezwaar tegen het voornemen het Hoogheemraadschap van 

Delfland ruimere bevoegdheden te verstrekken inzake de afvalwaterzuivering, minuut, met circulaire 

hieromtrent, 1961.   2 stukken. 

 

902. Verslagen van periodieke onderzoeken naar de zuiveringsinstallatie van de gemeente Berkel en 

Rodenrijs, gedaan door de Stichting Bedrijfsonderzoek Afvalwaterzuiveringsinstallaties, 1962-1974.          1 omslag. 

 

Regeling van de waterstand 

 

- algemeen 

   N.B. Zie ook inv.nrs. 588, 894 en 900. 
 

903. Stukken betreffende klachten van J.J. van der Burg ter zake van het waterbezwaar, veroorzaakt door het 

dichtmaken van een duiker, 1883.     3 stukken. 

 

 

904. Brief van dijkgraaf en hoogheemraden van Delfland inzake een klacht van C. van der Burg c.s. inzake de 

handhaving van de polderpeilen en de uitvoering van werken ten behoeve van de watertoevoer en -

lossing, 1896.      1 stuk. 



 
 

 

 

 

905. Beschikking van Gedeputeerde Staten inzake een klacht van H. Houwaard te Berkel over een te hoge 

waterstand in de Westpolder, met missive hieromtrent, 1903.  2 stukken. 

 

 

906. Rekest van ingelanden van de Nieuwe - en de Oude Droogmakerij (Nieuwe Rodenrijsche Droogmakerij 

en gedeelte Zuidpolder) ten zuiden van de spoorweg, om verbetering van de waterafvoer, 1918.        1 stuk. 

 

 

907. Brief van A. Klapwijk te Rodenrijs houdende klacht over te hoog waterpeil, 1931. 1 stuk. 

 

 

908. Brieven gewisseld met J.C. Flinterman te Voorburg betreffende de waterstand in de Voorafsche polder, 

1935.          2 stukken. 

 

909. Stukken betreffende een klacht van L. van der Kaaden te Berkel over de waterlozing van het gedeelte 

Oude (Hooge Klei-)Land, 1935.      1 omslag. 

N.B. Zie ook inv.nr. 588. 
 

 

910. Stukken betreffende een klacht van A. Rodenburg Pz. te Berkel c.s. over de waterlozing van een 

gedeelte van de Nieuwe Rodenrijsche Droogmakerij, 1936/37.    1 omslag. 

 

 

911. Rekest van huurders van percelen bergboezem om verlaging van het peil en aanleg van duikers, z.d. (c. 

1940).          1 stuk. 

 

912. Rekest van W. van Etten c.s. te Berkel om de dammen aan de westzijde van de Westersingel van 

duikers te laten voorzien, 1942.        1 stuk. 

 

 

913. Brief aan Rijkswaterstaat betreffende de waterinlating in de polder, minuut, met circulaire, 1947. 

           2 stukken. 

 

914. Stukken betreffende een klacht ingediend door J.M. Koot bij Gedeputeerde Staten ter zake van de te 

lage waterstand in het Oude Hooge Kleiland, met retroactum (1950), 1952-1953. 1 omslag. 

 

 

915. Stukken betreffende een klacht van J. Kneppers c.s. over onvoldoende waterlozing en vervuiling in de 

Voorafse polder en de Nieuwe Droogmaking ("De Plas"), 1954-1955.  1 omslag. 

 

 

916. Stukken betreffende wateroverlast op de Zwarteweg nabij het station Rodenrijs, 1957/58. 

            1 omslag. 

 

 

917. Rapport "Onderzoek naar het meest gewenste polderpeil voor een deel van het waterschap Polder 

Berkel", uitgebracht door de Cultuurtechnische Dienst, met kaartbijlage, 1960. 1 omslag. 

N.B. Betreft de polder, behalve de Noordpolder en de Zuidpolder (westelijk gedeelte). 
 

 

- peilvaststelling 

 

918. Verzoekschrift van de eigenaren van dijken en bermen in het Oude Leedsche blok om verlaging van het 

peil in de Oude Leedsche polder, 1868.      1 stuk. 



  
 

 

N.B. Afkomstig uit het archief van de Oude Polder van Pijnacker. 
 

 

919. Stukken betreffende de vaststelling en controle van het peil (van de diverse polderdelen), 1941-1976.          1 omslag. 

 

 

 

- bemaling 

 

molens 

N.B. Zie ook inv.nrs. 272, 946 en 1000. 
 

. algemeen 

 

920. Bestekken met akten van aanbesteding, respectievelijk aannemingscontract, betreffende het leveren en 

onder- houden van de molenzeilen en touwen van de zeven watermolens voor de tijd van tien jaar, met 

inschrijvings-biljetten, 1869, 1889 en 1900.    1 omslag. 

 

 

. bovenmolens (aan de oostzijde van de Berkelsche Zweth) 

 

921. Missive van dijkgraaf en hoogheemraden van Delfland inzake de aanwijzing van de Eerste bovenmolen 

tot seinmolen van Delfland, 1893, en vergunning met besluit tot intrekking daarvan, 1930/31.          1 omslag. 

 

 

922. Vergunning van dijkgraaf en hoogheemraden van Delfland tot tijdelijke afdamming van de voorboezem 

van de bovenmolen ten behoeve van het herstel van de vloer in de voorwaterloop, 1896.           1 stuk. 

 

 

923. Vergunning van dijkgraaf en hoogheemraden van Delfland tot het bovenpeilmalen met de bovenmolens 

gedu- rende de maanden februari t/m april, 1898.   1 stuk. 

 

 

924. Notariële akte van uitgifte in erfpacht (1932) aan J.R. Sjoer te Schiedam van 23 a 20 ca grond met de 

vier bovenmolens, kad. gem. Berkel sectie B nrs. 2638, 2642, 2645 en 2646 (v.h. 317, 327, 1768 en 

1772), met andere stukken betreffende de erfpacht en de sloop van de vier bovenmolens, 1930-1966.          1 omslag. 

 

 

925. Vergunningen verleend door dijkgraaf en hoogheemraden van Delfland tot het van Delflands boezem 

afsluiten van de molenkolk van de voormalige Tweede bovenmolen, met bijbehorende stukken, 1931.          1 omslag. 

 

 

926. Brieven gewisseld met het gemeentebestuur van Berkel en Rodenrijs inzake de voorgenomen sloop van 

twee van de bovenmolens, 1938/39.      2 stukken. 

 

927. Stukken betreffende de verlening van ontheffing door Gedeputeerde Staten tot sloop van één van de 

twee resterende bovenmolens (met retroacta, 1942), 1950-1954.   1 omslag. 

 

 

. Westpoldermolens 

 

928. Onderhandse akte van verkoop door Johanna Adriana van der Linden te Berkel aan de polder van een 

perceel dijk in de Westpolder, groot c. 200 Rijnlandse roeden, ten behoeve van de bouw van een 

watermolen, onder bewilliging van het schieten van een tocht langs die dijk vanwege de polder, onder 

zekere voorwaarden, 1851. 

N.B. Betreft de grond van het latere Middengemaal.      1 stuk. 



 
 

 

 

 

929. Missive van Gedeputeerde Staten houdende bezwaar tegen de voorgenomen afstoting en verkoop der 

molens van de Westpolder, 1917.      1 stuk. 

 

 

930. Brieven van de inspecteur der Arbeidsinspectie inzake de veiligheid der Westpoldermolens, 1919. 

           3 stukken. 

 

931. Stukken betreffende de verkoop voor de sloop van de drie watermolens in de Westpolder, 1928. 

N.B. Zie ook inv.nr. 936.         1 omslag. 

 

 

932. Bestek en voorwaarden voor de aanbesteding van de afbraak van het molenhuis bij de 

Westpoldermolens en het opnieuw opbouwen en uitbreiden van een boerenwoning in de Oude Leedsche 

polder, met aanvulling en tekening, 1941.     1 omslag. 

N.B. Uitgevoerd? Zie ook inv.nr. 287. 
 

- gemalen 

 

 
stukken betreffende algemeen beheer en onderhoud 

N.B. Zie ook inv.nrs. 127 en 326-338. 
 

wijziging; uitbreiding 

 

933. Rapport door de werktuigkundige P. Korevaar inzake de bemaling van de polder in de winter 1864/65 in 

verband met de verbetering van Delflands boezem (door middel van het stoomgemaal Van der Goes) en 

het stichten van twee stoomwerktuigen door de polder, 1865. 1 stuk. 

 

934. Rapporten door De Wit ingenieurs te Amsterdam betreffende de bemaling, 1910, 1914 en 1915. 

N.B. Zie ook inv.nr. 973.         1 omslag. 

 

 

935. Verzoekschrift van ingelanden, vertegenwoordigende meer dan 1/5 deel van de stemmen van 

stemgerechtigde ingelanden, tot het bijeenroepen van een vergadering van stemgerechtigde ingelanden 

inzake een voorstel tot vernieuwing van de vijzelmachine tot o.a. bemaling van 125 ha land, 1925.          1 stuk. 

 

 

936. Rapport opgemaakt door het bestuur over de wateruitmaling "voorheen en thans", z.d. (c.1927).  

           1 stuk. 

 

937. Rapport van het N.V. Technisch Bureau "Stockport" te Amsterdam inzake de mogelijkheid de 

dieselmotoren om te bouwen tot zuiggasmotoren, 1941.    1 stuk. 

 

 

938. Brieven van Provinciale Waterstaat inzake het gebruik van teerolie voor de bemaling in verband met het 

gebrek aan stookolie, 1945.       2 stukken. 

 

 

939. Brieven gewisseld met het Technisch Bureau van de Unie van Waterschappen inzake de                        

subsidiëring van werken (wijziging bemaling) door de Cultuurtechnische Dienst, 1958. 

            2 stukken. 

 

 

940. Rapport door het bureau Ecobo te Delft inzake de kosten van de meerdere belasting van de 



  
 

 

polderbemaling ten gevolge van de aanwezige glascultures, 1964.   1 katern. 

 

 

 

onderhoud 

 

941. Stukken betreffende een geschil met de fa. Evrard, Van Duyl en De Kruyff te Delfshaven, inzake de 

rekening wegens reparaties aan de stoommachines, 1878-1879.   1 omslag. 

 

 

942-943. Stukken betreffende inspectie en onderhoud van de bemalingsinrichtingen, 1930-1976.   

          2 omslagen. 

942. 1930-1957;     943.  1958-1976. 

 

 

944. Brieven gewisseld met het Ministerie van Financiën inzake vrijstelling van betaling van omzetbelasting 

voor bemalingsinrichtingen, 1934.    3 stukken. 

 

 

945. Stukken betreffende de keuring van de stoomketels door de dienst voor het Stoomwezen, 1934-1956.           1 omslag. 

 

 

werking 

 

946. Aantekeningen inzake de capaciteit der gemalen en molens en het verbruik aan brandstof, 

smeermiddelen etc., z.d. (1918).       3 stukken. 

 

 

947. Stukken betreffende het toezicht door de Arbeidsinspectie op de veiligheid der bemalingsinrichtingen, 

1919-1974.       1 omslag. 

 

 

948. Maalurenstaten, 1935-1976.        1 omslag. 

 

 

949. Stukken betreffende de herziening van het seinstelsel en de uitmaling op Delflands boezem, 1937-1946.           1 omslag. 

 

950. Staat houdende inlichtingen aan Provinciale Waterstaat omtrent de werking der ruwoliegemalen in 

verband met de beperking van het gebruik van dieselolie, minuut, met circulaire hieromtrent, 1940/41.          3 stukken. 

 

951. Brieven gewisseld met Rijkswaterstaat betreffende de bemalingscapaciteit, 1942. 2 stukken. 

 

 

952. Stukken betreffende een concept-bemalingsovereenkomst met het bestuur van de Oude of Hooge 

polder van Pijnacker, 1942-1943.      1 omslag. 

 

 

953. Stukken betreffende de tijdelijke bemaling van poldergedeelten (w.o. Zuidpolder) door gebruikmaking 

van voorzieningen van de polder Schiebroek en de Drooggemaakte polders van Bleiswijk c.a., 1942-

1946.        1 omslag. 

 

954. Brieven houdende opgaven aan Provinciale Waterstaat betreffende de werking der 

bemalingsinrichtingen, minuten, met circulaires hieromtrent, 1945/46.   1 omslag. 

 

 

955. Akte van overeenkomst met het bestuur van de Oude of Hooge polder van Pijnacker inzake de bemaling 



 
 

 

van enkele laaggelegen gedeelten van die polder (door de Voorafsche polder), met stukken betreffende 

de over-  eenkomst, 1948-1950.     1 omslag. 

 

 

956. Staten houdende opgave van capaciteitsmetingen in 1970 door het Hoogheemraadschap van Delfland, 

1971.          1 omslag. 

 

 

 

 
stukken betreffende de afzonderlijke gemalen 

 

 

Benedengemaal  (Noordpoldergemaal aan de Noordeindseweg) 

 

957. Bestekken met akten van aanneming en andere stukken betreffende de bouw van een boven- en 

benedenstoomgemaal, 1865-1867.       1 omslag. 

N.B. Bestek van de stoommachines ontbreekt. 
 

 

958. Stukken betreffende een geschil met aannemers inzake uitstel van oplevering van de gemalen, 1866-

1867.          1 omslag. 

 

959. Stukken betreffende het aangaan van een geldlening groot  50.000,- bij D. Lammers te 's-Gravenhage 

ter bestrijding van de stichtingskosten van de stoomgemalen, 1865, met stukken betreffende 

hypotheekgeving en aflossing, 1875-1883.     1 omslag. 

N.B. Zie ook inv.nr. 991. 
 

 

960. Akte van overeenkomst met de Machinefabriek Delftshaven, met inschrijvingsbiljetten, betreffende de 

levering van twee stoomketels, 1886.     1 omslag. 

 

 

961. Akte van schuldbekentenis ten gunste van F. Boreel-Brooke te Cannes groot  25.000,- voor de reparatie 

van de machine van het Benedengemaal, de vernieuwing van de machine van het Bovengemaal 

alsmede voor de vernieuwing van een polderbrug, met extract-notulen, 1898, en brief inzake continuering 

van de lening, 1909.      1 omslag. 

 

962. Stukken betreffende de vernieuwing van de stoommachine c.a., 1910-1913.  1 omslag. 

N.B. Incompleet. Zie ook rapport uit 1910 in inv.nr. 934. 
 

 963. Stukken betreffende het aangaan van een geldlening groot  30.000,- bij de Maatschappij voor 

Gemeente Crediet te Amsterdam voor de vernieuwing van de stoommachines van het Beneden- en 

Bovengemaal, 1911, met stukken betreffende de aflossing, 1938.   1 omslag. 

 

 

964. Brieven inzake de vernieuwing van de voorgevel van de machinistenwoning, 1947. 1 omslag. 

 

 

965. Maalurenstaten, 1950-1957 en 1974-1976.      1 omslag. 

 

 

966. Polissen van een brandverzekering, 1928 en 1949, en een molestverzekering voor het gemaal, 1941, 

alsmede voor een schuur op het terrein, 1953.     1 omslag. 

 

 



  
 

 

967. Tekening van de centrifugaalpomp van het gemaal, z.d. (1913?), lichtdruk (c. 1955). 1 stuk. 

 

968. Stukken betreffende de vernieuwing van het gemaal (met tekeningen), 1958-1962. 1 omslag. 

 

 

969. Stukken betreffende de bouw en verbetering van een machinistenwoning aan de Noordeindseweg nr. 

192,      1961-1962 en 1970-1973.     1 omslag. 

 

 

970. Vergunning verleend door Gedeputeerde Staten tot het ontgronden en tot water vergraven van het 

perceel kad. gem. Berkel sectie A nr. 1207 ten behoeve van de verbreding van de aanvoertocht van het 

Benedengemaal, met bijbehorende stukken, 1966.  1 omslag. 

 

 

971. Brieven gewisseld met de Kerkvoogdij der Hervormde Gemeente te Berkel en Rodenrijs inzake de 

erfscheiding tussen het perceel van het gemaal en dat van de kerkvoogdij, 1968. 2 stukken. 

 

 

 

Bovengemaal  (hoofdgemaal aan de Zwethkade/Molenweg) 

N.B. Zie ook inv.nrs. 374, 957-961 en 963.  Zie voor machinistenwoning Molenkade 4 inv.nr. 102. 
 

972. Akte van overeenkomst met de Utrechtsche Machinefabriek Louis Smulders & Co betreffende de 

levering van een nieuwe stoommachine, met brieven hieromtrent, 1897-1898.  4 stukken. 

 

 

973. "Rapport(en) over het Bovengemaal in den Polder Berkel", uitgebracht door De Wit ingenieurs, 1910 en 

1914.Gedrukt.         2 katernen. 

N.B. Zie ook inv.nr. 934. 
 

 

974. Tekening van het gemaal, 1914.       1 stuk. 

 

 

975. Stukken betreffende de levering en opstelling van twee centrifugaalpompmachines met een stoomketel, 

1914, met kopieën van tekeningen, 1941.     1 omslag. 

N.B. Incompleet. 
 

976. Brieven van het bestuur van de Zuidpolder van Delfgauw inzake de tijdelijke bemaling door die polder 

wegens de uitbreiding van het gemaal, 1914-1915.    3 stukken. 

 

977. Stukken betreffende het aangaan van een geldlening groot  55.000,- bij J.C. van Deventer te 's-

Gravenhage voor de vernieuwing van het gemaal, de bestrating van de Meerweg en de Zweth- en 

Laanbrug, 1914, met stukken betreffende de aflossing, 1936-1946.   1 omslag. 

 

 

978. Plantekening voor de plaatsing van een centrifugaalpomp directgekoppeld aan een ruwoliemotor, 1926.         1 stuk. 

 

979. Akte van overeenkomst met L. Bekkering te 's-Gravenhage betreffende de plaatsing van een 

dieselmotor, met tekening en andere stukken betreffende de uitbreiding van de bemaling ten behoeve 

van de berg- en binnen- boezem, 1929-1930.     1 omslag. 

 

 

980. Stukken betreffende het aangaan van een geldlening groot  18.000,- bij mej. J. Verveen te Berkel        

voor de plaatsing van de dieselmotor, 1929, met stukken betreffende de aflossing, 1935. 

           1 omslag. 



 
 

 

 

 

981. Stukken betreffende het herstel van brandschade aan de schoorsteen, veroorzaakt door blikseminslag, 

1936.         1 omslag. 

 

982. Polis van een molestverzekering voor het gemaal, 1941.          1 stuk. 

N.B. Zie voor brandverzekering inv.nr. 966. 
 

 

983-985. Maalurenstaten, 1950-1957 en 1974-1976.               3 omslagen. 

N.B. Zie ook inv.nr. 948. 
983. stoomgemaal, 1950-1957; 984. motorgemaal, 1950-1957 en 1974-1976; 

     985. electragemaal, 1974-1976. 

 

 

986. Stukken betreffende de verbouwing van het stoomgemaal tot een dieselmotorgemaal, 1958-1959. 

           1 omslag. 

 

987. Plan voor een dubbel en enkel vijzelgemaal, ontworpen door het bureau Ecobo en machinefabriek 

Spaans, met twee tekeningen, 1968.     1 omslag. 

 

 

988. Rapport van een onderzoek (afstudeeropdracht H.T.S.) door G. Schotte naar de vervanging van          

het gemaal door een automatisch werkend vijzelgemaal, met bijlagen en tekeningen, 1972. 

            1 omslag. 

 

 

989. Stukken betreffende de vervanging van de dieselmotor door een electromotor, 1974-1975. 

            1 omslag. 

N.B. Incompleet. 
 

 

 

 

 

Middengemaal  (Westpoldergemaal aan de Polderweg/Bovenvaart) 

N.B. Zie ook inv.nr. 928.  Zie voor machinistenwoning inv.nr. 460. 
 

990. Aannemingsovereenkomst met de fa. Evrard, Van Duyl & De Kruyff te Delfshaven inzake de                  

levering van een stoommachine c.a., met aanvulling, rapport van een werktuigkundige en                     

vergunning door Gedeputeerde Staten tot stichting van een stoomgemaal op de percelen kad.            gem. 

Berkel sectie B nrs. 1364-1365 op de plaats van de gesloopte windvijzelmolen, 1882. 

            1 omslag. 

 

 

991. Stukken betreffende het aangaan van een geldlening groot  55.000,- ter aflossing van een in 1865 

aangegane lening en ter bestrijding van de kosten van de bouw van een stoomgemaal, 1882.           1 omslag. 

 

 

992. Akte van aanneming door de fa. Louis Smulders & Co te Utrecht van de levering van een nieuwe 

stoomketel, 1899.         1 stuk. 

 

 

993. Stukken betreffende de wijziging van het stoomgemaal in een ruwoliemotorgemaal, 1926. 

            1 omslag. 

N.B. Incompleet. 



  
 

 

 

 

994. Hinderwetsvergunning verleend door Gedeputeerde Staten voor de stichting van het 

ruwoliemotorgemaal, met bijlagen, 1927 en 1934.     1 omslag. 

 

 

995. Stukken betreffende het aangaan van een geldlening bij F.C. van der Burg te Berkel groot  10.000,- ten 

behoeve van de stichting van het ruwoliemotorgemaal, 1927.  1 omslag. 

N.B. Incompleet. 
 

 

996. Stukken betreffende het onderhoud en de vernieuwing van de motor, 1930 en 1937-1941. 

            1 omslag. 

 

 

997. Polis van een molestverzekering voor het gemaal aan de Klapwijkseweg nr. 41, 1941. 1 stuk. 

N.B. Zie voor brandverzekering inv.nr. 966.  
 

 

998. Maalurenstaten, 1950-1957.        1 omslag. 

 

 

999. Stukken betreffende de vernieuwing van het vijzelgemaal (met tekeningen), 1967/68. 1 omslag. 

N.B. Zie voor kostenverdeling beperking boezemoppervlak inv.nrs. 654-655. Zie voor financiering inv.nr. 343. 
 

 

 

Zuidpoldergemaal  (aan de Rodenrijseweg) 

 

1000. Akte van uitgifte in erfpacht door G. van Leeuwen te Berkel van 30 ca grond, kad. gem. Berkel sectie B 

nr. 2546 (2546 ged. en 2402; in 1927 B nr. 2575), ten behoeve van de bouw van een gemaal, 1926, met 

wijzigingen, 1927.       1 omslag. 

 

 

1001. Bouw- en Hinderwetvergunningen voor de stichting van het gemaal, 1926.  2 stukken. 

 

 

1002. Polissen van een brandverzekering, 1926, en van een molestverzekering voor het gemaal, 1941. 

           2 stukken. 

 

1003. Brieven gewisseld met het N.V. Technisch Bureau Stockport inzake het onderhoud van het gemaal, 1939 

     en 1949.        1 omslag. 

 

 

1004. Stukken betreffende de overname van water door de polder Schiebroek, Berg en Broek en 110 Morgen 

wegens het stilvallen van het gemaal, 1942-1943.    1 omslag. 

N.B. Zie ook inv.nrs. 1006 en 1010. 
 

 

1005. Maalurenstaten, 1950-1957 en 1969.       1 omslag. 

 

 

1006. Stukken betreffende de plaatsing van een nieuwe dieselmotor, 1954/55.  1 omslag. 

 

 

1007. Stukken betreffende het aangaan van een geldlening groot  6500,- bij de Nederlandse 



 
 

 

Waterschapsbank ter bestrijding van de kosten van een nieuwe dieselmotor, 1954/55. 1 omslag. 

 

 

1008. Brief aan de fa. P. Boer & zn. houdende opdracht tot levering van een vacuumpomp, minuut, 1960.           1 stuk. 

 

1009. Aanschrijvingen van de Arbeidsinspectie inzake de veiligheid van de installaties, 1965 en 1968. 

           3 stukken. 

 

1010. Stukken betreffende de vervanging van de dieselmotor door een electrische installatie, 1969. 

            1 omslag. 

 

 

1011-1012. Stukken betreffende de koop van perceeltjes grond nabij het Zuidpoldergemaal, o.a. ten behoeve van 

een persleiding naar de Binnenboezem, 1969-1972.             2 omslagen. 

 

1011. - 59 ca, kad. gem. Berkel sectie B nr. 3530(ged.),  van A.J.J. van der Burg,  1969-1970; 

1012. - 30 ca, kad. gem. Berkel sectie B nr. 2575 (in erfpacht bij de polder), van de erven G. van 

Leeuwen; 

 - 88 ca, kad. gem. Berkel sectie B nr. 3378(ged.),  van A.J. van Leeuwen; 

 - 88 ca, kad. gem. Berkel sectie B nr. 3748(ged.),  van A.J.J. van der Burg,  1971-1972. 

 

 

 

 

Onderbemaling Nieuwe Rodenrijsche Droogmakerij  (aan de Anjerdreef) 

 

1013. Stukken betreffende de stichting van een vijzelbemaling voor de waterafvoer van het polderdeel, onder 

beëindiging van de waterafloop hierop door derden, 1972-1973.   1 omslag. 

 

 

 

 

 

 

 

BEHEER EN ONDERHOUD VAN BRUGGEN 

 

 

Algemeen 

 

1014. Lijsten houdende opgave van de valbruggen, vaste bruggen, hoofdduikers, vaste duikers, inlaatduikers 

en hekken in onderhoud bij de polder, z.d. (c. 1870).   3 stukken. 

 

 

1015. Stukken betreffende het afsluiten van schadeverzekeringen ten behoeve van de bruggen (Zwethbrug, 

Klapwijksebrug en brug Mannekes), 1959-1976.    1 omslag. 

 

 

1016. Brieven gewisseld met het gemeentebestuur van Berkel en Rodenrijs inzake de beëindiging van een 

bijdrage van de polder in het onderhoud van in 1940 aan de gemeente overgedragen bruggen, 1967.          4 stukken. 

 

Zwethbrug 

N.B. Zie ook inv.nr. 977.  Zie voor keersluis inv.nrs. 886-889. 
 

1017. Deurwaardersexploit betekend aan schout, ambachtsbewaarders en achtemannen van Berkel en 

Rodenrijs en de molenmeester van over de Leede, op verzoek van schout en schepenen van Akkersdijk 



  
 

 

en Vrouwenrecht, houdende insinuatie ter zake van de voorgenomen verpachting van de heffing van 

bruggelden over de Zwethbrug onder Akkersdijk, 1758.   1 stuk. 

 

 

 ─. Brief aan Gedeputeerde Staten inzake de status van de brug over de Berkelsche Zweth en de schutsluis 

alsmede de heffing en het tarief van schut- en doorvaartgelden, minuut, 1862.    

 N.B. Zie inv.nr. 872.          
 

 ─. Stukken betreffende de verkrijging van koninklijke concessies tot het heffen van schut- of 

doorvaartgelden voor het doorvaren van de brug over de Zwethwatering (Berkelsche Zweth) en de sluis 

of verlaat bij de voormalige molens (Bovengemaal), 1884-1975.        

N.B. Zie inv.nr. 873. 
 

 

1018. Stukken betreffende de wijze van bediening van de Zwethbrug alsmede de verpachting daarvan, 1911-

1942.          1 omslag. 

 

1019. Brieven van Rijkswaterstaat inzake noodzakelijke herstellingen aan de brug, 1913-1914.3 stukken. 

 

 

1020. Brieven van Rijkswaterstaat inzake een plan tot overdracht van de brug in eigendom, beheer en 

onderhoud aan het Rijk, 1927.        1 omslag. 

N.B. Zie ook inv.nr. 1024. 
 

 

1021. Stukken betreffende het onderhoud van de Zwethbrug, 1927-1976.   1 omslag. 

 

 

1022. Staat houdende jaaropgaven over 1935-1952 van het aantal doorvaarten en schuttingen door de 

Zwethbrug, de schutsluis aan de oostzijde van de Berkelsche Zweth alsmede door de Klapwijkse brug, 

z.d. (c. 1947/1952).        1 stuk. 

 

1023. Staten houdende dagelijkse, sedert 1955-1966 maandelijkse overzichten van de doorvaarten door de 

brug over de Berkelsche Zweth, 1951-1972.      1 omslag. 

 

 

1024. Stukken betreffende het aanbrengen van een nieuwe hefinstallatie en verzoeken om financiële bijdragen 

van derden hiertoe, 1964.       1 omslag. 

 

 

1025. Stukken betreffende het vernieuwen van de brug (met tekening), 1975.  1 omslag. 

 

 

Klapwijksebrug 

N.B. Zie ook inv.nr. 341. 
 

1026. Stukken betreffende de verkrijging van koninklijke concessies tot het heffen van bruggelden voor de 

doorvaart van brug nr. 6 (Klapwijksche brug), 1918-1947.    1 omslag. 

 

 

1027. Stukken betreffende het onderhoud, de bediening en beveiliging van de brug, 1947-1967. 

            1 omslag. 

 

1028. Stukken betreffende plannen tot overdracht van het beheer en onderhoud van de brug aan de provincie 

of gemeente, 1956-1963.       1 omslag. 

 



 
 

 

 

1029. Stukken betreffende de vernieuwing van de brug en de verkrijging van subsidie hiertoe (met 3 

tekeningen), 1961-1966.        1 omslag. 

N.B. Zie ook inv.nr. 1028. 
 

 

1030. Stukken betreffende de schadevergoeding door de Provincie Zuid-Holland te betalen aan derden wegens 

vervanging van de Klapwijksebrug over de Rodenrijsevaart door een dam met duiker, 1969-1971, 

afschriften.         1 omslag. 

N.B. De brug is m.i.v. 1 maart 1970 in beheer en onderhoud overgedragen aan de Provincie Zuid-Holland.            
 

 

 

 

Overige bruggen 

N.B. Zie ook inv.nrs. 961 en 977. 
 

1031. Akte van overeenkomst met M. Olieman Nzn. te Pijnacker, waarbij deze toestaat een valbrug te           

bouwen over de vaart voor diens woning aan de Oude Leedscheweg, kad. gem. Pijnacker sectie C       nrs. 

832, 834, 1071 en 1072, onder vestiging van het recht van overpad en vrijwaring van                       

onderhoudskosten, terwijl de polder zich verbindt een afscheiding te zullen onderhouden, 1850.  

            1 stuk. 

N.B. Zie ook inv.nr. 1061 (blz. 3-4) en 1101 (?). 
 

 

1032. Rekest van J.M. Willekes en andere eigenaren van erven aan de zuidzijde van de Kerkstraat te Berkel 

houdende bezwaar tegen de stremming van de vaart door de dorpsbrug wegens vervanging van die 

valbrug door een vaste brug, met stukken betreffende een soortgelijk rekest van J. de Vogel c.s. aan 

Gedeputeerde Staten, 1868.     1 omslag. 

 

1033. Missiven van het gemeentebestuur van Berkel houdende kennisgeving van geen bezwaar tegen de 

afsluiting van wegen wegens reparatie van de brug over de vaart langs de Klapwijkscheweg tussen de 

zuidelijke brand- schouwerij en de Leedeweg alsmede van de valbrug nr. 4 tussen de Noordeindscheweg 

en Communicatieweg nabij de dorpskom, 1869.   3 stukken. 

 

 

1034. Onderhandse akte van overeenkomst met P. Koole te Berkel inzake het vervangen door de polder van 

een dam door een brug in de voorste tocht in de Noordpolder nabij het Benedengemaal (tussen de 

percelen kad. gem. Berkel sectie A nrs. 1579 en 1581) onder zekere voorwaarden, 1877, met rekest van 

belanghebbende eigenaren tot verplaatsing van die brug, 1930, en minuut-brieven aan deze eigenaren 

inzake de maximale belasting, 1948.    1 omslag. 

 

1035. Akte van machtiging door de gevolmachtigde van W.J. Melchers-Nolet en H.F. Bielders-Nolet tot het 

verwijderen van de dam in de tocht tussen de percelen kad. gem. Berkel sectie B nrs. 883 en 899, onder 

ontheffing van de verplichting tot herstel, 1902.    1 omslag. 

 

 

1036. Blauwdruk (nr. 2 van 6) van een "ijzeren ophaalbrug Bovendijk" door het bureau De Ruyter & Van der 

Graaf te Rotterdam, z.d. (c. 1910).       1 stuk. 

 

 

1037. Akten van overeenkomst met J. Wessel te Berkel inzake de bediening van polderbrug nr. 2 (bij C.G.M. 

van der Burg), 1933 en 1934.       2 stukken. 

 

1038. Brieven gewisseld met A. de Vrij te Berkel inzake de verhoging van de brug "bij Van Zanten", 1934, en 

van die over de Ruivenschevaart, 1941.     3 stukken. 



  
 

 

 

 

1039. Brieven gewisseld met M.G. Hulst te Berkel inzake een vergoeding voor het bedienen van de brug nr. 1, 

1935.          2 stukken. 

 

 

1040. Brief van J.C. v.d. Voort houdende klacht tegen het openstaan van brug nr. 4, 1938. 1 stuk. 

 

 

1041. Stukken betreffende de vernieuwing van polderbrug nr. 1 in het Noordeinde, 1940. 1 omslag. 

 

 

1042. Akte van overeenkomst met W. Treurniet te Berkel, waarbij de polder het recht van overpad verkrijgt 

over de percelen kad. gem. Berkel sectie B nr. 311 (later B nr. 1694) en Pijnacker sectie C nr. 821 ten 

behoeve van het leggen van een brug, alsmede een recht van voetpad over sectie B nr. 311 naar B nr. 

305 ten behoeve van de molen, terwijl Treurniet recht van overpad verkrijgt over poldereigendom, vanaf 

de Oude Leedsche Plas over de valbrug, 1850, authentiek afschrift, 1940.           1 stuk. 

N.B. "Hoogebrug". 
 

 

1043. Stukken betreffende het onderhoud, recht van overpad en de latere overdracht van de valbrug (brug van 

Mannekes) over de Klapwijkschevaart of Ringsloot bij het Westpolderpad aan A. van Mannekes en 

andere belanghebbende grondeigenaren, met retroacta (1777, 1870, 1872 en 1884), 1948-1966.          1 omslag. 

 

 

1044. Brieven gewisseld met de N.V. Nederlandsche Spoorwegen inzake de toestand van de brug in de 

toegangsweg (Klapwijkselaantje) naar het station Berkel, 1948.   1 omslag. 

 

 

1045. Stukken betreffende het vervangen van de brug in het Klapwijkselaantje door een dam (met tekening), 

1957-1958.         1 omslag. 

 

 

1046. Brieven gewisseld met de technisch adviseur inzake de toestand van de brug in de Oude Weg 

(Kleihoogt), 1957.         2 stukken. 

 

1047. Brief aan het gemeentebestuur van Berkel en Rodenrijs houdende protest tegen een door de gemeente 

uitgevaardigde bekendmaking inzake de sluitingstijden van de brug over de Rodenrijsevaart naar het 

veilingterrein, 1957, afschrift.     1 stuk. 

 

 

1048. Stukken betreffende het herstel van de draaibrug in de Molenkade nr. 2 bij Van Herk, 1957. 

            1 omslag. 

 

 

1049. Brieven gewisseld met de advocaat van de familie Koot inzake het recht van overpad van die familie 

conform een overeenkomst met Cornelis Koot van 7 december 1850, waarbij de valbrug in het Rodenrijs 

aan de polder werd overgedragen, 1968.    1 omslag. 

 

 

 

 

BEHEER EN ONDERHOUD VAN WEGEN 

N.B. Zie ook onder Waterkering. 
 

 



 
 

 

Algemeen 

 

1050. Stukken betreffende het toezicht vanwege Gedeputeerde Staten op de toestand der wegen, 1888-1906, 

1930-1942 en 1955-1974.        1 omslag. 

 

 

1051. Stukken betreffende een verzoek aan Provinciale Staten om subsidie ten behoeve van de verbetering 

van wegen (met kaartje), 1895-1896.     1 omslag. 

 

 

1052. Verzoekschriften van onderhoudsplichtige ingelanden om verlichting van lasten, 1902 en 1925, en 

andere stukken betreffende de verbetering van zgn. onderwegen, 1928-1933.  1 omslag. 

 

 

1053. Bestekken met akten van aanbesteding en andere stukken betreffende de aanleg en verbetering van 

wegen, 1904, 1905, 1908, 1928, 1933-1935 en 1943.    1 omslag. 

 

 

1054. Stukken betreffende de afsluiting van wegen voor het verkeer, 1924-1954.  1 omslag. 

 

 

1055. Provinciaal Wegenplan van Zuid-Holland (1927), met stukken betreffende de indeling van wegen in 

klassen, 1927-1940.         1 omslag. 

 

 

1056. Staten houdende opgave van de lengte en onderhoudskosten van onder polderbeheer staande wegen, 

minuten, 1925, z.d., 1930, 1937 en 1941.     1 omslag. 

 

 

1057. Stukken betreffende de plaatsing van o.a. niet-openbare polderwegen op de wegenleggers, alsmede de 

bezwaarmaking daartegen bij Gedeputeerde Staten, 1933-1954.  1 omslag. 

 

 

1058-1060. Wegenleggers, z.d. (c. 1934-1940).     1 deel en 2 katernen. 

 

1058. Gemeente Berkel en Rodenrijs, 1940,  afschrift; 

1059. Gemeente Overschie,              z.d., uittreksel; 

1060. Gemeente Pijnacker,               z.d., uittreksel. 

 

 

1061. Tekst van de rede uitgesproken door de secretaris op een bijeenkomst van het bestuur van de polder en 

het gemeentebestuur van Berkel en Rodenrijs aangaande de geschiedenis en het onderhoud van de 

wegen in de polder, 1936.       1 katern. 

 

 

1062. Stukken betreffende de overdracht van de eigendom, het beheer en onderhoud van polderwegen met de 

daarin gelegen bruggen aan de gemeente Berkel en Rodenrijs, 1936-1944. 1 omslag. 

 

 

1063. Stukken betreffende het onderhoud van wegen niet voorkomende op Rijks-, Provinciale of tertiaire 

wegen- plannen (zgn. niet-planwegen), 1955-1969.    1 omslag.  

 

1064. Stukken betreffende het tegengaan van vervuiling van wegen, 1955-1957.  1 omslag. 

 

 

1065. Stukken betreffende de verlening van financiële bijdragen aan de Provincie Zuid-Holland voor het 



  
 

 

onderhoud van provinciale wegen, 1957-1965.      1 omslag. 

 

 

1066. Tekst van een rede uitgesproken door de secretaris naar aanleiding van met het gemeentebestuur van 

Berkel en Rodenrijs gerezen moeilijkheden, voornamelijk ten aanzien van de vraag tot wiens taak de 

zorg voor de wegen behoort, z.d. (c. 1957).   1 katern. 

 

 

 

 

Achterdijk 

N.B. Zie inv.nr. 1070. 
 

 

Bergboezem- of Combinatieweg 

N.B. Zie ook inv.nrs. 147 en 271. 

 

1067. Brief aan het gemeentebestuur van Berkel en Rodenrijs inzake de ophoging en aansluiting van de oprit 

van de Bergboezem naar de (verhoogde) Molenweg, minuut, 1954.  1 stuk. 

N.B. Zie ook inv.nr. 317. 
 

 

1068. Stukken betreffende het onderhoud en de reconstructie van de weg, 1968-1975. 1 omslag. 

 

 

 

Bonnefutlaan 

 

1069. Missiven van Gedeputeerde Staten inzake de overdracht aan de gemeente Berkel en Rodenrijs van het 

onderhoud van de Bonfut en van de daarin gelegen brug, 1951.  2 stukken. 

 

 

 

Bovendijk 

 

1070. Akte van overeenkomst met de gemeentebesturen van Overschie en Berkel en Rodenrijs alsmede de 

besturen van de polders Zestienhoven en Oudendijk en Schieveen inzake de verdeling van de kosten 

voor het leggen van een weg over de Bovendijk en de Achterdijk alsmede voor het onderhoud daarvan, 

1908,  met brief van de Commissie terzake, 1907.   2 stukken. 

 

 

1071. Stukken betreffende de bijdrage van de polder in het beheer en onderhoud, 1911-1967.1 omslag. 

 

 

1072. Stukken betreffende de afgraving van het resterend gedeelte door de gemeente Rotterdam ten           

behoeve van de aanleg van de verbindingsweg Schiebroek-Overschie (met tekeningen), 1965. 

            1 omslag. 

N.B. Zie ook inv.nrs. 654-655. 
 

 

1073. Akte van overeenkomst (1968) met de gemeentebesturen van Rotterdam en Berkel en Rodenrijs en het 

bestuur van de polder Schieveen inzake de overdracht van het onderhoud aan de gemeente Rotterdam, 

met bijbehorende stukken, 1967-1970.    1 omslag. 

 

 

Combinatieweg, zie Bergboezemweg 



 
 

 

 

 

Hofweg 

N.B. Gelegen in de polder Schieveen! 
 

1074. Brief van A. Ouweleen te Overschie inzake beschadiging van de Hofweg en diens verlening van het recht 

van vrije weg voor een gedeelte van die weg, 1889.    1 stuk. 

N.B. Zie ook inv.nr. 1078. 
 

 

1075. Rekest van belanghebbende ingelanden tot het bevorderen van de plaatsing op de wegenlegger van de 

Hobbelweg, Schieveensche en Zestienhovensche dijk ten behoeve van een uitpad voor o.a. Rodenrijs 

alsmede tot verbetering van de wegen in Rodenrijs en de Klapwijkseweg (tezamen met die in het 

Noordeinde), 1903.       1 stuk. 

 

1076. Rekest aan Gedeputeerde Staten om plaatsing op de wegenlegger van Overschie van de Rijs- of 

Schieveensche-, de Zestienhovensche Kade en de Hofweg als wegen en de Zwethkade als voetpad, 

minuut, met bijbehorende stukken, 1904-1905.    1 omslag. 

 

 

1077. Stukken betreffende de wijziging van de wegenlegger van Overschie ten aanzien van de Hofweg, 1911-

1912.          1 omslag. 

 

1078. Akte van overeenkomst met het gemeentebestuur van Overschie en het bestuur van de polder           

Schieveen inzake het gezamenlijk onderhoud van de Hofweg, vanaf de Delftweg tot de woning            kad. 

sectie A nrs. 1285 en 1481, met stukken betreffende de overeenkomst, 1926-1927 en 1935/36. 

            1 omslag. 

 

 

1079. Stukken betreffende het beheer en onderhoud van de weg, 1937-1960.  1 omslag. 

 

 

1080. Akte van overeenkomst (1964) en stukken betreffende de overeenkomst met het gemeentebestuur van 

Rotterdam inzake de overdracht van het beheer en onderhoud van twee gedeelten Hofweg, tussen de 

Delftweg en Rijksweg 13, respectievelijk een gedeelte ten oosten van de Rijksweg, 1960-1964.        1 omslag. 

 

 

 

Klapwijkseweg 

N.B. Zie ook inv.nrs. 341, 618, 1075 en onder Leeweg. 
 

1081. Voorwaarden voor de aanbesteding van de levering van kleigrond en zoden voor uit te voeren werken 

aan de Klapwijkscheweg, 1935.      1 stuk. 

 

 

 

Kleihoogtweg (Oude weg) 

 

1082. Stukken betreffende pogingen tot overdracht in eigendom, beheer en onderhoud aan de gemeente 

Berkel en Rodenrijs van de Kleihoogtweg, Middelweg en Pastoor Verburghweg, 1961-1962 [en 1977].          1 omslag. 

 

1083. Akte van overeenkomst (1964) en stukken betreffende de overeenkomst met de gemeente Berkel en 

Rodenrijs inzake gemeentelijke bijdragen in het onderhoud alsmede de verbetering door de gemeente 

van de Kleihoogt, Middelweg en Pastoor Verburghweg, 1963-1969.  1 omslag. 

 

 



  
 

 

Leeweg 

 

1084. Akte van overeenkomst (1933, met rectificatie 1934) met Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland 

betreffende de tijdelijke overdracht aan de Provincie van het beheer en onderhoud van de Leeweg, met 

bijbehorende stukken, 1928-1934.               1 omslag. 

 

 

 

Middelweg 

N.B. Zie inv.nrs. 1082-1083. 

 

 

 

Molendijk (Pijnacker) 

 

1085. Stukken betreffende het beheer en het toezicht op het onderhoud van aangelanden, 1956-1974. 

            1 omslag. 

 

 

 

Molenweg, zie ook Polderweg 

N.B. Verschillende wegen hebben deze naam gehad; zie hiervoor o.a. de schetskaart (1961) in Delflands archief (nr. 71 N). 

       Zie inv.nrs. 311, 317 en 630(?). 
 

 

 

Nonweg 

 

1086. Extract uit de notulen van de vergadering van stemgerechtigde ingelanden betreffende het bekoolassen 

van de Nonweg, 1883.       1 stuk. 

 

 

           

 

Noordeindseweg 

N.B. Zie voor bestek (1783): Oud Archief Delfland inv.nr. 1455/157. 

       Zie ook inv.nr. 305.  

 

1087. Stukken betreffende een bijdrage van de polder in de onderhoudskosten en de overdracht door de 

Provincie Zuid-Holland aan de gemeente Berkel en Rodenrijs van de eigendom, het beheer en 

onderhoud, 1955-1969.         1 omslag. 

 

 

 

Onderweg 

N.B. Veelal gebruikt als soortnaam; zie ook inv.nr. 1052. 

 

 

 

Oude Leedsche Pad  of Polderweg (zie ook aldaar) 

N.B. Zie inv.nr. 311. 
 

 

 

Oude weg, zie Kleihoogtweg 

 



 
 

 

 

 

 

Pastoor Verburghweg 

N.B. Zie inv.nrs. 1082-1083. 

 

 

 

Polderweg (voetpad in de Oude Leede) 

N.B. Ook gebruikt als soortnaam! Zie ook onder Molenweg en inv.nr. 1096. 

 

1088. Stukken betreffende het beheer en onderhoud c.q. toezicht op het onderhoud, 1960-1974. 

            1 omslag. 

 

 

Rodenrijseweg 

 

1089. Bestek met akten van aanbesteding en andere stukken betreffende o.a. het versterken en onder profiel 

brengen van de Rodenrijseweg, 1934-1935.     1 omslag. 

 

 

1090. Stukken betreffende het aangaan van geldleningen ten behoeve van de reconstructie van de weg, 1934-

1939.          1 omslag. 

 

1091. Akte van verhuur door J. Vollebrecht te Berkel van een perceeltje grond groot c. 40 ca, aan de weg bij 

het station Rodenrijs, bestemd voor de opslag van onderhoudsmaterialen, 1935.1 stuk. 

 

 

1092. Akten van overeenkomst met het gemeentebestuur van Berkel en Rodenrijs betreffende de verdeling 

van de kosten voor de verbetering en het onderhoud van de weg, 1935. 1 omslag. 

 

 

1093. Bestek en voorwaarden voor de aanbesteding van het maken van een beschoeiing langs de weg vanaf 

de Groentenveiling tot de Klapwijkse brug, concept, z.d. (c. 1935).  1 stuk. 

 

 

1094. Stukken betreffende het beheer en onderhoud van de weg, 1935-1938 en 1955-1964 [1966]. 

            1 omslag. 

 

 

1095. Stukken betreffende de overdracht aan de gemeente Berkel en Rodenrijs van de eigendom, het beheer 

en het onderhoud van de weg, 1955-1965.     1 omslag. 

 

 

 

 

overige wegen 

 

1096. Begroting, concept-bestek en brief van J. Kostering te Pijnacker (aan de gemeenteraad) over de 

voorwaarden van diens eventuele afstand van het eigendomsrecht, ten behoeve van een aan te leggen 

weg vanaf de Oude Leedscheweg naar het station Berkel, 1920.  1 omslag. 

 

 

1097. Besluit van de vergadering van stemgerechtigde ingelanden tot het eenmalig bijdragen aan de gemeente 

Berkel en Rodenrijs van 1/3 deel van de kosten van de bestrating van de weg vanaf J.M. van Velzen tot 

de Klapwijkse brug (zuidelijke brandschouwerij), met bijbehorende stukken, 1925/26.          1 omslag. 



  
 

 

N.B. Roeleveenseweg? 
 

 

1098. Stukken betreffende een verzoek van het gemeentebestuur van Berkel en Rodenrijs om een bijdrage in 

de kosten van de bestrating van de weg vanaf Jac. de Vogel tot aan het brandspuithuisje (in verband met 

de doortrekking van de Nieuwstraat), 1926.  1 omslag. 

 

 

1099. Stukken betreffende een plan voor de aanleg van een ontsluitingsweg langs de zuidzijde van de           

Klapwijkseweg en de daarlangs gelegen vaart ten behoeve van een verbinding van de                           

belendende tuinderijen met de Coöp. Groenten- en Bloemenveiling te Rodenrijs, 1965. 

            1 omslag. 

 

1100. Verslag van een bespreking van diverse overheden en de Kon. Ned. Heidemaatschappij betreffende 

verbeteringsplannen voor de Overgauwseweg en de Oude Ledeweg (en de demping van de 

polderboezem aldaar), 1967.       1 stuk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 AANHANGSEL 
 
 

1101. Proces-verbaal van de openbare verkoop ten overstaan van notaris I. Molenaar te Zoetermeer door de 

erven van Jan Olieman te Pijnacker van (niet nader omschreven) onroerende goederen, 1847, uittreksel.         1 stuk. 

N.B. Zie ook inv.nr. 1031(?). 
 

 

1102. [M.G. Beijerink]  Proeve eener beantwoording der 104e vraag van het Bataafsch Genootschap der Proef- 

ondervindelijke Wijsbegeerte te Rotterdam [1848].  Statistische opgaven betreffende den waterstaat van 

het Hoogheemraadschap van Delfland.  Typoscript (doorslag).  1 deel. 

 

 

1103. Brieven van oud-dijkgraaf D.F. van der Burg uit Australië aan secretaris M.A. Schinkel, 1954-1957. 

           1 omslag. 

 

 

1104. "Polder Berkel", door J. van der Vegt.  Delft, 1976. 

Fotokopie van scriptie afstudeerproject Technische Hogeschool Delft.   1 band. 

 

deel 1.  Vooronderzoek; Beheersing van de waterhuishouding; 

deel 2. Bedrijfsorganisatie. 





 
 

 

   K A A R T E N 
 
 
 
 
 
 

1.    Kaart van de polders Berkel, Schieveen en Akkersdijk door Floris Jacobsz., z.d.  

 Kopie door diens zoon Pieter Florisz. van der Sallem. Handschrift, gekleurd, maart 1664. 

 Oud Archief Delfland (O.A.D.), inv.nr. 3179. 

 

 

2. Kaart van de bedijking, droogmaking en verkaveling van de Voor- en Achterafse uitgeveende 

plassen door Pieter Heijnsius en Cornelis de Graat. Handschrift, gekleurd, 1768. 

 Kaarten Verzameling Delfland (K.V.D.), cat. nr. 73. 

 

 

3. Kaart van de droogmaking van de Noord-, Zuid- en Westpolders in Berkel, Rodenrijs en De 

Tempel door Cornelis de Graat. Handschrift, gekleurd, 1776/77. 

 Oud Archief Delfland (O.A.D.), inv.nr. 4555. 

 

 

4. Kaart van de droogmaking van de Noord-, Zuid- en Westpolders in Berkel, Rodenrijs en De 

Tempeldoor Cornelis de Graat. Handschrift, gekleurd, 1776/77. 

 Kaartencollectie Provincie Zuid-Holland, cat. Ernsting nr. B 16-I. 

 

 

5. Kaart van de droogmaking van de Noord-, Zuid- en Westpolders in Berkel, Rodenrijs en De 

Tempel door Cornelis de Graat, 1776/77, verkleind door J. Hoogendorp.  

 Handschrift, gekleurd, c. 1777. 

 Kaartencollectie Provincie Zuid-Holland, cat. Ernsting nr. B 16-II. 

 N.B. Een andere variant van deze droogmakingskaarten bevindt zich (ingelijst) in het gemeentehuis van Berkel en                            Rodenrijs.   

 

 

6. Kaart van de Polder Berkel, behorende bij de keur, 1910. 

 

 

7. Kaart van de Polder Berkel, behorende bij de keur, 1948/49. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

    



 
 

Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. 

 

RESOLUTIES, INGEKOMEN EN UITGEGANE STUKKEN ETC. 

 

 

 BAND 1 

 

1. Resolutieboek van: 

-schout, ambachtsbewaarders en achtemannen met of zonder den molenmeester van over de Lede,  

 of schout en regenten, 5 januari 1715 - 4 december 1770; 

-den officier, schout en wethouderen, mitsgaders schout, ambachtsbewaarders en achtemannen en den                       

 molenmeester van over de Lede,  28 februari 1725; 

-ambachtsbewaarders, gezworens en achtemannen, 30 juli 1753; 

-schout, ambachtsbewaarders, gezworens en achtemannen, 28 augustus 1753. 

 

 

 BAND 2 

 

2.1 Register van resoluties van schout en regenten, 9 januari 1792 - 19 januari 1795. 

 

 

2.2 Ongebonden register van notulen van de vergaderingen van ambachtsbewaarders, en schout en ambachts- 

bewaarders eenige malen met de municipaliteit en schout en gezworens of met de leden van de municipaliteit, 

2 maart 1796 -   15 maart   1809,  en 

 1837 - 22 augustus  1840.  

 

 

2.3 Besoignes voor schout en regenten, met bijlagen, 

1714, 1717  en   1 mei 1721  -     9 augustus 1748; 

  14 mei 1765  -     12 october 1767; 

          10 maart  1770  -      11 mei 1773; 

              12 maart   en  11 mei   -    18 augustus  1774; 

                 11 maart  1775; 

                7 october 1776  -      12 maart 1779.  

 

 

2.4 Memories van reparaties behorende tot voormelde besoignes, 1726-1748, 1765-1776 à 1778. 

 

 

2.5 Ongebonden register van besoignes voor schout en regenten, 6 januari 1748 - 10 september 1764. 

 

 

2.6 Register van besoignes voor schout en regenten, 

 9 maart      -   20 april 1770; 

 12 maart 1768 -   22 februari 1770; 

 26 februari -   28 april 1774; 

 8 april   1775 -   14 september 1776;  

 8 maart  1780. 

 

 

2.7 Bijlagen tot die registers. 

 

2.8 Registers van kladnotulen van de vergaderingen van de gemeente- en polderbesturen, 

31 januari 1817 - 30 augustus 1829; 

   4 april  1817   - 12 october  1836. 

 

 



   
2.9 Kladnotulen van de vergaderingen van ingelanden en van het polderbestuur, vóór 14 april -  26 october 1844. 

 Het begin ontbreekt. 

 

 

2.10 Besluit van ambachtsbewaarders en achtemans op het winnen van de verlaten eens 's daags 's ochtends tusschen den 

dag en den zonsopgang, 16 mei 1597. 

 Gewaarmerkt gelijktijdig afschrift. 

 

 

2.11 Besluit van ambachtsbewaarders, achtemannen en gezworens van 1616 en 1615 en den gaarder van over de Lee, dat 

de koop van den molen van de bedijkers van den Zoetermeerschen polder zijn voortgang zou hebben en geen trap- 

of handmolens meer gebruikt mochten worden, 20 november 1616. 

 Twee gelijktijdige afschriften. 

 Hierbij is een afschrift van de sententie vermeld onder nr. 18.20. 

 

 

2.12 Resolutie van de ambachtsbewaarders en achtemans, op approbatie van de oude achtemans en de gezworens 

genomen voor hetgeen de ambachtsbewaarders voor den ontvang en uitgaaf van den polder en het ambacht voor 

zich zouden in rekening brengen, 14 maart 1632, en advies van de achtemans van 1630 en de gezworens, om de 

zaak op den vorigen voet te laten, 22 d.a.v. 

 

 

2.13 Kladresolutie van den schout, regenten, gezworens en gequalificeerdste ingelanden, waarbij zij het inlaten van 

water, door den Prins van Oranje aan den dijkgraaf en hooge heemraden verzocht en door dezen aan de 

ambachtsbewaarders van de West- en Oostambachten van Delfland voorgedragen, toestonden, 8 augustus 1672. 

 

 

2.14 Register van handelingen van gecommitteerden uit het polderbestuur, betreffende de rekeningen van het ambacht en 

de veranderingen die daarin dienden gemaakt te worden, en bijlagen, 20 maart - 2 april 1813. 

 

 

 

 

INGEKOMEN EN UITGEGANE STUKKEN  (VERZAMELINGEN) 

 

 

 BAND 3 

 

3.1 Concept brievenboek, 8 september 1847 - 19 januari 1863. 

 

 

3.2 Ingekomen en kladden of dubbele van uitgegane stukken en kladden of extracten van notulen,  

17 october 1589 - 19 december 1855. 

 

 

3.3 Brief aan schout en ambachtsbewaarders van Berkel, Den Tempel en Rodenrijs, 5 juni 1819. 

 

 

 

 BAND 4 

 

4. Register van de geëxhibeerde akten van consent om te venen, 18 februari 1715 - 20 februari 1747; 

 aan de ommezij: 

Kasboek van Berkel en Rodenrijs, 1 februari 1727 - 18 december 1728. 

 

 BAND 5 

 



 
 

 

5.1 Katern van een register van registraties van consenten van dijkgraaf en hoogheemraden tot verveningen, 

19 januari 1837 - 8 mei 1845. 

 

 

5.2 Consenten van hooge heemraden of dijkgraaf en hooge heemraden voor schout, ambachtsbewaarders en 

achtemannen met of zonder den gaarder of molenmeester van over de Lede, of schout en ambachtsbewaarders, tot 

het maken van een windaas, het vernieuwen en repareren van de Zwet- en andere heulen en molens, het in de plaats 

van de Kerkheul doen maken van een valbrug en andere werken, 1617-1749. 

 

 

5.3 Consenten van dijkgraaf en hoogheemraden voor ingelanden, om landen in te steken, te vervenen, verslagturven of 

uitmoeren, 1631-1734. 

 

 

5.4 Register van consenten als voren, 4 juli 1715 - 2 april 1750. 

 

 

5.5 Memorie van consenten, 1e helft van de 18e eeuw. 

 

 

5.6 Verzoekschriften aan dijkgraaf en hoogheemraden om consenten, gesteld in handen van schout, ambachtsbe-waar-

ders en achtemannen of dezelfde en den molenmeester van over de Lede of ambachtsbewaarders om bericht, 1785-

1787. 

 

 

 

 

INGEKOMEN STUKKEN (BIJZONDER) 

 

 

5.7 Verklaring van iemand, hoe hij als gezworen met den schout en de andere gezworens over de 30 jaren de 

watergangen geschouwd had, 4 maart 1560. 

 

 

5.8 Verzoekschrift van de gemeente van het dorp van Pijnakker aan de Excellentie en de Staten van Holland om 

deportering van de betaling van den haverpacht, erfhuur en tienden, wegens de kosten die zij zouden hebben in het 

maken van de door de vijand verbrande watermolens en windazen, met beschikking van 11 mei 1577. 

 Gewaarmerkt gelijktijdig afschrift. 

 

5.9 Verzoekschrift van de ambachtsbewaarders van de Oostambachten van Delfland aan de hooge heemraden o.a. over 

het verschieten van de door de eerstgenoemden omgeslagen 21 stuivers op den margen door de eigenaars of 

bruikers, met beschikking gedaan op de St. Jacobsschouw 1587. 

 Gewaarmerkt gelijktijdig tweede afschrift. 

 

 

5.10 Keur van schout en gezworens van Pijnakker tot het opmaken van den Vlielandschen weg, de Katwijkerlaan en den 

Noordweg, vóór 24 maart "wesende Vrijdach vóór Palmsonnedach" (= 1589 of 1601). 

 

5.11 Verzoekschrift van Matthijs Janssen Been, gezworen landmeter van Delfland, aan den schout, ambachtsbewaarders 

en achtemannen, om een dam van zijn woning aan den Hofweg van welken zij eigenaars waren, en die met puin uit 

den vermaarden brand van Delft gehoogd en "gemat" was, te mogen verleggen, 18 december 1592, en consent 

daartoe, o.a. wegens zijn diensten in het meten van de kaden gedaan, 22 d.a.v. 

 

 

 



   
5.12 Brief van den dijkgraaf en hooge heemraden aan de ambachtsbewaarders, waarbij zij hun advies vroegen over een 

voorstel van commissarissen van het Hof, naar aanleiding van een verzoek van den schout, burgemeesters en 

regeerders van Den Haag, om eenig subsidie te doen in het maken van den zeedijk van Scheveningen,  

15 maart 1593. 

Brief van den penningmeester van de Oostsluizen in Delfland aan de zelfden tot betoog dat het gemeene land van 

Delfland niet in het maken gehouden was, 18 maart 1593. 

 2 stukken. 

Klad van het antwoord van de ambachtsbewaarders aan den dijkgraaf en hooge hiemraden van dezelfde strekking, 

z.d. 

 

 

5.13 Verklaring van oude inwoners, op welke wijze jaarlijks de vier rekeningen (van het achterstal van het ambacht,  van 

de sluiskosten, van den polder en van het ambacht) gedaan werden, 6 mei 1594. 

 Als voren. 

 Gewaarmerkt afschrift van 18 november 1681. 

 

 

5.14 Attestatie van vier personen, die de Berkelsche watermolens maalden, over de inbraak van de Akkersdijksche 

Zwetkade op 10 april 1598, van dezelfden dag. 

 

 

5.15 Verzoekschrift van den schout en ambachtsbewaarders aan dijkgraaf en hooge heemraden van Schieland om een 

windaas over de Landscheiding, omtrent den Hoek te mogen maken, en consent zoveel hun aanging, van  

11 juli 1598. 

Ordonnantie van burgemeesteren der stad Rotterdam aan een tresorier, om aan de ambachtsbewaarders 72 ponden 

tot subsidie van het windaas, bij hen gesteld, te betalen, 27 october 1598. 

 Gewaarmerkt afschrift. 

 

 

5.16 Verzoekschrift van de ambachtsbewaarders voor zich en uit den naam van de achtemans, representerende de 

gemeene buren en ingezetenen, aan den schout, ambachtsbewaarders en achtemans van Hillegersberg, om de dellen 

en slenken van de Bergsche Zijde (den weg tusschen Hillegersberg en Berkel) te doen maken, 8 april  

1609,  met appointement van den schout en ambachtsbewaarders van Hillegersberg, dat het maken van den weg hun 

niet aanging, van den 10en d.a.v. 

 

5.17 Memorie van het schouwen van de Landscheiding achter Berkel door dijkgraaf en gecommitteerde heemraden, 

13 mei 1614. 

 

5.18 Sententie van de hooge heemraden, waarbij zij de molenmeesteren en gemeene buren van den polder van den 

Grooten molen in het ambacht van Bleiswijk gerechtigd verklaarden tot het gebruik van de vaart van de 

Landscheiding achter Bleiswijk tot den Berkelschen weg en consenteerden, dat de heul in dien weg, die aangelande 

inwoners van Berkel toegedamd hadden, weer zou gestoken worden zooals die vóór den oorlog geweest was, 9 

november 1600. 

 Afschrift, omstreeks 1700. 

 

 

5.19 Consent van de hooge heemraden op een verzoek van ambachtsbewaarders, om een nieuwen achtkanten watermolen 

op te richten, 15 juli 1617. 

 

5.20 Verzoekschrift van lage ingelanden aan de ambachtsbewaarders en achtemannen, om order te stellen op het malen 

van de watermolens en hun toe te laten hand- en treedmolens te gebruiken, met kantbeschikking van 

15 december 1618. 

 

 

 

 

5.21 Belofte van dijkgraaf en hooge heemraden van Schieland aan die van Delfland, dat dezen, wanneer de Oostkade tot 



 
 

 

gemeene kosten "van die van Delfland, Schieland en den Binnenwegschen polder van het ambacht van Zegwaard" 

zou zijn opgemaakt, tot geen verder onderhouden zouden worden aangesproken, 18 october 1619. 

 Gelijktijdig afschrift.  

 

 

5.22 Nadere onderrichting van den schout en den secretaris op hun advies aan de ambachtsbewaarders en achte- mannen, 

over het laag malen en inlaten van het water, 6 april 1620. 

 

 

5.23 Verzoekschrift van den ambachtsbewaarder met zijn kroosheemraden van Schieveen aan dijkgraaf en hooge 

heemraden om approbatie van een order op het maken van de ka-sloot aan de landskade, tot een tochtsloot, 

apostille, publicatie, ordonnantie daarop door den ambachtsbewaarder van Schieveen en het meerendeel van de 

gemeene buren en ingelanden geconcipieerd, en approbatie van dijkgraaf en hooge heemraden, 1623 en 1624. 

 Gewaarmerkt afschrift van 1 juli 1625. 

 

 

5.24 Aanbod van Jacob Siersz. aan schout, ambachtsbewaarders en achtemannen, om de kosten, gevallen in het steken 

van heulen in de strekweer den Hofweg, te helpen betalen, 3 juli 1631. 

 

 

5.25 Verzoekschrift van den schout, ambachtsbewaarders en achtemannen aan den dijkgraaf en de hooge heemraden van 

Schieland, om den gelanden aan de kadesloot van de Landscheiding te belasten, de opslooting aan de Schielandsche 

zijde te doen, 1636, met gunstige beschikking van 15 augustus 1637 en publicatie van 20 september d.a.v. 

 Als voren. Gelijktijdig afschrift. 

 

 

5.26 Getuigenis van den schout, een ambachtsbewaarder en den secretaris te Zegwaard, ter requisitie van schout en 

ambachtsbewaarders van Berkel over het bedrag waarvoor de baggerluiden voor het herstel van de Oostkade waren 

aangenomen, 5 januari 1639. 

 

 

5.27 Verzoekschrift van den schout, ambachtsbewaarders en achtemannen aan de burgemeesteren van Delft, om het 

maken van een afloop aan weerszijden van de te verhoogen heul in den Schieweg aarde en specie, afkomstig van 

den bouw van het nieuwe kruithuis en van het vermaken van de kaden in de stad, te mogen halen, met beschikking 

van 31 juli 1639. 

 

 

5.28 Resolutie van de geburen op de Lede, om den Leedweg aan te zolen en op te hoogen, 17 februari - 17 maart 1641. 

Last van den heer, op voorstel van den officier, voor den schout en gezworens om te doen publiceren, dat ieder aan 

dien weg banwerk te onderhouden had, dat volgens bedoelde akte zou doen, en om jaarlijks den schouw te doen, 23 

januari 1642. 

 

 

5.29 Octrooi van de Staten van Holland tot het bedijken van de uitgeveende dobben, plassen en poelen in de 

Wildeveenen, 8 october 1646. 

 Twee oude afschriften van een afschrift z.d. van een afschrift van den 11en d.a.v. 

 

 

5.30 Schets van de verkaveling van de Wildevenen, 17e eeuw. 

 

 

5.31 Consent van dijkgraaf en hooge heemraden voor ingezetenen van Berkel, om veen uit een sloot, op hun land tot turf 

te doen bereiden, 10 juni 1649. 

Consent van hooge heemraden voor verschillende personen, om het veen uit de kadesloot achter Berkel op hun 

tiengaarden tot turf te doen bereiden, 4 mei 1651. 



   
 

 

5.32 Verklaring van de ambachtsbewaarders van Pijnakker, gegeven ten verzoeke van die van Berkel en den Zuidpolder 

van Delfgauw, dat het buitenwater, van de Pijnakkersche watermolens tot de Kromme heul, tot kosten van hun 

ambacht geschouwd werd, 22 februari 1656. 

 Afschrift. 

 

 

5.33 Notarieele verklaring wegens de uit order van den schout gepeilde diepte van de Landscheiding-sloot, over het 

ontgronden waarvan verschillende personen door de dijkgraaf en hoogheemraden van Schieland waren bekeurd, 

31 augustus 1674. 

 

 

5.34 Memorie van de kosten, gevallen op de inspectie bij dijkgraaf en hooge heemraden, van landen waarvoor consenten 

tot verslagturven werden verleend, 15 october 1675. 

 

 

5.35 Verzoekschrift van den baljuw en schout van Bleiswijk en molenmeesters van den Hoekeindschen polder aldaar aan 

dijkgraaf en hooge heemraden, om op de Landscheiding tusschen Bleiswijk en Berkel omtrent het land 

Spreeuwenbosch eenige rubben tot een overtocht te mogen leggen, met beschikking waarbij het in handen werd 

gesteld van de ambachtsbewaarders van Pijnakker en Berkel, van 1 october 1676. 

 Afschrift. 

Beschikking, waarbij het verzoek werd geconsenteerd, 5 november d.a.v. 

 Authentiek afschrift. 

 

 

5.36 Verklaring van de watermolenaars en twee andere inwoners van Berkel ter requisitie van schout en ambachts- 

bewaarders, dat de eersten niet boven het peil maalden, toen een bode van Delfland hen bekeurde, 7 november 

1693. 

 

 

5.37 Vergunning van dijkgraaf en hooge heemraden aan baljuw, ambachtsbewaarders en secretaris van Bleiswijk om 

water "van die van Zegwaard", dat zij wegens de doorbraak van verscheidene polders in Rijnland wouden 

overnemen op Delfland te exonereeren onder de directie van de ambachtsbewaarders van Berkel en Pijnakker,  

23 februari 1694. 

 

 

5.38 Extract-resolutie van de Staten van Holland, waarbij de Gecommitteerde raden gelast werden, te informeren of en 

hoe in de hoogheemraadschappen een order tot het betalen van een stuiver per roede van de uitgeveende landen of 

meer of minder tot verzekering van de verponding en andere gemeenelands-lasten, gesteld was en gepraktiseerd 

werd, 31 januari 1697, en kladden van een bericht daarover voor het ambacht Berkel. 

 

 

5.39 Vonnis van de hooge heemraden in een geding van de molenmeesters en achtemannen van de Hof van Delft of den 

Zuidpolder van Delfgauw en de geburen van den Overgauw, waarbij verklaard werd dat dezen het 4e part van de 

kosten van de nieuwe heul, in 1613 voor de Pijnakkersche molens gemaakt, zouden opbrengen elk naar zijn 

morgentalen, 15 februari 1616. 

 Afschrift van de 18e eeuw van een gewaarmerkt uittreksel van 23 december 1623 uit een register. 

 

 

5.40 Verdrag van twee partijen personen over de vaart in Romen volgens een contract van 2 december 1618,       7 

augustus 1622. 

 Afschrift van omstreeks 1700. 

 

 

5.41 Extract-resoluties van de Gecommitteerde raden, waarbij zij den ontvanger van het kantoor van de gemeene 

middelen te Delft gelastten, van den schout en het gerecht op schout en ambachtsbewaarders sommen die zij hadden 



 
 

 

verzameld ter zake van afgekochte en uitgeveende landen, op interessen aan te nemen, 18 februari 1713 en 7 

november 1720. 

 

 

5.42 Extract-resolutie van de Gecommitteerde raden, waarbij zij den ontvanger Van Teylingen gelastten, van den schout 

en ambachtsbewaarders een som die zij bijeenvergaderd hadden ter zake van afkooppenningen van uitgeveende 

landen, op interessen aan te nemen, 25 juli 1722. 

 

 

5.43 Ampliatie van een keur van dijkgraaf en hoogheemraden van 5 november 1722, volgens welke ampliatie o.a. de 

Ruivensche of Buttermolen en de Papsouwsche molen des nachts zouden dienen tot seinmolens voor de Berkelsche 

molens, 13 mei 1723. 

 Gedrukt in plano. 2 stuks. 

 

 

5.44 Extract-resoluties van de Gecommitteerde raden, waarbij zij den ontvanger-generaal gelastten, van schout, 

ambachtsbewaarders  en achtemannen en den molenmeester van over de Lede sommen gesproten uit waarborg en 

afkoop van geveende landen, op interessen aan te nemen, volgens de resolutie van H. E. Grootmogenden van 28 

januari 1723,  22 mei 1723 - 17 mei 1770. 

 

 

5.45 Verzoeken van inwoners aan schout, ambachtsbewaarders en den molenmeester, om het verlaat op de Zwetheul te 

sluiten, 30 en 31 juli 1742. 

Verzoekschrift als voren, om het maken van de Zwetheul tot het volgende jaar uit te stellen, 4 augustus 1742. 

 2 stuks. 

 

 

5.46 Verzoekschrift van Cornelis Verzijde, wonende in het Noordeinde, aan de burgemeesters en regeerders van de stad 

Delft, om hun brug door den Noordeindschen weg, genaamd de Stadsheul, die zij wouden doen toedammen, te 

mogen overnemen, en gunstige beschikking van 29 juli 1762. 

 Afschrift. 

 

 

5.47 Brieven van den schout en ambachtsbewaarders van Pijnakker aan schout en regenten of den secretaris van Berkel 

over liquidaties wegens de verponding van de kade vóór Berkel en de Pissenkade, en klad van een antwoord, 1765 

en 1771. 

 

 

5.48 Memories van de landen gelegen onder Pijnakker aan de Lede en den Zuidpolder van Hof van Delft, waarvan de 

geveende turf, door het polderverlaat van Berkel werd uitgevaren, en die werden ingestoken, 1777-1792. 

 

 

5.49 Octrooi van de Staten van Holland voor schout, ambachtsbewaarders en achtemannen van Hillegersberg en 

Rotterban tot droogmaking van zekere 110 morgen in den Bergerbroekpolder, extract uit de akte van openbare 

verkooping van de drooggemaakte landen en dijken, en een paar stukken betreffende het leggen van een duiker tot 

het ontlasten van het water van die 110 morgen, 1779-1788. 

 

 

 

UITGEGANE VERZOEKSCHRIFTEN (VERZAMELINGEN) 

 

 

5.50 Verzoekschriften aan schout en ambachtsbewaarders of schout, ambachtsbewaarders en achtemannen, tot het 

plaatsen van plantsoen, 1787. 

 

 



   
5.51 Memorie van ingelanden en geinteresseerden van de drooggemaakte Noord-, Zuid- en Westpolders aan maire en 

municipale raden, als vervangende schout, ambachtsbewaarders en leden van het gemeentebestuur, voor-alsnog de 

zaken van die polders beheerende, ten betooge dat de omslag te hoog was, en een memorie over de kas van 

waarborg- en afkooppenningen, den Ouden of Voorafschen polder concerneerende, 1813? 

 

 BAND 6 

 

6.1 Verzoekschriften van ambachtsbewaarders, ambachtsbewaarders en achtemannen, schout, ambachtsbewaarders en 

achtemannen, ambachtsbewaarders en achtemannen mitsgaders den gaarder van over de Lede, schout,  

ambachtsbewaarders en achtemannen, mitsgaders den gaarder of molenmeesters van over de Lede, en schout en 

ambachtsbewaarders, aan hoogheemraden of dijkgraaf en hoogheemraden, en daarop gegeven beschikkingen en 

consenten, 1597-1794. 

 

 

6.2 Verzoekschriften van ambachtsbewaarders en achtemannen, ambachtsbewaarders en achtemannen mitsgaders den 

gaarder van over de Lede, enz. aan dijkgraaf en hooge heemraden, daarop verleende beschikkingen en consenten, en 

andere stukken betreffende het beschouwen van de Landscheiding tusschen Delfland en Schieland achter Berkel of 

de Hoeven-Zijdwinde, het beweiden daarvan volgens het plakkaat van de Keizerlijke Majesteit  van 1 october 1530, 

enz., 1622-1783. 

 

 

6.3 Verzoekschriften van schout en ambachtsbewaarders of schout, ambachtsbewaarders en achtemannen aan de hooge 

heemraden of dijkgraaf en hooge heemraden, wegens de verhooging van de Oostkade, en een resolutie van de hooge 

heemraden daarop, na 1638 -1669. 

 

 

6.4 Ontwerpen van verzoekschriften van de schouten en gerechten van verscheiden veenambachten in Rijn-, Delf- en 

Schieland aan de Staten van Holland om vrijdom van de verpondingen van turfschuren en veenhuisjes, commissie 

van die schouten voor vier van hen onder wie die van Berkel, om die zaak te behandelen, extract-resolutie van de 

Staten, waarbij het verzoek werd toegestaan, en een waarbij de bedragen van de afschrijvingen voor ieder ambacht 

werden bepaald, enz. 1731-1739. 

 

 

 

 

 

UITGEGANE VERZOEKSCHRIFTEN (BIJZONDER) 

 

 

6.5 Klad van een verzoekschrift van de ingezetenen en ingeërfden van Rodenrijs en het meestendeel van de "eigens" in 

Berkel aan Heer Johan van Oldenbarnevelt, heer van Berkel-en-Rodenrijs, om vooreerst een nieuwen molen te 

mogen stellen en de oude molens te repareeren.  Begin van de 17e eeuw. 

 

 

6.6 Verzoekschrift van ambachtsbewaarders met advies van de achtemannen aan dijkgraaf en hooge heemraden om 

approbatie op een resolutie tot het verkleinen van de kulk en over het winnen van de verlaten, 29 september 1602. 

 Afschrift met consent en een aanteekening van J. van Oldenbarnevelt, als hebbende de ambachtsheer- 

 lijkheid, van 8 november d.a.v. 

 

6.7 Klad van een verzoekschrift van de ambachtsbewaarders en achtemans aan Johan van Oldenbarnevelt, als 

ambachtsheer, dat zij het schoutambt weer zouden mogen inhuren, en om den schout te continueeren, en reglement 

van zijn inkomsten (20 mei 1612). 

 Als voren. Afschrift van 20 januari 1664. 

 

 

6.8 Verzoekschrift van de ambachtsbewaarders van Berkel, Pijnakker, Nootdorp en het Hof van Delft aan de hooge 

heemraden, om aan schout en regenten van Zegwaard de behulpzame hand te bieden tegen "die van Schieland", die 



 
 

 

verstonden, dat tot voordeel van het gemeene Schieland behoorden ingebracht te worden de penningen welke 

eerstgenoemden aan "die van Zegwaard" hadden betaald als portie voor den aankoop van land, waaruit dezen de 

klei hadden gebaggerd tot verhooging en verzwaring van de Oostkade, 1640. 

 

 

6.9 Verzoekschriften van den schout, ambachtsbewaarders en achtemannen aan de hooge heemraden van Delfland en 

Schieland, om den overtoom en windaas op de Landscheiding achter het dorp te mogen opnemen en een nieuw 

windaas steken volgens de besteding van de fabrieken van de stad Rotterdam, 17e eeuw. 

 Akte van besteding van het repareeren van het windaas of den overtocht door fabriekmeesteren van die 

 stad, 20 november 1658. 

 

 

6.10 Consent van de hooge heemraden van Schieland voor de burgemeesteren van de stad Rotterdam, om den overtocht 

te doen opbreken en een nieuwen maken, 17 mei 1659. 

 Afschrift. 

 

 

6.11 Verzoekschrift van den schout en ambachtsbewaarders van Berkel, Pijnakker, Schieveen, Zestienhoven en 

Schiebroek aan de Gecommitteerde raden, om op denzelfden voet als die van Schieland in het stuk van de turfpacht 

gehandeld te worden, met beschikking van 31 januari 1668. 

 

 

6.12 Verzoekschrift van schout, ambachtsbewaarders en achtemannen, en den molenmeester over de Lede aan de Staten 

van Holland, om de ophaalbrug aan de Zwet ten kohiere van de verponding af te schrijven, 1789. 

 Afschrift. 

 

 

   BAND 7 

 

 

ANDERE UITGEGANE STUKKEN (VERZAMELINGEN) 

 

 

7.1 Autorisaties van den presideerenden ambachtsbewaarders, of schout en ambachtsbewaarders, voor een bode, om te 

panden, sommeeren enz. en akten van panding, sommatie enz. voor het morgen-, molen-, en sluisgeld, 

1713-1723. 

 Hierbij ontwerpen en afschriften. 

 

 

7.2 Lijsten van de uitgeveende landen voor: 

 1778, 2 stuks; 

 1778 en 1779, 2 stuks; 

 1780, 2 stuks; 

 1781 - 1791, van ieder jaar één; 

 1792 - 1793; 

 1794 - 1803, van ieder jaar één. 

 

 

ANDERE UITGEGANE STUKKEN (BIJZONDER) 

 

 

7.3 Verklaring van de ambachtsbewaarders en achtemannen van den omslag op iedere morgen in de Oude Lee voor de 

kosten van den nieuwen molen in Berkel en den koop van zes margen en veertig roeden land, 24 october 1618. 

 Twee gewaarmerkte gelijktijdige afschriften voor "die van de Oude Lee" als bruikers van eenige 

 huurlanden.  

 



   
 

7.4 Recommandaties van ambachtsbewaarders voor personen die van dijkgraaf en hooge heemraden consenten hadden 

begeerd om hun slagturf-akkeren in Berkel te maken op de smalte van 12 roedenvoeten, onaangemerkt de wijdte 

van de dobben, 9 october 1619 en 8 september 1640. 

 

 

7.5 Twee kladden van een remonstrantie van den schout aan den heer, hoe dat het ambacht sedert 1647 door enige 

laaglanders van Rodenrijs met verscheiden ongefondeerde questiën en processen bezwaard was geworden, 

10 februari 1652. 

 

 

7.6 Klad van een bericht van schout en ambachtsbewaarders aan dijkgraaf en hooge heemraden, op een request van de 

burgemeesters van de stad Delft, volgens appointement van 3 maart 1678, betreffende het opnemen van de cedels 

waaruit de rekeningen werden samengesteld, het maken van de omslag, en het doen van de rekening, z.d. 

 

 

7.7 Klad van een brief van den secretaris van de veenambachten Berkel, Akkkersdijk en Ruiven, 30 januari 1799. 

 

 

7.8 Publicatie van den schout, 16 april 1607.  Keuren en publicaties van schout en gezworens, schout, ambachts- 

bewaarders en achtemannen, en schout, ambachtsbewaarders mitsgaders den molenmeester van over de Lede, einde 

van de 16e eeuw - 17 october 1818. 

 

 

7.9 Publicatie van schout en kervers, januari 1715. 

 

 

 

OPGEMAAKTE EN GEMENGDE STUKKEN 

 

 

7.10 Akte van meting van de lengte van den ring van Berkel, door een gezworen landmeter, 2 october 1591. 

 Afschrift. 

Memorie van de lengte van kaden liggende in den ring van het ambacht en den polder, omstreeks 1700. 

 

 

7.11 Opgaaf van watermolens op de Rotte en de Schie, die, als het noodig was op den boezem maalden, 

29 november 1595. 

 

 

7.12 Specificaties van de watermolens op de Rotte, de Schie van Rotterdam tot Ouwerschie, en beneden Ouwerschie, 

omstreeks 1600. 

 

7.13 Verklaring van den secretaris, dat hij in de ambachtskist een boek had gevonden, waarin de besteding in 1490 door 

schout en ambachtsbewaarders van het malen van de vier Berkelsche watermolens stond, 20 juni 1600; 

en lijst van stukken in de ambachtskist van 1489-1591, waaruit bleek, dat over de 100 jaar vier watermolens 

waarmee het water in de Zwet gemalen werd, op den polder gestaan hadden, z.d. 

 

 

7.14 Memorie van de hoogte van palen op de Oostkade, 26 juli 1645. 

 

 

7.15 Akten van meting van veenlanden, 24 februari 1730 - 22 januari 1731. 

 

 

7.16 Lijst van de verveende landen aan den Leedweg en den Zuideindschen weg, en een paar afschriften van resoluties 

van dijkgraaf en hooge heemraden over die landen, 1802. 



 
 

 

 

7.17 Akte van visitatie op een missive van het Hof van Holland, door dijkgraaf en heemraden, van 48 morgen op den 

Hoeven-Zijdewind, binnen Zoetermeer, toebehoorende aan de vijf Oostambachten, en den daarop geleiden 

vingerling, 15 mei 1546. 

 Gelijktijdig afschrift van een afschrift van 22 november 1591. 

Verzoekschrift van de ambachtsbewaarders van de vijf Oostambachten van Delfland aan hooge en welgeboren 

heemraden, om hun landen tusschen den Zijdwind en den vingerling, binnen Zoetermeer, in pacht te mogen 

uitgeven, met beschikking van 14 juli 1570. 

 Gelijktijdig afschrift van een afschrift van 13 april 1592. 

Verkoopbiljet van dien vingerling, mei 1670. 

 

7.18 Verzoekschrift van ambachtsbewaarders aan burgemeesters en regeerders van de stad Rotterdam, om ordon- nantie 

van een som tot het nieuw opmaken van de Kerkheul, z.d. 

Ontvangstbewijs van ambachtsbewaarders voor burgemeesteren en regeerders voor 25 ponden grooten Vlaamsch 

tot het opmaken van die heul en voor het gebruik van de vaart volgens het akkoord, door eerstgenoemden met de 

buren van de Zuidzijde van de Kerkstraat op 22 mei 1606 gemaakt, 4 juni 1606. 

 Afschrift van den 7en d.a.v. 

Rekening van de 150 gulden, door de regeerders van de stad Rotterdam gegeven, 6 augustus 1606. 

En nog een paar stukken over die zaak, 1606 en 1608. 

 Zie ook nr. 19.11 en nr. 20.4 

 

 

7.19 Approbatie van de hooge heemraden van Delfland op een resolutie van schout en ambachtsbewaarders mitsgaders 

achtemannen en den gaarder van over de Lede, waarbij dezen een voorslag van burgemeesteren van Delft over het 

hebben van twee hoofdeneinden in de Westmeer van die stad hadden goedgevonden, 10 oktober 1668. 

 Afschrift en nog twee stukken over die zaak. 

 

7.20 Verzoekschrift van de inwoners en ingelanden in het ambacht van Bleiswijk en het Noordeinde van Berkel aan de 

burgemeesters en regeerders van Delft, om het windaas op de Hoog tusschen Berkel en Pijnakker te doen 

vernieuwen, exhibitum 17 maart 1712. 

 Afschrift. 

Bestek van het maken daarvan. 

 

 

7.21 Rekening en andere stukken van een transport van een partij veenland door schout en ambachtsbewaarders, als 

lasthebbers van Daam Cornelisz. Vlissingh, (1730-)1748. 

 

 

7.22 Brief van den gaarder der verpondingen van de heerlijkheid Akkersdijk en Vrouwenrecht aan den secretaris van 

Berkel tot geleide van een notitie van hetgeen schepenen van eerstgemelde heerlijkheid nog te innen hadden voor de 

verpondingen wegens een huis en een val- of ophaalbrug van den polder Berkel en Rodenrijs aan de Zwet, 20 mei 

1749. 

Klad van een brief van schout en regenten aan schepenen en gerecht van Akkersdijk en Vrouwenrecht over die zaak, 

13 januari 1750. 

 3 stuks. 

Verzoekschrift van schout, ambachtsbewaarders en achtemannen, mitsgaders den molenmeester van over de Lede 

aan de Gecommitteerde raden, om den aanslag van de brug te roieeren, met appointementen, 1751, en afwijzende 

beschikking, 9 april 1754. 

 Afschriften. 

Verzoekschrift van dezelfden aan de Staten van Holland van gelijke strekking, met appointement, 1754. 

 Afschrift. 

Afwijzende beschikking, 17 januari 1758 en afschrift. 

En eenige andere stukken over die zaak. 

 

 

 



   
 

STUKKEN BETREFFENDE AMBTEN 

 

 BAND 8 

 

8.1 Reglementen voor den ambachts- en polderssmid, begin van de 17e eeuw, 16 mei 1716 en 13 maart 1717;  

en timmerman, 11 maart 1724;  met twee ontwerpen van het eerste gedeelte. 

 

 

8.2 Borgtocht voor een molenmeester van over de Lede ten behoeve van den polder, 8 november 1722. 

 

 

8.3 Bestekken van bestedingen door fabriekmeesteren van Rotterdam, van het maken van een windaas in het dorp Den 

Berg, midden van de 17e eeuw. 

Akte van besteding aan den schout en den secretaris van de reparatie aan de Zijde, toekomende Rotterdam, 

16 januari 1658. 

 Afschrift. 

 

 

 

 

KEUREN EN ORDONNANTIES ENZ. 

 

 

8.4 Ordonnantie van de Staten van Holland, waarbij den regeerders ten plattelande werd gelast, hun rekeningen met 

open deuren en vensters te doen, 18 september 1600. 

 Gewaarmerkt afschrift van 1 juni 1679. 

 

 

8.5 Keuren en ordonnanties van Delfland, 16 maart 1582, en 5 en 6 april 1585. 

 Gewaarmerkt afschrift van 22 juli 1585. 

 

 

8.6 Akkoord tusschen den dijkgraaf en hooge heemraden over de pacht van het dijkgraafschap ingegaan 26 october 

1563,  11 december 1563. 

 Gewaarmerkt afschrift van 24 januari 1588. 

 

 

 

8.7 Resolutie van de ambachtsbewaarders van de vijf Oostambachten van Delfland, dat zij zich zouden begeven onder 

de resolutie van de negen verkoren hoofdingelanden, en zouden bevorderen, dat de zes punten van  

het jaar 1454 en het octrooi, bij de Westambachten geimpetreerd en onlangs bij de Staten geconfirmeerd, ook over 

de Oostambachten mochten uitgestrekt worden, welverstaande dat zij begeerden te blijven op zich zelf, 

11 januari 1590. 

 Notarieel afschrift, 1627. 

 

 

8.8 Consideraties over het slagturven binnen Berkel, 17e eeuw. 

 

 

8.9 Keuren en publicaties van dijkgraaf en hoogheemraden of de laatsten alleen op het malen op één peil, het vervoeren 

van veenaarde uit het ambacht, de schei- en heinslooten, het malen van de watermolens, enz., 

16 september 1641 - 12 mei 1817. 

 

 

8.10 Akkoord op de inning van de boeten, gevallen in het beschouwen van de dijken, gemaakt bij heemraden,  

19 augustus 1536, en een keur van de hooge heemraden over die boeten, 1440. 



 
 

 

 Gewaarmerkte afschriften van 25 januari 1588. 

 

 

8.11 Uitspraak van de hooge heemraden, dat zij wier land afgedolven was tot behoef van de Rodenrijsche kade, daarvoor 

100 Philippus Boergondsche schilden zouden hebben, en dat een iegelijk zijn kade bloot houden en maaien zou, 

zonder daarop beesten te laten gaan, 19 juli 1446. 

 Gewaarmerkt uittreksel uit een register van de heemraden, 16e eeuw. 

 

 

8.12 Uitspraak van den stedehouder en raad over geschillen tusschen de stad Delft en den dijkgraaf en hooge heemraden 

wegens de ambachtsbewaarders, de 2 penningen van de heemraden op den morgen, de acht sluizen, de ponden 

grooten die de heemraden plachten te nemen als zij tot iemands verzoek enige werken visiteerden, en de boete van 

drie ponden die niet meer dan 10 schellingen placht te wezen, 21 mei 1454. 

 Afschrift van een registratie in een register van de privilegiën enz. van de hooge heemraden, 

 22 mei 1613. 

 

 

8.13 Uittreksel uit een plakkaat van de hooge heemraden over het weiden op en delven bij de Landscheiding,  

16e eeuw, en afschrift. 

Keur van dezelfden over het delven bij de Landscheiding, het schieten van de Oude Lee, met bevel aan den schout 

die te schouwen, en het visschen daarin, 26 september 1522. 

 Afschrift van omstreeks 1600. 

 

 

8.14 Verzoekschrift van den schout en ambachtsbewaarders van Bleiswijk aan den dijkgraaf en hooge heemraden van 

Schieland, om de door hen op de Landscheiding of Zijdwind geleide kade te mogen gebruiken tot vulling van de 

slenken en dellen van die Landscheiding, 1579, met gunstige beschikking in Odulphusschouw 1579. 

 Gewaarmerkt gelijktijdig afschrift. 

 

 

8.15 Opgaaf van den ontvang van den heemraadsduit ten behoeve van de hooge heemraden en de grooten voor de boden 

in de ambachten van Delfland, gevallen half maart 1590 

 Gewaarmerkt extract uit een register van Delfland van 1 februari 1591. 

 

 

8.16 Uittreksel uit een afschrift zonder datum van een keur zonder datum van de negen verkoren hoofdingelanden van 

Delfland over het halen van aarde voor het onderhouden en maken van wegen en kaden, 7 januari 1596. 

 

8.17 Keur van de hooge heemraden op het malen van de watermolens op één peil, 30 november 1571. 

 Als voren. Notarieel afschrift van 1597. 

 Als voren. Gewaarmerkt afschrift van 9 december 1634. 

Renovatie van die keur, 9 december 1634, met begeleidend schrijven van 28 d.a.v. 

Klad van een verzoekschrift van de ambachtsbewaarders van de ambachten van Delfland aan den dijkgraaf en 

hooge heemraden, om hun keuren op het stuk van het peil van 1562, 1566, 30 november 1571 en de renovatie van 9 

december 1634 te amplieeren, z.d. 

Keur als boven, 7 december 1662. Gedrukt. 

Brief, afschriften van stukken van Delfland over het malen op één peil, 1652, en een memorie daarover, zonder 

datum. 

 

 

8.18 Approbatie van de Staten van Holland van een reglement van den dijkgraaf en hooge heemraden, mitsgaders de 

verkoren hoofdingelanden van Delfland, over het doen van de rekeningen door de ambachtsbewaarders, 

9 maart 1605. 

 Gewaarmerkt afschrift van 26 juli 1611 van een van 6 mei 1605. 

 

 



   
8.19 Keur van dijkgraaf en hoogheemraden over het ophoogen en maken van de wegen en kaden, den Hoeven-Zijdwind 

en de Landscheiding, 30 april 1622. 

 Afschrift van een afschrift, 7 november 1663. 

 

 

8.20 Keur van de hooge heemraden voor geburen en gelanden achter het Noordeinde, om een vaart te schieten van de 

Achterafsche kade tot achter Hazenheul, 26 augustus 1649. 

 Gelijktijdig afschrift. 

Verzoekschrift van inwoners en gelanden achter het Noordeinde, om voorzegde keur in het werk te stellen, 1674. 

Verzoekschrift van den schout, ambachtsbewaarders en het merendeel van de achtemannen, mitsgaders menig-

vuldige ingelanden volgens het vorenstaande verzoekschrift aan dijkgraaf en hooge heemraden van dezelfde 

strekking, met kantbeschikking van 6 december 1674, en kerkgebod, 28 d.a.v. 

 

 

8.21 Keur van de hooge heemraden, dat de boomen, die te hoog en te ver op den Leeweg waren geplant, zouden 

geweerd, en deze weg jaarlijks zou gezand en geschouwd worden, 17 juni 1651. 

Als voren, 2 afschriften, het ene met aankondiging, het andere met insinuatie van de besteedschouw,  

15 november 1651. 

Keur van de voornoemden, om de uitgetekende boomen te weren en de takken op te snoeien, 17 juni 1652. 

 

 

8.22 Keur van de hooge heemraden voor den schout, ambachtsbewaarders en regenten, over het opslooten,  

14 september 1655, en publicatie van 19 d.a.v. 

 Gewaarmerkt afschrift van 27 februari 1721. 

 

 

8.23 Keure en ordonnantie op het slagturven in den ambachte van Berkel, van dijkgraaf en hooge heemraden,  

2 juli 1693. 

 Gedrukt in plano. 

 

 

8.24 Approbatie van dijkgraaf en hoogheemraden van de keuren en ordonnanties op de beheering van de drooggemaakte 

landen binnen het ambacht Berkel en Rodenrijs en de hooge heerlijkheid Den Tempel, 

6 januari 1780,  met approbatie van den heer van 28 d.a.v. 

 

 

 

 

 

 

 

KAARTEN 

 

 BAND 9 

 

 

9.1 Kaart van den Berkelschen polder, bevattende den Ouden Ledeweg, de molens en de Westmeer, midden van de 19e 

eeuw. 

 

 

9.2 Kaart van den Berkelschen polder onder de gemeente Pijnakker in sectie B, overgenomen uit de kadastrale plans, 7 

maart 1853. 

 

 

9.3 Kaart van den Berkelschen polder onder de gemeente Pijnakker in sectie C, overgenomen uit de kadastrale plans, 28 

november 1853. 

 



 
 

 

 

9.4-10 Kaart van de gemeente Berkel, 3e en 9e blad, midden van de 19e eeuw. 

 

 

9.11 Kaart van de gemeente Berkel, sectie B, met aanduidingen van verveningen, opgemaakt door den landmeter  

1e klasse C.J. Elemans, 23 augustus 1856. 

 

 

 Kaarten van de gemeente Berkel, sectie C, als: 

 

9.12-15  -  2e en 4e blad. Voorafschen polder. 

 2 stellen, waarvan het tweede volgens de opmeting van den landmeter D.S. Waterman, midden van  de 

19e eeuw. 

 

9.16  -  van de drooggemaakte plas genaamd Noordeinde, opgemeten door den landmeter C.J. Elemans, 1850. 

 

 

9.17 Kaart van de gemeente (Den) Tempel opgemeten door den landmeter 1e klasse J. de Geus,  midden van de  

19e eeuw. 

 

 

9.18 Kaart van den drooggemaakte polder aan de Oude Lee, gemaakt door den landmeter A.W. van Gils, januari 1849. 

 

 

9.19 Kaart van het middelste drooggemaakte poldertje in het Zuideinde, midden van de 19e eeuw. 

 

 

9.20 Kaart van een stuk dijk met daaraan gelegen perceelen, na 1844. 

 

 

9.21 Kaart van gedeelten land in den Voorafschen polder, gemeten door den landmeter C.J. Elemans,  

10 april 1856. 

 

 

 

 

 

STUKKEN BETREFFENDE EIGENDOMMEN 

 

 

 BAND 10 

 

10. Register van:  

 verkoopingen, bestedingen, visitaties van de molens en schouwen van de schei- en hein-, en  

  voer- en tochtslooten: 5 april 1699 - 14 october 1712;  

 verkoopingen: 20 september 1744 - 1 december 1755;  

 verkoopingen en bestedingen: 20 maart 1712 - 30 juli 1716;  

 verkoopingen: 26 mei 1718 - 25 mei 1744;  

 schouwen van de voer- en tocht-, en schei- en heinslooten: 26 october 1712 - 14 november 1744. 

 

 

 

 

 

 BAND 11 



   
11.1 Bijlagen. 

 

 

11.2 Akten van openbare verkooping van veen, turf, riet en andere roerende goederen van den polder, 2 juni 1775 en 15 

september 1847 - 17 juni 1857. 

 

 

11.3 Overeenkomsten tusschen het polderbestuur en grondeigenaars over het afstaan van land, het graven van een duiker, 

het leveren van een uitpad, 18 maart 1848 - 17 april 1858 en z.d. 

 

 

11.4 Overeenkomsten en voorlopige overeenkomsten waarbij het polderbestuur land en water tegen ander land en water 

in ruiling nam, de meeste ten dienste van den te maken combinatieweg, 17 - 28 mei 1850 en 10 september 1856. 

 

 

11.5 Overeenkomsten waarbij het polderbestuur verkocht of afstond: 

 - hakhout, land en water in de Noordeindsche plas, 12 juli 1850; 

 - land in Rodenrijs binnen den kring van de geoktrojeerde droogmaking, 12 juli 1850 en 21 september 

   1850, afschrift; 

 - een gedeelte berm bij de kooi, 31 augustus 1850; 

 - land in het laatst drooggemaakte gedeelte van den polder, 12 juni 1852; 

 - nieuw drooggemaakten grond in het Noordeinde, 22 december 1854; 

 - land in het Oudeleedsche blok, 10 september 1856. 

 

 

11.6 Overeenkomst waarbij de administrateur der Domeinen in het 2e ressort de tienden van het vlas, hennip, kool- en 

raapzaad, aardappelen en aardperen en het lammertiend, hoofdzakelijk uit de gronden, drooggemaakt tengevolge 

van het octrooi van 8 december 1767, en bizonder van het Klein Negenhovensche, het Lee- en het Groote 

Negenhovensche blok, aan het polderbestuur verkocht, 2 juni 1831. 

 Afschrift. 

 

Hierbij bewijs van betaling van den laatsten termijn door schout en ambachtsbewaarders, 15 augustus 1844. 

 

Overeenkomst waarbij het polderbestuur die tienden verkocht aan verschillende personen, die ook de groote of 

korentienden van die blokken, met uitzondering van die van den Voorafschen polder, bij akte van 28 juni 1832 

hadden gekocht, 27 december 1832. 

 Afschrift. 

 

Gemelde akte van 28 juni 1832. 

 Afschrift. 

 

11.7 Akte van verhuring van land, dijken en water, en een akte van verkooping van gewas, waaronder afschriften, 10 

september 1774 - 7 februari 1857, en bijlagen. 

 

 

11.8 Concepten van akten van verhuring van land, dijken en water, en verkooping van afbraak, veen en hout voor den 

polder en droogmakerij, bekendmakingen en andere stukken daarover, 1771-1776. 

 

 

11.9 Akten van openbare verhuring van de Landscheiding tusschen Delfland en Schieland door schout, ambachts- 

bewaarders mitsgaders den molenmeester van over de Lede, alsmede schout, ambachtsbewaarders en schepenen van 

Schiebroek, 19 april 1776 - 8 maart 1778. 

 

 

11.10 Klad van een akte van verpachting door schout en ambachtsbewaarders van de vogelkooi van de Oostmeer,  

de collecte van den tol of gabel van het Meerhek, met de bewoning en het gebruik van het huis, erf en opstal en het 

daarbijbehoorende bocht onder Pijnakker, in den polder van Berkel en Rodenrijs, en de visscherij in de Oost- en 



 
 

 

Westmeer en de Meersloot, 1803. 

Akte van verpachting als voren en van de weiderij van de Klapwijksche kade en het rietgewas in de meren en de 

Meersloot, 1811. 

 

 

11.11 Akte van openbare verhuring van een partij weiland in de polder van Schieveen door schout en ambachtsbewaar-

ders, april 1814. 

 

11.12 Memorije waernae den schoudt ende ambachtsbewaarders den Hoffwech wel zouden willen uytgeven, 17e eeuw. 

 

 

11.13 Akte van indemniteit van koopers van land of water, die daarvan geen transport hadden kunnen bekomen en aan wie 

nu vanwege het ambacht en den polder zou worden getransporteerd, voor schout, ambachtsbewaarders en 

achtemannen, en den molenmeester van over de Lede, benevens schout en ambachtsbewaarders in het ambacht en 

den polder, 21 december 1722, en afschriften van stukken betreffende die zaak van 7 juli 1718. 

 

 

11.14 Opdrachtbrief van 3 mergen land in het Rodenrijs ten behoeve van den polder, 23 januari 1617. 

 Perkament met een snee voor de afgevallen strook. Gedeeltelijk vergaan. 

Kwijtschrift voor de kooppenningen, 24 januari 1617. 

 

 

11.15 Akte van verkoop door de bedijkers van den Zoetermeerschen polder aan den schout, ambachtsbewaarders en 

achtemans van een watermolen, 1 maart 1618. 

 Gewaarmerkt afschrift van dien dag. 

Gewijzigde akte als voren, 12 maart 1618. 

Bestek van het maken van achtkanten watermolens voor de droogmaking van de Zoetermeersche meer, te leveren 1 

mei 1615. 

 

 

11.16 Opdracht van het Plaskampgen in Zegwaard aan schout en ambachtsbewaarders, 20 juni 1644, en doorgestoken 

vorige opdracht, 27 april 1638. 

 Perkament, ieder met een strook waarvan het zegel is afgevallen. 

Volmacht voor eerstgemelde opdracht, 20 juni 1644. 

Huurcedel van twee partijen land of water in Zegwaard, toebehorende het ambacht, waaronder het Plaskampgen, 1 

juli 1658. 

Memorie van meting van die partijen, z.d. 

Verdrag waarbij schout, ambachtsbewaarders en achtemannen het Plaskampgen uitgavan om te veenen en 

slagturven, 23 april 1706. 

Andere stukken betreffende het Plaskampgen, 1687-1707. 

 

11.17 Transport van turfschuren ten behoeve van het ambacht of den polder tot securiteit van de betaling van afkoop- 

penningen, 21 mei 1721. 

 

 

11.18 Overeenkomst waarbij het polderbestuur en twee bewoners van Berkel aan mekaar gronden overdroegen,  

12 juli 1850. 

 

 

11.19 Overeenkomst waarbij de vertegenwoordigers van de Algemeene armen aan het polderbestuur onroerende goederen 

afstonden ter voldoening van een schulvordering van  4.000,-,  27 juni 1851. 

 

 

11.20 Schuldbekentenis ten behoeve van de polder, 9 mei 1759 en 2 augustus 1769, met aantekeningen van betaalde 

interesten en gedane aflossingen. 



   
 

 

11.21 Aantekening van kapitalen, ingeschreven op het Grootboek van de Nationale Schuld, ten name van den ambachte 

van Berkel en Rodenrijs, 1 juli 1815 - 12 augustus 1836. 

 

 

11.22 Huurovereenkomst tusschen den schout, ambachtsbewaarders en achtemannen van het jaar 1660 en Leendert 

Dirksz. en Jan Corsz., molenaars van hun watermolens, van den Hofweg, 20 november 1660. 

 

 

11.23 Huurovereenkomst tusschen den schout, en ambachtsbewaarders, achtemannen, en den gaarder van over de Lede en 

Job Adriaansz. Seldenthuys, van de gemeene kade tusschen Berkel en Pijnakker (de Pissenkade), 22 januari 1670. 

 Afschrift van 8 maart d.a.v. 

 

 

11.24 Akte van openbare verhuring van het waarnemen van de ophaalbrug genaamd de Zwetheul, 7 augustus 1773. 

 

 

11.25 Akte van openbare verpachting door schout en ambachtsbewaarders ten overstaan van schout en schepenen van 

Akkersdijk en Vrouwenrecht van een partij weiland in den polder van Schieveen, zijnde een gedeelte van den 

Hofweg, 22 april 1803. 

 Gewaarmerkt afschrift van een van 6 juni d.a.v. 

 

 

11.26 Overeenkomsten waarbij watermolenaars land, water en huis en erf kochten, 31 maart 1815 - 26 april 1836. 

 

 

 

 

 

 

HANDVESTEN 

 

 

11.27 Verzoekschrift van schout, ambachtsbewaarders en achtemannen aan den dijkgraaf en hooge heemraden, om 

kopieën uit hun registers, voorzoveel ze het ambacht betroffen, omdat omtrent een jaar vóór de troebelen dieven de 

ambachtskist in de kerk opengeslagen en de brieven daaruit genomen en gecasseerd of hier en daar geworpen 

hadden, met beschikking van 28 november 1585. 

 

11.28 Register, bevattende 25 stukken betreffende Berkel, van 1448 - 1563, zijnde uittreksels uit registers door den 

secretaris van het Hoogheemraadschap van Delfland op 22 november - 9 december 1585 gewaarmerkt, als: 

 

1. 2 october 1454 

 Uitspraak van het Hof van Holland in een geding tusschen de hooge welgeboren heemraden van 

 Delfland en de heemraden van Schieland, dat de keur en schouw van een verlaat in Schieveen in de 

 Zwet toebehoorden aan die van Delfland, en dat iedere partij in haar oude possessie van de 

 penninggelden van den morgen zou blijven. 

 

2. 19 januari 1528  (stilo curiae Hollandiae, volgens afschrift nr. 11.29) 

 Appointement van het Hof van Holland in een geding tusschen die van Berkel en "die van Bleiswijk" 

 over het delven omtrent het scheid tusschen Delf- en Schieland. 

 

3. z.d. 

 Extract uit een keur van dijkgraaf en heemraden over het slooten. 

 

4. 5 augustus 1462 

 Keur van de hooge welgeboren heemraden op het schieten van de sloot door de buren, elk nevens zijn 



 
 

 

 weg, van de Noordzijde van den Berkelschen weg, en op het schouwen daarvan door den schout en 

 gezworens. 

 

5. 11 october 1488 

 Consent van de hooge en welgeboren heemraden voor den schout en schepenen om de Zwet te 

 beschouwen.  

 

6. 16 ...  .... 

 Keur van de hooge welgeboren heemraden op het zetten van een watermolen in Berkel (lees: 

 waarschijnlijk Kethel-) ambacht en het schieten van een watering. 

 

7. 10 januari 1459 

 Uitspraak van de hooge welgeboren heemraden in geschillen van de Oostambachten over het houden  van 

de watering geheeten de Lede, lopende van den Overgauw tot de Heul in "de crom" van den weg,  en het 

onderhoud van de heul. 

 

8. 15 november 1448 

 Consent van de hooge welgeboren heemraden, dat "die van Noordel Berkel" een overtocht op de 

 Striklede mochten maken, en uitspraak dat degenen die den Delftschen weg plachten te houden van de 

 Schietkade tot de Stuggge-Zijdwind de putten en wagenslagen zouden vullen, dat "die van Noordel 

 Berkel" ook den overtocht, die bij Delft placht te liggen bij St. Catharinapoort en nu lag buiten de poort 

 bij "den crom" van den weg, waarin de heul lag, zouden overtrekken, en in de kosten bijdragen en dat, 

 die van Berkel, Schieveen en Akkersdijk, die binnen de Rodenrijsche kade en de Zijdwind gelegen 

 waren, die kade en Zijdwind zouden houden, en die van Pijnakker, den Hof van Delft en de Vriënban  de 

Noordkade. 

 

 

9. 22 juli 1484 

 Vonnis van de hooge welgeboren heemraden in een hofvaart van "die van Berkel", tegen "die van 

 Schieveen" over het maken en onderhouden van de kade en Landscheiding tusschen hen, en van de 

 Zwetkade. 

 

 

10. 14 juli 1488 

 Uitspraak van den hoogen welgeboren heemraad in een geschil tusschen "die van Schieveen" en "die  van 

Berkel" over de kosten van het maken van de Zwetkade. 

 

11. 24 januari 1493 "nae den beloep 's hoefs van Hollandt" (1494) 

 Uitspraak van de welgeboren heemraden in geschillen, die partijen aan hen gesubmitteerd hadden, 

 tusschen "die van Berkel" en "die van Pijnakker" over het varen van de eersten over de windazen in  de  

 watergang tusschen Delft en de watermolens van Pijnakker. 

 

12. 27 mei 1503 

 Ordonnantie van de hooge welgeboren heemraden in een geschil tusschen "die van Berkel" en schuit- 

 voerders, dat de eersten het verlaat te Berkel dichtmaken, en die er doorvoeren het een jaar lang 

 onderhouden zouden, en dat, als er schade door kwam, het verlaat uit de put zou wezen en te niet  

 gekeurd worden. 

 

13. 26 october 1525 

 Consent van de hooge heemraden voor twee buurluiden van Berkel, om een heul met een schotdam  in  

 den Berkelschen weg te maken. 

 

 

 

14. ..  ...  15.. 

 Uitspraak van de hooge heemraden in geschillen, die partijen aan hen gesubmitteerd hadden, tusschen 



   
 de ambachtsbewaarders, die zich tegen het steken van gemelde heul verzetten, en de twee voormelde 

 buurluiden, die zeiden, dat zij daarvoor te laat op waren, waarbij aan iedere partij het steken van een  heul  

 werd geconsenteerd. 

 

15. 1 october 1524 

 Uitspraak van den dijkgraaf en hooge heemraden in een zaak, die partijen aan hen "gebleven" hadden, 

 tusschen de ambachtsbewaarders van Berkel en Dirk Arijsz. te Pijnakker, over den eigendom en het 

 weiden van de kade op de Landscheiding tusschen Berkel en Akkersdijk bij zijn woning. 

 

16. 30 juni 1526 

 Afschrift van de uitspraak, waarvan een gewaarmerkt afschrift onder nr. 18.10 voorkomt. 

 

17. 7 juli 1526 

 Vonnis van de hooge hiemraden in een geding tusschen de buren van Schieveen en die van Berkel met 

 die van Akkersdijk, zoveel hun de zaak aanging, die door het bieden te wedde en te wederwedde aan  een  

 hofvaart geknocht waren, over het onderhoud van de Zwetkade aan de zuidzijde van de Zwet, bij welk  

 vonnis sententies van de hooge heemraden van 29 september 1486 en 1484 en een verklaring van 

 1488 goed en van waarde gehouden en de buren van Schieveen in de hofvaart gecondemneerd werden. 

 

18. 4 mei 1527 

 Vonnis van den dijkgraaf en hooge hiemraden, tot wie de ambachtsbewaarders van Pijnakker en die  van  

 Berkel aan een hofvaart gegaan waren, waarbij dezen gecondemneerd werden, aan de eersten den  20en  

 penning in de kosten van hun sluizen te betalen. 

 

19. 13 april 1556 "nae Paesschen" 

 Akkoord tusschen den schout en een ambachtsbewaarder van Berkel en een ambachtsbewaarder en een 

 buurman van Schieveen, dat de eersten drie gaten in de Schieveensche kade zouden mogen doen  

 delven, en consent daartoe van den dijkgraaf en hooge heemraden. 

 

20. 20 september 1559 

 Consent van de hooge heemraden voor twee buurluiden te Berkel, om een zijl met een schotdeur in  de  

 Berkelschen weg te leggen. 

 

21. 10 october 1560 

 Consent van de hooge heemraden voor de ambachtsbewaarders van de vijf Oostambachten van 

 Delfland, om het land buiten hun vingerling over de Hoeven-Zijdewind, in Zoetermeer in huur uit te 

 geven, om toe te maken zonder dat land te verdelven of verslagturven. 

 

 

22. 2 mei 1562 

 Keur van de hooge heemraden in de geschillen tusschen de ambachtsbewaarders van Berkel en de 

 molenmeesters van den Zuidpolder van Delfgauw, dat dezen de kade tusschen de polders, op de 

 Zuidzijde van den Leeweg, zouden doen maken en onderhouden, en dat de kade zou geschouwd worden 

 door degenen die dat van ouds gehouden waren te doen. 

 

23. 30 october 1562 

 Vonnis van de hooge heemraden in een geding tusschen de ambachtsbewaarder van Pijnakker en die  van  

 Berkel, dat dezen overeenkomstig de sententie van de heemraden van 13 juni 1520 de helft van de  

 Pijnakkersche helft van de onkosten van het vernieuwen van de heul vóór de Pijnakkersche molens 

 zouden betalen. 

 

24. 8 mei 1563 

 Verbod van de hooge heemraden om de zijdeslooten tusschen de vruchtbare landen te baggeren, te 

 slagturven of wijder te maken. 

 

25. 19 juni 1563 

 Keur van de hooge heemraden op een verzoek van de molenmeesters van Delfgauw, dat de kade op  de  



 
 

 

 Zuidzijde van den Leeweg onderhouden en geschouwd zou worden volgens de keur van 2 mei 1562,  en 

over het hoogen van dien weg door de gehoefslaagden. 

 

 

 

11.29 Uittreksels uit de registers van Delfland, ook voorkomende in vorenstaand register onder nrs. 

 2. 22 januari 1714, gewaarmerkt; 

 9. 10 januari 1584, gewaarmerkt;  

 12. 12 gelijktijdig, perkament; 

 22. omstreeks 1675. 

 

 

11.30 Afschriften van de stukken, voorkomende in vorenstaand register onder nrs: 

 8. 14 november 1601, gewaarmerkt; 

 9. 2 januari 1675, gewaarmerkt; 

 18. 17e eeuw; 

 23. 23 december 1663, gewaarmerkt. 

 

 

11.31 Vidimus van deken en kapittel van St. Pancraskerk te Leiden van 2 januari 1440 van een handvest van gemeene 

heemraden, dat "die van Berkel" de Zudwijn zouden houden 24 gaarden breed, 6 roeden ongegrippeld en  

2 roeden ongeteeld, 19 augustus 1381. 

 Afschrift omstreeks 1600. 

 

 

11.32 Uitspraak van de hooge welgeboren heemraden van Delfland, dat de polders van Berkel, Pijnakker, Vrijenban en 

Delfgauw samen de onkosten van de heulen te Delfgauw en in de Kerklaan zouden betalen, 27 october 1457.  

 Uittreksel van de 18e eeuw uit een register van Delfland. 

 

 

11.33 a.  Consent van den hoogen welgeboren heemraad tot scheiding van "die van Berkel en van Akkersdijk", zoodat       

elke partij zich voortaan met haar eigen watermolen zou behelpen, 30 september 1471. 

 Perkament, afschrift van een afschrift uit een register. 

b.  Als voren. 

 Gelijktijdig afschrift van een gewaarmerkt tweede afschrift van 12 april 1550. 

 

 

 

 

11.34 Bevel van Margriete, aartshertogin van Oostenrijk, aan den dijkgraaf en heemraden, om de ingezetenen van de vijf 

Oostsluizen van Delfland niet te tracteeren naar uitwijzen van het vonnis van hertog Philips van Boergondië van 

1453 en de declaratie van den heer Van Lannoy, te voren stadhouder van Holland, 19 maart 1522. 

 Gewaarmerkt uittreksel uit een register van Delfland, 2 januari 1592. 

 

 

11.35 Verdrag van de ingelanden van de LXIIII hoven, te Overschie op de "croochreekenynge" vergaderd, om tegen "die 

van Schiebroek" te procederen wegens het onttrekken van 24 morgen, en om iemand tot de regeering van de LXIIII 

hoven te committeeren, het eerste jaar uit Schieveen, het tweede uit den Oudendijk, het derde uit Schieveen en het 

vierde uit Zestienhoven, 22 september 1582. 

 Afschrift van een afschrift van 30 april 1589, 3 september 1591. 

 

 

11.36 Condemnatie van dijkgraaf en hooge heemraden van Schieland in een middel van akkoord tusschen een 

ambachtsbewaarder van Zestienhoven en anderen, over het ontvangen van de penningen van de landen, toekomende 

den 64 hoeven, 17 juni 1589. 

 Gewaarmerkt uittreksel uit een register van Schieland, 10 juni 1591. 



   
 

 

11.37 Attestatie van verschillende personen ten verzoeke van Simon Fransz., dat alle inwoners in de Zijp en Neul mochten 

visschen, 9 februari 1591. 

 Gewaarmerkt afschrift van 26 september 1612. 

 

 

11.38 Prolongatie van het flodderen voor 3 jaren van de hooge heemraden voor de ambachtsbewaarders van de 

Oostambachten, zonder dat de akkers onder kot getrokken mochten worden, 4 october 1612. 

 Notarieel afschrift van 9 november 1612. 

 

 

11.39 Akte van non-prejudicie voor schout en ambachtsbewaarders wegens het met hun consent steken van een hoofd aan 

poldersland, 3 augustus 1664. 

 

 

 

 

 

STUKKEN BETREFFENDE SCHOUWEN 

 

 BAND 12 

 

 

12. Schouwboek van de hooge en lage wegen, gieters enz., 31 mei 1713 - 16 januari 1722. 

Aan de ommezij: 

Memoriaal van de ontvangen lastpenningen, 10 augustus 1712 - 5 october 1720. 

 

 

 BAND 13-15 

 

Schouwboeken van: 

 

   de wateringen en schouwbare vaarten      de hoge en lage wegen, gieters enz. 

 

13.      9 september 1718 -   26 juni 1733             1 mei 1722 -   3 juli 1733 

14.    12 september 1733 -    2 juli  1745         7 augustus 1733 -   2 juli 1745 

15.    10 september 1745 -  24 sept. 1762         6 augustus  1745 -   9 nov. 1762 

        

 

 BAND 16 

 

16. Schouwboek van de wegen, 12 augustus 1678 - 27 november 1711,  en de wateringen, 9 september 1678 -  

4 juli 1718. 

 

 BAND 17 

17.1 Bijlagen. 

 

 

17.2 Peiling van de binnenslooten aan de landscheiding, aan de Berkelsche zijde, 21 december 1626. 

 

 

17.3 Memorie van de banwerken in de brandschouwerij vóór 1801 en omstreeks dien tijd; 1820. 

 

 

 

 



 
 

 

 BAND 18 

 

 

RECHTSGEDINGEN, VOOR HET HOF VAN HOLLAND GEVOERD  

 

 

18.1 Sententie van het Hof in het geding tusschen den abt met zijn convent van het godshuis te Egmond, eischer, en de 

buren van Berkel, verweerders, waarbij het voor recht wees, dat de abt met zijn convent, die reeds den  

20en december 1466 (deze datum is niet meer te lezen) een sententie gekregen had, den 22en turf die te Berkel 

gedolven werd zou ontvangen, 14 juli 1470. 

 Perkament; beschadigd. 

 

 

18.2 Bevel van stadhouder en raden aan een exploitier, om ambachtsbewaarders en regeerders te gebieden, om aan den 

ambachtsbewaarder van Schieveen een verklaring te leveren van de werken die gedragen werden door de vijf 

sluizen van de Oostambachten, waaronder de Berkelsche sluis, in last waarvan "die van Berkel" voor drie en "die 

van Schieveen" voor twee delen stonden, 23 november 1552, met beteekening, 3 januari 1552. 

 

18.3 Stukken van een geding vóór het Hof gevoerd in appèl van een vonnis van dijkgraaf en hooge heemraden tusschen 

de ambachtsbewaarders, impetranten, en "die van Pijnakker", gedaagden, over het openen van de kade tusschen 

Berkel en Pijnakker door de impetranten, 1574. 

 

 

18.4 Stukken van een geschil en daarop gevoerd geding tusschen Leendert Jacobsz. de Vries, impetrant die het maken 

van een nieuwen achtkanten watermolen had aangenomen, en schout, ambachtsbewaarders en achtemannen, en den 

gaarder van over de Lede, over de betaling, waarbij de akte van besteding met willige condemnatie, 1662 en 1663. 

 

 

18.5 Advies vann het Hof in een geding van den oudste van het college van achtemannen, als daarbij geautoriseerd, 

impetrant van maintenue, tegen schout en ambachtsbewaarders, gedaagden, waarbij de recredentie bij provisie werd 

geadjudiceerd, 18 november 1709. 

 

 

18.6 Verzoekschrift van veenluiden, turfschippers en inwoners aan het Hof om mandement van appèl van een keur op de 

doorvaart van de brug aan de Zwet, met appointement 15 januari 1744, en beteekening van 17 d.a.v. 

 Gewaarmerkt afschrift. 

 

 

18.7 Dictum van het Hof tusschen den ambachtsheer voor zich en tot voorstand van het recht van schout, 

ambachtsbewaarders en achtemannen en den molenmeester van over de Lede, impetrant van mandement van 

reformatie, en Andries Kaaskoper en Lijsbeth Pieters Klock, weduwe van Jan Pietersz. van Leeuwen, gedaagden, 

waarbij een appointement van hoogheemraden tot interdictie van een besteding op een bekeuring door schout, 

ambachtsbewaarders en achtemannen werd teniet gedaan, en stukken over die zaak, 1760 en 1761. 

 

 

18.8 Consent van het Hof voor schout en ambachtsbewaarders, als bij het college van schout, ambachtsbewaarders en 

achtemannen en den molenmeester van over de Lede gequalificeerd, om gearresteerde veldvruchten te doen maaien 

en inzamelen, 16 juli 1779. 

 

 

 

 

 

RECHTSGEDINGEN VOOR DE HOOGE (WELGEBOREN) HEEM- OF HIEMRADEN  

                     MET OF ZONDER DEN DIJKGRAAF GEVOERD 

 



   
 

18.9 Uitspraak van de hooge welgeboren hiemraden, aan wie partijen de zaak gelaten hadden, in een geschil tusschen de 

ambachtsbewaarders en molenmeesters van Berkel en Pijnakker en de ingelanden van den polder van den Grooten 

Hof van Delft en die van den Noordpolder van den Hof van Delft, dat de laatsten aan de eersten onderscheidenlijk 

10 pond Hollandsch zouden geven, omdat het water van die polders in Berkel en Pijnakker geloopen was, 30 

(maart?) 1480. 

 Perkament. Afschrift van de 16e eeuw. 

 

 

18.10 Provisioneele uitspraak van dijkgraaf en hooge hiemraden in geschillen tusschen de buren van Schieveen en die van 

Berkel en Akkersdijk over de Westkade en de waterscheiding daar, 30 juni 1526. 

 

 

18.11 Vidimus van de hooge heemraden van 26 juli 1526 van een sententie van hun voorzaten dat "die van Schieveen" 

hun kade zouden maken zoodat "die van Berkel" geen schade daarbij hadden, Sinte Simon- en Judenavond 1477. 

 Gelijktijdig afschrift. 

 

 

18.12 Uitspraak van de hooge heemraden voor de ambachtsbewaarders, dat zij een nieuwe heul in de Zwet mochten 

steken, en dat tegen de oppositie van de ambachtsbewaarders van Akkersdijk en van Schieveen, 5 december 1538. 

 Perkament; gewaarmerkt gelijktijdig uittreksel uit een register van Delfland. 

 

 

18.13 Sententie arbitraal van de hooge heemraden in geschillen tusschen Arend Klaasz., eischer, en de ambachtsbe-

waarders van Berkel en Pijnakker, gedaagden, over het loozen met Pijnakker van het water van den eerste, die door 

de nieuwe kade tusschen Berkel en Pijnakker van Berkel gekaad was, 26 mei 1553. 

 Gelijktijdig afschrift. 

 

 

18.14 Keur van de hooge heemraden op de kade tusschen Berkel en Schieveen, 20 juni 1556. 

 Perkament. 

 

18.15 Exceptie aan de hoogheemraden overgegeven vanwege Simon Vrankenszoon en andere geburen van Berkel, 

gedaagden, en de ambachtsbewaarders en den ambachtsheer, gevoegden, tegen den dijkgraaf, eischer, betreffende 

de berechting van bekeuringen wegens wateringen, (tusschen 1559 en 1563). 

 Klad. 

Memorie betreffende het recht van den schout, schepenen en gerecht op die berechting, z.d. 

 

18.16 Keur van de hooge heemraden op de differenten van de ambachtsbewaarders en gemeene buren, klagers, en de 

molenmeesters en gemeene buren van Delfgauw, dat dezen het water hetwelk de eersten van hen ontvangen 

mochten hebben, door twee gaten in de kade zouden helpen malen en dat zij de kade zouden verzwaren,  

28 maart 1565. 

 

 

18.17 Akkoord door tusschenspreken van een hoogen heemraad gemaakt tusschen schout, gerecht en ambachtsbewaarders 

en Willem Simonsz. op 't Woud, over het steken van een hoofdeinde omtrent de Berkelsche molens, 

21 juni 1580. 

 

 

18.18 Rekening en kwijtschrift van den secretaris van de hooge heemraden voor de ambachtsbewaarders, wegens den 

rechtdag in de zaak tusschen de ambachtsbewaarders van Schieveen, eischers, en hen verweerders, over de 

penningen gekomen van de verkochte landen in Zoetermeer, 1589. 

 

 

18.19 Cedel van oppositie van hooge heemraden voor de ambachtsbewaarders en geburen van Schieveen, om twee 

molentochten en een treksloot langs de Landscheiding te mogen maken, afgelezen o.a. te Berkel, 29 april 1589. 

 Afschrift. 



 
 

 

 

 

18.20 Sententie van hooge heemraden in een geschil tusschen het meerendeel van de buren en ingelanden, supplianten, en 

andere buren en ingelanden, opposanten, waarbij geordonneerd werd, dat twee van de molens zouden worden 

vernieuwd en middelertijd de trapmolens zouden blijven staan, 13 mei 1589. 

 

 

18.21 Keur van de hooge heemraden in een geschil tusschen de ambachtsbewaarders en achtemans, impetranten van 

besloten missive, en "die van den Zuidpolder van Delfgauw", dat dezen den Leedweg, wezende de waterkering 

tusschen dien polder en den Berkelschen polder, zouden maken, 4 januari 1596, en akten van schouw van dien weg, 

door den dijkgraaf en hooge heemraden, 1596 en 1597. 

 Als voren; gewaarmerkte afschriften van 18 october 1721. 

 

18.22 Memorie voor "die van Berkel" aan de hooge hiemraden overgegeven in hun geschil met de ambachtsbewaarders 

van Pijnakker over het verstand van het vonnis vermeld onder nr. 11.28 sub 23, 16e eeuw. 

 

 

18.23 Stuk van een geding tusschen een ambachtsbewaarder en het meerendeel van de achtemannen, representeerende het 

corpus van het ambacht, en een anderen ambachtsbewaarder als zich gevoegd hebbende met een achteman bij 

eenige geburen, als requiranten, om hand- of treedmolens te mogen gebruiken, 1603. 

 

 

18.24 Keur van de hooge welgeboren heemraden, dat het van nieuws maken en onderhouden van de heul in Hof van Delft 

bij de vier molens van Pijnakker betaald zou worden voor de helft door "die van Pijnakker" (aan wien hun actie 

tegen degenen die achter hen gelegen waren, gereserveerd werd) voor een vierendeel door den Hof van Delft en 

voor een vierendeel door de buren van Overgauw, 30 mei 1519. 

 Perkament; gewaarmerkt afschrift van 14 januari 1605. 

 

18.25 Stukken van een geding tusschen een ambachtsbewaarder en achtemans voor zich en vanwege het meerendeel van 

de ingelanden, eischers, en verschillende personen, verweerders, over het gebruik van hand- of trapmolens, en van 

daaropgevolgde pogingen tot schikking, 1612 en 1613. 

 

18.26 Besluit van de ambachtsbewaarders en buren van Schieveen, om het Gaagwater te laten opmaken, 8 januari 1611.  

Vonnis van den dijkgraaf en hooge heemraden in een geding van de ingezetenen van den polder van Schieveen, 

requiranten, tegen den schout, ambachtsbewaarders en achtemans van Berkel, gerequireerden, waarbij aan de 

eersten hun verzoek werd geconsenteerd, dat van "die van Berkel" zou worden geordonneerd, dat zij den Hofweg 

nevens de Gaag zouden opmaken en doorschieten, 15 juni 1612. 

Vonnis van dezelfden in een geding van Matthijs Jansz. Veen (lees: Been; zie onder nr. 5.11) en anderen, 

insinuanten, tegen Harmen Michielsz., ambachtsbewaarder van Schieveen, geinsinueerde, waarbij aan de eersten 

werd geakkordeerd hun verzoek om kopie van de rekening van den polder van Schieveen, en ontzegd hun verzoek 

waarbij zij opposeerden tegen het opmaken van de Gaag, 10 april 1613. 

 Afschriften in één stuk. 

Dingtaal van de zaak, waarin het voorlaatste vonnis werd gewezen, 6 april 1612. 

 

 

18.27 Dingtalen en andere stukken van een geschil tusschen een ambachtsbewaarder en achtemannen in Berkel, eischers, 

later genoemd die van het Noordeinde, hooge landers, impetranten van interdictie poenaal, en de gebruikers van 

hand- of trapmolens, verweerders, later een ambachtsbewaarder van Berkel en achtemannen in Rodenrijs, 

opposanten, over het gebruik van die molens, 1619-1623, en verdrag door tusschenspreken van commissarissen van 

hooge heemraden gemaakt volgens welk het water gestadig op 8 duim beneden het zomer- peil gehouden zou 

worden, 2 mei 1623. 

 

18.28 Cedel van oppositie van dijkgraaf en hooge heemraden voor ingelanden van den polder van Schieveen, tot het 

maken van verlaten, 7 juni 1619, 

 Authentiek afschrift. 

 



   
18.29 Vonnis van de hooge heemraden in een geding van de ambachtsbewaarders, kroosheemraden en geburen van 

Schieveen, requiranten, tegen de ambachtsbewaarders met de achtemannen van Berkel, gerequireerden, waarbij de 

wijdte van de Gaag, de watering dwars door den polder van Schieveen van Doenskade af noordwaarts tot de 

Berkelsche Zwetkade en de wegsloot, en van de heulen en hoofdeinden in die drie wateringen werd gekeurd, en de 

gerequireerden werden gecondemneerd, zich in regard van hun strekweer den Hofweg te gedragen als andere 

ingelanden van Schieveen, 9 october 1628, en stukken van dat geding, 1628, waaronder een keur van de hooge 

heemraden op verzoek van de ambachtsbewaarders van Schieveen, over het maken en schouwen van een watergang, 

4 september 1460. 

 Afschrift. 

Rekening en liquidatie van de sluiskosten van den polder Schieveen over 1627, afschrift van 1628, waarschijnlijk in 

dit proces gediend hebbende. 

Verzoekschrift van de ambachtsbewaarders en achtemannen aan de verkoren hoofdingelanden van Delfland om 

consent tot het vervolgen van het appèl tegen gemeld vonnis, 1628. 

 

 

18.30 Verzoekschrift van ambachtsbewaarders en achtemannen aan den Hoogen Raad om mandement in cas d'appèl van 

een appointement van het Hof, waarbij verklaard was, dat er geen provisie viel van een vonnis van hoogheemraden 

in een proces tusschen eerstgenoemden en den ambachtsbewaarder en buren van Schieveen over het brengen van 

onkosten van werken die de laatsten wilden maken, tot laste van de supplianten, met kant- beschikking van 10 

november 1629. 

 

 

18.31 Verzoekschrift van de ingelanden van de Lede aan de hoogheemraden, dat op het visiteeren en het besteden van het 

bemalen van de molens geen kosten tot hun last gebracht en des schouts daggelden en teerkosten afgeschaft zouden 

worden, tenware zijn presentie noodwendig was, met beschiking waarbij het in handen van de regenten en schout 

werd gesteld, van 19 december 1647. Afschrift. 

Last van de hooge heemraden aan laatstgenoemden, om alsnog te rescribeeren, 30 april 1648. 

 Gewaarmerkt afschrift. 

Rescriptie daarop, z.d.  

 

18.32 Resolutie van de hooge heemraden om voor het ambacht te intervenieeren in het proces dat de meeste gelanden in 

het Noordeinde, met hun landen aan de Landscheiding gelegen, tegen het ambacht gemoveerd hadden, over het 

recht tot den eigendom en beweiding van de Landscheiding, 7 april 1655. 

 En drie afschriften. 

Twee verklaringen van 11 februari 1645, gegeven ten verzoeke van schout en ambachtsbewaarders, en memories 

z.d. over dat geding. 

Aanzegging vanwege Pieter Jan - Ary Klaasz. aan andere gelanden aan de Landscheiding tusschen de Rukkeveen en 

den Driesprong, dat hij desisteerde van voormeld geding, 2 maart 1646, en afschrift. 

Akte waarbij hij zijn gerechtigheid aan het ambacht overgaf, 13 mei 1646, en afschrift. 

Klad van een brief van den secretaris aan een Erntfesten heer, over voormeld geding, 5 juli 1651. 

 

 

18.33 Autorisatie op een verzoek van de ambachtsbewaarders door hooge heemraden verleend op een bode, om de 

ambachtsbewaarders van Schieveen en het Hof van Delft te belasten de lage plaatsen van de kaden tusschen die 

plaatsen en Berkel te verhoogen, 3 november 1650, en insinuatie, 6 d.a.v. 

 

 

18.34 Vonnis van de hooge heemraden in een geding van eenige vaste lage ingelanden van Rodenrijs, requiranten, tegen 

de ambachtsbewaarders, gerequireerden, waarbij zij verklaarden dat de requiranten in de bediening van het ambacht 

jaarlijks zouden gebruikt worden, 6 october 1650. 

 Gewaarmerkt afschrift van 15 januari 1660 en stukken van dat geding, 1649 en 1650. 

Stukken van latere geschillen over die zaak, 1651 en 1653. 

 

 

18.35 Ontwerp van een bericht van den schout aan de hoogheemraden op de redenen van oppositie van de ambachts- 

bewaarders of molenmeesters en eenige achtemannen mitsgaders den gaarder van over de Lee, van 1651, tegen het 

request bij den schout, ambachtsbewaarders en achtemannen, mitsgaders den gaarder van over de Lee, met advies 



 
 

 

van den heer overgeleverd, over het verlagen van het peil enz. 

 

18.36 Kladden van een antwoord van "die van Berkel" op een verzoekschrift van de ingelanden van de dwarswatering in 

Pijnakker tegen een keur van de hooge heemraden over het diepen van die watering, en andere stukken over dat 

geschil, 1655. 

Verzoekschrift van den schout en ambachtsbewaarders aan de hooge heemraden, om een gelande van die watering, 

die niet wou dat er gebaggerd werd, voor hun college te doen compareeren, 17e eeuw. 

 

18.37 Sententie van het heemraadschap van Delfland in een geding van de ambachtsbewaarders en geburen van Schie- 

veen, requiranten, tegen den schout, ambachtsbewaarders en achtemannen van Berkel, gerequireerden, waar- 

bij verklaard werd, dat de requiranten jaarlijks in het betalen van het derde part van den 20en penning van de 

sluiskosten van Pijnakker en Vrijenban zouden continueeren onder afhouding van hetgeen de rietschuttingen 

en helmplantingen daarin bedroegen, 6 october 1655, en stukken van dat geding, 1655. 

 

18.38 Last van de hooge heemraden voor de regenten van de Noord- en Zuidpolder, Delfgauw, Pijnakker en Berkel, om 

de keur van het diepen van de Kromme Watering te voldoen, 2 december 1655. 

 Gewaarmerkt afschrift voor de regenten van Berkel. 

 

18.39 Keur van de hooge heemraden op het ontblooten van de Schieveensche kade, binnen 70 roeden van de Berkelsche 

molens, van boomen en stoven, en het knotten van de boomen buiten 70 roeden, 3 juni 1655. 

 

Als voren met insinuatie aan den ambachtsbewaarder van Schieveen, 9 maart 1656, en een voorafgegaan antidotaal 

verzoekschrift van de ambachtsbewaarders en geburen in Schieveen. 

 

18.40  a. Twee verschillende kladden van een verzoekschrift van schout, ambachtsbewaarders en regenten van Berkel     en 

den molenmeester van den Zuidpolder aan hooge heemraden, om bevrijd te blijven van de keur van  2     november 

1656, volgens welke zij moesten contribueeren aan kosten over het schouwen van de Kromme       Watering  

(1656). 

b. Uittreksel uit het register vermeld onder 11.28 sub 7,  3 december 1656. 

 

18.41 Provisioneele order van de hooge heemraden over het diephouden van de Kromme Watering, gegeven in een 

geschil tusschen de ambachtsbewaarders en achtemannen van Berkel, den molenmeester en regenten van den 

Zuidpolder van Delfgauw, den molenmeester, regenten en verscheiden ingelanden van den Noordpolder van 

Delfgauw, verscheiden eigenaren en bruikers van de Kooltuinen aan de Kromme Watering en de ambachtsbe-

waarders en achtemannen van Pijnakker, 3 april 1657. 

 

18.42 Uitspraak van de welgeboren hiemraden in een geschil van "die van Pijnakker" en "die van Berkel", dat deze over 

de windazen in de watergang tusschen Delft en de Pijnakkersche watermolens zouden mogen varen tegen betaling 

in de kosten van het schieten van die watergang,  24 januari 1493,  "na den beloep 's hoefs van Hollant". 

 Gewaarmerkt afschrift van 9 september 1660 van een uittreksel uit een register. 

 

18.43 Verzoekschrift van schout, ambachtsbewaarders en achtemannen, mitsgaders den gaarder van over de Lee aan de 

hooge heemraden om met den Noordmolen tweehoog te mogen malen  (1661). 

Stukken van gedingen tusschen: 

 de ambachtsbewaarders van de acht Westsluizen van Delfland, 

 schout, schepenen en ambachtsbewaarders van de Ketel, 

 schout, ambachtsbewaarders en achtemannen van Vrijenban, mitsgaders schout, ambachtsbewaarders     en 

gerecht van Hof van Delft en van Pijnakker, en 

 burgemeester en regeerders van Delft, opposanten, 

  en:  schout, ambachtsbewaarders en achtemannen, mitsgaders den gaarder van over de Lee, impetranten     

van kerkgebod en geopposeerden, 

en andere stukken betreffende die zaak, 1661 en 1662. 

 

 

18.44 Willige condemnatie van de hooge heemraden op een verdrag tusschen regenten van het weeshuis en het oude 

mannen- en vrouwenhuis binnen Delft, requiranten, en schout, ambachtsbewaarders en achtemannen en den 



   
molenmeester van over de Lede, gerequireerden, over de beschouwing van een sloot, 13 november 1661. 

 Gewaarmerkt afschrift, 1662. 

 

 

18.45 Appointement van hooge heemraden op een request van schout en secretaris waarbij zij de ambachtsbewaarders 

belastten, te gedoogen, dat de supplianten een besteding waarnamen, 8 januari 1664, en beteekening 9 d.a.v. 

 Gewaarmerkt afschrift. 

 

 

18.46 Antwoord, dupliek, deductie en verzoekschrift van een geschil tusschen schout, ambachtsbewaarders en een 

gedeelte van de achtemannen, mitsgaders het merendeel van de eigenaars van de landen achter het Noordeinde, en 

eenige inwoners, wegens het maken van een vaart achter het Noordeinde, 1675. 

 

 

18.47 Afschrift van een verzoekschrift van den ambachtsbewaarder en kroosheemraden van Schieveen aan dijkgraaf en 

hoogheemraden, over het maken van de landskade en het baggeren daaromtrent volgens hun appointement van 21 

juli 1677, met beschikking het in handen van schout, ambachtsbewaarders en regenten te stellen,  

2 september 1677, en beteekening 7 d.a.v. 

 

 

 

18.48 Keur van hoogheemraden voor den molenmeester en kroosheemraden van Schieveen, om de kade volgens de 

apostille van 21 juli 1677 te maken, 7 juli 1678. 

 Gelijktijdig afschrift. 

Klad van een verzoekschrift van schout en ambachtsbewaarders aan dijkrichter en hoogheemraden, om den 

ambachtsbewaarder en kroosheemraden van Schieveen te gelasten, de kade in kracht van de voorzegde keur te 

maken. 

 

 

18.49 Uitspraak van de hooge welgeboren heemraden in een geschil van "die van Delfgauw", dat "die van Berkel, 

Pijnakker, Vrijenban en Delfgauw" op dien tijd de onkosten van de heul te Delfgauw en die in het kromme van de 

Kerklaan zouden betalen, 27 october 1457. 

 Gewaarmerkt uittreksel uit een register van Delfland, 18e eeuw. 

 

 

18.50 Repliek van den schout, ambachtsbewaarders en achtemannen, mitsgaders den gaarder van over de Lede en eenige 

ingelanden op de redenen van oppositie van andere ingelanden tegen het verzoek van eerstgenoemden zonder de 

ingelanden aan dijkgraaf en hooge heemraden wegens het verwijden en verdiepen van eenige slooten, omstreeks 

1700. 

 

 

18.51 Verzoekschrift van een geautoriseerde tot den ontvang van de mergen-, molen- en sluisgelden van 1701 aan 

dijkgraaf en hoogheemraden, om den secretaris te gelasten hem een gaarboek te overhandigen. 

 Afschrift. 

 

 

18.52 Consent van de hoogheemraden op een verzoek van de schouten en ambachtsbewaarders van Pijnakker en Berkel 

en Rodenrijs en den molenmeester van den Zuidpolder van Delfgauw in hun geschil met de buren van den 

Overgauw, dat de heul of brug over de Pijnakkersche watermolens op zoodanige wijze als bevorens zou vernieuwd 

worden, en een brief daarover, 1720. 

Rekening en repartitie wegens het vernieuwen van die brug, 14 december 1720. 

 Gewaarmerkt afschrift. 

 

18.53 Stukken van een geding tusschen Henriëtte van der Laanen, weduwe van Cornelis Arkenbout, en schout en 

regenten, over het onderhoud van den Hofweg en de brug tusschen dien weg en den rijweg ten oosten van de Schie, 

1757 en 1758. 

Brieven over den verkoop van een gedeelte van dien weg door laatstgenoemden aan genoemde weduwe, 1758. 



 
 

 

 

 

18.54 Stukken betreffende een geding tusschen schout, ambachtsbewaarders van Pijnakker, molenmeesteren van den 

Zuidpolder en de geburen van den Overgauw, ter eene, en schout, ambachtsbewaarders en achtemannen van Berkel 

en Rodenrijs en den molenmeester van over de Lede, ter andere zijde, over de vraag of de laatsten moesten 

bijdragen in de kosten van de vernieuwing van de brug vóór de Pijnakkersche watermolens, 1760 en 1761. 

 

18.55 Brieven van schout en ambachtsbewaarders van Pijnakker aan die van Berkel over het onderhoud van die brug, 

1764 en 1765. 

 

 

18.56 Stukken van een geding tusschen schout en ambachtsbewaarders van den polder van Akkersdijk en Vrouwen- recht, 

requiranten, en schout, ambachtsbewaarders en achtemannen, mitsgaders den molenmeester van over de Lede, 

gerequireerden, over het maken en onderhouden van de Zwetkade volgens de uitspraak vermeld onder nr. 19.17,  

1772. 

Willige condemnatie van dezelfden op een verbaal van partijen, 13 juli 1772, en ontvangstbewijs voor de betaling 

door schout en ambachtsbewaarders van Berkel en Rodenrijs ter voldoening aan dat verbaal,  

12 september 1772. 

 BAND 19 

 

 

ANDERE RECHTSGEDINGEN 

 

 

 

19.1 Aanteekeningen van verkoopingen, verwaarborgingen, verzekeringen en toelatingen tot het slagturven van landen, 

van 1560 - 1572, wegens een questie van slooten, getrokken uit het protocol binnen Berkel. 

 Gelijktijdig stuk. 

 

 

19.2 Gewaarmerkt extract uit de keuren, bij kroosheemraden van Zevenhuizen geordonneerd op het maken en verhoogen 

van de kade in 1581, 23 april 1583, gemerkt H. 

Gewaarmerkt afschrift van dat extract, 22 juli 1593, gemerkt H. 

Keuren en ordonnanties, gemaakt bij den schout en kroosheemraden van Bleiswijk van alle kaden binnen het 

ambacht, 25 september 1583. 

Twee gewaarmerkte extracten uit de keuren van de buitenkaden, 18 juli 1593, waarvan een gemerkt O. 

 Misschien processtukken. 

 

 

19.3 Verklaring, gedaan vóór schout en gezworens van Pijnakker, door drie personen ten verzoeke van ambachts- 

bewaarders van Pijnakker, dat zij in 1574 door hun last de gaten in de Strikkade, welke "die van Berkel" 

doorgegraven hadden, hadden gestopt, 28 juli 1584. 

 Gelijktijdig afschrift. 

 

19.4 Stukken van een geding tusschen "die van Berkel" en "die van Schieveen" over de rekening van de kosten van de 

nieuwe sluis en den 20en penning, die de Berkelsche sluis aan "die van Pijnakker en Vrijenban" moest te baat 

komen, berekeningen en andere stukken over die zaak, 1588. 

Opgaaf van het aantal morgens van het ambacht van Ouderschie, groot 64 hoeven, en de deelen daarvan, waaronder 

Schieveen, Akkersdijk en Den Tempel. 

 Gelijktijdig afschrift van een gewaarmerkt uittreksel uit een register van Schieland, 16e eeuw, in een 

 proces gediend hebbende. 

Afschrift van de uitspraak vermeld onder nr. 18.12  in een proces gediend hebbende. 

 

 

19.5 Akte van kroosschouw van de Poldervaart gehouden bij de hooge heemraden, 25 september 1590. 

 Gelijktijdig tweede afschrift, vermoedelijk een processtuk. 



   
 

 

19.6 Stukken van een geding tusschen "die van Berkel", impetranten, en "die van Akkersdijk en Schieveen", over 

Berkelsche molens, gemerkt C, D en G. 

 Die gemerkt C en D zijn gewaarmerkte afschriften van vonnissen vermeld onder nr. 11.28 sub 9-10,  27 

en 28 mei 1599; dat gemerkt G is van denzelfden tijd. 

 

 

19.7 Memorie van de burgemeesteren van Delft, hun gecommitteerde en den gecommitteerde uit het college van schout, 

ambachtsbewaarders en achtemannen voor den bode van Berkel en Rodenrijs, om aan verschillende personen aan te 

zeggen, hun gebrekkige werken in de Westmeer van die stad op te maken, met aantekeningen van zijn wedervaren, 

2 october .... (17e eeuw). 

 

 

19.8 Memorie waarbij onder herinnering, dat in 1646 "die van Berkel" gecondemneerd waren een 4e part van de brug 

vóór de Pijnakkersche molens te betalen, betoogd werd, dat de molenmeesters van den Zuidpolder zich nu met 

onwaarachtigheden zochten te behelpen, 17e eeuw. 

 

19.9 Protest waarbij de regenten zich voegden in een geding tusschen gelanden aan weerszijden van de Rodenrijsche 

kade over het opslooten van de sloot aan die kade, omstreeks 1600. 

 

 

19.10 Conclusie van ambachtsbewaarders en molenmeesters voor zich, en uit den naam van de achtemans, opposanten in 

een geding tusschen een eischer en gedaagden over de Rodenrijsche kade, omstreeks 1600. 

 

 

19.11 Arbitrale uitspraak tusschen Pieter Sijbrantsz., die beweerde meer schade te lijden dan de gemeene buren, door het 

varen door de Kerkheul en de sloot daarvan, en ambachtsbewaarders van het jaar 1605, waarbij hem 42 gulden 

werd toegewezen, 28 augustus 1606,  en ontvangbewijzen van hem daarvoor, 3 september d.a.v., en voor een brief 

van akkoord over deze zaak van 22 mei 1606, 3 december d.a.v. 

Insinuatie vanwege Pieter Sijbrantsz. aan die ambachtsbewaarders, dat de gemeene buren volgens voormelde 

uitspraak niet de sloot aan zijn kant, maar de oude vaart zouden varen, 26 juli 1607. 

 Gewaarmerkt afschrift. 

Insinuatie vanwege den schout en gerecht aan inwoners, dat ze hun erven en landen nevens de vaart zouden maken 

volgens de bezegelde brieven, 3 en 4 januari 1662. 

 Zie ook onder nrs. 7.19 en 20.4. 

 

 

19.12 Uitspraak van J. van Oldenbarnevelt tusschen de ambachtsbewaarders van Schieveen en Akkersdijk en die van 

Berkel over de reparatie van den Noord-watermolen van Berkel, 24 augustus 1611, en daarbij gelaste meting door 

timmerlieden, 26 d.a.v. 

 

19.13 Verzoekschrift van de ambachtsbewaarders en achtemans aan den dijkgraaf en hooge heemraden om consent tot het 

stellen van een nieuwen molen in plaats van den Noordwaardschen molen, op het beste vlot, met apostille van 2 

september 1595. 

 Gewaarmerkt afschrift van 5 juni 1612. 

 

19.14 Besluit van ambachtsbewaarders en achtemannen, mitsgaders de oude ambachtsbewaarders, achtemannen, 

gezworens en andere regenten om de kwestieuze zaken tusschen hen en "die van Schieveen en Akkersdijk" aan de 

uitspraak van heer Johan van Oldenbarnevelt te submitteeren, 5 october 1612. 

Voorstellen van ambachtsbewaarders, achtemannen en regeerders aan Zijn Edelheid over die zaak, 1612 en 1613. 

 

 

19.15 Memorie van voorstellen van de regenten van Berkel, Schieveen en Akkersdijk aan Van Oldenbarnevelt tot 

wijziging of verklaring van zijn uitsprak over de wijdte, de kaden en het schouwen (van de Zwet) en het aantal 

molens van Berkel, 6 december 1614, met kantaantekeningen van het beschikte. 

 



 
 

 

 

19.16 Verschillende kladden van een verzoekschrift van de ingezetenen en ingeërfden van Rodenrijs (aan den heer Van 

Oldenbarnevelt), om op de bezwaren van "die van Schieveen en Akkerdijk" tegen het voorzien van den polder 

Berkel met meer molens, hen te hooren als principaalste geinteresseerden en aandrijvers van het geblijf, z.d. 

 

 

19.17 Uitspraak van den heer Johan van Oldenbarnevelt, ridder, heer van Berkel en Rodenrijs, advocaat van den lande van 

Holland en hoogheemraad van Delfland, volgens akte van submissie van 15 december 1612, in een geschil tusschen 

de ambachtsbewaarders en achtemannen van Berkel en de ambachtsbewaarders van Schieveen en Akkersdijk over 

de diepte, wijdte, het onderhouden en schouwen van de Zwet, het onderhouden van de Zwetheul, het maken en 

onderhouden van een duiker in den Schieweg, het verhoogen, verzwaren, onderhouden en schouwen van de 

Zwetkaden en het getal watermolens, 12 januari 1616. 

Als voren, notarieel afschrift van 29 januari 1657. 

Als voren, gewaarmerkt afschrift van 3 augustus 1742 

 

19.18 Stukken van een oppositie van "die van Akkersdijk" tegen het oprichten van een vijfden watermolen, en brieven, 

insinuaties, berekeningen enz. over het aankoopen en stellen daarvan, 1616 en 1617. 

 

 

19.19 Insinuaties van de ambachtsbewaarders aan Jan Adriaan Heinriksz., om de kade ten einde Romen te verhoogen en 

verbreeden, 1618. 

 

19.20 Memorie van ambachtsbewaarders en achtemannen voor den bode van Overschie, om aan zekere personen te 

verbieden den Hofweg tot hun uitpad te gebruiken, 24 november 1619. 

 

19.21 Redenen van oppositie van "die van Berkel", als eigenaars van 4 morgen genaamd den Hofweg, tegen het stellen 

van een verlaat in Schieveen, tusschen 1622 en 1630. 

 

19.22 Akte waarbij personen die consent hadden verkregen tot het slagturven van land in het Noordeinde aan de 

Landscheiding, en een sloot nieuw hadden geschoten, zich onderwerpen ter ordonnantie van de hoogheemraden of 

schout en regenten en de Landscheiding, waarvoor proces gevoerd werd, aan het ambacht lieten,  

12 december 1642. 

 

19.23 Octrooi van de Staten van Holland voor de burgemeesters van Delft tot droogmaking van de Oostmeer, 28 maart 

1648. 

 Twee verschillende afschriften. 

Voorstellen van ambachtsbewaarders van de condities waarop de Oostmeer op hun boezem gemalen kon worden en 

andere stukken betreffende geschillen over die zaak, 1648. 

 

 

19.24 Processtuk, gemerkt L, zijnde een tweede afschrift van het vonnis vermeld onder nr. 18.29,  

2 december 1652. 

 

 

19.25 Insinuatie vanwege schout en ambachtsbewaarders aan den ambachtsbewaarder van Schieveen, om vóór  

St. Jacobsdag de kleiwerken, bij "die van Berkel en Schieveen" besteed, te doen voltrekken, 3 juni 1655. 

Insinuatie van den ambachtsbewaarder van Schieveen daartegen, 16 juni 1655. 

 Gewaarmerkt afschrift. 

 

19.26 Processtukken over het opschieten van voerslooten, 1655 en 1654. 

 Gemerkt E I en III loco. 

 

 

 

19.27 Verklaring van den schout en den secretaris over een door den eerste beleide bijeenkomst van ambachtsbewaarders, 



   
om te handelen over het antwoord op een request van de achtemannen aan den heer betreffende het doen van den 

schouw, 26 october 1659. 

 

Insinuatie van den schout aan de ambachtsbewaarders om de rekening af te doen, hetwelk zij weigerden te doen 

vóór den rijdag, 10 januari 1660. 

 

Insinuatie van den geautoriseerde van den schout en den secretaris aan de ambachtsbewaarders om te protesteren 

tegen het doen van de ambachts- en polderrekening, bij hun afwezen uit het dorp, 18 januari 1660. 

 

 

 

 

19.28 Verzoekschrift van den schout, ambachtsbewaarders en achtemannen met den gaarder van over de Lede, aan 

burgemeesteren en regeerders der stad Rotterdam, als ambachtsheeren van Hillegersberg, om de molenmeesters van 

den Butterdorpschen polder te ordonneren, dat "die van Berkel" het verlaat mochten gebruiken tegen betaling van 

een stuiver heen en weer, en dat daarbij op den dam te Hillegersberg een windaas zou worden gesteld, met 

beschikking van 24 februari 1665, waarbij het in handen van den schout en die van den gerechte van Hillegersberg 

werd gesteld. 

Rescriptie van laatstgenoemden, z.d. 

Debat van schout, ambachtsbewaarders en achtemannen, z.d. 

 Samengenaaid. 

Klad van het verzoekschrift. 

 

 

19.29 Processtuk gemerkt E no. 2, zijnde een uittreksel uit het register vermeld onder nr. 11.28 sub 8., 1669. 

 

 

19.30 Memorie van den schout en ambachtsbewaarders en verdere regenten voor den gerechtsbode van Ouwerschie, om 

den schout, ambachtsbewaarders of molenmeesters van Schieveen te insinueeren dat zij hun kade tusschen Berkel 

en Schieveen, overeenkomstig het vonnis van 22 juli 1484 (zie 11.28 sub 9), zouden maken, 3 april 1671. 

 

 

19.31 Ordonnantie van de hooge heemraden van Delfland aan den molenmeester en kroosheemraden van den polder van 

Schieveen, om hun kade tegen den polder van Berkel te maken en onderhouden, met beteekening, 21 januari 1673. 

 

 

19.32 Klad van een solutie van ingelanden tegen het contragedebatteerde van rendanten, waarin de uitspraak van den 

Hoogen raad (van 21 november 1674) wordt vermeld, z.d. 

 

 

19.33 Taxatie van kosten tot laste van het ambacht, ingevolge van de uitspraak van arbiters vermeld op blz. 52,  1677. 

 

19.34 Klad van een korte memorie dienende tot justificatie van de rekening van de ambachtsbewaarders van 1677 en tot 

debat van de contradictiën van eenige ingelanden, z.d. 

 

19.35 Stukken van een geding vóór den Hoogen raad van Joris Meesen van Alphen en andere ingelanden in het Rodenrijs 

van Berkel, impetranten, tegen mr. Adriaan Schagen en anderen mitsgaders schout en ambachtsbewaarders van 

Berkel, gedaagden, en dictum waarbij aan de eersten werd geadjudiceerd het gebruiken van een overpad van den 

Rodenrijschen weg over de Laan en zekere landen, 1684 en 1685. 

Verklaring van ambachtsbewaarders en achtemannen, dat zij nooit aan een advocaat of procureur order gegeven 

hadden tot het waarnemen van die zaak, daar zij oordeelden, dat iedereen het recht van overpad had, bevestigd vóór 

raden in het Hof, 24 juni 1701. 

 

 

19.36 Arbitrale uitspraak tusschen het ambacht en inwoners over het onderhouden en schouwbaar houden van den weg 

aan de Kerkheul, 1687. 

 



 
 

 

 

19.37 Eisch overgegeven aan het gerecht door Johan de Necker, gaarder van de binnenlandsche kosten over het ambacht, 

tegen Jan van Conijnenburgh, regeerend ambachtsbewaarder, en Adriaan Coornwinder, secretaris, om hun handen 

van de garing af te trekken en dat de tweede gedaagde zou worden gecondemneerd, hem een gaarboek over te 

leveren, 31 december 1696. 

 

 

 19.38 Verzoekschrift van Jan van Conijnenburgh, voor het jaar 1695 gewezen ambachtsbewaarder en nog gaarder van het 

morgen-, molen- en sluisgeld, aan dijkgraaf en hoogheemraden, om Jan de Necken te ordonneeren, zich van verdere 

garing te onthouden en zijn instantie vóór het gerecht van Berkel te laten varen, met beschikking van 3 en 

beteekening van 4 januari 1697. 

 Gewaarmerkt afschrift. 

 

19.39 Verzoekschrift van de schout, regeerende ambachtsbewaarders en een gewezen ambachtsbewaarder van 1696 aan 

dezelfden, om Jan Leendertsen van Conijnenburgh, regeerend ambachtsbewaarder van 1696 en geautori- seerde tot 

het collecteeren van een omslag, te gelasten rekening te doen, met beschikking van 2 en beteeke- 

ning van 3 mei 1697. 

 Gewaarmerkt afschrift. 

 

19.40 Memorie voor een aanzegging van achtemannen aan den schout en den presideerenden ambachtsbewaarder, dat 

dezen uit eigen beurs de kosten van een rescriptie op een appointement van Gecommitteerde raden, die zij zonder 

de achtemannen wouden geven, zouden moeten betalen, 22 juli 1707, en beteekening, 23 d.a.v. 

 

19.41 Specificatie van onkosten, gevallen op zeker ongemaakt banwerk, met taxatie van gezworens als slijkheemraden van 

13 januari 1710, en notulen van een twist in het college van schout en gezworens tusschen den schout en den 

secretaris over de vraag of de gezworens of de molenmeesters de kosten moesten uitleggen, 27 januari 1710. 

 Gewaarmerkt afschrift van 7 december 1711. 

 

19.42 Concept-rekening van de waarborg- en afkooppenningen over 1693-1704, gedaan door oud-ambachtsbewaarders, 

ingevolge van een appointement van Gecommitteerde raden, balanzen op de rekeningen van 1677-1710, met die 

rekeningen ingezonden aan commissarissen uit de hooge heemraden tot het opnemen van die rekeningen, memorie 

van remarques op die rekeningen, memorialen van ontvang en uitgaaf, en andere stukken betreffende die 

rekeningen, waarover een uitspraak werd gedaan door den heer, 30 januari 1716, gevolgd door een condemnatie van 

den Hoogen raad van 4 februari d.a.v. 

 

19.43 Akte van aanzegging vanwege schout, ambachtsbewaarders en achtemannen mitsgaders den molenmeester van over 

de Lede aan schout en ambachtsbewaarders van Pijnakker en schout en molenmeesters van den Zuid- en 

Noordpolder van Delfgauw om zonder hun toestemming geen vernieuwingen te laten doen aan de heul en windaas 

aan de Pijnakkersche watermolens, de Laanheul te Delfgauw, de Kromme heul tusschen Delft en Delfgauw, of 

andere werken waartoe de polder van Berkel en Rodenrijs moest contribueeren, 8 januari 1718, en relaas, 5 

augustus d.a.v. 

 

19.44 Processtuk, zijnde een afschrift van de Keur van schout, gezworens, kroos- en slijkheemraden van 15 maart 1723, 

1728. 

Afschrift van de uitspraak vermeld onder 19.17, op een zegel van 1728;  misschien een processtuk. 

 

19.45 Aanzeggingen vanwege de burgemeesters van de stad Delft aan den schout, ambachtsbewaarders en achte- mannen 

en den molenmeester van over de Lede om de gordingen die zij aan de twee vleugels van de brug van 

eerstgenoemden in den Noordeindschen weg hadden vastgemaakt, te amoveeren, authentieke afschriften; 

aanzegging van laatstgenoemden aan de eersten, dat zij dat zouden doen en dat de burgemeesters dan op eigen 

kosten twee deuren aan de brug moesten laten maken; brieven van den heer officier en den secretaris over deze zaak 

en een daarover te maken verdrag, met ontwerpen daarvan, 1750. 

 

 

 



   
19.46 Brieven, dingtalen en andere stukken van een geschil met den heer, over het recht van aanstelling van een 

polderschout en -secretaris, ambachtsbewaarders, leden van het polderbestuur en bode, 1836-1847, waaronder een 

ook over een geschil over de heffing van de tienden, en overeenkomst waarbij hij voor  3.300,- het recht met 

uitzondering van de benoeming van den bode, aan de ingelanden afstond, 21 april 1847. 

 

 

 

RECHTSGEDINGEN TEGEN DELFLAND 

 

 

19.47a Klad van een advies van achtemannen aan ambachtsbewaarders, om zich geen partij te maken op een eisch van de 

heemraden op de smaldeelers, 15 juli 1589. 

 

 

19.47 Memorie, om een advokaat te vragen of de ambachtsbewaarder zekere kosten, voorkomende in de rekening van de 

vijf Oostambachten tot laste van Schieveen in rekening zou brengen, hetgeen niet mocht strekken tot prejudicie van 

hun proces nopens de ambachtslanden, en zijn antwoord, met berekeningen enz. over die zaak, 1590 of kort daarna. 

 

 

19.48 Verzoekschrift van de verkoren hoofdingelanden aan de Staten van Holland om zekere punten en artikelen 

betreffende de bediening van de ambten van de ambachtsbewaarders, het doen van hun rekeningen, bestedingen van 

werken en betaling van de daggelden van hen en de andere dienaren te agreëren en remonstrantie daartegen van de 

ambachtsbewaarders en achtemans en van de ambachtsbewaarders van de vijf Oostsluizen, 1599. 

 

 

19.49 Vonnis van het Hof van Holland waarbij aan de hooge heemraden, als interveniënten, en den schout, ambachts- 

bewaarders en achtemannen van Berkel, als eischers, hun eisch tegen Cornelis Aartsz. Boertge en anderen, als 

verweerders, dat zou worden verklaard dat dezen geen recht hadden tot de waterschutting genaamd de Hoeven- 

Zuidwind, van de Rookeveen tot den Driesprong, wezende tot Schieland, werd ontzeid, 31 juli 1651. 

 Perkament. 

 

 

19.50 Akte van restablissement van commissarissen van den Hoogen raad in de zaak van de ambachtsbewaarders van de 

ambachten onder Delfland en anderen, impetranten van mandement van complainte, tegen den baljuw van Delfland, 

gedaagde, over het berechten door de hooge vierschaar, de constitutie daarvan, het maken van keuren, en de electies 

van welgeboren mannen, 2 februari 1665. Gedrukt.  En een berekening van kosten tot 1666, waarschijnlijk op deze 

zaak betrekking hebbende. 

 

19.51 Stukken van gedingen van den dijkgraaf tegen: 

- molenaars van de watermolens, wegens het niet kennis geven ter secretarie van Delfland van het kwijt zijn    van 

hun peil, 1714 en 1718, en het maken van nieuwe platingen, zonder consent bekomen te hebben, 1718; 

- ambachtsbewaarders en molenmeesters, wegens het laten liggen van oude en nieuwe molenroeden bij mekaar    in 

de Zwet, 1718. 

 

19.52 Dagvaardingen vanwege den dijkgraaf voor inwoners van het Noordeinde om vóór hoogheemraden te ver- schijnen, 

wegens het doen maken van een brug en opgraving van een weg, en eischen, 1721. 

Klad van een verzoekschrift van den heer, mitsgaders schout, gezworens en slijkheemraden en schout, 

ambachtsbewaarders en achtemannen aan den Hoogen raad om mandament van maintenue in de possessie in het 

hebben van opzicht over de wegen, heulen enz., het maken van keuren en ten opzichte van de tweede supplianten 

van het schouwen van die wegen, heulen enz., 18e eeuw, en andere stukken over die zaak, waaronder een extract uit 

een sententie van Keizer Karel van 9 maart 1522, volgens welke dijkgraaf en heemraden den schout, gezworens, 

slijkheemraden enz. de keur en schouw over hun wegen, heulen enz. zouden laten. 

 

19.53 Uitspraak van het Hof van Holland in een geding van schout, ambachtsbewaarders en achtemannen mitsgaders den 

molenmeester van over de Lede, impetranten van mandement in cas van reformatie, tegen den dijkgraaf, gedaagde, 

waarbij het teniet deed de vonnissen van hooge heemraden van 3 november 1718, bij welke de impetranten, als de 

zaak aangenomen hebbende voor de vijf watermolenaars, waren gecondemneerd over het malen boven hun peil, 8 



 
 

 

mei 1722. 

 Afschrift. 

 

19.54 Stukken van een geschil vóór de hoofdingelanden, 1725, en daarna vóór den Hoogen raad, 1728, tusschen dijkgraaf 

en hoogheemraden en "die van Berkel en Rodenrijs" over het overleveren van de jaarlijksche ambachts- en 

polderrekeningen aan dijkgraaf en hoogheemraden. 

 

19.55 Dictum van den Hoogen raad tusschen dijkgraaf en hoogheemraden, eischers en gerequireerden, en den heer, 

schout, ambachtsbewaarders en achtemannen, mitsgaders den molenmeester van over de Lede, verweerders en 

requiranten, waarbij verklaard werd, dat de ambachtsbewaarders die enige garing hadden, gehouden waren zich te 

gedragen naar het reglement bij de hoofdingelanden mitsgaders dijkgraaf en hooge heemraden in 1605 gearresteerd, 

31 juli 1733. 

 Afschrift. 

Resolutie van hoogheemraden, om de tien rekeningen van het sluisgeld, ambacht en polder over 1723-1727 aan den 

secretaris te restitueeren, om geredresseerd te worden overeenkomstig het voormelde reglement en dictum, 

verzoekschriften van schout, ambachtsbewaarders en achtemannen, mitsgaders den molenmeester van over de Lede 

aan dijkgraaf en hoogheemraden, resoluties van dezen, memories en andere stukken over deze zaak,  

1733-1735. 

 

19.56 Advies van rechtsgeleerden over de vraag of de polder een afgebrande watermolen weer mocht opbouwen zonder 

consent van dijkgraaf en hoogheemraden, 17 december 1747. 

 3 afschriften. 

 

19.57 Stukken van een geschil tusschen dijkgraaf en hoogheemraden en "die van Berkel en Rodenrijs" over het 

publiceeren en affigeeren van biljetten van het schouwen en over het geven van een ontbijt bij het drijven van de 

schouw, 1753. 

 

19.58 Stukken van een geschil vóór de Staten van Holland tusschen de ambachten van Maasland, Maassluis, 

Vlaardingerambacht, Schipluiden, Hodenpijl, St. Maartensrecht, Berkel en Rodenrijs en andere, en hoofd- 

ingelanden, over de geldigheid van een keur van dijkgraaf en hoogheemraden van 27 october 1755 op de  

binnenlandsche werken, 1755-1757. 

 

Stukken van een geschil tusschen den dijkgraaf en schout en ambachtsbewaarders met den heer vóór 

hoogheemraden, daarna bij de Staten van Holland wegens een post en de rekening over 1756 betreffende de kosten 

van voormeld geding, 1757-1760. 

 

 

19.59 Stukken van een geschil tusschen den dijkgraaf en schout en ambachtsbewaarders wegens het niet opwachten van 

dijkgraaf en hoogheemraden bij de visitatie van het verslagturven, 1757 en 1758. 

 

 

19.60 Kladden van stukken van schout en ambachtsbewaarders aan dijkgraaf en hoogheemraden, en stukken van dezen 

aan de eersten betreffende moeielijkheden tusschen de eigenaars van landen in den Noordpolder, over het poten 

van hout in strijd met de keur van schout, ambachtsbewaarders en achtemannen van 11 september 1799, en 

ampliatie-keur op de beheering van de drooggemaakte polders gelegen binnen Berkel en Rodenrijs en Den Tempel, 

waarbij die artikelen werden ingetrokken. 

 

 

19.61 Sommatie van dijkgraaf en hoogheemraden aan schout en schouwers tot het in orde maken van de Pissenkade,  

10 juli 1817. 

 

 

 

 

 BAND 20 

 



   
VERDRAGEN 

 

 

20.1 Verdrag tusschen het Hof van Delft en Berkel, om het water dat in Berkel geloopen was, door drie of vier gaten in 

de ka weer in het Hof van Delft te laten loopen, 15e eeuw. 

 

 

20.2 Belofte van Schieveen aan "die van Berkel" om de Landscheiding gedurende den winter met ruigte, mist en aarde 

dicht te houden en tegen den aanstaanden zomer met harde vreemde aarde te doen maken, 12 december 1585. 

 Gewaarmerkt uittreksel uit een register van Delfland, 30 september 1677. 

 

 

20.3 Overeenkomst tusschen ambachtsbewaarders met advies van den schout en achtemans, en Matthijs Cornelisz., over 

het maken van een overtocht of windaas op zijn Landscheiding achter de kerk, 8 maart 1598. 

 

 

20.4 Akkoord tusschen ambachtsbewaarders en sommige geburen en contribuanten van de Kerkheul over het 

onderhouden van de vaart door en het maken van een nieuwe heul, 28 december 1605. 

 Gewaarmerkt afschrift van 16 februari 1606. 

Verdrag tusschen eenige geburen van de Zuidzijde van het dorp en ambachtsbewaarders over het vernieuwen van de 

heul en de betaling volgens de brieven van 1606,  24 april 1644. 

 Zie ook onder nrs. 7.18 en 19.11 

 

 

20.5 Verdragen van schout, ambachtsbewaarders en achtemans met inwoners, over paden over land van laatstge- 

noemden: 

- van den Rodenrijschen weg tot de Wildersche kade, 1643, 1678 en 1717; 

- van den Zuideindschen weg tot de Landscheiding, 1723, 1734, 1741 en 1750. 

 

 

20.6 Consent van hooge heemraden voor de ambachtsbewaarders en achtemannen om te verdragen met "die van 

Zegwaard" over het verhoogen van de Oostkade en den Hoofweg tot kosten van het gemeene land van Delfland, 

19 februari 1644, en daarop gemaakt verdrag, 20 juni d.a.v. 

 Afschrift. 

 

 

20.7 Verdrag tusschen molenmeesters van den Noord- en den Zuidpolder van Delfgauw, ambachtsbewaarders en een 

achteman van Pijnakker, en een ambachtsbewaarder van Berkel, geassisteerd met David Coorewinder, allen voor 

een zeker gatal mergens, om mergens-mergensgelijk de watering tusschen de Kromme heul en den bonten paal 

buiten de Oostpoort der stad Delft te laten diepen, enz., 16 december 1655. 

 Gewaarmerkt afschrift van 8 februari 1656,  en een gewaarmerkt afschrift hiervan van 9 september  

 1660. 

 

 

20.8 Verdrag van burgemeesters en regeerders van de stad Delft en schout en ambachtsbewaarders over het onderhoud 

van het windaas, op Ruiven bij de Meer, 14 mei 1681. 

 Afschrift. 

20.9 Verdrag tusschen den schout, ambachtsbewaarders en achtemannen, en den schout, ambachtsbewaarder en 

molenmeester van den Binnenwegs-polder van Zegwaard, over het leggen door dezen van een pomp of duiker in de 

Landscheiding omtrent de Rokkeveen in plaats van den duiker achter Bleiswijk, 21 april 1694. 

 

 

20.10 Verdrag van burgemeesteren en regeerders der stad Delft en schout, ambachtsbewaarders en achtemannen over het 

onderhouden van het windaas op de Strikkade genaamd de Striklede door de eersten en van de vaart van de heul in 

den Noordeindschen weg tot dat windaas en vandaar tot de Oostwatering, 7 september 1713. 

 

 



 
 

 

20.11 Verdrag tusschen den heer, ter eene, en schout, ambachtsbewaarders en achtemannen met den molenmeester van 

over de Lede, ter andere zijde, over het onderhouden van het gedeelte van de Landscheiding dat wijlen Simon 

Jodocus Kruger, heer van Berkel en Rodenrijs, tot een rijweg gemaakt had,   8 september 1713 -  

20 januari 1714. 

 Gewaarmerkt afschrift van 27 juli 1714. 

 

 

20.12 Contract tusschen burgemeesteren en regeerders der stad Rotterdam, en schout, ambachtsbewaarders en 

achtemannen, en den molenmeester van over de Lede, over het onderhoud van het windaas op de Landscheiding bij 

het dorp, 26 october 1715,  en extracten uit de resoluties van de vroedschap van die stad over die zaak,  

1715. 

 

 

20.13 Verdrag tusschen schout en ambachtsbewaarders, als bij schout, ambachtsbewaarders en achtemannen, en den 

molenmeester van over de Lede gequalificeerd, en molenmeesters van den Zuid- en Noordpolder van Delfgauw, 

waarbij eerstgenoemden het onderhoud van de Laanheul en de Kromme heul afkochten, 2 juni 1769, en eenige 

stukken over die zaak. 

 

 

20.14 Overeenkomst tusschen den havenmeester van Delft, als bij de burgemeesteren en regeerders geautoriseerd, en den 

schout, ambachtsbewaarders en achtemannen, mitsgaders den molenmeesters van over de Lede met approbatie van 

den heer, dat de brug in den Ledeweg, even door het Meerhek, zou worden verlaagd en door voorzegde stad bij 

continuatie worden onderhouden tegen een recognitie uit des polders kas, 1 mei 1789. 

 Als voren. 

 Notarieel afschrift van 4 mei 1789. 

Stukken betreffende die zaak, 1788. 

 

 

20.15 Overeenkomst tusschen het polderbestuur en eigenaars van de landen in den Ouden Ledepolder, volgens welke die 

polder in den winter tot hulpboezem ten voordele van de overige polders van Berkel zou dienen, 22 maart 1856. 

 Afschrift. 

 

 

 

 

 BAND 21 - 23 

 

BESTEDINGEN 

 

 

21.1 Laatste besteding van de Zwetkade door de ambachtsbewaarders en achtemannen, met de ambachtsbewaarders en 

eenige geburen van Schieveen, 30 maart 1618. 

 

 

 

 

Akten van besteding en bestekken van verschillende werken, met kwijtschriften en andere bijlagen: 

21.2  omstreeks  1600 - 1749; 

22.      1750 - 1774; 

23.1         1775 - 1829. 

 

 

23.2 Besteding van de kade achter Berkel door ambachtsbewaarders en achtemannen van Pijnakker en een achteman van 

Berkel, 15 augustus 1583. 

 



   
 

23.3 Staten van bestedingen en verkoopingen door de schouten en ambachtsregenten van Pijnakker en Berkel en 

Rodenrijs betreffende de Pissenkade, 1754-1764. 

 

 

23.4 Overeenkomst van besteding door schout en ambachtsbewaarders aan Pieter Zonne, van het leveren en onder- 

houden van de zeilen en touwen aan de twaalf watermolens van den Voorafschen polder en de droogmakerij, 1 juni 

1841. 

 

 

23.5 Bestek van het vernieuwen en maken van bruggen over een te maken ringvaart, en een brug over de vaart aan het 

einde van den Rodenrijschen weg, opgemaakt door een ingenieur van den waterstaat, augustus 1845. 

 

 

 

 

 

 

STUKKEN VAN GELDELIJKEN AARD  

 

 

 

 

  

 

 

 

REKENINGEN ENZ. 

 BAND 24 

 

24. Register van rekeningen, visitaties, schouwen, verkoopingen en bestedingen van den polder en het ambacht,  

30 november 1665 - 7 november 1698. 

 

 BAND 25 

25.1 Staat van de rekening van den polder, 1627. 

 

 

25.2 Rekeningen van den polder, 1723-1732, 1810-1812, 1814-1819, en 1821-1846, van ieder jaar één. 

 

 

25.3 Bijlagen, 1657, 1693, 1710, 1717-1720, 1773, 1774, 1776, 1777, 1779, 1804, 1806, 1812, 1814, 1815, 

1818-1820 en 1838. 

 

 

25.4 Kwijtschriften voor de veenderij, 1718-1720. 

 

 

25.5 Kwijtschrift voor het ambacht, den polder en de veenderij, 1717. 

 

 BAND 26 

 

26.1 Rekeningen van de drooggemaakte landen, 1845-1852, van ieder jaar één. 

 

26.2 Rekeningen van den omslag van de landen gelegen in of moetende contribueeren in de lasten van den Voorpolder 

van Berkel, 1845-1852, van ieder jaar één. 

 

 



 
 

 

26.3 Rekeningen van den omslag van de polders, 1853-1858. 

 

 

26.4 Bijlage, 1858. 

 

 

26.5 Begrooting voor het ambacht, opgemaakt volgens de rekening van 1599. 

 

 BAND 27 

 

27. Register van staten van de inkomsten en lasten van het ambacht, met authorisatie van schout, ambachtsbewaarders 

en achtemannen voor een ambachtsbewaarder tot het ontvangen en betalen, voor 1710, 1711 en 1712. 

 

 BAND 28 

 

28.1 Rekeningen van het ambacht, 1713 en 1715.  Afschriften. 

        1723-1732, van ieder jaar één. 

 

 

28.2 Bijlage, 1832. 

 

 

REKENINGEN ENZ. VAN DE WAARBORG- EN AFKOOPPENNINGEN 

 

 BAND 29 

 

29.1 Rekeningen van de waarborg- en afkooppenningen, met borderellen, 29 april 1678 - (16 maart 1689); 

16 maart 1689 - 9 maart 1692; 

1706, 1709, 1710, 1714, 1716-1722, 1726-1728, 1735-1737, 1741, 1742, 1751, 1752, 1756-1761, 1813-1828, 

1823-1826, 1832, 1839 en 1840, van ieder jaar één. 

 

 

29.2 Bijlagen, 1709-1714 en 1723, waaronder drie afgeloste schuldbekentenissen, z.d., 1713 en 1723. 

 

 

29.3 Borderellen, 1846 en 1847. 

 

 

29.4 Klad van een rekening van de waarborg- en afkooppenningen, 1846. 

 

 BAND 30 

 

30.1 Memories van ontvang van de waarborg- en afkooppenningen, 1687 en 1689. 

 

 

30.2 Kohier van het slagturven, 1695. 

 

 

30.3 Lijsten van de afgekochte landen, 1705-1707, van ieder jaar één. 

 

30.4 Lijsten van de penningen van het afkopen van de uitgeveende en ingestoken landen die ten laste van het gemeene 

land beleid of nog in kas waren, na 1709. 

 

 

30.5 Notities van de kapitalen, wegens waarborg- en afkooppenningen beleid, 1724-1744. 



   
 

 

 

 BAND 31 

 

REKENINGEN VAN HET LASTGELD 

 

31.1 Rekeningen van het lastgeld, van 1715-1720, van ieder jaar één;   Samengenaaid 

    1721-1744, van ieder jaar één; 

    1749-1760, van ieder jaar één. 

 

 

31.2 Rekeningen van het extra-ordinaire lastgeld, van 1697-1714, van ieder jaar één. 

 

 

31.3 Ontvangstbewijs van den heer voor den schout en ambachtsbewaarders wegens het lastgeld van de turf over 1853. 

 

31.4 Lijsten van het ontvangen lastgeld, 1723, 1725-1728, en 1730, van ieder jaar één. 

 

 

 BAND 32 

 

ANDERE BIJZONDERE REKENINGEN ENZ. 

 

 

32.1 Liquidatie tusschen de ambachtsbewaarders van Berkel en die van Akkersdijk wegens de Zwetkade, 

..  ....  ....   - 14 juni 1617;  het begin ontbreekt,  en 

14 juni 1617 - 14 juni 1619;  een stuk; 

14 juni 1619 - 14 juni 1620; 

1652, 1653, 1655, 1658, 1660 en 1661.  

 

 

32.2 Liquidaties wegens de Zwetkade tusschen ambachtsbewaarders of schout en ambachtsbewaarders van Berkel, sedert 

1707  Berkel en Rodenrijs, en den ambachtsbewaarder, of ambachtsbewaarders, of den ambachtsbewaarder en 

kroosheemraden, of den molenmeester van Schieveen, 1617-1619, 1642, 1644, 1646, 1648, 1650, 1652, 1653, 

1655-1658, 1664, 1665, 1670, 1674-1679, 1681, 1683, 1684, 1689-1694, 1696-1778, en 1835, van ieder jaar één, 

en daarbij behoorende stukken, 1652, 1721, 1779 en 1780. 

 

 

 

32.3 Rekening gedaan door schout en ambachtsbewaarders van Zegwaard van het verhoogen en verzwaren volgens het 

verdrag vermeld onder nr. 20.6 van:  

- den Hoefweg en de Oostkade tusschen den Hoefweg en de Hemlaan, 28 april 1645; 

 Gewaarmerkt afschrift. 

- de Oostkade tusschen den Zegwaardschen weg en de Hemlaan en den Hoefweg, 4 mei 1646; 

- den Breen akker of Landscheiding van Delfland tusschen de Rokkeveen en den Groenenweg, den Hoefweg    en de 

Oostkade, 30 augustus 1647. 

 Gewaarmerkt afschrift, met kwijtschriften voor het aandeel van Berkel. 

 

32.4 Rekeningen van het verhoogen en verzwaren van de Oostkade en den Hoofweg, waarvoor Berkel de penningen 

ontving van Delfland,  15 november 1644 - 5 november 1645, en bijlage; 

             6 mei    1645 -   ..   ....     1648, klad.           

 

 

32.5 Rekening gedaan door schouten en ambachtsbewaarders van Zegwaard en Berkel van het doen baggeren en laten 

zinken van klei aan de buitenzijde van de Oostkade van Zegwaard, uit kracht van de autorisatie van den dijkgraaf en 

hoogheemraden van 9 februari 1651,  3 augustus 1651. 



 
 

 

 

 

32.6 Rekeningen van de dukatons per margen, bij hoogheemraden omgeslagen over Berkel, voor 1675-1677, voor de 

onkosten van de nieuwe Oranjesluis-vaart in het Westkwartier van Delfland. Van ieder jaar één, van 1675 ook een 

afschrift. 

 

 

32.7 Extra-ordinaire rekening wegens het weder optimmeren van een nieuwen windaasmolen, 1748. 

 

 

 

32.8 Likwidaties tusschen schout en ambachtsbewaarders van Berkel en Rodenrijs en die van Pijnakker wegens de 

Pissenkade, over: 1795 - 1804;   1815 - 1817, en kladden; 

   1805 - 1814;              1818 - 1822. 

 

Likwidatie tusschen de schouten van Berkel en Pijnakker over die kade, 25 maart 1819. 

Kwitanties en rekeningen voor het ambacht wegens leveranties en loonen voor, en aanteekeningen en brief- 

wisseling over die kade, 1815-1819. 

Extract uit een proces-verbaal van openbare verhuring van het gewas van de Pissenkade, enz., 7 juli 1828. 

 

 

 

32.9 Rekeningen voor den polder en droogmakerij, liquidaties tusschen den schout en de ambachtsbewaarders, en andere 

stukken van geldelijken aard, 1685-1849. 

 

 

32.10 Lijsten van verpondingen en margengelden, die het ambacht aan den gaarder schuldig was wegens afgekochte 

landen voor 1687, 1700-1704, 1709, 1711 en 1712, met kwijtschriften. 

 

 

32.11 Kwijtschriften voor het ambacht wegens het aan het ambacht van Vrijenban, als lidmaat van de Vrijenbansche sluis, 

verschuldigde, 1791-1802. 

 

 

32.12 Kwijtschrift voor het ambacht voor de redemptie van de hoefslagen van den Rotterdamschen weg van 1807/8-

1809/10. 

 

 

32.13 Memorie ter vernieuwing van een inschrijving van 24 december 1812 ten behoeve van de domeinen, op de 

landerijen in de drooggemaakte plassen onder Berkel en Rodenrijs en Den Tempel, voor  5.180,-, spruitende uit 

den afkoop van de novaaltienden uit die landerijen, 24 december 1822. 

 Extract uit het register der inschrijvingen van privilegiën en hypotheken van het kantoor Rotterdam van 

 12 december 1843. 

Borderel tot overbrenging van die inschrijving, 29 juli 1844. 

 

 

MORGEN- EN KORFBOEKEN 

 BAND 33 

 

33.1 Margen- en verkorvingboek, 1520, 1524 en 1528, en register van bestedingen van het malen van de molens, 19 

februari 1526 en 18 februari 1527. 

Margen en verkorvingboek, 1559, en register van bestedingen van het malen van de molens, 13 januari 1560 -12 

januari 1569. 

 

33.2 Morgenboek, 1543. 



   
 

33.3 Korvingboek, 1565, ongebonden. 

 BAND 34 

 

34. Margenboek, 1577, 1580 en 1583, verkorvingboek, 1577 en 1583, en register van bestedingen van het malen van de 

molens, 15 januari 1578 - St. Pontiaansdag 1591. 

 

 BAND 35 - 36 

 

35. Registers van overboeking en verkerving, 1585;   

     1585 à 1602; 

     z.d. en 1602-1610; 

     1612 - 4 october 1624; 

     1614 - 28 october 1627, afschrift; 

     (16 december 1615) - 28 october 1617, het begin ontbreekt; 

     15 en 16 october 1619; 

     1628, het begin ontbreekt; 

     1630; 

36.      1633 - 20 ..... 1643, het begin ontbreekt; 

     1647 en 16 - 25 maart 1654; 

     1647 - 20 maart 1666; 

     (1667?) en 25 februari 1668, het begin ontbreekt; 

     27 februari 1671 - 19 november 1677; 

     19 december 1679 - 11 maart 1689; 

     (1689?) - 25 februari 1701. 

 

      BAND 37 - 49 

 

37. Margen- en korfboeken,   2e helft van de 16e eeuw; 

38.      1594 - 26 october 1602; 

39.      october 1604 -  5 october 1607; 

40.      october 1610 - 29 october 1614;  

41.      1612 à 1614, brokstuk; 

42.      16 december 1615 - 16 october 1619; 

43.      1616; 

44.      15 en 16 october 1621; 

     4 en 5 november 1622; 

     29 september - 4 october 1624, gebonden in 2 kustingbrieven; 

     2 en 3 october 1626; 

     25 en 26 october 1628; 

45.      25 en 30 october 1630, gebonden in een uitkoop; 

46.      14 - 27 maart 1637; 

47.      1640;  

     20 ..... 1643. 

Register van het margengeld, 1579, het einde ontbreekt.  

 

48. Registers van het margen-, sluis- en molengeld, 1580; 

49.       1581. 

 

 BAND 50 

50.1 Bijlagen van het laatste register. 

 

 

50.2 Specificatie van den voet, waarnaar de contributies bij korvingen omgeslagen werden van de landen in de vier 

blokken of stokken (het Noordeindsche blok, den Molenstok met Zwemkoop, den Kerkstok met de Lede, en het 

Rodenrijsche blok), 20 mei 1612. 

 



 
 

 

 

50.3 Contraboeken van den ontvang van het margen-, molen- en sluisgeld, 1713 en 1714. 

 

 

50.4 Bijlagen van mergen-, molen- en sluisrekeningen, 1712 en 1713. 

 

 

 

 

 

GAARBOEKEN ENZ.  

 

 BAND 51 

    

51. Legger van de landen, die in het mergen-, molen- en sluisgeld contribueerden, geformeerd naar het gaarboek van 

1805, bijgehouden tot 1831. 

 

 BAND 52 

 

52.1 Gaarboeken van het molengeld voor 1817 - 1850, van ieder jaar één. 

 

 

52.2 Gaarboeken van de droogmaking voor 1821-1827, en 1829-1850, van ieder jaar één. 

 

 

52.3 Gaarboeken van het sluisgeld van drooggemaakte landen voor 1829-1851, van ieder jaar één. 

 

 

52.4 Gaarderboeken van de binnen en buiten den ring van de droogmakerij gelegen landen voor 1854 en 1858.  

 

 

52.5 Gaarderboeken van het sluisgeld omgeslagen ingevolge: 

- de omslagen van het hoogheemraadschap van Delfland van 22 juni 1854;   3 juli 1855;  

- den buitengewonen omslag van dat hoogheemraadschap van 15 november 1855; 

- den gewonen en buitengewonen omslag van dat hoogheemraadschap van 19 juni 1856. 

 

 

 BAND 53 

 

53.1 Specificaties van de penningen in de ambachtskist bevonden in januari 1760-1788, van ieder jaar één. 

 Die van 1760-1775 dubbel. 

 

 

53.2 Lijsten van volgens autorisatie van hoogheemraden van november 1840 gerestitueerde grondlasten,  

1844-1847, van ieder jaar één. 

 

53.3 Smaldeelingen van de vijf Oostambachten van Delfland, van de werken, die zij gemeen hielden, voor 

 Berkel en Schieveen, 1575; 

 Berkel, 1584; 

 Berkel, 1588. 

 

53.4 Register van gewaarmerkte uittreksels van 1591 en 1593 uit de registers van het ambacht, betreffende de kosten van 

de kade en de Landscheiding in 1577-1590. 

 

 



   
53.5 Ordonnantie van de hooge heemraden voor de ambachtsbewaarders van de vijf sluizen om de onkosten van bestede 

werken op te brengen, 29 september 1581. 

 Gelijktijdig tweede afschrift. 

 

 

53.6 Opgaaf van de sluiskosten, gevallen in 1588 en verschoten bij ambachtsbewaarders. 

 

 

53.7 Extract uit de rekening van het molengeld van Pijnakker van 1596, bevattende den ontvang, 1 januari 1598. 

 

 

53.8 Opgaaf van de vijf Oostambachten, die de vijf sluizen hielden, waaronder Berkel en Schieveen, en berekening van 

het getal morgens dat dit ambacht tot zijn sluis hield, na verrekening met Akkersdijk, Pijnakker en Vrijenban. 

 Uittreksels uit registers van privileges enz. van Delfland, 22 januari en 23 april 1598. 

 

 

53.9 Memorie over het schatten voor en innen van schot, molen- en margengelden, omstreeks 1600. 

 

 

53.10 Staat van hetgeen de ambachtsbewaarders verschoten hadden over het kleien, hoogen, verzwaren en stoppen van de 

Landscheiding in het laatst van 1693 en begin van 1694 tot keering van het Schielandsch en Rijnlandsch water. 

 

 

53.11 Lijst van de mergentalen getrokken uit de rekening van het jaar 1623 wegens de doorbraak van den Lekdijk, begin 

van de 18e eeuw. 

 

 

53.12 Besluit van hooge heemraden, waarbij zij aan "die van Berkel"  300,- van ieder van de vier Oostambachten en  

800,- uit de gemeene kas toekenden, wegens het verzwaren van de Landscheiding in 1693 en 1694,  

7 juli 1695, met ontvangbewijs voor den secretaris van Vrijenban, 3 mei 1696. 

 Afschrift. 

 

 

53.13 Memories van de mergentalen gelegen tusschen den Noordeindschen weg en de Pissenkade, de Landscheiding en de 

Rijskade, 18e eeuw. 

 

 

53.14 Aanteekeningen van den secretaris van verschotten voor den polder, 1778-1781. 

 

 

53.15 Aanteekeningen van de door den schout gedane voorschotten voor het ambacht, den polder en de droogmaking, 8 

juni - 29 november 1827, en 1842. 

Staten van ontvang en uitgaaf van den schout voor ambachtsbewaarders, 1 juni 1822 - 15 maart 1823. 

 

 

53.16 Aanteekening van de gelden betaald aan de aannemers van de Zuideindsche vaart, 1833 en 1834. 

 

 

 

 

 

 

 

STUKKEN BETREFFENDE DE DROOGMAKING VAN 1767 

 

 

 BAND 54 



 
 

 

 

54. Resolutieboek van schout en regenten betreffende de bedijking en droogmaking van zekere plassen, en bevattende 

registraties van de electiebrieven van ambachtsbewaarders, achtemannen, kerkmeesters en andere ambtenaren, 7 

januari 1771 - 3 april 1777. 

 

 BAND 55 

55.1 Bijlagen, z.d. en 1772 - 1776. 

 

 

55.2 Verzoekschrift van den schout, ambachtsbewaarders en achtemannen, mitsgaders den molenmeester van over de 

Lede, als bedijkers van de geoctrooieerde droogmaking, aan dijkgraaf en hoogheemraden, om de tractementen van 

den schout, secretaris, enz. te bepalen als daarbij staat uitgedrukt en daarop verleende qualificatie van 18 maart 

1776. 

 

 

55.3 Verklaring van dijkgraaf en hoogheemraden dat de werf, waarop de korenmolen stond, als gedeeltelijk ten nutte van 

de droogmakerij van den Zuideindschen polder doorgegraven, daarom tot die droogmakerij behoorde,  

2 october 1777. 

 Notariëel afschrift. 

 

 

 

55.4 Resoluties waarbij Gecommitteerde raden schout, ambachtsbewaarders en achtemannen en den molenmeester van 

over de Lede permitteerden, om ten behoeve van de droogmaking obligaties ten comptoire generaal, geprovenieerd 

uit afkooppenningen, te verkoopen, en die daartoe eerst te splitsen, kladden van brieven daarover van den secretaris 

aan den procureur Van Son, besluiten van schout, ambachtsbewaarders en achtemannen, en den molenmeester van 

over de Lede, waarbij zij schout en ambachtsbewaarders tot den verkoop autoriseerden, enz., 1772-1777. 

 

 

 

55.5 Verzoekschriften van schout, ambachtsbewaarders en achtemannen, mitsgaders den molenmeester van over de Lede 

aan de Staten van Holland, om te verklaren, dat de huizen en erven, gebruikt tot het opmaken van den generalen 

ringdijk van de droogmakerij en een gedeelte van dien dijk uitmakende, moesten jouisseeren van de bij het octrooi 

van 8 december 1767 verleende vrijdommen, afschriften en eenige stukken daarover, ingekomen van den procureur 

Van Son, 1778 en 1779. 

 

 BAND 56 

 

56. Octrooi van de Staten van Holland voor den schout, ambachtsbewaarders en achtemannen, mitsgaders den 

molenmeester van over de Lede, alsmede voor den baljuw, schout en schepenen van Den Tempel, tot het bedijken 

en droogmaken van plassen, groot omtrent 1200 mergen, uitmakende een gedeelte van Berkel en Rodenrijs en de 

geheele heerlijkheid Den Tempel, 8 december 1767. 

 Perkament, uithangend zegel afgevallen. 

 

Reglementen tot het provisioneel bedijken en droogmaken van gedeelten van die plassen, als: 

- ruim 600 mergen, op een zegel van 1770; 

- omtrent 1000 mergen, 7 augustus 1772, met approbatie van dijkgraaf en hoogheemraden van 3 december      1772. 

 

BAND 57 

 

57. Gekleurde kaart in lijst, achter glas, genaamd "Droogmakinge van Noord-, Zuid en Westpolders onder Berkel, 

Rodenrijs en Tempel", door D. Graat, 1776 en 1777, met een register of lijst. 

 

 BAND 58 

 

58.1 Opgaaf van gekavelde landen, bij voormelde kaart hoorende, 29 november 1777. 



   
 

 

58.2 Memories van ten behoeve van de droogmakerij over te geven of overgegeven landen, gedamden, enz., lijsten van 

betalingen daarvoor enz., 1771-1773. 

 

 

58.3 Voorwaarden van veiling van de drooggemaakte landen nu genaamd de Noord-, Zuid- en Westpolders, 1777. 

 Gedrukt, 2 stuks. 

Een ontwerp daarvoor. 

Notities van die landen. 

 Gedrukt, 5 stuks. 

 

58.4 Voorwaarden waarop commissarissen tot het effectueeren van de droogmakerij van Bleiswijk en Hillegersberg uit 

naam van H. Ed. Groot Mog. en volgens hun resoluties van 16 october 1771 en 17 juli 1778 zouden doen 

verkoopen kavels drooggemaakte landen in de gewezen: 

- Hoekeindsche en Overbuurtsche polders en onder Oosteinde; 

- Hoekeindsche, Overbuurtsche, Oosteindsche en Butterdorpsche polders, 17 juli 1778. 

 Gedrukt. 

 

 

58.5 Lijst van onder de hand verkochte dijken in de Noord-, Zuid- en Westpolders, de namen van de koopers enz., 

omstreeks 1780. 

 

 

58.6 Verdrag tusschen de heer van Den Tempel, en schout en ambachtsbewaarders van Berkel en Rodenrijs, als verdere 

regenten van de droogmaking gequalificeerd, om hem de landen in de droogmakerij, die de heerlijkheid Den 

Tempel en haar uitweg uitmaakten, te transporteeren, 31 maart 1777. 

Aanteekening betreffende de overdracht op 19 november 1777, volgens gemelde en een nadere conventie. 

 

 

58.7 Verdrag tusschen den heer, en schout en ambachtsbewaarders, als bij de verdere regenten van de drooggemaakte 

polders gequalificeerd, waarbij dezen het tiendrecht op de landen, hem in die polders competeerende, afkochten, 31 

maart 1777. 

Briefwisseling en aanteekeningen daarover. 

Approbatie van dijkgraaf en hoogheemraden van dat verdrag, 3 april 1777. 

 

 

58.8 Lijsten en aanteekeningen van betalingen voor de droogmaking, 1771-1779. 

 

 

58.9 Specificatie van de penningen op 13 januari 1773 bevonden in de droogmakingskasse. 

 

58.10 Rekening wegens het bedijken en droogmaken, ingevolge van het octrooi van 8 december 1767. 

 

 

58.11 Lijsten van ontvang en uitgaaf voor de droogmakerij, 21 mei 1771 - 12 september 1772. 

 

 

58.12. Concept-rekening van de droogmaking over 1772-1774. 

 

 

 BAND 59 

59.1 Bijlagen, 1772-1774 en 1775-1780. 

 

 

59.2 Bonderel op de rekening van de droogmaking over 1777 en 1778. 

Bijlage. 



 
 

 

 

 

59.3 Kwijtschriften voor de interesten van geleende kapitalen voor de droogmaking, 1772-1775. 

 

 

 

 

 

 

STUKKEN BETREFFENDE DE DROOGMAKING VAN 1845 

 

 

 BAND 60 

 

60. Ontwerp tot het droogmaken en bemalen van de plassen in den polder van Berkel, van A. Greve, ingenieur, 26 

februari 1845. 

 De kaart ontbreekt. 

 

 

 BAND 61 

 

61.1 Ongebonden register van notulen van de vergaderingen van ingelanden, het polderbestuur met of zonder ingelanden, 

en het polderbestuur benevens de commissie tot de droogmaking met of zonder ingelanden, 

9 juni 1849 - 29 juli 1854. 

 

 

 

 

61.2 Overeenkomsten waarbij het polderbestuur land, water of hakhout kocht, ter bedijking en ontlediging van de 

uitgeveende: 

- Rodenrijsche plassen en tot aanleggen van een bergboezem, 27 juni 1846 - 18 juli 1848; 

- Oudeleedsche plassen en tot aanlegging van een bergboezem, 24 januari 1848 - 18 juni 1850, met vorige       

koopbrieven; 

- plassen in den Voorafschen polder, 29 januari en 29 maart 1848, met vorige koopbrieven; 

- plassen in den Berkelschen polder en tot aanlegging van een bergboezem en een combinatieweg, 17 mei 1850, 

ten behoeve van: 

- de droogmaking, 1 october 1849 - 1 augustus 1851; 

- de droogmaking en tot het aanleggen van een combinatieweg, 17 mei - 16 october 1850; 

- zonder opgaaf van doel, 16 october 1850 - 10 september 1856, met een vorigen koopbrief. 

Met dubbele en bijbehorende stukken. 

 

 

61.3 Overeenkomsten tusschen commissarissen tot droogmaking van de plassen, gelegen onder de bemaling van den 

polder, en grondeigenaars over het graven van een vaart, het afstaan van land, het steken van een valbrug enz., 13 

maart 1847, 16 september 1850 en z.d. 

 

 

61.4 Register van percelen, midden van de 19e eeuw. 

 Waarschijnlijk voor de droogmaking gebruikt. 

Lijsten van onteigende onroerende goederen en van voor de eigenaars drooggemaakte plassen en rietland, 1852. 

 

61.5 Overeenkomst waarbij commissarissen tot droogmaking van de plassen, gelegen onder de bemaling van den polder, 

weiland en hakhout verhuurden, 12 augustus 1848. 

 

61.6 Rekening van de droogmaking van de Rodenrijsche plassen en het maken van een bergboezem, october 1845 -19 

januari 1855. 



   
Rekening van de droogmaking van de Molens- of Oude Leedsche plassen, onder Berkel en Pijnakker, en de 

Noordeindsche -, Dorpsche - en andere plassen, onder Berkel, 21 november 1846 - 22 december 1854. 

Bijlage.  

 Samengenaaid.  

 

 BAND 62 

 

62. Kasboek van: 

- ontvang voor de droogmakerij van het Zuideinde, 12 november 1845 - 2 januari 1847; 

-  als voren, 2 januari 1847 - 24 maart 1848; 

- ontvang voor het tot bergboezem maken van den Molen- of Oudeleedschen plas, januari - 24 maart 1848; 

-  als voren, 30 maart 1848 - 1 januari 1849; 

- uitgaaf voor die droogmakerij, october 1845 - 24 maart 1848; 

- uitgaaf voor dat tot bergboezem maken, 21 november 1846 - 30 december 1848; 

- en uitgaaf voor arbeiders aan den Voorafschen polder, en sluisgeld, betaald uit de gelden voor den berg-       

boezem, 14 februari 1846 - 29 mei 1847. 

 

 BAND 63 

 

63. Kasboek van: 

ontvang voor den bergboezem en verdere werken van de droogmaking, 10 januari 1849 - 5 april 1851; 

en uitgaaf daarvoor, 5 januari 1849 - 26 juli 1851. 

 

 

 

 -------------  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
 ARCHIEF VAN SCHOUT EN KROOS- OF SLIJKHEEMRADEN 
 

 

 

 BAND 64 

 

64. Register van hoefslagen en handelingen van schout en gezworens met of zonder kroos- en 

slijkheemraden, 

6 januari 1721 - 5 april 1734. 

 

 BAND 65 

 

65.1 Register van handelingen van schout en gezworens, waaronder vele als kroos- en slijkheemraden,  

6 januari 1721 - 16 december 1774. 

 

 

65.2 Register van handelingen ("agenda") van schout en gezworens, als kroos- en slijkheemraden, 

12 augustus 1774 - 26 februari 1779. 

 

 

65.3 Handelingen van dezelfden, 

1 november 1726 - 26 februari 1763. 

 

 

65.4 Verzoekschriften aan schout en kroosheemraden of schout en slijkheemraden, en kladden van 

beschikkingen daarop, 24 october 1718 - 16 februari 1772. 

 

 

65.5 Brieven van burgemeesteren en regeerders van de stad Delft aan den schout, met verzoeken tot 

afsluiting van den Klapwijkschen weg, en publicaties door den gerechtsbode daartoe, gedaan met 

consent van schout en slijkheemraden, 4 mei 1722 - 31 mei 1761. 

 

 

65.6 Klad van een verzoekschrift van den schout aan de hooge heemraden, om de geëligeerde 

achtemannen, doende de functie van kroosheemraden voor het jaar 1660, te gelasten, den eed te doen, 

z.d. 

 

65.7 Keuren en een concept-keur van schout en gezworens in kwaliteit van slijkheemraden, of schout, 

gezworens en slijk- of kroosheemraden, z.d. en 10 maart 1721 - 10 maart 1785. 

 

5.8 Publicaties van: 

- kroos- en slijkheemraden over het formeeren van hoefslagen op wegen en wateringen, 1721; 

- slijkheemraden, over het formeeren van een hoefslag op den weg in het Zuideinde, 1722; 

- dezelfden, over het zetten van palen tot separatie van den rijweg en het gangpad op wegen, 1723; 

- kroosheemraden over het formeeren van hoefslagen op wateringen, 1723-1728; 

- schout, ambachtsbewaarders en achtemannen en den molenmeester van over de Lede, over het 

formeeren van    een hoefslag van de tiengaarden aan de Landscheiding, 1742, 

en relazen. 

 

 

 

 ------------- 

 



   
 
 STUKKEN WAARVAN NIET IS GEBLEKEN, WAAR ZE HOOREN 
 

 

 

 

 BAND 66 

 

 

66.1 Arbitrale uitspraak tusschen twee buren over het onderhoud van een heul in het Noordeinde, 14 februari 

1562. 

 Perkament. 

 

 

 

 

66.2 Akte waarbij eenige geburen consenteerden, dat een inwoner van de Rokkeveen de kade of 

Landscheiding in het Noordeinde achter hun landen zou mogen beweiden, 20 juni 1624. 

 

 

 

 

66.3 Verdeeling bij molenmeesters en achtemannen van den Zuidpolder van Delfgauw gemaakt van de zes 

gedeelten, ieder van vijf of zes woningen, waaruit ieder jaar een persoon moest dienen, 18 december 

1677. 

 

 

 

 

66.4 Gewaarmerkte afschriften van de stukken vermeld onder nummers: 

       8.6 

       8.10 en 8.12 

       8.18 

       11.32 en 11.33 

       18.40 b 

       18.42 

       20.3 

1722. 

 

 

 

 

 ------------- 

 

 

 

 



 
 

 

 
 KATALOGUS VAN BOEKWERKEN 
 
 
 

I. Atlas, genaamd "'t Hooge heemraedschap van Delflant in kaart gebracht Aº 1712".  Folio. 

 

 

II. Als voren, met gekleurde titelkaart en gedeeltelijk gekleurde kaarten 7 en 12.  Folio. 

 

 

III. C. Zillessen, Aanhangsel op mijne wijsgeerige staathuishoudkunde, bevattende een plan, hoe 

veenplassen .... drooggemalen zouden kunnen worden. 

 Omstreeks 1800.  Octavo. 

 

 

 

IV. 1. Instuctie voor hoogheemraden van Delfland, omstreeks 1800.  Octavo. 

2. Concept reglement van bestuur voor het hoogheemraadschap van Delfland, 29 april 1847.  

Octavo. 

3. Reglement voor het hoogheemraadschap van Delfland, 10 november 1857.  Octavo. 

 

Lijst en reglement van de vacatiën, salarissen en andere onkosten van schout, secretaris en bode, 

gearresteerd door den Hoogen raad, 20 maart 1670. 

 

Uitspraak van arbiters over eenige punten van het reglement, met condemnatie van het hof, 13 

november 1674. 

 

Reglement van de salarissen van de ambachtsbewaarders, achtemannen, schepenen, korvers en 

vierluiden, geordonneerd door den voogd over de ambachtsvrouw, 20 februari 1675.  Kwarto. 

 

 

V. "Keuren en ordonnantiën op de beheeringe der drooggemaakte polders, geleegen binnen de heerlijkheid 

van Berkel en Rodenrijs mitsgaders de hooge heerlijkheid Den Tempel", 1780.  Kwarto. 

 

VI. Als boven en "Ampliatie keuren en ordonnantiën" als voren, 1789.  Samengenaaid.  Kwarto 

 

VII. "Reglement over Berkel en Roodenrijs".  Rotterdam, 1718. 

 Hierbij gebonden: 

Extract resoluties van de Staten van Holland van 19 october 1731 en 15 maart 1732, waarbij een 

"contract mitsgaders nader ampliatie en alteratie van het vorenstaande reiglement, en interpretatie van 

hetselve" werd behandeld en geapprobeerd.  Kwarto. 

 

VIII. "Octrooy" vermeld onder nummer 56.  1769.  Octavo. 
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 TOELICHTING 

 

Deze opmerkelijke, oudste inventaris (repertorium) van het rond 1900 aanwezige archiefbestand (zowel 

oud als nieuw) heeft ten opzichte van de meer professionele inventaris van P.A.N.S. van Meurs uit 

1905/06* vooral waarde vanwege de vaak uitvoerige, regestmatige beschrijvingen.  Vooral om deze 

reden is de tekst, vermoedelijk van de hand van secretaris A. van der Burg Gzn. en/of diens zoon C.P. 

van der Burg, als bijlage opgenomen. Voor wat betreft het oude archiefgedeelte (vóór ca. 1858) geldt 

hetzelfde als in de toelichting  

bij Bijlage I. is opgemerkt. 

 

Delft, 25 mei 1988.                                                                       P.F.A. Vrolijk.              

 

 

 

______________ 

* 

 Zie Bijlage I. 



 
 

 

                      

                          

                             PAKET A 

 bevattende stukken betreffende 

 de Privilegiën van Berkel 

 en het  

 Reglement 

 van 

 J. van Oldenbarneveldt 

 

 

 

A. 1-2  Copiën van de Vidimussen, gegeven door de President en de Raden van 

 Holland, Zeeland en Friesland, van verschillende privilegiën ver- leend aan de Heerlijkheid van Berkel 

en Rodenrijs, anno 1715. 

 

 N.B.  Een vidimus is een verklaring, dat zekere authentieke stukken zijn gezien. Deze copiën  

  bevatten o.a. den tekst van het Privilegie van Jan II van Henegouwen, 1303, en de  

  confirmatie of bevestiging daarvan door Filips II, 1504, en door Karel II (V), 1515. 

 

 

A. 3 Copie-vidimus van den Deken van het Kapittel van Sint Pancraskerk te Leiden en van  

 het Hof van Holland van het Privilegie van Jan II,1303. 

 

 N.B.  Paaschavond 1289 verleende Graaf Floris V een handvest aan het Ambacht van Roederijse 

(Rodenrijs), waarbij bepaald werd, dat dit Ambacht, tusschen de Landscheiding en de 

Stricklede, behooren zou onder het Hof van Delft. Daarbij werd dat Ambacht, waaronder ook 

Berkel gelegen was, vrijgesteld van het onderhoud der dijken tusschen de Schie en de Gouwe, 

terwijl het Ambacht zich zou belasten met het onderhoud van den dijk in Keulen. Het Ambacht 

scheen toen reeds op zijn eigen water gebracht te zijn en gescheiden van Schiebroek, 

Hillegersberg, Bleiswijk en  Pijnacker.  Nog werd in dat Privilegie bepaald, dat het 

Ambacht zou behooren onder de rechtspraak van het Hof van Delft.  De landscheiding begon 

aan de Doenkade en eindigde aan de Pissenkade. De Stricklede of Strickkade begon aan het 

einde van de Noordeindschen weg in Keulen en eindigde op den Leeweg.  De dijk in Keulen, 

waarvan hierboven gesproken wordt, schijnt de Pissenkade te zijn. In het jaar 1303 's 

zondags voor Sinte Margrieten gaf Jan II van Henegouwen, Graaf van Holland en Zeeland en 

Heer van Friesland, een privilegie (voorrecht) aan het Ambacht van Rodenrijs. Hierbij werd 

bepaald, dat genoemd ambacht een eigen rechtspraak zoude hebben, uitgezonderd voor groote 

misdaden, zooals: manslag, vredebraak, groote vergrijpen tegen de eerbaarheid, brandstichting 

enz., die door den Baljuw van Delfland moesten berecht worden. Bovendien werd daarin 

vermeld, dat al wie eenig stuk land in het ambacht kocht, huurde of erfde, of hoe hij daaraan 

ook kwam en wie het ook was, van dien dag (dag van koop, huur enz.) schot- en schoutgelden 

zou moeten betalen en gelijke diensten bewijzen als de voormalige bezitters of geburen van 

dat goed verplicht waren geweest. In het jaar 1414 gaven de Deken en het Kapittel van Sint 

Pancraskerk te Leiden een vidimus of  bewijs, dat zij bovenvermeld handvest van Jan II 

hadden gelezen, terwijl in 1607 door den secretaris van het Hof van Holland eveneens een 

vidimus werd gegeven, en in 1715 nog eens door de President en de Raden van Holland, 

Zeeland en Friesland. Graaf Filips II bevestigde dat handvest of  privilegie den 19en 

augustus 1504 en zijn zoon Karel II (meer bekend onder den naam van Karel V als Keizer van 

Duitschland) den 26en juli 1515. 



 
 

 

 

A. 4 Reglement van Mr. Joan van Oldenbarneveld, Heer van Berkel, Rodenrijs 

 en den Tempel, betreffende het onderhoud van de Schieveensche Kade 

 enz. d.d. 12 januari 1616, met 2 ingesloten copiën. 

 

 N.B. Aangezien tusschen de polderbesturen van Berkel, Schieveen en  

  Akkersdijk menigmaal kwesties waren gerezen: 

  1.  over het aantal watermolens in Berkel en het vermaken en verhoogen daarvan; 

  2.  over het opmalen van de wateren op de Zweth, het verzwaren van de Zwethkade, het 

opmaken en  

       gebruiken van de Zwethheul, duiker en wachtdeuren, en 

  3.  over het betalen der gemeenschappelijke onkosten, kwamen de gemelde besturen overeen, 

hun  

       geschillen te onderwerpen aan de uitspraak van Joan van Oldenbarneveld, met welk doel 

                                           zij gevolmachtigden hadden gezonden. Na onderlinge bespreking erd het volgende  

        overeengekomen, wat meer uitvoerig in voormeld Reglement staat uitgedrukt.  

   

  a.  Polder Berkel moet binnen 6 maanden de Zweth van het verlaat tot aan de Zwethheul en 

buiten  

      dezelve tot in de Schie diepen en reinigen 3 duim dieper dan de bodem van voorzegde 

heul, op    de breedte van 22 voet, blijvende met de dieping 5 voet van de kade aan beide zijden, met  

       uitzondering van die plaatsen, welke met zand of puin verder dan 5 voet hard zijn. 

 

  b.  Berkel moet de geheele Zweth schoonmaken en het riet of voorland zoodanig afsteken, dat 

het  

       water 27 voet wijd blijft, waar het tusschen beide kaden geschieden kan, mits dat de deelen  

       (deek?) en het ruigt van de kanten 1 of 1½ voet zullen worden verschoond om den slag van 

het  

        water te breken, en dat geen verdiepingen zullen gemaakt worden op 5 voet naar die kaden 

aan  

        beide zijden. 

 

  c.   Is de dieping enz. geschied, dam moet Berkel de Zweth voor altijd op dezelfde wijdte en 

diepte en  

       klaar en schoon houden tot schot en goede lozing van het water, dat zij daarop zullen  

malen. 

 

  d. Elk jaar zal door Schout met 2 Ambachtsbewaarders van Berkel, één van Schieveen en 

één van Akkersdijk, met de secretaris van Berkel het voormelde onderhoud in het 

openbaar worden  

   besteed op goede voorwaarden en borgtocht. 

 

  e.  Tweemalen 's jaars op de eerste vrijdagen in de maanden mei en october zal schouw 

worden gedreven, doch tusschentijds, als het noodig mocht zijn, moet de Zweth 

schoongehouden worden. 

 

  f.  Berkel moet de Zwethheul met de deuren en verder toebehooren in goede reparatie en 

goed dicht onderhouden, en tot beter lozing van zijn water zal Berkel vóór 1 april 1616 

(mits onder 

 toestemming van dijkgraaf en hoogheemraden van Delfland) aan de zuidzijde van de 

Zwethheul een duiker door den Schieweg doen maken en altijd onderhouden. Die duiker 

moet zijn 8 voet wijd en lang, diep of hoog naar den eisch van het werk, met goede 

wachtdeuren enz., om door dien duiker het water in de Schie te loozen volgens Keur van 

dijkgraaf en hoogheemraden van Delfland, voor de eerste maal, en daarna te onderhouden 

volgens Keur van Schout en Ambachtsbewaarders van Berkel, Schieveen en 

Akkersdijk, welke voorzegde werken, zoowel voor de eerste maal als voor het onder



 
 

 

 houd en de vernieuwing voor altijd zullen zijn ten koste van het Ambacht van Berkel, 

terwijl het openen en sluiten van de heul en den duiker ten laste blijft van hen, die het 

vroeger hebben gedaan. 



 
 

 

 

  g. De kaden van de Zweth, zoowel aan de Schieveensche als Ackersdijksche zijde, zullen 

door voormelden Schout en Ambachtsbewaarders openbaar besteed worden om vóór 1 

mei 1616 zóó verbreed te worden, dat zij zullen hebben minstens 15 voet in aanleg van 

binnen, vervolgens onder de lijn opgaande tot 1½ voet hooger als het hoogste winterwater; 

op den kruin breed  blijven 5 voet en buiten een voet ingaande. Alles te maken boven de 

aarde, modder en bagger die uit de verdieping en verbreeding van de Zweth komen zal, 

met goede, vreemde, harde, droge aarde, klei, zand of puin te vermengen, uitgezonderd de 

zoden dienende tot bezoling, die op schaftgeld ter naaster lage en minste schade zullen 

gehaald en gebruikt worden, wel te verstaan dat ter plaatse, waar de verbreeding van de 

voormelde kade beter en met minder kosten kan geschieden, uit de Zweth van buiten als 

vanbinnen, 't zij met of zonder beplating, dit alzoo gedaan mag worden. 

 

  h. De kosten van voormelde ophooging en verzwaring der voornoemde kaden zullen 

gedragen worden als volgt: 

   -  aan de Schieveensche zijde 2/3 door Berkel en 1/3 door Schieveen; 

   -  aan de Akkersdijksche zijde ½ door Berkel en ½ door Akkersdijk. 

 

  i.  Het onderhoud der voorzegde kaden, in de breedte, hoogte en altijd niet lager dan ½ voet, 

waarvoor een goed peil moet gemaakt worden en aan de Zwethheul aangeslagen, zal 

jaarlijks door de voorzegde Ambachtsbewaarders ten overstaan van de secretarissen van 

Berkel, Schieveen en Akkersdijk om beurten in het openbaar op goede condities en 

borgtocht besteed worden. 

 

  j.  Bedragen die kosten van onderhoud aan de Schieveensche zijde jaarlijks minder dan 

100  

   gulden, dan betaalt Schieveen die alleen; bedragen zij van  100,- tot  250,- dan betalen 

Berkel 

   en Schieveen ieder de helft, en zoo het bedrag boven de  250,- is, dan zal van het bedrag 

boven  

   de  250,- 2/3 door Berkel en 1/3 door Schieveen gedragen worden. 

 

  k.  Bedragen die kosten van onderhoud aan de Akkersdijksche zijde jaarlijks  140,- of  

   daarbeneden, dan komen ze geheel ten laste van Akkersdijk; zijn de kosten echter hooger 

dan  

    140,- dan betalen Berkel en Akkersdijk ieder de helft dier meerdere kosten. (Is 't bedrag 

dus 

     150,- dan betaalt Berkel slechts  5,-). 

 

  l.  De schouw over die kaden zal jaarlijks gedreven worden door den Schout van Berkel, 

Schieveen en Akkersdijk en de Ambachtsbewaarders voornoemd met de secretarissen om 

beurten als voren, 

   op de laatste vrijdagen in de maanden mei en october. 

 

  m.  Zijn al de voornoemde werken voor de eerste maal opgemaakt, dan mag Berkel niet alleen 

zijn 4  

   tegenwoordige watermolens verhoogen en verzwaren tot genoegen en volgens Keur van  

   Delfland, maar nog meer molens mogen bouwen zonder eenige limitatie (grens of 

beperking) van  

   getal, hoogte en zwaarte met toestemming van Delfland. 

 

  n.  Berkel mag met die molens zijn water op de Zweth uitmalen, mits bij noorden- en 

westenwinden, bij hoog water in de Schie, als wanneer de naaste 6 molens op de oostzijde 

van de Schie aan 

 beide zijden van de Zweth in Delfland staande, met malen ophouden, het ook met malen 



 
 

 

zal ophouden tot er afgang van water is en de voorzegde 6 molens weer malen. 

 



 
 

 

 

  o.  Ten einde bij het bevaren der Zweth door schepen of schuiten de kaden zoo min mogelijk 

te beschadigen, moet daarop goede orde gesteld worden. Mocht 't noodig geoordeeld 

worden op enkele plaatsen eenige roeden platingen te stellen, dit blijft ter beschikking van 

J. van  

   Oldenbarneveld, op kosten van partijen  zooals onder j. en k. bepaald is. 

 

p. Van de kaden moeten geweerd worden alle oude en zware horenbeesten en paarden, 

blijvende  

 altijd het gebruik der respectieve kaden ten voordeele van hen, die dit tot nog toe hebben 

genoten, 

   en het gewone opzicht van die kaden, met uitzondering van de gewone besteding van het  

   onderhoud en de twee schouwdagen, hierboven vermeld, aan hen die zulks vroeger gehad  

   hebben, zullende de kosten van dat opzicht of stopping gedragen worden als voren. 

 

q. In geval van twijfelachtigheid of duisterheid van bovengenoemde punten of zoo iets 

mocht  

 vergeten zijn, dan blijft dit ter beslissing van J. van Oldenbarneveld, zoolang hij leeft. 

 

r. Aangezien de Hooge Raad deze uitspraak heeft bekrachtigd, zijn alle hangende processen 

te  

 dezer zake voor afgedaan ver klaard. 

 

  Onder staat: 

  Aldus gedaan, uitgesproken en aan de respectieve partijen geleverd onder mijne handtekening 

en  

  opgedrukt signet op den 

  12den januari 1616. 

                                                  J. van Oldenbarneveld 



 
 

 

 

A. 5 Copie-besluit van de Ambachtsbewaarders en Achtemannen van Berkel en de Ambachtsbewaarders 

van Schieveen en Ackersdijk, waarbij zij verklaren Mr. J. van Oldenbarneveld, Ridder, Heer van 

Berkel en Rodenrijs, Advokaat van den Lande van Holland en Hoogheemraad van Delfland, tot 

scheidsrechter te nemen in hunne geschillen, d.d. 15 december 1612. 

 

 



 
 

 

 

PAKET B 

 

bevattende verschillende 

oude stukken, 

betrekking hebbende op 

vroegere toestanden 

van den 

Polder Berkel enz. 

 

 

 

B. 1 Stukken betreffende eene vaart en brug in het Noordeinde, dienende tot doorvaart over Pijnacker naar 

Delft. 

 

 N.B.  Reeds in 1448 was door Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland aan de Noordeinders  

  toestemming gegeven om een overtocht en windaas te maken op Strikleede, ten einde 

gemakkelijker  

  naar Delft te kunnen varen. In 1572 en 1573 had vooral het Noordeinde van Berkel veel te 

  lijden van den oorlog, zoodat velen hunne woningen hadden verlaten. Alstoen schijnt ook die  

  overtocht vernield te zijn, waarom later (1600) opnieuw toestemming werd gevraagd om eene 

heul  

  door den Berkelschen weg te leggen en gebruik te mogen maken van de vaart vanaf de 

landscheiding  

  achter Bleiswijk door de Noordeindschen weg langs Pijnacker tot Delft, welke vaart 

gedeeltelijk 

was gedamd. Delfland gaf daartoe toestemming. In 1658 verkeerde de vaart in slechten 

toestand en wilde men die diepen, doch hiertegen verzette zich zekere Langelaan, die aan de 

Hoog te Pijnacker woonde.  Delfland dwong hem echter de dieping toe te staan en de specie 

op zijn land te ontvangen.     

  Nog vindt men in dit Nr. stukken, die betrekking hebben op een watering in het Noordeinde, 

van de  

  Achterafsche kade tot achter Hazenheul, en de heulsloot (tusschen den Noordeindschen weg 

en de  

  landscheiding). 

 

  Ten derde bevat dit Nr. ook stukken omtrent een brug in het Noordeinde, die door Delft moest  

  onderhouden worden. Schout en Ambachtsbewaarders hadden eigenmachtig veranderingen 

aan die 

  brug doen verrichten, waardoor zij in kwestie kwamen met burgemeester en wethouders of  

  bestuurders van Delft. De kwestie werd beëindigd doordat Delft genoemde brug en voor- 

  meld windaas aan Berkel afstond. 

 

 1749 tot 1752. 

 

 

B. 2 Stukken betrekking hebbende op een duiker in het Noordeinde van  Berkel in de landscheiding, 

gelegen  

 tusschen de Rockeveen en den  Breenakker, 1654-1694. 

 

B. 3 Stukken betreffende een proces tusschen Berkel en Pijnacker over het doorsteken der kade tusschen 

beide  

 polders, 1574. 

 

B. 4 Stukken betrekking hebbende op: 

 



 
 

 

 1.  de kade tusschen Berkel en Pijnacker; 

 2.  den Breenakker of landscheiding van Delfland, 1647; 

 3.  de Oostkade en den Hofweg, 1639, 1644 en 1654; 

 4.  Rekening van kosten van 't verzwaren sub 3. 

 



 
 

 

 

B. 5 Stukken betreffende den aankoop en opbouw van een vijfden watermolen  en den koop van 6 morgen 

land,  

 d.d. 24 oktober 1618. 

  

 N.B.Deze achtkante molen werd door de bedijkers van den Soetermeerchen Polder aan den Schout, de  

  Ambachtsbewaarders en de Achtemannen van Berkel verkocht voor ruim  3000,- met inbegrip 

van 

       hout en ijzerwerk.  In dit paket vindt men een schets van de ligging der verschillende 

watermolens enz. 

 

 

B. 6 Stukken betreffende de droogmaking van de Oostmeer omstreeks 1648. 

 

 

B. 7 Paket bevattende rekesten van Schout, Ambachtsbewaarders en Achtemannen van Berkel, alsook de  

 consenten (toestemmingen) van dijkgraaf en hoogheemraden van Delfland tot het uitvoeren van  

 verschillende werken, zooals het vernieuwen van het verlaat, het leggen van dammen enz., van 1503-

1749. 

 

 

B. 8 Stukken betrekking hebbende op een kwestie tusschen Schout, Ambachtsbewaarders enz. van Berkel 

en het Hoogheemraadschap van Delfland over het niet indienen van de rekeningen van het Ambacht 

aan Delf- land over de jaren 1705, 1708 en 1723 tot en met 1727. 

  

 N.B.  In 1605 was door de hoofdingelanden, dijkgraaf en hoogheemraden van Delfland een 

reglement  

   gemaakt en door de Staten van Holland en West-Friesland goedgekeurd. In dat Reglement 

werd o.a.  

   bepaald dat de rekeningen der waterschappen of landen, onder Delfland gelegen, binnen 

veertien  

   dagen na behandeling derzelve in de vergadering van Ingelanden, aan de goedkeuring van 

dijkgraaf  

   en hoogheemraden van Delfland moesten onderworpen worden. De Schout, 

Ambachtsbewaarders en  

   Achtemannen van Berkel benevens de molenmeester van Over de Leede hadden van 1723-

1727  

   geweigerd de jaarlijksche rekeningen van het Ambacht naar Delfland op te zenden, waardoor 

eene  

   kwestie ontstond, welke voor den Hoogen Raad werd gebracht. Deze veroordeelde het  

   Ambachtsbestuur die rekeningen over te leveren en een boete van 50,- te betalen voor zegels. 

   31 juli 1833. 

   

    

   In dit paket komt ook voor een besluit van de Staten van Holland (1600), dat de rekeningen 

van de regeerders ten platten  lande met open deuren moeten behandeld worden. 

 

 

B. 9 Stukken betreffende het malen der watermolens onder Delfland op één peil, met diverse Keuren en  

 ordonnantiën van de jaren 1571, 1662, 1711 en 1745, en het gebruik van trapmolens. 

 

 

B. 10 Stukken betreffende geschillen tusschen Berkel en de Zuidpolder van Delfgauw over de waterkeering 

of  

 kade tusschen dien Polder en Berkel, 1480-1597. 

 



 
 

 

 

B. 11 Stukken betrekking hebbende op de kadeslooten in het Noordeinde van  Berkel aan de landscheiding  

 tusschen Delfland en Schieland, 1626 enz. 

 

 

B. 12 Stukken betrekking hebbende op de Rijskade, 1484-1556 en 1655. 

 

 

B. 13 Stukken betrekking hebbende op de Westmeer en de meerbruggen in den  Leeweg. 

 

  

B. 14 Verschillende rekesten en consenten (toestemmingen) om landen in te steken en te verveenen, 1648, 

1664,  

 1674, 1683, 1692 en 1695. 

 

 

B. 15 Stukken betreffende een geschil tusschen Berkel en Delfland over het recht van Keur over bruggen 

enz. 

 

 N.B.  Twee bewoners van het Noordeinde van Berkel hadden zonder toestemming van het  

  Hoogheemraadschap den weg doen opgraven en een nieuwe brug laten maken (1721). Zij 

werden  

  deswege gedagvaard door Delfland en tegen hen werd een boete van 10,- geëischt. Hiertegen  

  verzetten zich de Heer van Berkel (Mr. J. van der Hoeven), de Schout, Gezworens, Kroos- en  

  Slijkheemraden van de Heerlijkheid, alsmede de Schout, Ambachtsbewaarders en Achte 

  mannen van Berkel, die besloten daartegen zelfs in rechten te ageeren, op grond van de 

uitspraak van  

  Karel V in 1522 (waarvan Extract in dit paket te vinden is), waarin bepaald wordt dat Schout,  

  Gezworens, Slijk- en Heemraden elk binnen hun ambacht het recht van keur hebben over 

wegen,  

  heulen, kaden, molens  en wateringen in dorpen en polders, voorzooverre die niet ten koste 

van  

  algemeenen lande zijn. Dit geschil kwam voor den Hoogen Raad, die Delfland in het ongelijk 

stelde. 

 

 

B. 16 Stukken betreffende een overpad naar Rotterdam in het Rodenrijs, dat Schout, Ambachtsbewaarders 

en  

 Achtemannen van Berkel met koolasch of zand zouden maken en onderhouden als gangpad tot aan de  

 Wildersche Kade, alsmede een draai of plank op dat pad. 

 

 Contracten van de jaren 1643, 1678, 1723, 1734, 1741 en 1750. 

 



 
 

 

 

PAKET C 

 

bevattende stukken over 

de Zweth, de Zwethbrug, 

Zwethkade enz. 

 

 

 

C. 1 Copie-uittreksel van de schatting der kosten door Schieveen betaald aan de Zwethkade (ten bedrage 

van 512  

 pond 6 schellingen en 8 penningen), waarvan Berkel volgens beslissing van dijkgraaf en 

hoogheemraden  

 moest betalen 2/3 (342 pond 6 schellingen en 8 penningen), terwijl Schieveen die kade buiten kosten 

van  

 Berkel ten eeuwigen dage zou moeten onderhouden, d.d. 14 juli 1488. 

 

 

C. 2 Bestek, condities en voorwaarden, waarnaar Schout, Ambachtsbewaarders en Achtemannen van 

Berkel en de  

 Ambachtsbewaarder van Over de Leede van meening zijn in het openbaar te besteden het maken en  

 opleveren van een nieuwe brug aan de Schie, genaamd de Zwethheul. (zonder jaartal). 

 

 

C. 3 Copie-besluit van dijkgraaf en hoogheemraden van Delfland waarbij zij aan de Ambachtsbewaarders 

van  

 Berkel toestaan een nieuwe heul te bouwen met dubbele zwaaideuren, drie voet wijder dan de 

bestaande, 

 volgens een door Delfland goed te keuren bestek, terwijl zij den  duiker bezijden de heul mogen 

wegnemen. 

 Daarbij wordt tevens de voorwaarde gesteld, dat Berkel aan Schieveen een sleutel van de heul moet 

ter hand stellen, om die te mogen ontsluiten, als hun polder belast zou worden met buitenwater van de 

Schie, en dat, wanneer Schieveen of Akkersdijk last van water zouden krijgen door het malen der 

Berkelsche molens, zij zich kunnen wenden tot dijkgraaf en hoogheemraden, die alsdan zullen 

uitspraak doen, d.d. 5 december 1538 (in duplo). 

 

 

C. 4 Verklaring van eenige getuigen, op verzoek van Ambachtsbewaarders van Berkel afgelegd, omtrent 

een  

 doorbraak van de Akkersdijksche Zwethkade, d.d. 10 april 1598. 

 

 

C. 5 Bestek waarnaar Schout, Ambachtsbewaarders en Achtemannen van Berkel met die van Over de 

Leede een nieuwe heul aan de Zweth willen besteden, anno 1590. 

 

 

C. 6 Bestek voor het maken van een nieuwe heul in den Schieweg, aan het einde van de Zweth. Deze moest 

6 duim hooger gestoken worden dan de oude, met een duiker daar annex en drie deuren voor dezelve, 

anno 1659. 

 

 

C. 7 Rekest en copie daarvan, waarbij Berkel voor de vernieuwing der heul puin enz. uit Delft te halen 

waar een  

 nieuw kruithuis gebouwd werd en kaden moesten vermaakt worden, met de toestemming van 

Delfland, 

 d.d. 31 juli 1659. 



 
 

 

 

 

C. 8 Besluit waarbij Schout enz. van Berkel van Delfland toestemming krijgen om voor het bouwen der 

nieuwe  

 heul bagger uit de Schie te halen, d.d. 6 november 1659. 

 



 
 

 

 

C. 9 Memorie van hetgeen Berkel, Schieveen en Akkersdijk aan Mr. J. van Oldenbarneveld willen 

voorstellen ten opzichte van de Zweth enz., d.d. 6 december 1614. 

 

 

C. 10 Uitspraak (2 copiën) van J. van Oldenbarneveld betreffende de geschillen tusschen Berkel, Schieveen 

en  

 Akkersdijk over het verzwaren van de Zwethkade, het onderhoud dier kade en van de Zwethheul en 

de 

 verdeeling der onderhoudskosten, d.d. 15 december 1612 en 12 januari 1616. 

  

 N.B. Zie hierover den inventaris, Nr. A. 4, waar men den inhoud dier uitspraak vinden kan. 

 

 

C. 11 Toestemming van dijkgraaf en hoogheemraden van Delfland aan Berkel om de oude heul te 

vernieuwen  

 alsmede den duiker opnieuw te steken, d.d. 18 juli 1617. 

 

 N.B.  In 1617 was de heer Mr. Joan van Oldenbarneveld, Ridder, Heer van Berkel, Rodenrijs en den  

  Tempel, ook hoogheemraad van Delfland. Hij was bij de vergadering, waarin bovenvermelde  

  toestemming werd verleend, tegenwoordig. Die vergaderingen werden toenmaals in Den Haag  

  gehouden. 

 

 

C. 12 Opgave van redenen, waarom die van Berkel met 4 morgen (den Hofweg) zich verzetten tegen het 

stellen  

 van het verlaat in Schieveen: 

 1e.  omdat opposanten dan in de noodzakelijkheid zouden zijn, om in den Hofweg 4 nieuwe 

heulen te  

  steken, die minstens 800 guldens zouden kosten, en 

 2e. omdat door het lekken van het verlaat en het onophoudelijk in- en uitvaren van schepen door 

het  

  verlaat de Polder van Schieveen door hare kleinheid van morgentalen, te veel met water 

zoude        

  belast worden en de kade of landscheiding tusschen Berkel en Schieveen daarvoor te zwak 

zoude zijn  

  bij jachtwind. (zonder datum). 

 

C. 13 Bestek en besteding van het verhoogen en rijzen van den nieuwen molen in Berkel, d.d. 11 november 

1648,  

 met bijwerk gekost hebbende ruim 1036,- 

 

C. 14 Insinuatie (dagvaarding) van Schout en Ambachtsbewaarders van Berkel aan den Ambachtsbewaarder 

van Schieveen om de bestede kleiwerken aan de Zwethkade ten spoedigste te doen verrichten d.d. 30 

mei 1655,  

 Met het antwoord van Schieveen d.d. 16 juni 1655. 

 

C. 15 3 Rekesten van schippers enz. aan Schout en Ambachtsbewaarders van Berkel om het maken zan de  

 Zwetheul en de daarvoor noodige afdamming tot meer gelegen tijd uit te stellen, 1742. 

 

C. 16 Voorwaarden van verhuring van de ophaalbrug aan de Zweth, d.d.  7 augustus 1773, voor  80,- 's 

jaars. 

 

C. 17 Copie-rekest van veenders en turfschippers te Berkel aan den Hove van Holland om vernietiging van 

de Keur  

 en Ordonnantie op de doorvaart van de nieuwe ophaalbrug, die in 1743 was gemaakt in plaats van de 



 
 

 

 Oude Zwethheul, anno 1744. 



 
 

 

 

C. 18 Aanschrijving van dijkgraaf en hoogheemraden van Delfland aan het polderbestuur van Berkel, om te 

zorgen  

 dat de Zwethwatering van het Berkelsche Verlaat tot aan de Schieveensche kade worde uitgediept en 

 gebracht ter diepte van 1 m 95 cm beneden Delflands boezempeil en met een bodemsbreedte bepaald 

bij art.  

 12 der Keur van 31 maart 1858, d.d. 18 september 1862. 

 

C. 19 Aanschrijving alsvoren, waarin tengevolge van de bezwaren door Berkel aangevoerd, dat 

bovenvermelde diepte van 1,95 m slechts voor 100 m geldt, terwijl voor het overige een diepte van 

1,50 m  voldoende is, 

 17 november 1862. 

 

C. 20 Toestemming van dijkgraaf en hoogheemraden aan het polderbestuur van Berkel om liezen en biezen 

in de Zweth langs de kade van den Schieveenschen polder te laten groeien tot op 2 m uit den vasten 

kant,            mits  zij elk jaar bij de kroosschouw behoorlijk 2 m uit den vasten kant afgestoken 

en afgesneden worden, d.d. 17 november 1864. 



 
 

 

 

 

PAKET D 

 

bevattende stukken 

welke betrekking hebben 

op kwesties, contracten enz. 

tusschen Berkel, Schieveen 

en Akkersdijk 

 

 

 

 

D. 1 Beslissing van dijkgraaf en hoogheemraden van Delfland in een kwestie tusschen Schieveen en Berkel 

en  

 Akkersdijk, betreffende de Westkade en waterscheiding, waarbij bepaald wordt, dat Berkel en 

Akkersdijk 

 copie van hunne daarop betrekking hebbende brieven en bewijzen aan Schieveen moeten leveren, 

terwijl Schieveen voorloopig de kade maken zal, om later over de kosten in schikking te treden, d.d. 

30 juni 1526. 

 

D. 2 Copie-rekest van Schieveen aan het Hoogheemraadschap van Delfland om 2 molentochten tusschen 

den  

 Hofweg en de Zwethkade en tusschen den Hofweg en de Doenkade te maken, met oproeping door 

Delfland  

 vande eventueele opposanten, d.d. 29 april 1589. 

 

 

D. 3 Beslissing van den heer Mr. Joan van Oldenbarneveld d.d. 24 augustus 1611 (door hem zelven  

 onderteekend). 

  

 N.B.  Aangezien kwestie was gerezen tusschen die van Berkel ter eenre en die van Schieveen en  

  Akkersdijk ter anderer zijde, over de reparatie aan den Noordwatermolen van Berkel, werd 

Mr. J. van 

  Oldenbarneveld als scheidsrechter uitgenoodigd deze kwestie te  beslissen, waaraan door hem 

werd  

  gevolg gegeven door te bepalen welke afmetingen de molen mocht hebben. 

 

 

D. 4 3 Copiën van voorstellen, die de Ambachtsbewaarders en Achtemannen benevens de oude  

 ambachtsbewaarders enz. van Berkel en Rodenrijs willen doen aan Mr. Joan van Oldenbarneveld, ter  

 beslechting van de geschillen met Schieveen en Akkersdijk, anno 1612. 

 

 N.B. Zie hierover ook Paket A en C. 

 

 

D. 5 Copie-voorstel als voren d.d. 10 april 1613. 

 

 

 

D. 6 Rekest van Ambachtsbewaarders en Achtemannen van Berkel aan den Hoogen Raad van Holland,  

 betreffende de betaling van kosten der werken voor Schieveen verricht, anno 1629. 



 
 

 

  

D. 7 Stukken betreffende eene kestie tusschen Schieveen en Berkel over het1/3 van den 20en penning. 

 

 N.B.  Berkel moest aan Pijnacker en Vrijenban altijd den 20en penning(1/5 deel) betalen van de 

sluiskosten  

  der 5 sluizen  (houdende de 5 ambachten: Ketel met Hoogeveen, Berkel met Schieveen, Hof 

van  

  Delft met Poortland en Rietland, Pijnacker met Akkersdijk, en Vrijenban). Van dit 1/5 deel 

moest  

  Schieveen 1/3 betalen. Onder dien 20en penning was ook begrepen een gedeelte van de 

  helmplantingen en rietschuttingen, die Pijnacker en Vrijenban moesten betalen en waarvan 

Schieveen  

  vrij was.Ambachtsbewaarders en gemeene buren van Schieveen zonden den 6 april 1655 een 

rekest aan Delfland om voortaan van het 3e deel, dat zij moest betalen, die kosten van 

helmplantingen en rietschuttingen te mogen aftrekken. Door dijkgraaf en hoogheemraden 

werd daarop den 16en october  

  1655 uitspraak gedaan, dat Schieveen voortaan 1/3 zou blijven betalen, na aftrek der kosten 

van rietschuttingen en helmplantingen. 

 

 

 

D. 8 Stukken betrekking hebbende op eene kwestie tusschen Berkel, Schieveen en andere waterschappen 

over het  

 twee hoog malen der Berkelsche watermolens, anno 1661 enz. 

 

 

 



 
 

 

 

PAKET E 

 

bevattende stukken, welke 

betrekking hebben op 

de Berkelsche 

Landscheidingen 

 

 

 

E. 1 Rekest van Ambachtsbewaarders en Achtemannen van Berkel aan Dijkgraaf en Hoogheemraden 

van Delfland, waarbij eerstgenoemden zich beklagen dat eenige personen uit Bleiswijk met hunne 

schouwen door de sloot langs de landscheiding naar hunne landen varen, 't welk enigen van 

Hillegersberg ook trachten te doen, weshalve zij verzoeken, dat die van Bleiswijk en Hillegersberg 

vóór den baggertijd  

 worden gewaarschuwd enz., zonder jaartal. 

 

E. 2  Protest van Ambachtsbewaarders en Molenmeesters van den Polder Berkel tegen het gebruik maken 

van de  

 slooten aan de Rodenrijsche Kade door inwoners van Laag Rotte, bewerende eerstgenoemden dat de 

kade  

 van de Berkelsche zijde of westwaarts op achter Laag Rotte heen tot de Zijdekade van Schiebroek 

enz.,  

 altijd is geweest en nog is de rechte scheikade tusschen Delfland en Schieland, scheidende de 

wateren 

  van die landen, terwijl Berkel door Delfland was opgelegd die kade achter 

 't Rodenrijs te maken en te onderhouden. 

 

E. 3 Verklaring van Ambachtsbewaarders en Molenmeesters van Berkel, dat de Rorijsche Kade aan 't 

gemeene  

 land of ambacht toebehoort. zonder jaartal. 

 

E. 4 Copie-vidimus van den Deken en 't Kapittel van St. Pancraskerk te Leiden van een overeenkomst van  

 Gemeene Heemraden van Delfland met die van Berkel met toestemming van Hertog Albrecht.  

 Anno 1440. 

 

E. 5 Extract van een besluit van Hoogheemraden van Delfland inzake de Rodenrijsche Kade. 19 juli 1446. 

 N.B.  Bij dit besluit werd het volgende bepaald: 

          Zij wier land afgedolven werd ten behoeve van de kade zouden met elkander 100 

Philippus  

  Bourgondische Guldens van 14 stuivers  hebben, te verdeelen in evenredigheid van de 

waarde en  

  hoegrootheid van het land benevens 6 jaren vrijdom van pacht. Ieder hunner moest zijn 

kade  

 bloot houden en maaien. Geen beesten, paarden of varkens mochten daarover gaan of 

weiden.  

 Bovengenoemde som van  100 moest betaald worden door Berkel, Pijnacker, Hof van 

Delft en  

 Schieveen op Sint Lambrechtsdag. 

 

E. 6 2 Copieën van den uitspraak van Hoogheemraden van Delfland over de Schieveensche Kade en 't 

onderhoud  

 daarvan, d.d. 20 juli 1484, waarbij bepaald wordt dat Schieveen die kade moet maken en 

onderhouden. 

 

E. 7 Copie-vernieuwing van de sententie (vonnis) van Hoogheemraden van Delfland, betreffende 't 



 
 

 

onderhoud  

 van de kade tusschen Schieveen en Berkel (Anno 1477), door Delfland verleend, 26 juli 1526. 

 

E. 8 Besluit van Hoogheemraden van Delfland ten opzichte van het onderhoud der kade tusschen 

Schieveen en  

 Berkel, 20 juni 1556. 

 

E. 9 Copie-rekest van Schout, ambachtsbewaarders van ’t ambacht en heerlijkheid van Bleiswijk aan 

Dijkgraaf  

 en Hoogheemraden van Delfland met verzoek om de kade Zijdwint in orde te mogen brengen tot ver- sterking van de landscheiding en om ze weer berijdbaar te maken.Met toestemming van Delfland. Anno  

 1579. 

 

E. 10 Contract tusschen Berkel en Schieveen, waarbij Schieveen zich verbindt de kade te dichten met ruigt 

enz. en  

 den volgenden zomer de landscheiding behoorlijk te verzwaren en in orde te brengen. Anno 1585 

(extract). 

 

 

E. 11            Extract-rekening van molengelden en onderhoudskosten van molens, waarin die van Over de Leede 

                    moeten bijdragen. Anno 1577-1593. 

 

E. 12            Verslag voor den Secretaris van het Hoogheemraadschap over den toestand van de landscheidingsloot, 

13  

            mei 1614. 

 

E. 13            Rekest aan Dijkgraaf van Delfland, waarin de Ambachtsbewaarders van Berkel en Rodenrijs omtrent 

een  

                     lek in de landscheiding tusschen Berkel en Zegwaard, met daarop verleende toestemming d.d. 

                     17 december 1615. 

 

E. 14             Insinuatie in zake 't in orde brengen eener kade in Rodenrijs, 1 december 1617. 

 

E. 15             Laatste besteding van de Schieveensche Kade door Berkel en Schieveen, maart 1618. 

 

E. 16             Insinuatie in zake 't in orde brengen eener kade ten einde Roomen, 14 juli 1618. 

 

E. 17             Lastgeving van 't Hoogheemraadschap van Delfland aan Schieveen en  Hof van Delft om ten 

spoedigste de  

                      kade tusschen Schieveen en Berkel in orde te brengen, 3 november 1650. 

 

E. 18             Rekest (copie) van de Ambachtsbewaarders en Geburen van Schieveen aan oogheemraden van 

Delfland,  

                      inhoudende aanmerkingen op 't rekest van erkel inzake 't poten van houtgewas op de Schieveensche 

Kade  

                      binnen 70 roeden van de Berkelsche molens, april 1655.  

 

E. 19Besluit van 't Hoogheemraadschap van Delfland tot opruiming van het houtgewas op de Schieveensche        

Kade binnen 70 roeden van de Berkelsche molens, 3 juni 1655. 

 

E. 20              Insinuatie van den gerechtsbode van Overschie aan Schieveen om binnen 6 weken de kade tusschen 

Berkel  

                       en Schieveen in orde te brengen, 3 april 1671. 

 

E. 21            Lastgeving van Hoogheemraden van Delfland aan Schieveen om ten spoedigste de kade tusschen 

Schieveen  

                      en Berkel in orde te brengen, 21 januari 1673. 



 
 

 

 

 

E. 221.          Aanschrijving van Hoogheemraden van Delfland aan Schieveen betreffende het maken van de kade; 

  2. Copie-rekest van Schieveen over dezelfde zaak; 

  3. Extract uit de keuren en ordonnantiën op de wegen, heulen, kaden, 

     wateringen, heinslooten en molenslooten onder het ambacht van 

       Overschie, anno 1677. 

 

E. 23            Copie-besluit van Hoogheemraden van Delfland, waarbij Schieveen wordt gelast de kade tusschen 

Berkel en  

                     Schieveen ten spoedigste in orde te brengen, 7 juli 1678. 

 

E. 24           Concept-brief aan ?(N.N.) met verzoek de kade tusschen Schieveen en Berkel in orde te brengen, 24 

december  

 1693. 

 

E. 25           Nota van 't geen door de Ambachtsbewaarders van Berkel is verschoten voor 't kleien, ophoogen en 

verzwaren  

                    der landscheiding, scheidende Delfland van Rijnland en Schieland, anno 1693 en 1694. 

 

E. 26          Copie-rekest van Schout en Ambachtsbewaarders van Berkel aan Dijkrichter en Hoogheemraden van 

Delfland,  

                   met verzoek om Ambachtsbewaarders en Kroosheemraden van Schieveen te gelasten ten spoedigste de  

                   Rijskade in orde te brengen. Zonder datum (c. 1800). 

 

E. 27         Instructie op de meting van kaden en landscheidingen van Berkel, Schieveen en Akkersdijk en de peiling 

van  

                  het water enz. Zonder jaartal.  N.B. Vergelijk hiermede ook Paket D. 

 

 

 

PAKET F 

 

bevattende 

stukken, betrekking hebbende op 

de Droogmaking van de landen 

in het Rodenrijs en den Tempel, 

de Noord-, Zuid- en Westpolders, 

geoctrooieerd den 

8 december 

1767 

 

 

F. 1 Octrooi voor Schout, Ambachtsbewaarders en Achtemannen van de ambachtsheerlijkheid Berkel en 

Rodenrijs,  

 mitsgaders den Molenmeester van Over de Leede, alsmede voor Baljuw, Schout en Schepenen van de 

 hooge Heerlijkheid den Tempel tot het droogmaken van de landen in het Ambacht en Polder van Berkel 

en  

 Rodenrijs, en al de landen in de Heerlijkheid den Tempel, van Pissenkade zuidop tot de Rijskade, ten  

 oosten den Hoeven-Zijdwind of Landscheiding tusschen Delfland en  Schieland, ten westen gedeeltelijk 

de  

 Noord- en Zuideindsche weg en zekere kleilanden en aangedamde gronden en wateren, liggende ten  

 zuiden de Kwakel en Kwakelsloot, ten oosten de Kerfwatering, ter grootte van ongeveer 1200 morgen. 

 8 december 1767. Met 2 copieën van dat octrooi. 

 

F. 2 Reglement tot het provisioneel bedijken en droogmaken der Plassen en wateren in Berkel en Rodenrijs 



 
 

 

aan de  

 oostzijde van Pissenkade zuidop tot aan de Doenkade, belend ten oosten de landscheiding of Hoeven- 

 Zijdwind, ten westen de Noord- en Zuideindscheweg, voorts van de Leeheul af, langs de vaart bezijden 

de  

 zuidwestzijde, langs de Meersloot en Kerfwatering, zuidwest op tot de Kleilanden, langs en over 

 de Kleilanden zuidoost op tot de akkers en erven aan den Zuideindschen weg, ten noorden de Roomsche 

Heul  

   en vandaar langs de noordwestzijde van den Rodenrijschen weg tot de Leeheul, goedgekeurd door 

 Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland den 3 december 1772. Met copie. 

 

F. 3 Copie als voren met goedkeuring van Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland, 3 december 1772, en 

met  

 nieuwe goedgekeurde opgave van het oud kapitaal ten bedrage van  83739 11 st. 12 2/3 penn. en een 

nieuw 

 kapitaal van 298832 gld. 5 st. en 13 1/3 penn., 6 april 1775. 

 

F. 4 Rekest van Schout, Ambachtsbewaarders en Achtemannen van Berkel en den Molenmeester van Over de 

Leede 

 aan de Staten van Holland en West-Friesland, om de huizen en erven, gebruikt voor het maken van een 

ringdijk  

 te doen genieten van den vrijdom, verleend bij het octrooi van 1767 (Copie). 

 

F. 5 3 Concept-overeenkomsten tusschen eenige eigenaars van huizen en erven aan de oostzijde van den  

 Noordeindschen weg en den Schout en Ambachtsbewaarders van Berkel in betrekking tot de nieuwe  

 droogmaking d.d. 22 september 1774 en verdere daarop betrekkelijke stukken en brieven. 

 

 

F. 6 Copie-antwoord van den Schout, Ambachtsbewaarders en Achtemannen van Berkel aan Dijkgraaf en  

 Hoogheemraden van Delfland ten opzichte van een rekest van Dirk Boer, eigenaar van den Berkelschen  

 Korenmolen, tegen de bedijking van de Droogmaking, anno 1774. 

 

F. 7 Copie-notulen der vergadering van Schout en Regenten van Berkel en Rodenrijs, 17 februari 1776. 

 

F. 8 Copie-lijst van de resteerende en onverkochte obligaties van de afkoop- en waarborgpenningen, welke 

aan de        Droogmakerij in Berkel en Rodenrijs waren toegekend en nu werden overgebracht in de 

droogmakerij-kas. 

 

F. 9 Contract tusschen den heer H. van Hees, eigenaar van de Heerlijkheid den Tempel en Schout en  

 Ambachtsbewaarders van Berkel betreffende de droogmaking van den Tempel, 31 maart 1777. 

  N.B. Bij dit contract werd bepaald dat Schout en Ambachtsbewaarders aan den heer Van Hees zouden  

  transporteeren de landen, die gemelde heerlijkheid en derzelver uitweg zouden uitmaken, alsmede 

  eenige landen in de nabijheid der Heerlijkheid gelegen, terwijl de heer Van Hees daarvoor zou 

betalen de  

  waarde, berekend naar de gemiddelde som der verkochte landen. 

 

 

F. 10 Overeenkomst tusschen Mr. H. van Hees, Heer van Berkel en Rodenrijs, en Schout en 

Ambachtsbewaarders  

 betreffende den afkoop der tienden van de landen gelegen in de voorgenomen Zuideindsche 

Droogmakerij. 

 N.B. Bij deze overeenkomst werd bepaald, dat behoudens goedkeuring  van Dijkgraaf en 

Hoogheemraden van  

  Delfland de Schout enz. voornoemd aan den heer Van Hees zouden betalen eene som van 20.000 

  gld. tot afkoop van de tienden op de landen in de drooggemaakte polders van de oostzijde van de 

Noord-  

  en Zuideindsche wegen tot de landscheiding tusschen Delfland, Rijnland en Schieland en van 



 
 

 

          den Zuideindschen weg west op tot de Meersloot, met dien verstande, dat daaoronder niet begrepen  

  zouden zijn de 12 morgen 455 roeden en 92 voeten, die de Hooge Heerlijkheid van den Tempel  

  uitmaakten. 

  

F. 11 Bevattende: 

 1. Copie-notulen der vergadering van Schout, Ambachtsbewaarders en  Achtemannen van Berkel met het 

copie  

     van de overeenkomst hierboven onder nr. 10 vermeld, en van het contract nr. 9. 

 2. Copie der goedkeuring van Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland  op bovengemelde 

overeenkomsten,  

     3 april 1777. 

 3. Copie-overeenkomst met Mr. H. van Hees, Heer van den Tempel. 

 

F. 12 Goedkeuring van Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland op de overeenkomst tusschen schout enz. 

en den  

 heer H. van Hees, bedoeld bij nr. 10 hierboven vermeld, 3 april 1777. 

 

F. 13 Verkoopcondities van de kavelingen en drooggemaakte landen in de nieuwe Noord-, Zuid- en 

Westpolder,  

 28 mei 1777. 

 

 

F. 14 Voorwaarden van verhuring der onverkochte landen in de Berkelsche droogmaking en dijken om 

dezelve,  

 25 juli 1777, dienende tevens tot huurceel voor den huurder van kavel XII. 

 

F. 15 Copie-notulen der Vergadering van Schout, Ambachtsbewaarders en Achtemannen van Berkel en 

Rodenrijs en  

 den Molenmeester van Over de Leede, betreffende de tiendheffing van de Universiteit van Leiden in de 

 groote Negenhovensche Tienden, 17 augustus 1777. 

 

 

F. 16 Opgave der grootte van de gekavelde landen in de nieuwe Noord-, Zuid- en Westpolders, 29 november 

1777,  

 waaruit blijkt dat de Westpolder groot was 175 morgen 9 roeden, de Zuidpolder 203 morgen 5 hont 23 

 roeden en dus tezamen 1034 morgen 30 roeden.  

 

F. 17 Lijst van de onder de hand verkochte dijken der droogmaking met de namen der koopers, den koopprijs, 

de  

 ligging en grootte. 

 

F. 18 Copie-brieven en memorie betreffende de droogmaking van 1777. Anno 1778. 

 

F. 19 Gedrukte Keuren en Ordonnantiën op het beheer der drooggemaakte Polders gelegen binnen de 

Heerlijkheid  

 van Berkel en Rodenrijs, mitsgaders de Hooge Heerlijkheid den Tempel. Anno 1780. 

 

 

F. 20 Memorie van ingelanden en geïnteresseerden der drooggemaakte Noord-, Zuid- en Westpolders in het 

Ambacht  

 Berkel aan den Maire en Municipale Raden (burgemeester en gemeenteraad), beheerders van de  

 Zakende voormelde droogmaking betreffende, opzichtens de overgeschoten droogmakingsgelden van  

 genoemde polders en de Voorafsche Polders, 17 april 1811. 

 N.B. Van iedere morgen veenland, dat verveend zou worden, moest betaald worden ongeveer 

  444 gulden (soms meer, soms minder) onder de naam van afkooppenningen. Die penningen 

werden  



 
 

 

  geïnd door Schout, Ambachtsbewaarders en Achtemannen, die daarvoor landsobligatiën 

aankochten à  

2½ % 's jaars ten laste van het GemeeneLand van Holland en West-Friesland. Schout en  

Ambachtsbewaarders moesten die penningen administreren onder verantwoording aan 

Gecommitteerde  

Raden en Hoogheemraden van Delfland. Uit den interest van die obligaties moesten betaald 

worden  

de jaarlijksche verpondingen, molen-, morgen- en sluisgelden, welke gemeene lasten bleven 

voortduren, al waren zulke landen ook verveend en tot plas  geworden,  vooral ook tot zekerheid 

van onderhoud, als de ingelanden van die uitgeveende landen in gebreke mochten blijven om 

hunne afdammingen en tiengaarden tegen den slag van het water te beveiligen en te onderhouden, 

en ook tot beveiliging der  

wegen, landscheidingen, kaden enz., waarom die penningen ook wel waarborgpenningen werden  

genoemd. In 1767 werd (zie dit paket F. nr. 1) door de Staten van Holland en West-Friesland 

octrooi  

 verleend aan de ondernemers der bedijking en droogmaking der Zuideindsche plassen (later 

Noord-,   

 Zuid- en Westpolder), welk octrooi door Gecommitteerde Raden van Staten werden geregistreerd 

den  

 8en maart 1769. Bij dat octrooi werd toegestaan, dat de dijkers van Schout en  

Ambachtsbewaarders  

 zooveel obligaties en losrenten ten laste van het Gemeene  Land mochten overnemen als 

voortgekomen  

 waren uit den afkoop der landen, die drooggemaakt moesten worden. Die obligaties mochten 

echter niet  

genegociëerd of verkocht worden zonder aan Gecommitteerde Raden en het Hoogheemraadschap 

van   

Delfland 't bewijs geleverd te hebben dat zulks noodig was.Voor de droogmaking, hierboven 

vermeld, was een kapitaal aan  certificaten aanwezig ten bedrage van 117.487 gulden 10 stuivers 

aan oud en 341.598 gulden 15 stuivers aan nieuw kapitaal, dus tezamen 459.086 gulden 5 

stuivers. Met dit kapitaal werd de bedijking en droogmaking begonnen in 1771 en geëindigd in 

1778, hebbende gekost 764.530 gulden 13 stuivers 3 penningen, waaronder begrepen was eene 

som van 2000  gulden voor den afkoop  

van tiendrecht op de droog te maken landen aan den Heer van Berkel Mr. Herman van Hees. 

Hiervan  

werd opgenomen van 't Ambacht, den polder en van particulieren tezamen 280.902 gulden en 

werden verkocht 58 obligaties en losrenten betreffende de afkooppenningen ten bedrage van  

298.950 gulden. Ten gevolge van een uitstekend beheer hield de droogmaking 153.528 gulden 16 

stuivers 2 penningen over, zoodat er voor de kas der droogmaking overbleef 313.665 gulden 1 

stuiver 2 penningen met  inbegrip van de overblijvende obligaties ten bedrage van160.136 gulden 

5 stuivers. De hier bedoelde  

 memorie geeft hiervan een vrij uitgebreid overzicht, alsook van de droogmakingskas van den   

 Voorafschen Polder en tracht aan te toonen, dat de overgeschoten  gelden behoorden aan de  

 drooggemaakte polders en niet mochten  gestort worden in de kas der waarborg- of 

afkooppenningen. 

 

 



 
 

 

 

 

 PAKET G 

 

 bevattende stukken 

 betrekking hebbende op de 

 Droogmaking van de Rodenrijsche Plassen, 

 de Oude Leedsche-, Noordeindsche 

 en verdere plassen en het  

 aanleggen der Bergboezems 

 

 

G. 1 Ontwerp tot het droogmaken der Rodenrijsche plassen (153 ha), de Molenplas, Westmeer en Oude 

Leedsche  

 plas (205 ha), de plas voor het dorp Berkel, waartoe behoort het daaronder begrepen Leeblok;  

 de Noordeindsche en Ruivensche plas (439 ha), welk ontwerp juli 1844 werd opgemaakt door ingenieur 

A.  

                   Greve te 's-Gravenhage. 

 N.B. Aangezien de Berkelsche bodem grotendeels bestond uit lage weilanden, waaronder een 

deugdzame dikke  

  kostbare veenlaag lag, was men er reeds vroeg op bedacht die gronden te verveenen. Door die 

  verveening ontstonden plassen, welke tengevolge van de geringe orde, die in vroegere jaren bij die  

  verveeningen werd in acht genomen, over het algemeen zeer onregelmatig gelegen waren. 

  Later begon men die plassen droog te maken, en zoo ontstonden in  1778 de Zuid-  Noord- en 

Westpolder  

  in het Rodenrijs. De verveeningen werden echter doorgezet en meerdere plassen hadden daaraan 

hun  

  ontstaan te danken. In het jaar 1844 werd gevolg gegeven aan het plan, om ook de nog bestaande  

  Rodenrijsche plassen, de Molenplas, de Westmeer, de Oude Leedsche plas, de plas voor het dorp 

Berkel  

  en het Leeblok, de Noordeindsche- en de Ruivensche plas droog te maken, waarom het bestuur van 

den  

  Berkelschen Polder aanvraag deed om daarvoor de 59.000 gulden, die aan de afkoopkas van den 

polder  

  behoorden, te mogen gebruiken, en tevens een Ontwerp van Droogmaking deed opmaken door  

  den heer Greve, ingenieur te 's-Gravenhage. 

 

G. 2 Copie-notulen der vergadering van Ingelanden van de Berkelschen Polders over de droogmaking der 

bestaande  

 plassen d.d. 8 juni 1844. 

 N.B. In deze vergadering werd bij meerderheid van stemmen tot de droogmaking besloten en tevens 

bepaald: 

       1. dat voor de onteigening van ieder bunder water zou worden betaald  25,- en 

       2. dat de eigenaars van veenlanden het recht zouden hebben nog 12 jaren te blijven veenen, waarna 

die  

      eigendommen aan den Polder zouden overgaan, met uitzondering van de vaste veenlanden. 

 

G. 3 Vergadering van Schout en Leden van 't polderbestuur van Berkel d.d. 11 october 1844. 

 N.B. Tot deze vergadering waren uitgenoodigd alle ingelanden van de droogmakerij, die meer dan 85 

aren  

  eigendom daarin bezaten, om te  beraadslagenover de uitmaling en het drooghouden van een te  

  maken Bergboezem in 't Zuideinde van Berkel door de molens van de bestaande droogmakerij. 

Eenparig  

  werd besloten de 153 ha water met de daarin vallende kleilanden droog te doen malen, onder 

bepaling dat  

  daarvoor aan de kas der droogmaking zou worden uitbetaald 2500 gulden, en na droogmaking 



 
 

 

evenveel  

  per ha jaarlijks  zal worden betaald als door de oude landen der droogmakerij.  

 

G. 4 Ministerieel besluit, waarbij aan het polderbestuur van Berkel toestemming wordt gegeven tot den aanleg 

van  

 een Bergboezem ter verbetering der bemaling of tot het bedijken en ontledigen van de Rodenrijsche Plas, 

groot  

 153 ha, onder bepaling dat door het bestuur daartoe uit de afkoopkas niet meer dan 59.000 gulden mag 

besteed  

 worden. 23 april 1845. 



 
 

 

 

G. 5 Concept-notulen van een vergadering van het polderbestuur met den ingenieur Greve betreffende de 

omdijking  

 van 't Rodenrijs en de daaraan verbonden werken, naar aanleiding van 't ministerieel besluit van 23 april 

1845. 

 

G. 6      Bestek en voorwaarden waarnaar Schout, Ambachtsbewaarders en Leden van het polderbestuur van 

Berkel  

 zullen aanbesteden het vernieuwen en maken van verschillende bruggen over de te maken Ringvaart tot  

 daarstelling van een Bergboezem, met het maken van een brug over de vaart aan het einde van den 

Rodenrijsche  

 weg. Augustus  1845. 

 

G. 7 Rekest van Schout en Ambachtsbewaarders van Berkel aan Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland 

om  

  600,- voor het maken van kaarten enz. en behoeve der droogmaking te mogen brengen in de rekening 

van  

 waarborg- en afkooppenningen, wijl de kosten van voorbereidende werkzaamheden meer bedragen dan 

de  

 toegestane 1000,-. 

 

G. 8 Toestemming van 't Hoogheemraadschap aan 't polderbestuur van Berkel op de aanvrage, bedoeld bij nr. 

7, 

  20 mei 1846. 

 

G. 9 Copie-Koninklijk Besluit, waarbij toestemming aan het polderbestuur wordt verleend om ten behoeve 

van den  

 aan te leggen Bergboezem te doen afschrijven 59.000,- op het Grootboek staande voor de afkoopkas,  

 d.d. 25 september 1846. 

 

G. 10 Nota van transportkosten enz. ten dienste der nieuwe Droogmakerij van den notaris P.E. van Aalst. Anno 

1846. 

 

G. 11 Rekening en verantwoording van Job van der Burg, den eenig overgebleven administrateur der 

Droogmaking  

 over 1846 (in triplo), en van de waarborg- en afkooppenningen. 

 

G. 12 Administratie der Droogmaking over 1846. 

 

G. 13 Lijst van stemgerechtigde ingelanden van den Polder Berkel, welke waren uitgenoodigd ter vergadering 

van den  

 20en februari 1847 om te delibereeren over den afkoop van tienden der droog te maken landen en over 

de  

 kwestie met den heer Van Hees betreffende het recht van benoeming der leden van het polderbestuur. 

 

G. 14 Opgave van de perceelen onteigend water of rietland met de kosten van onteigening enz. (Zonder 

jaartal). 

 

G. 15 Lijsten van verschillende bedragen, die gerestitueerd moeten worden aan  diverse personen wegens door 

hen  

 betaalde grondlasten van de landen door hen of hunne voorgangers afgekocht over de jaren 1844, 

 1845, 1846 en 1847. 

 

G. 16 Aangiften tot verkrijging van vrijdom van verhooging van grondlasten voor perceelen in de droogmaking 

over  

 de jaren 1845, 1846 en 1847. 



 
 

 

 

G. 17 Copie-rekest van Schout en Ambachtsbewaarders van Berkel aan 't Hoogheemraadschap van Delfland, 

waarin  

 toestemming wordt gevraagd voor de eigenaars van gedamdens, rietakkers enz., waarover de Ringdijk 

  voor de droogmaking moet gelegd worden, om daaruit de veen te mogen halen. Met ingesloten staat  

 (Zonder jaartal). 

 

G. 18 Missive van Schout, Ambachtsbewaarders en Polderbestuur van Berkel met beantwoording van vragen, 

door  

 den Minister gedaan, in betrekking tot de voorgenomen droogmaking, d.d. 21 juli 1847. 

 

G. 19 Rekening en verantwoording van Job van der Burg over de ontvangsten en uitgaven der Droogmaking 

over het  

 jaar 1847.  

   

G. 20 Verhuring van ongeveer 29 hectaren land in de nieuwe Droogmaking voor den tijd van 3 jaren,  

 d.d. 8 october 1847. 

 

G. 21 Extract-notulen van de vergadering van Gedeputeerde Staten, betreffende vrijdom van grondlasten en 

novale  

 tienden voor perceelen van de droogmaking, d.d. 12 october 1847. 

 

G. 22 Ministeriëele kennisgeving van de toekenning van vrijdom der verhooging van grondlasten ten behoeve 

van de  

 voorgenomen droogmaking, d.d. 9 november 1847. 

 

G. 23 Besluit van den Minister van Binnenlandsche Zaken waarbij aan het Ambacht van Berkel en Rodenrijs  

 toestemming wordt verleend om ten behoeve van de voorgenomen droogmaking uit de afkoopkas te 

doen  

 afschrijven van het Grootboek eene som van 226.000 gld. nominaal 2½ % N.W.S. mits een kapitaal van 

14.000  

 gld. blijve gereserveerd, d.d. 18 december 1847. 

 

G. 24 Rekening der waarborg- en afkooppenningen over 1847. 

 

G. 25 Rapport van den eenig overgebleven administrateur der Droogmaking, J. van der Burg (na het overlijden 

van de  

 heeren P.E. van Aalst en C. Molenaar) omtrent den staat der verschillende kassen met daarbij 

 behoorende staten, d.d. 24 juli 1848. 

 N.B. Uit dit rapport blijkt dat tengevolge eener onnauwkeurige dministratie in de verschillende kassen 

een                                                      

            tekort was van 8.027,70½, welk tekort was ontstaan doordat verschillende posten als ontvangst 

waren  

  geboekt, die niet waren geïnd en grootendeels niet meer te innen waren tot een bedrag van  

7.901,08½.  

  Den 12en juli 1848 werd daarop door Ingelanden besloten om die lijst van achterstallige schulden 

ten laste  

  Van de Polders over te nemen, terwijl de erven der overleden administrateurs met den 

overgeblevenen  

  bestuurders het overige tekort ad  126,62 zouden dekken. 

 

G. 26 Contract waarbij de Commissarissen der Droogmaking aan H. de Koster 2 perceelen weiland in de Oude 

Leede  

 verhuren voor den tijd van 1 jaar, d.d. 12 augustus 1848. 

 

G. 27 Kadastraal uittreksel, zonder datum. 



 
 

 

 

G. 28 Aanschrijving van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, dat de Polder van Berkel voor eenige 

perceelen der  

 droogmaking aanspraak heeft op vrijdom van verhoogde grondbelasting voor 40 jaar, d.d. 5 september 

 1848. 

 

G. 29 Rekening van den omslag der Droogmaking over 1848. 

 

G. 30 Copie-verklaring van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, dat aanpraak kan worden gemaakt op 

vrijdom van  

 verhooging van grondlasten voor 40 jaar, ten behoeve van perceelen in Pijnacker ter grootte van 

 20 bunders, d.d. 23 maart 1849. 

 

G. 31 Vonnis van de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam (met daarbij behoorende stukken), waarbij aan 

de wed.  

 W. van Rutten toestemming wordt verleend om eigendommen aan haar en onmondige kinderen  

 toebehoorende, onder de hand te verkoopen, aangezien het polderbestuur van Berkel ten behoeve der  

 Droogmaking die voor hoogeren prijs wilde koopen dan de taxatie daarvan bedroeg, d.d 2 april 1849. 

 

G. 32 Copie-overeenkomsten tusschen het polderbestuur van Berkel en   

 1. den heer G. van der Burg en 

 2. pastoor Fick in betrekking tot de nieuwe Droogmaking, 

  d.d. 24 mei 1850. 

 

G. 33 Contract tusschen polderbestuur van Berkel en Gabriël van der Burg d.d. 31 augustus 1850. 

 Inhoud: 

 1. Polder staat af aan G. van der Burg een gedeelte berm tegen beta- 

    ling van 7 gulden voor het vaste land en 25 cents voor het water 

    per Nederl. roede, met uitzondering van de daarin zich bevindende 

    veen, welke laatstgenoemde volgens taxatie moet overnemen. 

 2. G. van der Burg verleent overpad voor de veen welke zich nog in  

    de landen van den Polder mocht bevinden, alsmede een vrij overpad, 

    noodig voor het leggen van den duiker bij het Meerhek enz. 

 3. Dat voor het wegruimen der boomen op den eigendom van C. Ripping 

    de Polder aan G. van der Burg in ruiling geeft de boomen voor het 

    huis van H. de Koster. 

 

G. 34 Copie-overeenkomst tusschen polderbestuur van Berkel en Frank van der Burg omtrent de overname en  

 transport van droog te maken landen, 21 september 1850. 

 

G. 35 Rekening van den omslag der Droogmaking over 1850. 

 

G. 36 Rekening als voren over 1851. 

 

G. 37 Concept-notulen der vergadering van het polderbestuur d.d. 17 september 1852. 

 

G. 38 Lijst der onteigende perceelen ten behoeve der Droogmaking van 1852 à  2,50 per bunder. 

 

G. 39 Akte van verhuring van een perceel land in de oude Leede voor een jaar, d.d. 5 mei 1852. 

 

G. 40 Klacht-rekest van L. van Wijk c.s. aan Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland (copie) d.d. 2 september 

1852  

 met copie-advies van 't polderbestuur d.d. 24 september 1852. 

 N.B. L. van Wijk c.s. beklaagden zich bij Gedeputeerde Staten over de huns inziens wederrechtelijke 

wijze van  

  handelen van 't polderbestuur en de heeren Frank en Gabriël van der Burg, waarbij eerstgenoemde 



 
 

 

ook  

  beschuldigd wordt zich ten koste van den Polder te hebben verrijkt. Gedeputeerde Staten van Z.H. 

vroegen  

  daarop 't advies van het polderbestuur, dat verklaarde dat de beschuldigingen door de rekwestranten  

  ingebracht geheel ongegrond waren en daarentegen  F. en G. van der Burg op loyale wijze de 

belangen der  

  droogmaking hadden behartigd. 

 

G. 41 Opgaven van de overschrijving der akten van koop ten behoeve van den polder Berkel, anno 1852. 

 

G. 42 Rekening van den omslag der Droogmaking anno 1852. 

 

G. 43 Voorwaarden en lijst van de verhuring van wegen en landerijen in den Berg- en Hulpboezem,  

 d.d. 29 maart 1854. 

 

G. 44 Copie-besluit van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, waarbij 5 jaren vrijdom van verhooging van  

 grondlasten wordt toegestaan voor de landen in den Bergboezem, d.d. 12/18 september 1855. 

 

G. 45 Concept-notulen eener vergadering van ingelanden betreffende het nazien van de rekening van 

ontvangsten en  

 uitgaven der Droogmaking van de Rodenrijsche, Oude Leedsche-, Noordeindsche - en verdere plassen, 

 d.d. 22 december 1857. 

 

G. 46 Rekening van ontvangsten en uitgaven door het Hoogheemraadschap Delfland voor de landen van het 

Oude  

 Leedsche Blok gemaakt van de Renten enz. der afkoopkas, d.d. 26 december 1864. 

 

G. 47 Rekening van ontvangsten en uitgaven der nieuwe Droogmaking en Bergboezem, 1845-1849. 

 

G. 48 Alsvoren van 1849 - 26 juli 1851. 

  

 



 
 

 

 

 PORTEFEUILLE A 

 

 bevattende 

 contracten van koop 

 en ruiling van 

 1846-1869 

 

 

A'. 1 Verkoopcontract waarbij P. Treurniet aan 't polderbestuur van Berkel tot bedijking en ontlediging der  

 uitgeveende Rodenrijsche Plassen en tot aanleg van een Bergboezem verkoopt 15 perceelen land enz. in 

de 

 Rodenrijsche Plassen tezamen 33 ha 32 a 54 ca voor 2.116,23 (in duplo), d.d. 27 juni 1846. 

 N.B. De aankoop dezer landen en die in de volgende nummers aangewezen, diende tot de droogmaking 

der  

 Rodenrijsche Plassen, den aanleg van een Bergboezem en het maken van verschillende werken  

 die later noodig werden. 

 

A'. 2 Contract waarbij J. van der Hoek aan het polderbestuur verkoopt 4 perceelen in den Rodenrijschen Plas,  

groot  

 16 ha  24 a  24 ca, voor 1103,79 (in duplo), d.d. 27 juni 1846. 

 

A'. 3 Verkoop door C. Hogervorst aan 't polderbestuur van eenige perceelen 56 in den Rodenrijschen plas 

voor  

 770,64 (in duplo), d.d. 27 juni 1846. 

 

A'. 4 Verkoop door Maria Baars, echtgenoote van Jan Wensveen, en Jan Kerklaan aan 't polderbestuur van 

eenige  

 perceelen in den Rodenrijschen Plas voor 530,40 (in duplo), d.d. 27 juni 1846. 

 

A'. 5 Verkoop door Arend Verhoeff en Neeltje van Breukelen aan 't polderbestuur van hakhout, rietland enz. 

in 't  

 Zuideinde van Berkel voor  f 95,- (in duplo), d.d. 27 juni 1846. 

 

A'. 6 Verkoop door Arend Verhoeff en Hendrik Maatje aan ’t polderbestuur van een partij boschhakhout enz. 

in 't  

 Zuideinde van Berkel voor 131,57 (in duplo), d.d. 27 juni 1846. 

 

A'. 7 Alsvoren door Pleun Batenburg aan 't polderbestuur eenige perceelen  in de Rodenrijsche Plassen voor 

110,93  

 (in duplo), d.d. 27 juni 1846. 

 

A'. 8 Alsvoren door Willem Treurniet aan 't polderbestuur van eenige perceelen in 't Zuideinde van Berkel 

voor  

 290,80 (in duplo), d.d. 27 juni 1846. 

 

A'. 9 Alsvoren door Gerrit de Heer aan 't polderbestuur van eenige perceelen in 't Zuideinde van Berkel voor 

279,21  

 (in duplo), d.d. 27 juni 1846. 

 

A'. 10 Alsvoren door Gerrit de Heer aan 't polderbestuur van eenige perceelen in de Oude Leede voor 39,36 

(in  

 duplo), d.d. 24 januari 1848. 

 

A'. 11 Alsvoren door C.L. Köhne aan 't polderbestuur van eenig houtland in de Oude Leede voor 74,13 (in 



 
 

 

duplo),  

 d.d. 24 januari 1848. 

 

A'. 12 Alsvoren door Roelof Hogervorst aan 't polderbestuur van eenige perceelen houtland enz. in de Oude 

Leede  

 voor 580,72 (in duplo), d.d. 24 januari 1848. 

 

A'. 13 Alsvoren door Corn. Hogervorst aan 't polderbestuur van eenige per-ceelen houtland enz. in de Oude 

Leede  

 voor 3.231,41 (in duplo), d.d. 24 januari 1848. 

 

A'. 14 Alsvoren door Pieter en Cornelis van Mannekes aan 't polderbestuur van eenige perceelen houtland enz. 

voor  

 706,67 (in duplo), d.d.24 januari 1848. 

 

A'. 15 Alsvoren door Pieter en Cornelis van Mannekes aan 't polderbestuur van eenige perceelen houtland in 't  

 Zuideinde van Berkel voor 845,45 (in duplo), d.d. 24 januari 1848. 

 

A'. 16 Alsvoren door Arend Verhoeff en Jannetje Maatje aan ’t polderbestuur van 2 schuurstalen enz. in de 

Oude  

 Leede voor 70,63 (in duplo), d.d. 24 januari 1848. 

 

A'. 17 Alsvoren door Gerritje Dekker, echtgenote van Jan Lampe, aan 't polderbestuur van weiland enz. in den  

 Voorafschen Polder voor 803,64  (in duplo), d.d. 24 januari 1848. 

 

A'. 18 Alsvoren door Antje van der Kley, weduwe van H.H. Steenwijk, aan 't polderbestuur van houtland enz. in 

't  

 Zuideinde van Berkel voor  324,72 (in duplo), d.d. 24 januari 1848. 

 

A'. 19 Alsvoren door Gerritje Dekker, echtgenote van J. Lampe, aan 't polderbestuur van houtland enz. in den  

 Voorafschen Polder voor 967,54 (in duplo), d.d. 29 januari 1848. 

 

A'. 20 Alsvoren door Gerrit van der Kooy aan 't polderbestuur van houtland enz. in de Oude Leede voor 

1655,25 (in  

 duplo), d.d. 18 maart 1848. 

 

A'. 21 Alsvoren door Lambertus Hardenberg aan 't polderbestuur van land in de Oude Leede voor 1500,- (in 

duplo),  

 d.d. 18 maart 1848. 

 

A'. 22 Alsvoren door Christiaan Bruinse aan 't polderbestuur van houtland enz. in de Oude Leede voor 599,56 

(in  

 duplo), d.d. 29 maart 1848. 

 

A'. 23 Alsvoren door El. van Vreeswijk, wed. A. Ripping, en anderen aan 't polderbestuur van een tuin en 

weiland in  

 het Zuideinde van Berkel voor 638,67 (in duplo), d.d. 29 maart 1848. 

 

A'. 24 Alsvoren door Eldert Bree aan 't polderbestuur van houtland enz. in de Oude Leede voor 119,23 (in 

duplo),  

 d.d. 15 juli 1848. 

 

A'. 25 Alsvoren door Matthijs Olieman aan 't polderbestuur van rietland enz. in de Oude Leede voor 129,55 

(in  

 duplo), d.d. 15 juli 1848. 



 
 

 

 

A'. 26 Alsvoren door Teunis Gouwentak aan 't polderbestuur van houtland enz. in de Oude Leede voor 285,34 

(in  

 duplo), d.d. 15 juli 1848. 

 

A'. 27 Alsvoren door Maria van der Spek, echtgenote van J. de Graaf, aan 't polderbestuur van houtland enz. in 

't  

 Zuideinde van Berkel voor 243,96, d.d. 18 juli 1848. 

 

A'. 28 Alsvoren door D.D. Kostering Vulgo Lindemeyer aan 't polderbestuur van land in de Oude Leede voor 

860,-  

 (in duplo), d.d. 21 juli 1848. 

 

A'. 29 Ruilcontract tusschen 't polderbestuur en Cornelis Ripping, d.d. 17 mei 1850. 

 

A'. 30 Contract waarbij Pieter van der Velden aan 't polderbestuur verkoopt weiland enz. in de Oude Leede 

voor  

 757,65 (in duplo), d.d. 17 mei 1850. 

 

A'. 31 Alsvoren door Jan van der Hoek aan 't polderbestuur van houtland enz. in de Molenplas voor 1400,- (in 

duplo), d.d. 17 mei 1850. 

 

A'. 32 Alsvoren door Gabriël van der Burg aan 't polderbestuur van land enz. in den Voorafschen Polder en de  

 Molenplas voor 4170,13½, d.d. 7 mei 1850. 

 

A'. 33 Alsvoren door Leendert van Wijk aan 't polderbestuur van water in den Voorafschen Polder voor 56,05, 

  

 d.d. 17 mei 1850. 

 

A'. 34 Alsvoren door Corn. van der Burg aan 't polderbestuur van rietland enz. in den Voorafschen Polder voor  

 620,97½, d.d. 17 mei 1850. 

 

A'. 35 Alsvoren door Isaäc Molenaar aan 't polderbestuur van land in den Voorafschen polder voor 1701,-,  

 d.d. 17 mei 1850. 

 

A'. 36 Alsvoren door Anna Arends, huisvrouw van P. van Velsen, aan 't polderbestuur van water in den 

Voorafschen  

 Polder voor 24,72½, d.d. 17 mei 1850. 

 

A'. 37 Alsvoren door Hilletje Bree, wed. van C. Molenaar, aan 't polderbestuur van water in den Voorafschen 

Polder  

 voor 2,87½, d.d. 17 mei 1850. 

 

A'. 38 Alsvoren door Johanna Adriana van der Linden aan 't polderbestuur van land en water in den 

Voorafschen  

 Polder voor 627,75, d.d. 17 mei 1850. 

 

A'. 39 Alsvoren door Johanna van der Poel, huisvrouw van P. van der Burg, aan 't polderbestuur van water in 

den  

 Voorafschen Polder voor 1565,85, d.d. 17 mei 1850. 

 

A'. 40 Alsvoren door Jacob Fillekes aan 't polderbestuur van water in den Voorafschen Polder voor 26,32½,  

 d.d. 17 mei 1850. 

 

A'. 41 Contract waarbij Gabriël van der Burg aan Petrus van der Burg verkoopt rietland enz. in den 



 
 

 

Voorafschen  

 Polder voor 169,55, d.d. 17 mei 1850. 

 

A'. 42 Contract waarbij Bern. Wijsman aan 't polderbestuur verkoopt land en water in den Voorafschen Polder 

voor  

 775,56, d.d. 17 mei 1850. 

 

A'. 43 Ruilcontract tusschen polderbestuur en Frank van der Burg, d.d. 24 mei 1850. 

 

A'. 44 Contract tusschen 't polderbestuur en J.D. Krijgsman d.d. 28 mei 1850. 

 

A'. 45 Contract van verkoop door M. Olieman enz. aan 't polderbestuur van weiland in de Oude Leede voor 

116,20,  

 d.d. 18 juni 1850. 

 

A'. 46 Alsvoren door Johannes Ooms aan 't polderbestuur van land in den  Voorafschen Polder voor 238,-  

 d.d. 28 juni 1850. 

 

A'. 47 Alsvoren door 't polderbestuur aan Pietertje Rodenburg, huisvrouw van F. Zwarts, van een erf in 't 

Rodenrijs,  

 voor 12,50 d.d. 12 juli 1850.  

 

A'. 48 Ruilcontract tusschen ' t polderbestuur, Cornelis Ripping en Gabriël van der Burg, d.d. 12 juli 1850. 

 

A'. 49 Contract van verkoop door 't polderbestuur aan J.F. Plate van een erf in 't Rodenrijs voor 35,- d.d. 12 

juli 1850. 

 

A'. 50 Ruilcontract tusschen 't polderbestuur en Frank van der Burg d.d. 12 juli 1850. 

 

A'. 51 Contract van verkoop door 't polderbestuur aan Willem Treurniet van land in 't Rodenrijs voor 109,26  

 d.d. 12 juli 1850. 

 

A'. 52 Ruilcontract tusschen 't polderbestuur en Cornelis Koot, d.d. 12 juli 1850. 

 

A'. 53 Ruilcontract tusschen 't polderbestuur en Job van der Burg, d.d. 12 juli 1850. 

 

 

A'. 54 Contract van verkoop door Corn. Ripping aan 't polderbestuur van land enz. in den Voorafschen Polder 

voor  

 238,50,  d.d. 16 october 1850. 

 

A'. 55 Alsvoren door J.F. Fick aan 't polderbestuur van land in den Voorafschen polder voor 112,50,   

 d.d. 16 october 1850. 

 

A'. 56 Alsvoren door Teunis van Ooijen aan 't polderbestuur van land  enz. in Berkel en Pijnacker voor 

170,54,   

 d.d. 16 october 1850. 

 

A'. 57 Alsvoren door Pieter Treurniet aan 't polderbestuur van land enz. in Berkel en Pijnacker voor 

2.289,24½  

 d.d. 16 october 1850. 

 

A'. 57a Alsvoren door D. Krijgsman aan den Polder d.d. 4 december 1850.  

 

A'. 58 Alsvoren door Abr. van Mannekes aan 't polderbestuur van rietland enz. in Berkel en Pijnacker voor 



 
 

 

604,16  

 d.d. 21 december 1850. 

 

A'. 59 Alsvoren door Adr. van der Helm aan J.P. van Aalst van rietland enz. in den Berkelschen Polder voor 

61,17,  

 d.d. 21 december 1850. 

 

A'. 60 Alsvoren door Corn. Koot aan 't polderbestuur van land enz. in den Bergboezem voor 1.149,37½,  

 d.d. 21 december 1850. 

 

A'. 61 Alsvoren door Jan van der Hoek en Job van der Burg aan 't polderbestuur van land enz. in den 

Bergboezem  

 voor  84,10, d.d. 30 december 1850. 

 

A'. 62 Alsvoren door Roelof Hogervorst aan 't polderbestuur van rietland in het Oude Leedsche Blok voor 

150,-  

 d.d. 10 juli 1851. 

 

A'. 63 Alsvoren door W. Jansen aan 't polderbestuur van een gedeelte watering in den Berkelschen Polder voor 

0,30,  

 d.d. 12 juni 1852. 

 

A'. 64 Alsvoren door 't polderbestuur aan W. Jansen van land in het drooggemaakte gedeelte van den polder 

voor  

 2,75, d.d. 12 juni 1852 

 

A'. 65 Alsvoren door J.P. van Aalst aan 't polderbestuur van land in de droogmaking voor 217,74, d.d. 24 juli 

1852. 

 

A'. 66 Alsvoren door Frank van der Burg aan 't polderbestuur van land enz. in de nieuwe droogmaking voor 

134,79,  

 d.d. 24 juli 1852. 

 

A'. 67 Alsvoren door A. van der Ende, huisvrouw van J.D. Krijgsman, van land enz. in de nieuwe droogmaking 

voor  

 114,77, d.d. 24 juli 1852. 

 

A'. 68 Alsvoren door Anthonie van der Burg van land in de nieuwe droogmaking voor  169,15, d.d. 24 juli 

1852. 

 

A'. 69 Alsvoren door Cornelis Ripping van water in de nieuwe droogmaking voor 14,21, d.d. 24 juli 1852. 

 

A'. 70 Alsvoren door Jacob Fillekes aan 't polderbestuur van water in de nieuwe droogmaking voor 28,-,  

 d.d. 24 juli 1852. 

 

A'. 71 Alsvoren door Jacob Rodenburg aan 't polderbestuur van land in de nieuwe droogmaking voor 39,07,  

 d.d. 24 juli 1852. 

 

A'. 72 Alsvoren door P. van Wagtendonk aan 't polderbestuur van land in de nieuwe droogmaking voor 7,73,  

 d.d. 24 juli 1852. 

 

A'. 73 Alsvoren door Gabriël van der Burg aan 't polderbestuur van land in de nieuwe droogmaking voor 

280,78,  

 d.d. 24 juli 1852. 

 



 
 

 

A'. 74 Alsvoren door Elisabeth Helena Brands, echtgenote van J. Ooms Lzn. aan 't polderbestuur van grond in 

de  

 nieuwe droogmaking voor 42,30 d.d. 24 juli 1852. 

 

A'. 75 Alsvoren door M. van Schie aan 't polderbestuur van veenland enz. in 't Zuideinde van Berkel voor 

1800,-  

 d.d. 6 november 1852. 

 

A'. 76 Alsvoren door C. Sebel aan 't polderbestuur van hakhout enz. aan de Oudeleeweg voor 33,60  

 d.d. 20 december 1852. 

 

A'. 77 Alsvoren door 't polderbestuur aan Reinier van Eyk van grond in het Noordeinde van Berkel voor 28,-  

 d.d. 22 december 1854. 

 

A'. 78 Alsvoren door Teunis Gouwentak aan 't polderbestuur van grond in het Oude Leedsche blok, geschat 

600,- per  

 bunder,  d.d. 10 september 1856. 

 

A'. 79 Alsvoren door 't polderbestuur aan G. de Heer van grond in het Oude Leedsche Blok, geschat op 600,- 

per  

 bunder, d.d. 10 september 1856. 

 

A'. 80 Alsvoren door Pieter Persoon aan 't polderbestuur van grond in het Oude Leedsche Blok, geschat op 

600,- per  

 bunder, d.d. 10 september1856. 

 

A'. 81 Alsvoren door J.P. van Aalst als lasthebber van Johanna Adriana van der Linden aan 't  polderbestuur van  

 dijkgrond in den Westpolder voor 900,- d.d. 1 augustus 1851. 

 

A'. 82 Ruilcontract tusschen polderbestuur en N. Olieman Wzn. d.d. 10 september 1856. 

 

A'. 83 Contract van verkoop door 't polderbestuur aan C.L. Kühne van grond in het Oude Leedsche Blok,  

 d.d. 10 september 1856. 

 

A'. 84 Alsvoren door P. de Vogel aan 't polderbestuur van grond in ’t Oude Leedsche Blok voor 180,-,  

 d.d. 10 september 1856. 

 

A'. 85 Alsvoren door 't polderbestuur aan G. de Heer van grond in ’t Oude Leedsche Blok, d.d. 10 september 

1856. 

 

A'. 86 Alsvoren door 't polderbestuur aan D.D. Kostering Vulgo Lindemeyer van grond in 't Oude Leedsche 

Blok,  

 d.d. 10 september 1856. 

 

A'. 87 Ruilcontract tusschen 't polderbestuur en Corn. Hogervorst, d.d. 10 september 1856. 

 

A'. 88 Alsvoren tusschen 't polderbestuur en J.C.H. Bade, d.d. 10 september 1856. 

 

A'. 89 Alsvoren tusschen  't polderbestuur en W. Gouwentak, d.d. 10 september 1856. 

 

A'. 90 Alsvoren tusschen 't polderbestuur en de Kerkmeesters der R.C. Kerk te Pijnacker, d.d. 10 september 

1856. 

 

A'. 91 Alsvoren tusschen 't polderbestuur en Cornelis de Graaf, d.d. 10 september 1856. 

 



 
 

 

A'. 92 Alsvoren tusschen 't polderbestuur en Susanna Neeleman, wed. G. van der Kooy, d.d. 10 september 

1856. 

 

A'. 92a 2 contracten van verkoop aan F. van der Burg en A. Riem, 12 juni 1861. 

 

A'. 93 Contract van verkoop door W. Treurniet Pzn. aan 't polderbestuur van dijkgrond in 't Zuideinde van 

Berkel voor  

 175,- d.d. 11 april 1863. 

 

A'. 94 Alsvoren door W. de Graaf aan 't polderbestuur van dijkgrond in 't Zuideinde van Berkel voor 425,-  

 d.d. 11 april 1863. 

 

A'. 95 Alsvoren door Gabriël en Cornelis van der Burg aan ’t polderbestuur van een perceel watering of 

Ringvaart  

 voor 10,- d.d. 31 mei 1869. 

 

A'. 96 Alsvoren door de Hervormde Diaconie van Berkel aan ’t polderbestuur van een gedeelte watering in 

Berkel  

 voor 25,- d.d. 31 mei 1869. 

 



 
 

 

 

PORTEFEUILLE B 

 

bevattende 

eigendomsbewijzen van 

den polder Berkel 

en diverse koopcontracten 

 

 

B'. 1 Proces-verbaal van koop en verkoop van houtland en water ten behoeve van Willem van Rutten,  

 d.d. 31 maart 1815. 

 

B'. 2 Proces-verbaal van koop en verkoop van een huis en erf ten behoeve van Willem van Rutten,  

 d.d. 4 en 11 februari 1817. 

 

B'. 3 4 koopakten: 

 1. van 2 perceelen land en water in 't Zuideinde van Berkel door   Klaas Koot en J. Koot Cz. aan Bruno 

van der  

     Spek te Berkel d.d.  23 februari 1822. 

 2. van 8 ha 21 a 46 ca bosch, hout- en rietland en water in het Oude  Leedsche Blok door S. en J. van 

Eyk enz.  

     aan R. Hogervorst voor  70,- d.d. 31 december 1835. 

 3. van een partij gebroken veenland enz. in het Zuideinde van Berkel door A. Bakker te Overschie aan 

M. van  

     Schie, d.d. 16 april 1836. 

 4. van eenige partijen houtland, rietland en water in den Voorafschen Polder (de Meer) groot 1 ha 5 a 65 

ca voor  

    100,- door Arend  Verhoeff aan Gerritje Dekker, echtgenoote van J. Lampe, d.d. 8 october 1845. 

 

B'. 4 Akte van verkoop door Gerrit Hulst aan Gerritje Dekker van een half aandeel in eenige partijen houtland 

enz.  

 voor 400,- d.d. 24 october 1846. 

 

B'. 5 Akte van verkoop van Willem, Magdalena, Arie, Pieter en Ary Suiker aan 't polderbestuur van Berkel 

van  

 eenige partijen wei-, hooi- en rietland in Pijnacker en in Berkel groot 92 aren voor 1120,- d.d. 5 

augustus 1848. 

 

 

B'. 6 Akte van verkoop (openbare verkooping) door H. Peters, weduwnaar van J. Berkel, Sophia, 

Bartholomeus en  

 Michiel Berkel van een huis enz. in den Noordpolder en 3 perceelen dijkgrond, weiland, rietland en 

water in den  

 Voorafschen Polder en de Meer, waarbij de 3 laatstgenoemde perceelen worden verkocht aan 't 

polderbestuur  

 van Berkel voor  3200,- d.d. 16 november 1848. 

 

B'. 7 Akte van verkoop door Aagje van der Leur, weduwe W. van Rutten, enz. aan 't polderbestuur van Berkel 

van 10  

 ha 36 a 45 ca land en water in de Meer voor 2672,- d.d. 5 mei 1849. 

 

B'. 8 Akte van verkoop door burgemeester en assessoren van Berkel aan het polderbestuur van eenige partijen  

 houtland, rietland enz., groot 59 ha 42 a 44 ca voor 4.131,65 d.d. 1 october 1849. 

 

B'. 9 Akte van verkoop door J. Neeleman aan 't polderbestuur van eenige partijen ongebouwde eigendommen 

aan de  



 
 

 

 Oude Leede, groot 5 ha 85 a 65 ca voor 540,- d.d. 17 mei 1850. 

 

B'. 10 Akte van verkoop door Anna Boete, weduwe H. Loharder, aan 't polderbestuur van een houtboschje in 

den  

 Voorafschen Polder, groot 9 are voor 63,- d.d. 16 october 1850. 

 

B'. 11 Akte van verkoop door Bart en Adriana Boer aan 't polderbestuur van eenige perceelen weiland enz. in 

den  

 Voorafschen Polder, groot 12 ha 28 a 26 ca voor 1260,72, d.d. 2 december 1850, en van J.D. 

Krijgsman aan 't  

 polderbestuur van 1 ha 20 a 20 ca voor 690,- 

 

B'. 12 Akte van verkoop door Corst. de Regt aan 't polderbestuur van eenige perceelen ongebouwd eigendom in 

den  

 Voorafschen Polder voor 250,- d.d. 7 december 1850. 

 

B'. 13 Akte van verkoop door L. van Gent en G. van der Kooy aan 't polderbestuur van eenige perceelen 

weiland, 

  rietland enz. in den Voorafschen Polder, groot 31 ha 60 ca voor 4.650,90, d.d. 17 juni 1851. 

 

B'. 14 Akte van verkoop door J. de Graaf c.s. aan 't polderbestuur van Eenige perceelen rietland, water enz., 

sectie  

 B nr. 342 en 344, groot 1 ha 58 a 70 ca, en nr. 285 t/m 292, groot 3 ha 79 a 82 ca, voor 326,50,  

 d.d. 17 november 1852. 

 

B'. 15 Akte van afstand door G. Treurniet Wzn. aan den Polder Berkel, waarbij eerstgenoemde afstaat: 

 1. zijn beweerd recht van opstal op een stukje grond van 50 ca,     

    sectie B nr. 332; 

 2. den eigendom van den opstal; 

 3. het recht op den eigendom van perceel B nr. 321; 

 4. zijn aanspraak op een jaar huur; 

 Daarentegen mag hij voor eigen gebruik een hooibarg en 2 schuren afbreken en ontvangt bovendien  

600,-,  

 d.d. 9 september 1869 (met koopakte 1867). 

 

B'. 16 Twee koopakten, waarbij de Polder Berkel verkoopt: 

 1. aan J. Huijbers een stukje weiland en een dito bouwland, sectie   C nr. 1476 en C nr. 1553, voor 125,-

,  

     d.d. 6 december 1867; 

 2. aan A. van Mannekes te Overschie een stukje dijkgrond, sectie B nr. 1358, voor 130,-,  

     d.d. 7 december 1867. 

 

B'. 17 Koopcontract en ruiling tusschen Frank van der Burg en den Polder Berkel d.d. 27 october 1870. 

 Fr. van der Burg staat daarbij aan den Polder af een gedeelte Combinatieweg met watering, sectie C nr. 

1195 en  

 1196, terwijl hij ontvangt een aan den Polder behoorend gedeelte dijk of barm in den Noordpolder, sectie 

A nr.  

 572, en 350,-. 

 

B'. 18 Akte van tenaamstelling van den Watermolen van W. Treurniet Pzn. Op den Polder Berkel, mei 1872. 

 

B'. 19 Twee akten van aanvraag (in duplo) aan den Bewaarder van hypotheken om gedeelten tocht in den 

nieuwen  

 Polder van Berkel op naam der eigenaars te stellen, d.d. 29 september 1876. 

 



 
 

 

B'. 20 Afschrift-akte van ruiling tusschen 't bestuur van den Polder Berkel en C.P. van der Burg Gzn.,  

 d.d. 29 december 1898. 



 
 

 

 

PORTEFEUILLE C 

bevattende 

verschillende contracten 

en overeenkomsten 

 

C'. 1 Contract tusschen de Commissarissen der Droogmaking en Cornelis Hogervorst betreffende eene 

verandering in  

 de bepalingen en Octrooien der Droogmaking, d.d. 13 maart 1847. 

 

C'. 2 Overeenkomst tusschen de Commissarissen der Droogmaking en Pieter En Cornelis van Mannekes 

(zonder  

 datum).Inhoud: P. en C. van Mannekes doen afstand  

 1. van het voorrecht van het steken of stellen van een valbrug voor  hun bouwmanswoning in 't Zuideinde 

van  

     Berkel, alsmede het gelijken en in orde brengen van het erf om die woning op kosten der 

droogmaking, en 

 2. van de veen, welke gevonden mocht worden in het door hen getransporteerde land in den Voorafschen  

     Polder, tegen eene vergoeding van 1.424,55. 

 

C'. 3 Overeenkomst tusschen den Polder Berkel en Maria van der Spek, huisvrouw van Jac. de Graaf,  

 d.d. 18 maart 1848. 

 Inhoud: 

 1. Maria van der Spek behoudt den eigendom van een stuk grond langs de Rijskade; 

 2. Zij staat toe door dat land een duiker te laten graven, als 't  polderbestuur dit noodig oordeelt. 

 

C'. 4 Overeenkomst tusschen 't polderbestuur van Berkel en Johannes Ooms Ezn. te Utrecht, d.d. 16 juli 1850. 

 Inhoud: J. Ooms (gevolmachtigd door zijn echtgenoote E.H. Brandts) staat toe: 

 1. om een dijk te maken aan het einde van zijn perceelen lands, gehuurd door C. de Heer, door het 

schieten  

     eener sloot; 

 2. om tijdelijk een duiker te leggen alsmede een Combinatieweg te maken en een tocht te schieten. 

     het land genaamd de Zijp zal niet omdijkt worden, het water zal worden drooggemaakt tegen betaling 

van  

     250,- per bunder enz., terwijl Ooms alle schadevergoeding aan den huurder voor zijne rekening 

neemt  

     en de Polder gedurende den huurtijd jaarlijks 15,- zal betalen. 

 

C'. 5 Overeenkomst tusschen Commissaris der Droogmakingen (H. Scholten) En Teunis van Ooyen te 

Pijnacker  

 omtrent het graven van een vaart door de eigendommen van laatstgenoemde en den afstand van een 

stukje land 

 ten behoeve van den nieuwen droogmakingsdijk, d.d. 16 september 1850 (in duplo). 

 

C'. 6 Contract tusschen den Polder Berkel en P. Treurniet. Inhoud: Den 14 juni 1850 (contract in duplo)  

 contracteerden beide partijen ter vermijding van verdere procedures als volgt: 

 

 Treurniet staat af eigendommen in de Molen- en Oude Leedsche plassen; de Polder staat af landen in den  

 Rodenrijsschen Polder, verhuurd aan W. Treurniet, en 4 weren land aan de Zuidzijde van den 

Combinatieweg, 

 verhuurd aan Frank van der Burg, en de dijken gelegen over de gronden welke vroeger Treurniet hebben  

 behoord, zullende de Polder een duiker in den dijk doen leggen. 

 Treurniet heeft recht een brug of draai te maken aan den Rodenrijsschen weg of de Schieveenschen dijk, 

in  

 overleg met Schieveen. Hij zal vrij overpad hebben van de dijkgronden in de Oude Leedsche Plas 

 op de valbrug aan de Oude Leede, zonder onderhoud van dat pad. De Polder moet voor 20 jaar à 50,- 



 
 

 

vier  

 bunder land verhuren aan den zoon van Treurniet en zal nimmer den Rodenrijsschen Polder als Reser- 

 veboezem bezigen. Nog zal de Polder aan Treurniet uitbetalen 600,- voor proceskosten alsmede de 

kosten van  

 transport. 

 Hierbij is gevoegd een verklaring d.d. 16 october 1850, waarbij P. Treurniet het contract tusschen den 

Polder en  

 zijn zoon goedkeurt. 



 
 

 

 

C'. 7 Overeenkomst tusschen het polderbestuur en Johanna Adriana van der Linden d.d. 5 februari 1851. 

 Inhoud: 

 J.A. van der Linden geeft toestemming op een gedeelte dijk in den Westpolder een watermolen te 

bouwen en  

 staat daarvoor af c. 200 Rijnlandse roeden gronds. Ook stemt zij toe in het schieten van een tocht langs 

den dijk  

 voor 900,-, zullende de Polder ten eeuwigen dage de afheiningen en brug voor den molen moeten  

 onderhouden. 

 

C'. 8 Contracten enz. tusschen den Polder Berkel en Daniël Dieterich Kostering Vulgo Lindemeijer,  

 d.d. 10 september 1856. 

 Inhoud: 

 1. Copie-overeenkomst, waarbij wordt bepaald: 

a. Kostering geeft aan 't polderbestuur de bevoegdheid als eigenaar van den dijk, sectie C nr. 1318, in 

de  

 nieuw drooggemaakten Polder van Berkel en Pijnacker om water in te laten en den dijk met water 

te  

 belasten, mits de schade door den Polder worde hersteld. 

b. Hij verleent over dien dijk voetpad tot aan den Westpolder, zullende de plank van den weg op den 

dijk  

           door den Polder worden onderhouden. 

c. De Polder geeft Kostering uitpad langs de Vaart naar den Klapwijkschen weg en verbindt zich tot 

het  

           maken en onderhouden van een draaihek. 

    d.  Kostering geeft aan 5 perceelen overpad over zijn berm. 

d. Hij verbindt zich geen hout op zijne eigendommen te plaatsen onder het bereik van bestaande of 

nog te  

        bouwen watermolen. 

 2. Plattegrondteekening van den dijk en het pad van Kostering. 

3. Contract (zonder datum), waarbij Kostering aan het polderbestuur bevoegdheid verleent om overpad 

te                             

    geven aan alle landen gelegen in den Ouden Leedschen Polder langs den tocht over zijn barm, zoolang 

  

     het Bestuur zulks verkiest, terwijl de Polder zal stellen en onderhouden een heinsel op gemelden 

berm,   

     betaalt jaarlijks  5,- en brengt koolasch op het rijslag van Kostering van de Kulk tot aan de 

scheiding  

     tusschen zijn land en dat van den Polder. 

 

C'. 9 Contracten tusschen het polderbestuur van Berkel met Matthijs Olieman Nzn. en Nicolaas Olieman 

Mzn.,  

 bevattende: 

 1. Overeenkomst met M. Olieman Nzn. d.d. 21 september 1850, waarbij wordt bepaald dat 

a. Olieman doet afstand van het stellen van een Valbrug door het polderbestuur, mits zijn huis en erf 

ten eeuwigen dage een overpad zal hebben over de valbrug ter zijde van zijn woning, zonder bij te 

dragen in de kosten van onderhoud, terwijl de  Polder een draaihek moet stellen en onderhouden; 

b. Olieman moet zorg dragen voor de brug en de vreemdelingen weren, en bij het gebruik maken van 

het overpad, het hek sluiten en de gaten dichten. 

 2. Overeenkomst met M. Olieman Nzn. d.d. 10 september 1856 betreffende eene ruiling met het bestuur 

des  

      Polders. 

 3. Contract met N. Olieman d.d. 10 september 1856, waarbij deze van den Polder eenige perceelen land 

koopt. 

 4. Contract met N. Olieman Mzn. d.d. 10 september 1856, waarbij deze  aan den Polder een stuk grond 

verkoopt  



 
 

 

     in het Oude Leedsche Blok. 

 

C'. 10 Copie-contract tusschen het polderbestuur, daartoe gemachtigd door stemgerechtigde ingelanden d.d. 29 

october  

 1862 en:  A van den Berg, L. van Wijk, F. van der Burg, L. Morat en Gabr. van der Burg. 

 Inhoud: 

 Laatstgenoemde contractanten staan aan den Polder af het recht om de sloot langs de Pijnackersche Kade 

door  

 Polder te doen brengen op een bepaalde wijdte en te doen onderhouden, zullende zij die uit de 

herfstschouwen  

 houden. Deze erfdienstbaarheid is geschied voor 75,- voor de drie eerstgenoemde en den 

laatstgenoemde en  

  10,- voor den vierde genoemde. 

                  



 
 

 

 

C'. 11 Contract tusschen het polderbestuur van Berkel en Cornelis Koot d.d. 6 december 1864. 

 Bestaande in: 

a. Extract uit het Hulpregister van het Hypotheekkantoor te Rotterdam betreffende 

een contract tusschen den Polder en C. Koot, waarbij laatstgenoemde ruim 8 ha 

land in ’t Rodenrijs binnen den kring der geoctrooieerde Droogmaking aan den 

Polder afstaat, terwijl de Polder  aan C. Koot afstaat ruim 3 ha land gelegen als 

voren met bijbetaling      van 1300,- d.d. 12 juli 1850. 

b. Contract, waarbij de Polder aan C. Koot overdraagt een perceel land in  den 

Bergboezem, 0.96.10 ha, om bevrijd te zijn van de kosten die emaakt zouden 

moeten worden om dat perceel tot waterkeering aan te leggen in het belang van het 

aangrenzend land van C. Koot, hetgeen laatstgenoemde nu zelf moet doen, terwijl 

de Polder het recht  heeft ten allen tijde het water op of tegen zijn land te laten en 

het als bergboezem te gebruiken, d.d. 6 december 1864. 

c. Contract als voren, waarin 't volgende wordt bepaald:De Polder zal een hek 

stellen en ten eeuwigen dage onderhouden op den kruin des dijks van perceel 

sectie B nr. 1483 en 1482, 't eerste aan Koot, 't tweede aan den Polder 

behoorende. C. Koot moet ten eeuwigen dage recht van overpad verleenen over 

een gedeelte van zijn laan, sectie B nr. 1210, aan al de landen die recht van 

overpad hebben over de Polder-combinatiewegen, sectie B nrs. 1279 en 1356, op 

gemelde laan uitkomende, terwijl het onderhoud van dit gedeelte laan, 

beginnende bij de Combinatiewegen tot aan de valbrug en ook het onderhoud 

van die valbrug ten laste des Polders is, d.d. 6 december 1864. 

 

C'. 12 Contracten enz. betreffende den Hulpboezem, bevattende: 

 

d. Huurcontract tusschen 't polderbestuur van Berkel en bewoners van de Oude Leede 

enz. van 18 partijen lands in de Oude Leede,  d.d. 22  maart 1856. 

          

 b.  Overeenkomst tusschen het polderbestuur van Berkel en de eenige eigenaren van de 

landen, gronden en eigendommen in de Oude Leepolder, waarin 't volgende wordt 

bepaald: 

1. De Oude Leepolder zal 's winters dienen tot Hulpboezem, schade ten laste des 

polders. 

 2.  Als de Berkelsche polders geen last van water meer hebben, zal men den 

hulpboezem                  afmalen. 

2. Van den reserveboezem mag niet worden afgemalen, tenzij het water daarin tot 

boven het inlaatpeil is gerezen, of vóór dat de Oude Leepolder tot aan het 

zomerpeil zal zijn afgemalen. 

 4.  Wanneer 's zomers die polder van water zal zijn ontlast, krijgt hij een  gelijke 

bemaling met        den nieuwen drooggemaakten Polder van Berkel, met recht van 

het polderbestuur om bij           ongunstig zomerweder water  in dezen polder te 

laten. 

3. Het onderhoud van vaart en dijken dezes polders wordt gelijk gesteld met dat van 

de vaarten en dijken in Berkel, met bevoegdheid van den Polder om tot ophooging 

van den Oude Leeweg of dijk tegen gewone vergoeding specie uit de eigendommen 

van contractanten te halen. 

 6.   Dijken, barmen en verdere eigendommen binnen dezen polder kunnen nimmer 

aangeslagen  

        worden in de Molengelden (zie nr. 9). Sluisgelden alsmede grondlasten worden 

betaald uit  

        de afkoopkas van Pijnacker, als er fondsen zijn. Bij verdeeling of likwidatie van die  

          afkoopkas komt het aan dezen polder toekomend aandeel aan het polderbestuur van 

          

        Berkel, dat zoolang de Oude Leepolder tot hulpboezem dient de sluis- en  



 
 

 

grondlasten  

        daarvan betaalt, als de kas toereikend is. Bij ’t eindigen van den vrijdom van 

verhoogde  

        grondlasten komen deze ten lasten van de eigenaars. Komt echter deze polder eens 

in de  

        rechten der droogmaking, dan zullen ingeval van verdeeling der afkoopkas de 

eigenaars de                    

       sluisgelden en grondlasten betalen. 

 7.   Elk eigenaar moet aan de Noordzijde een hek van 30 meter stellen en onderhouden; 

verdere 

        scheidingen voor rekening van den Polder en 't onderhoud voor de eigenaars. 

  8.   De schouwen worden altijd in 't voorjaar gehouden. 

4. Ingeval 't polderbestuur dezen polder later in de rechten der droogmaking stelt, 

vervalt dit               

        contract en zullen de eigenaren der dijken en barmen de molengelden (zie nr. 6),  

                              sluisgelden en grondlasten betalen, doch bij verkoop het recht van naasten hebben. 

 c.    Het polderbestuur van Berkel biedt aan huurders van landerijen in de  Oude Leede 

aan om                

                              aan de Stemgerechtigde Ingelanden voor te stellen het sluiten van een 

onderhandsche                                      

                              verhuring van die landerijen onder de volgende  voorwaarden: 

5. Ingeval 't stoomgemaal tot stand komt: tegen  48,- per jaar, doch als van 1 october 

tot 1  mei de Oude Lee tot hulpboezem gebruikt wordt slechts  20,- en wanneer 

met 1 mei het  zomerpeil niet is bovengemalen of vóór 1 october water wordt 

ingelaten zonder betaling van huur. 

6. Ingeval 't gemaal niet tot stand komt: tegen  32,- huur, als de Oude Lee niet of 

slechts van                   

        1 october tot 1 mei als hulpboezem wordt gebruikt en anders tegen  16,- huur.       

                     

        In beide gevallen:  

         a. voor 10 jaar; 

         b. om het als weiland op te leveren, na het de laatste twee jaren      beweid te 

hebben; 

                                c. met ophouding van de verplichting voor Berkel uit de afkoopkas 

sluisgelden en  

             grondlasten te betalen; 

               d. met bekrachtiging van de overeenkomst d.d. 22 maart 1856 (ziehierboven letter a.),  

                         ingeval ze niet in strijd is met de  hierboven gemaakte bepalingen (d.d. 9 juni 1865). 

a. Verklaring van J.W. Baade c.s., allen huurders van landerijen van den Polder 

Berkel in de Oude Leede, die - kennis dragende van het besluit van 

stemgerechtigde ingelanden d.d. 15 november 1865, waarbij wordt bepaald dat de 

Oude Leepolder reeds in 1866 zal treden in alle rechten der droogmaking en gelijk 

zal worden gesteld met den nieuw drooggemaakten Polder van Berkel, mits  

huurders zich onder- werpen aan de daarbij gestelde voorwaarden - zich verbinden: 

1. om voor 1866 afstand te doen van de voordeelen en uitkeering van de 

Afkoopkas des  Polders, en  2.om bij het eindigen der huur  (1 januari 1867) hun 

gehuurde perceelen op te  leveren in den  staat waarin zij zich bevinden.d.d. 

november 1865. 

b. Elf insinuaties van den deurwaarder C.J. Vermeulen aan 't polder- bestuur, daar 

gebruikers  

        van land in de Oude Leede zich beklagen dat 't bestuur den Ouden Leepolder tot op 

7                    

         januari 1867 met overlast van water heeft belast en dat water ophoudt tot 2 el 16 

duim                

         boven 't zomerpeil, niettegenstaande de overige landen in den drooggemaakten 



 
 

 

Polder  

         van Berkel van 't overtollige water zijn ontlast en thans onder het zomerpeil staan, 

met                       

         aanzegging om binnen 24 uren voor gelijkstelling te zorgen, door het water te 

laten                     

         afloopen, d.d. 7 januari 1867. 

c. Verzoek van eigenaren van dijken en barmen aan den Ouden Leeweg, waarbij zij 

aan 't                                       

         polderbestuur vragen: 

          1. om binnen 8 dagen de schade op te nemen door 't vele water aan hunne barmen en  

              erven toegebracht, zooals beloofd was. 

                                2. om vóór 3 april 1867 bericht te bekomen of de huurlanden aan 

hun dijken en barmen                                          

              verbonden voor 10 jaar hun in huur worden toegekend, wijl zij 't anders zullen  

               beschouwen  dat het Oude Leedsche Blok voor droogmakerij blijft verklaard. 

 

C'. 13 Contracten tusschen het polderbestuur van Berkel en Willem Treurniet Pzn., bevattende: 

 1. Een overeenkomst tusschen Polder en Treurniet. 

     Inhoud:  W. Treurniet zal genieten vrij overpad van zijn dijkgronden in de Oude Leedsche Plas op 

de      

                         valbrug van de Oude Leede over het land van den Polder zonder eenig onderhoud, mits hij overpad 

verlee-  

                          ne over twee stukken land, terwijl de vereenigingsbrug over de Wate- ring door den Polder wordt 

gelegd,           

                         en een voetoverpad naar den draai alsmede, dat de Polder zal maken en onderhouden een klaphek 

aan het  

                         hoofdeneinde van den draai, d.d. 16 october 1850; 

 2. Een huurcontract tusschen dezelfden d.d. 16 october 1850.     

     Inhoud:  Treurniet huurt een partij wei- en hooiland nabij den molen, door hem bemalen, groot 4 

bunders 50            

    

       roe, voor 20 jaar (1 januari 1850 tot 31 december 1869) à  50,- 's jaars. De huur eindigt als hij 

ophoudt      

       molenaar te zijn, in welk geval de verhuurders voor ieder der nog te vervallen huurjaren  50,- 

zullen uit-      

        keeren aan den huurder of diens rechtverkrijgenden. 

 3.  Contract tusschen dezelfden, tengevolge van veranderingen, door de verdeeling en opmetingen van 

den  

      Bergboezem ontstaan,  

       d.d. 17 april 1858. 

       Inhoud:  Treurniet had in 1853 nog ongeveer 12½ bunder land mondeling gehuurd voor  16,- per 

bunder  

       voor den tijd van 7 jaren. Hij krijgt hetzelve nu in huur tot 1 januari 1870 voor den prijs, waarop in 

den  

       Bergboezem doorelkander gerekend het land zal worden ver- huurd. De Polder transporteert aan 

Treurniet  

       een stuk grond aan zijn dijk in den Hulpboezem. Treurniet zal een jaarlijksche recognitie van  7,- 

betalen  

       voor een gedeelte Combinatieweg. Het polderbestuur heeft recht ten allen tijde water te laten op al 

de  

       landen van Treurniet in den Berg- of Hulpboezem. 

 4.   Contract (in duplo) tusschen dezelfden d.d. 30 april 1868. 

       Inhoud:  't Polderbestuur verkoopt aan Treurniet den opstal van een huis aan de bovenmolens voor 

 300,-  

      en onder voorbehoud van een vestiging eener jaarlijksche grondrente van  20,- op 



 
 

 

den grond van dat huis  

       met het daarachter gelegen erf, en een overpad over al zijn eigendommen. 

 

C'. 14           Contract tusschen het polderbestuur en Gerrit Treurniet bevattende: 

 1.Een extract uit de notulen der vergadering van stemgerechtigde ingelanden van den Polder Berkel 

d.d. 10  

    maart 1869 over een kwestie met G. Treurniet als volgt.  Treurniet beweerde: 

   a. dat hij recht van opstal had op 50 vierkante el grond, toebehoorende aan den Polder; 

 b. dat hij eigenaar was van den opstal op dat perceel; 

 c. dat hij eveneens eigenaar was van de kade ten name des Polders staande; 

 d. dat hij recht had op een jaar huur van een perceel weiland. 

                       Hiertegen protesteerde het polderbestuur, waarna onder voorbehoud van de goedkeuring van 

Gedeputeerde Staten de volgende dading wordt aangegaan: 

 1. Treurniet doet afstand van het recht van opstal op bovenvermeld  perceel. 

 2. Eveneens doet hij afstand van den opstal op dat perceel, met het recht om den 

hooibarg en 2 schuren af te breken. 

 3. Hij staat af alle rechten op de voormelde kade en op het jaar huur. Daarentegen zal de 

Polder aan Treurniet  600,- betalen. 

 2. Copie-aanvraag aan Gedeputeerde Staten om vergunning tot het aangaan van 

bovengenoemde dading d.d. 17 april 1869. 

 3. Bewijs van toestemming tot het aangaan der dadding d.d. 8 juli 1869. 

 

C'. 15            Contract tusschen het polderbestuur en Pieter Koole d.d. 1 september 1877. 

 Inhoud:  Het bestuur mag den dam, liggende in den tocht van den Noordpolder tusschen 

de eigendommen van P. Koole, opruimen, doch zal daarvoor een hoofdeneinde met tochtbrug in de 

plaats stellen en onderhouden tot beter aanvoer van water voor de machine. 

 

C'. 16 Contract tusschen het polderbestuur en de Ijselstoomtrammaatschappij, waarbij 

laatstgenoemde toestemming wordt verleend tot het rijden over de Zwethbrug, d.d. 1 augustus 1883.  

 

 C'. 17 Contract tusschen het polderbestuur van Berkel en Catharina Huybers, weduwe L. van Wijk, d.d. 23 

october 1895. 

 Inhoud:  Aan Wed. Van Wijk wordt uitpad verleend naar hare perceelen sectie C nrs. 76, 77, 87, 88, 

en 1157, welk uitpad loopt over het  

 gedeelte Combinatieweg, in erfpacht bij G. van der Burg Fzn., mits  

 zij zich verbinden den dam met duiker en het daarop te stellen hek  

 te onderhouden en zorg drage bij gebruikmaking daarvan de hekken te sluiten. 

 



 
 

 

 

C'. 18 Contracten tusschen het polderbestuur en Abraham en Cornelis van  

 Mannekes d.d. 31 mei 1879 en 5 januari 1898. 

 Inhoud der beide contracten: Van Mannekes moet onderhouden de dammen en heinsels langs den 

tocht in den Westpolder tot aan de watermolens van Berkel, terwijl de Polder het recht heeft, als de 

molens in werking zijn, het water in genoemde tocht op te voeren tot 10 Rijnlandsche duimen op het 

peil tot aan de molens, doch als de molens niet in werking zijn, zal het water uit dien tocht moeten 

afgetapt worden tot op gelijken waterstand. Aan A. van Mannekes werd daarvoor jaarlijks  20,- 

betaald, terwijl aan C. van Mannekes 18,- thans moet worden uitgekeerd per jaar.            

 

C'. 19 Contract tusschen Nicolaas Buijs, korenmolenaar te Berkel, en het polderbestuur van Berkel d.d. 5 

december 1892. 

 Inhoud:   

 1. Buijs staat aan den Polder af een perceel dijkgrond, sectie A  nr. 1390, tot opruiming van een duiker 

en doorgraving van de daar- gelegen tocht ter breedte van 5 meter en ter diepte van 1,30 meter. 

 2. Hij neemt na 't voleindigen van die werken zoo voor zich als voor zijn rechtverkrijgenden op zich 

alle kosten van onderhoud van de tocht, het molenpad en de heinsels. 

 3. Hij verleent overpad over zijn eigendom tot het vervoeren van den grond en de uitvoering van alle 

werkzaamheden, voorzoover  dit hem geen schade kan berokkenen en neemt voor zijnen rekening alle 

verzakkingen en grondverschuivingen die bij of na de uitvoering dezer werkzaamheden mochten 

plaats grijpen. 

 4. Hij ontvangt daarvoor  1500,-, terwijl alle vroegere contracten tusschen de eigenaars van den 

molen en het polderbestuur zijn vervallen verklaard. 

 

C'. 20 Contract tusschen de firma Louis Smulders en Co. der Utrechtsche Machinenfabriek en het 

polderbestuur van Berkel d.d. 29 januari 1898.  

 Inhoud:   

 1. De firma L. Smulders en Co. neemt aan een stoommachine te leveren met condensatie, volgens 

opgegeven maten met eene garantie van 5 jaren voor de som van 6.500,-. 

 2. Van bovengenoemd bedrag wordt  500,- eerst uitbetaald na afloop van den garantietijd met 

betaling eener rente van 5% 's jaars. 

 

C'. 21 Contract tusschen dezelfden d.d. 17 mei 1899. 

 Inhoud: 

 1. De firma L. Smulders en Co neemt aan op de plaats van het vijzel- 

 stoomgemaal franco te leveren en te stellen een Cornwall stoomketel met 2 stoombuizen volgens 

opgegeven maten enz. met garantie van één jaar voor  2600,-. 

 2. De betaling zal geschieden in twee gelijke termijnen op 4 decem- ber 1899 en 5 december 1900 met 

een jaarlijksche rente van 5% voor den laatsten termijn. 

 

C'. 22 Contract tusschen mevrouwen de weduwen Mr. J. Melchers geb. Nolet en H.F. Bielders geb. Nolet, 

waarbij 't bestuur van den Polder Berkel wordt gemachtigd tot 't verwijderen van den dam tusschen 

sectie B nr. 883 en 899, met ontheffing van den plicht tot herstelling, d.d. 25 october 1902 en d.d. 13 

september 1904. 

 

C'. 23 Contract tusschen 't bestuur van den Polder Berkel en dat van de Droogmaking in den Zuidpolder van 

Delfgauw, waarbij wordt overeengekomen dat de Polder Berkel aan contractant ter andere zal betalen 

60,- voor het maken van een schoeiing nabij de Ophaalbrug aan den Ouden Leedschen weg en het 

uitdiepen der vaart aldaar, nemende contractant ter andere het onderhoud dier schoeiing en vaart voor 

't vervolg op zich, d.d. 8 januari 1903. 

 

  



 
 

 

 

C'. 24 Stukken betreffende de onteigening van de perceelen sectie B nrs. 1179, 853, 842, 843, 844, 1369, 

1468 (1269 en 1268 Berkelsche Polder en cons.) onder de gemeente Berkel en  sectie C nrs. 

1467, 439, 1112, 1466 en 1462 onder de gemeente Pijnacker, ter gezamenlijke grootte van 2 ha 67 a 

75 ca, ten behoeve van de Zuid Hollandsche Electrische Spoorwegmaatschappij. 

 Bedrag der onteigeningssom  13.342,27 terwijl voor belemmering van den wind 2500 aan den 

Polder wordt betaald.  

 Mei 1901 - 1903. 

 

 Lijst der genoemde stukken: 

 a. Rapport van den opzichter K. Buurman Azn. in hoeverre de ontwor- 

    pen aanleg nadeelig voor den Polder kan zijn, d.d. ....; 

 b. Schrijven van den Directeur V. Heren d.d. 28 juni 1901; 

 c. Notulen der gecombineerde vergadering van 't polderbestuur en  

    burgemeester en wethouders der gemeente Berkel en Commissie der     Z. H. Electr. Sp. Mij d.d 10 

juli 1901; 

 d. Schrijven van den Opzichter Buurman, 11 juli 1901; 

 e. Schrijven van den Directeur V. Heren, 17 december 1901; 

 f. Notulen vergadering 20 december 1901; 

 g. Schrijven van den Opzichter Buurman, 22 december 1901; 

 h. Briefkaart van den Ingenieur L. Poole, 4 maart 1902; 

 i. Schrijven van denzelfde, 10 maart 1902; 

 j. Schrijven van denzelfde, 11 maart 1902; 

 k. Schrijven van den Directeur, 30 juli 1903; 

 l. Schrijven van  denzelfden, 24 augustus 1903; 

 m. Overeenkomst tusschen polderbestuur en Directie Z.H.E.S.M. d.d. 

    24 augustus 1903; 

 n. Copie-koop- en verkoopakte tusschen dezelfden, d.d. 28 september 

    1903; 

 o. Lijst der onteigende perceelen. 

 

 

C'. 25 Contract met den heer A. Verveen, betrekkelijk de demping eener sloot langs den Noordeindschen 

weg, kad. sectie A nr. 1383, ter lengte van 7 meter en de plaatsing van een duiker met het onderhoud, d.d. 

14 juli 1904. 

 

 

 

  

     

 



 
 

 

 

PORTEFEUILLE D 

 

bevattende 

Keuren, Ordonnantiën enz. 

 

N.B. Zie ook Paket B nr. 9 

 

 

D'. 1 Reglement op de vacatiën, salarissen en verdere onkosten van Schout, Secretaris en Bode van Berkel 

enz., goedgekeurd d.d. 20 februari 1675. 

 

D'. 2 Reglement over de Heerlijkheid, Ambacht, Polder, Sluis en Veenderijen van Berkel en Rodenrijs, met 

uitlegging enz., d.d. 1714-1732. 

 

D'. 3 Generale Keur op 't schouwen van de Wegen en Wateringen binnen Berkel en Rodenrijs, d.d. 15 

maart 1723. 

 

D'. 4 Keur op de Waterbemaling der Polders onder Delfland d.d. 13 mei 1723. 

 

D'. 5 Ordonnantie van Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland betreffende het compareeren voor hun 

college d.d. 25 november 1723. 

 

D'. 6 Keur op de aandamming van de Waterkeeringen, Kaden en Wegen binnen Berkel en Rodenrijs d.d. 

11 maart 1724. 

 

D'. 7 Keur op de Krooswerken en het houden der Boezemwateren op de behoorlijke diepte en wijdte d.d. 

15 juni 1742. 

 

D'. 7a Keur (copie) betreffende het uitrooien van houtgewas op de tiengaarden in Berkel en Rodenrijs, 10 

november 1736. 

 

D'. 8 Keur en ordonnantie op de doorvaart der Brug aan de Zweth, stekende in den Schieweg en 

toekomende aan den Polder van Berkel en Rodenrijs, d.d. 14 september 1743. 

 

D'. 9 Keuren en Ordonnantiën op het beheer der Drooggemaakte Polders binnen Berkel en Rodenrijs, anno 

1780, en de ampliatie daarvan anno 1789. 

 

D'. 10 Instructie voor Hoogheemraden van Delfland (zonder jaartal). 

 

D'. 11 Concept-Reglement van Bestuur voor het Hoogheemraadschap Delfland d.d. 29 april 1847. 

 

D'. 12 Reglement voor het Hoogheemraadschap van Delfland, anno 1857. 

 

D'. 13 Keur op het Onderhouden der Waterkeeringen of Kaden van de Polders in Delfland, anno 1859. 

 

D'. 14 Keur op de Verveeningen, Uitkleiingen en Ontgrondingen van Landen in de Polders van Delfland, 

anno 1860. 

 

D'. 15 Keur op de Dijken van Delfland, anno 1860. 

 

D'. 16 Keur op de Zeeweringen en Duinen van Delfland, anno 1861. 

 

D'. 17 Keur of Politieverordening op het maken en onderhouden der Kaden of Dijken, Vaarten, 

Molentochten enz. in den Polder van Berkel, anno 1862. 

 



 
 

 

D'. 18 Keur of Verordening op het doorvaren der Sluis of het Verlaat, alsmede van de Brug over de 

Zwethwatering, anno 1862. 

 

D'. 19 Wijziging der Keur, bedoeld bij nr. 17, met bijlage, d.d. 9 februari 1865. 

 

D'. 20 Keur of Politieverordening van den Polder Berkel, anno 1872. 

 

D'. 21 Verordening op het openen en sluiten der Polderbruggen, d.d. 18 juli 1876. 

 

D'. 22 Wijziging der Keur, bedoeld bij nr. 20, d.d. 7 mei 1881. 

 

D'. 23 Aanschrijving van Gedeputeerde Staten betreffende de Polderrekeningen en de goedkeuring door 

Delfland, 4 october 1886. 

 

D'. 24 Vergunningen tot het heffen van Schut- en doorvaartgelden, 1887-1893. (Overgebracht Portefeuille G 

nr. 2) 

 

D'. 25 Keur of Politieverordening voor den Polder Berkel, met bijlagen, anno 1888. 

 

D'. 26 Als voren, gedrukt exemplaar. 

 

D'. 27 Provinciaal Blad van Zuid-Holland nr. 40, bevattende 't besluit van Gedeputeerde Staten van Zuid-

Holland betreffende de vaststelling en inzending van Waterschapskeuren d.d. 27 augustus 1895 nr. 75. 

 

D'. 28 Afdruk Wet van 20 juli 1895 (Stbl. nr. 139) betreffende de Polderkeuren en de formaliteiten bij het 

maken en vaststellen derzelve te vervullen. 

 

D'. 29 Provinciaal Blad van Zuid-Holland bevattende Besluit van Gedeputeerde Staten ten opzichte van 

hondenkarren enz. d.d. 7 september 1896 nr. 22/1. 

 

D'. 30 Keur of Politieverordening op het maken en Onderhouden der Kaden of Dijken enz. in den Polder 

Berkel, anno 1899. 

 

D'. 31 Alsvoren, gedrukt exemplaar. 

 N.B. De Keuren des Polders moeten om de 10 jaren herzien worden. Bij de samenstelling, inzending 

en afkondiging der Keuren moet streng gelet worden op de bepalingen der Wetten en Besluiten, 

hierboven bedoeld bij de nrs. 27 en 28. De formulieren zijn aangehaald in de Keur van 1899 (zie nrs. 

30 en 31). 

 

D'. 32 Keur op het doorvaren door het Verlaat en de Zwethbrug, d.d. 29 maart 1904. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 PORTEFEUILLE E 

 

 bevattende 

 Stukken over Kwesties 

 en Geschillen 

 

 

E'. 1 Kwestie tusschen het polderbestuur van Berkel en eenige ingezetenen over de Brug aan het dorp, anno 

1868. 

 N.B. Doordien de brug in het dorp noodzakelijk vernieuwd moest wor- 

      den, besloot het polderbestuur de bestaande ophaalbrug te ver- 

      vangen door een vaste brug. Hiertegen verzetten zich eenige in- 

      gezetenen, die van de vaart achter hunne huizen soms gebruik  

      maakten voor vervoer van steenkolen enz. Ten laatste werd door 

      hen een rekest aan Gedeputeerde Staten gericht, die bij schrij- 

      ven van 15 september 1868 verklaarden in dezen hunne tusschen- 

      komst niet te kunnen verleenen, en de adressanten naar den bur- 

      gerlijken rechter verwezen. 

 Omtrent deze kwestie bevat nr. 1: 

 a. een rekest van J.M. Fillekes c.s., d.d. 23 februari 1868; 

 b. een rekest (copie) aan Gedeputeerde Staten d.d. 10 juli 1868; 

 c. het antwoord van Gedeputeerde Staten d.d. 15 september 1868 met 

    begeleidend schrijven van 't Hoogheemraadschap Delfland. 

 

E'. 2 Stukken betreffende het proces en de schikking met F.H. Derworth c.s., erfgenamen van Anna Maria 

Suurman (echtgenoote van A.G. Dekker en L. van der Meer). 

 N.B. Door voormelde erfgenamen werd beweerd, dat zij aanspraak hadden op eenige perceelen land, 

in den  

  polder gelegen en aan verschillende eigenaars toebehoorende. Zij grondden die bewering 

  daarop, dat Anna Maria Suurman, die twee malen was gehuwd geweest, eenige perceelen water 

had  

  verkocht, zonder daartoe gerechtigd te zijn.  Bij den verkoop had dat water natuurlijk weinig 

waarde,  

  doch toen die perceelen waren drooggemaakt, steeg de waarde daarvan aanmerkelijk. De 

erfgenamen  

  oordeelden nu het oogenblik geschikt om hunne aanspraken te doen gelden, doch meermalen met 

weinig  

  succes. In 1875 beproefden zij het opnieuw, met den uitslag dat ter vermijding van zeer groote  

  gerechtskosten de Polder, de familie Jansen van Schiedam, de familie Van der Burg te Berkel en  

  andere eigenaars der genoemde perceelen eene schikking troffen met de erfgenamen, met 

uitzondering  

  van één, die zijn aanspraak had laten afkoopen. 

 Omtrent deze kwestie bevat nr. 2, behalve verschillende brieven: 

 a. Copie-akte, waarbij Anna Maria Dekker, echtgenoote van W. Schuring verklaart af te zien van hare  

  aanspraken, d.d. 21 februari 1875; 

 b. Extract-notulen der vergadering van ingelanden d.d. 13 februari 1875; 

 c. Schrijven van Gedeputeerde Staten en van Hoogheemraadschap Delfland, maart 1875; 

 d. Toestemming van Gedeputeerde Staten tot het aangaan der schikking d.d. 21 december 1875; 

 e. De akte van schikking d.d. 30 november 1875. 

 

E'. 3 Stukken betreffende eene kwestie tusschen het polderbestuur en de heeren Evrard van Duijl en de 

Kruiff, machinefabrikanten, 1878. 

 Door genoemde heeren was eene rekening ingediend ten bedrage van 3319,36 voor werkzaamheden 

aan de poldermachinen. Naar de meening van den opzichter was deze rekening veel te hoog, en wilde 



 
 

 

het polderbestuur ze als zodanig niet voldoen. Ter beëindiging dezer kwestie werden 3 arbiters of 

scheidsrechters gekozen. Het eindresultaat dier arbitrage was dat de rekening zou verminderd worden 

met 239,39, terwijl de arbitragekosten ten bedrage van 196,27 door beide partijen ieder voor de 

helft zouden gedragen worden. 

 

 

 

E'. 4 Kwestie tusschen het polderbestuur en J.J. van der Burg, 1883/84.   Door J.J. van der Burg was een 

verzoek gericht aan het polderbestuur om een sloot te mogen graven van den tocht naar den 

trechterduiker bij den molen voor waterafvoer van zijn zoogenaamde "Driemorgenland" d.d. 12 

november 1883. Den 16en november daaraanvolgende berichtte hem het polderbestuur, dat , zoo door 

hem al de duikers, welke hij in verbinding had gebracht met zijn driemorgenland niet werden 

opgeruimd, het bestuur onmiddellijk den uitgegraven duiker, welke diende tot afvoer van het water 

voor dat land, zou doen leggen en dat tevens een sloot zou worden geschoten tot afvoer van water naar 

den trechterduiker. Met dit antwoord niet tevreden, richtte J.J. van der Burg  zich tot Gedeputeerde 

Staten van Zuid-Holland, die bij hun besluit van 24/29 december 1883 den adressant den raad gaven 

zich naar den wil van het polderbestuur te schikken. 

 De hierin genoemde stukken zijn in dit paket te vinden. 

 

E'. 5 Kwestie tusschen het bestuur van den Polder Berkel en dijkgraaf en hiemraden der Drooggemaakte 

Polders van Bleiswijk en een gedeelte van Hillegersberg over het onderhoud van de sloot langs de 

landscheiding, bevattende: 

 1. Kennisgeving van tervisielegging van een wijziging in het Bijzon- 

 der Reglement van den Polder Bleiswijk enz. d.d. 21 september 1867, met een ontwerp dier wijziging. 

 2. Een schrijven van het bestuur van den Bleiswijkschen Polder, waarin betoogd wordt dat het 

onderhoud der landscheidingsloot ten laste van Berkel komt en waarin tevens gevraagde wordt om ten 

spoedigste die sloot in orde te brengen, d.d. 21 augustus 1880. 

 3. Een dergelijk schrijven d.d. 11 november 1884.  

 4. Een gezegelde verklaring van J. van Dorp, opzichter van den Bleiswijkschen Polder, dat hij vanaf 

1842 nimmer eenige werkzaamheden aan de landscheidingsloot heeft doen verrichten, d.d. 24 novem- 

 ber 1884. 

 5. Antwoord van het polderbestuur van Berkel op het schrijven, vermeld onder nr. 3, waarin dat 

bestuur te kennen geeft, dat het vermeent niet verplicht te zijn tot het onderhoud der landscheiding- 

 sloot, en in deze kwestie in hooger ressort te doen beslissen, bijaldien het Bleiswijksche bestuur 

weigerachtig blijft die sloot te onderhouden, d.d. 17 november 1884. 

 6. Een antwoord van het polderbestuur van Bleiswijk op het onder 5. vermelde schrijven, waarin dit 

bestuur nogmaals uiteenzet niet ver- 

 plicht te zijn tot het onderhoud dier sloot, en daarom bij zijn ge- nomen besluit blijft persisteeren, d.d. 

1 december 1884. 

 7. Schrijven van het polderbestuur van Bleiswijk, waarin het opnieuw verklaart zich niet met het 

onderhoud dier sloot te zullen belasten, d.d. 20 november 1886. 

 

E'. 6 Kwestie tusschen het polderbestuur van Berkel en de ingelanden J.J. van der Burg en Th. G. van der 

Burg omtrent het onderhoud van tochten in de Nieuwe Rodenrijssche droogmaking. 

 Den 18en juni 1884 werd door stemgerechtigde ingelanden van den Polder Berkel besloten de tochten 

des Polders, in onderhoud bij de eigenaars, voortaan voor rekening van den Polder te onderhouden. 

Door de ingelanden C.P. van der Burg Gzn. en A. Batenburg werd daarop een rekest aan 

Gedeputeerde Staten gericht, met verzoek dat besluit te vernietigen op grond dat 't niet met 2/3 der 

aanwezige stemmen was genomen, en ook omdat dit punt niet op het convocatiebiljet dier vergadering 

stond vermeld. Bij hun besluit van 26/31 januari 1885 werd aan het verzoek van adressanten gevolg 

gegeven en het besluit van ingelanden vernietigd, zoodat het onderhoud der tochten bleef, zooals bij 

de Keur was bepaald, aan de respectieve eigenaars. 

 Aangezien de ingelanden J.J. van der Burg en Th. van der Burg ondanks de genomen beslissing 

weigerachtig bleven hun tocht in de Nieuwe Rodenrijssche Droogmaking in orde te brengen, werd 

voor rekening der weigerachtigen het maken van dien tocht aanbesteed voor de som van 225,82½, 

welke zij met de kosten van waarschuwingen als anderszins moesten voldoen. 



 
 

 

 De hierin vermelde stukken, benevens een concept-advies hoe een polderbestuur in gevallen van 

weigerachtigheid als hierboven genoemd moet handelen, alsmede twee brieven van den deurwaarder 

Verbeek en de nota's voor genoemde ingelanden vindt men in dit paket. 

 

E'. 7 Stukken betreffende eene eigendomskwestie tusschen het polderbestuur van Berkel en D. Vogelaar. 

 Door D. Vogelaar was den 3en maart 1892 van de wed. J. Vogelaar c.s. gekocht een perceel land in 

het Rodenrijs, sectie B nr. 1338, staande ten name van den Polder en consorten. Door Ingelanden 

werd besloten een rechtsvordering dienaangaande in te stellen tegen D. Vogelaar, waarvoor echter 

door Gedeputeerde Staten bij besluit van 3/9 januari 1893 toestemming werd geweigerd, en waaraan 

ook bij hooger beroep de Koninklijke goedkeuring werd onthouden bij Besluit van 19 mei 1893. 

 De stukken hierop betrekking hebbende en in dit paket te vinden zijn: 

 1. Overdracht van eenige perceelen land enz. door de Algemeene Armen van Berkel aan 't 

polderbestuur ter voldoening eener schuld van 4000,-. 

 2. Rechtskundige adviezen van de heeren Veegens, Van Doorn en Vlie- 

 lander Hein. 

 3.'t  Besluit van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland 3/9 januari 1893. 

 4.'t Koninklijk Besluit hierboven vermeld d.d. 19 mei 1893, benevens verdere daarbij behoorende 

stukken. 

 

E'. 8 Stukken betreffende eene kwestie tusschen stemgerechtigde ingelanden en D. Vogelaar over het 

bouwen van een vaste brug over de Klapwijksche vaart, 1899-1900. 

 

 D. Vogelaar richtte den 3en mei 1899 tot het polderbestuur een verzoekschrift om een vaste brug te 

mogen leggen over de Klapwijksche vaart, toegang gevende van zijne in aanbouw zijnde huizen tot 

den Klapwijkschen Weg. Het polderbestuur bracht deze zaak ter beslissing in de vergadering van 

stemgerechtigde ingelanden, gehouden den 24en mei, in welke vergadering afwijzend op dat 

verzoekschrift werd beschikt. D. Vogelaar kwam tegen die beschikking in hooger beroep bij 

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, daarbij krachtig gesteund door 't Hoogheemraadschap 

Delfland, dat adviseerde tot vernietiging van dat besluit. Stemgerechtigde Ingelanden dienden 

eveneens hun bezwaren in en Gedeputeerde Staten, na beide partijen in een openbare vergadering 

gehoord te hebben, gaven bij hun besluit van 29 januari/5 februari 1900 te kennen, dat zij zich 

onbevoegd verklaarden tot het vernietigen van het besluit van stemgerechtigde ingelanden. 

 

 De op deze kwestie betrekking hebbende stukken in dit paket zijn: 

 1.  Adres van D. Vogelaar aan 't polderbestuur d.d. 3 mei 1899. 

 2.  Bezwaarschrift tegen dat adres door huurders van polderland en 

     schippers d.d. 22 mei 1899. 

 3.  Rekest (copie) van D. Vogelaar aan Gedeputeerde Staten d.d.  

     31 augustus 1899. 

 4.  Aanschrijving van 't Hoogheemraadschap Delfland aan 't polderbe- 

     stuur, 9 september 1899. 

 5.  Advies van 't polderbestuur, 13 september 1899. 

 6.  Advies (copie) van dijkgraaf en hoogheemraden van Delfland aan  

     Gedeputeerde Staten d.d. 17 november 1899 (in duplo). 

 7.  Aanschrijving van Gedeputeerde Staten aan 't polderbestuur en  

     stemgerechtigde ingelanden, 20/25 november 1899. 

 8. Rekest van stemgerechtigde ingelanden aan Gedeputeerde Staten d.d. 19 december 1899 (copie in 

duplo). 

 9.  Kadaster-uittreksel. 

 10. Besluit van Gedeputeerde Staten d.d. 29 januari/5 februari 1900 

      met begeleidend schrijven van dijkgraaf en hoogheemraden. 

 

 

 

E'. 9 Stukken betrekking hebbende op een kwestie tusschen polderbestuur en G.A. van der Burg CPzn., 

anno 1902 en 1903. 



 
 

 

 

 Mejuffrouw de wed. A. van Vliet had een stuk boschhakhout in gebruik  sectie C nr. 1387, hetwelk 

ten name van den Polder stond en reeds vele jaren gestaan had. 

 Tengevolge eener kwestie tusschen haar en den heer G.A. van der Burg  CPzn. verzocht 

laatstgenoemde aan het polderbestuur hem een overpad  over dat perceel te verleenen. Aangezien dat 

perceel echter meer dan  30 jaren in ongestoord bezit was geweest van de familie Van Vliet, 

raadpleegde het bestuur dienaangaande een rechtsgeleerde, die het zoover bracht, dat de wed. Van 

Vliet dat perceel in huur van den Polder nam voor de tijd van 10 jaar à  7,- per jaar, waardoor de 

verjaring werd gestuit en de Polder zijn eigendom terug kreeg. 

 Hiermede nam G.A. van der Burg geen genoegen; hij wendde zich tot Gedeputeerde Staten, doch 

tevergeefs: de huur en verhuur werd geldig verklaard en door stemgerechtigde ingelanden 

bekrachtigd. 

 

 De in dit paket berustende stukken zijn: 

 1. Rekest van G.A. van der Burg aan 't polderbestuur met verzoek om een overpad over perceel C nr. 

1387, d.d. 16 juni 1902. 

 2. Schrijven van Gedeputeerde Staten aan 't polderbestuur, met kennisgeving, dat aan het verzoek van 

G.A. van der Burg in zijn rekest d.d. 12 december 1902 om vernietiging van 't besluit van het 

polderbestuur inzake de hierboven vermelde huur niet kan worden voldaan, d.d. 27 januari/7 februari 

1903. 

 

 



 
 

 

 

 PORTEFEUILLE F 

 

 bevattende stukken over den 

 Afkoop van Tienden, Recognities enz. 

 

 

 

F'. 1 Stukken betreffende den aan- en afkoop der Poldertienden van Berkel-schen Polder, anno 1831/32. 

 1. Copie-koopcontract d.d. 2 juni 1831, waarbij schout, ambachtsbe-waarders en leden van 't 

polderbestuur van Berkel en Rodenrijs van het Bestuur der Domeinen koopen de tiendheffing van 

vlas, hennip, kool- en raapzaad, aardappelen en aardperen, alsmede de Lammertiend, bestaande in de 

tienden van het Klein Negenhovensche Blok, de tienden van het Leeblok, en de tienden van het Groot 

Negenhovensche Blok tezamen voor  4000,- 

 2. Copie-koopcontract d.d. 28 juni 1832 tusschen Arend Franke van der Burg en diverse 

tiendplichtigen, waarbij eerstgenoemde, die het recht van tiendheffing van koren (Korentiend) van het 

Bestuur der Domeinen had gekocht den 2en mei 1826, hetzelve aan laatstgenoemden in een gedeelte 

van het Groote Negenhovensche Blok en van het Leeblok verkoopt voor  7.500,-. 

 3. Copie-koopcontract d.d. 27 december 1832 waarbij schout, am-bachtsbewaarders en leden van het 

polderbestuur aan diverse tiend-plichtigen het recht van tiendheffing, hierboven bedoeld in 1., ver- 

koopen voor  6.300,-. 

 

 

F'. 2 Stukken betrekking hebbende op den afkoop van het recht van den Heer van Berkel van de benoeming 

der leden van het polderbestuur. 

 1. Copie-brief van schout en polderbestuur van Berkel aan den heer van Berkel, december 1836. 

 2. Benoeming van C. Koot tot lid van het polderbestuur door den heer J.J. van Hees, d.d. 29 

september 1837. 

 3. Copie-notulen der vergadering van het polderbestuur d.d. 24 december 1845 ter bespreking van een 

rekest van Mr. J.J. van Hees, heer van Berkel, aan zijne excellentie den Staatsraad Gouverneur van 

Zuid-Holland, waarbij hij zich beklaagt, dat aan zijn recht tot aan-  stelling van leden van het 

polderbestuur en van den Bode wordt te kort gedaan, doordien deze door stemgerechtigde ingelanden 

worden gekozen. Aan de leden Fr. van der Burg en L. van Wijk werd in die vergadering volmacht 

verleend in deze zaak naar goedvinden te handelen. 

 4. Copie-advies op het rekest van Mr. Van Hees aan den Staatsraad, waarin het polderbestuur 

protesteert tegen het beweerde recht van den heer, d.d. 27 januari 1846. 

 5. Copie-notulen der vergadering van het polderbestuur, waarin be- sloten wordt zich tegen den heer 

Van Hees gerechtelijk te verweren inzake de benoeming van leden van het polderbestuur en met de 

verwering te belasten den advocaat Mr. D. Donker Curtius, d.d. 4 november en 4 december 1846. 

 6. Dagvaarding aan de leden van het polderbestuur van Berkel om voor de Arrondissementsrechtbank 

te verschijnen, d.d. 26 november 1846. 

 7. Extract-notulen der vergadering van het polderbestuur d.d. 3 april 1847 waarin besloten wordt eene 

schikking te treffen met den heer Van Hees. 

 8. Akte waarbij de heer Van Hees afziet van zijn recht tot benoeming van schout, secretaris, 

ambachtsbewaarders en leden van het polder-bestuur (met uitzondering van de benoeming van den 

Bode) en dat recht overdraagt op de ingelanden tegen eene som van  3.300,- d.d. 21 april 1847. 

 9. Diverse bewijsstukken en brieven betreffende bovengenoemd recht. 

 

F'. 3 Stukken betreffende den afkoop der recognitie, toebehoorende aan Jonkvrouw E.H.A. baronesse 

d'Ablaing van Giessenburg en gevestigd op den Polder van Berkel, Rodenrijs en den Tempel. 

 N.B. Bij het octrooi van 8 december 1767 tot droogmaking van uitgeveende landen in den Noord-, 

Zuid- en Westpolder, ter grootte  van ongeveer 1200 morgen, werd bepaald dat voor de concessie 

jaarlijks van iederen bedijkten morgen ten Comptoire (kantore) van Noord-Holland enz. moest betaald 

worden 5 schellingen, aan 

 te vangen na verloop van 7 jaren. Ter verzekering van die vordering nam het Bestuur der Domeinen 



 
 

 

den 20en september 1813 eene inschrijving op die drooggemaakte landen en den 2en mei 1842 werd 

dat recht verkocht aan R.C. d'Ablaing van Giessenburg, die den 29en juli 1844 ook een inschrijving 

op die landen 

    nam. Later zijn die landen in vereeniging met andere landen tot het Waterschap Polder van Berkel  

   samengevoegd, en werd de recognitie, ten bedrage van  258,51 (berekend naar ruim 1034 morgen à  

    0,25) 's jaars over het geheele Waterschap omgeslagen en in de rekening van den Polder 

verantwoord. 

   Aangezien die recognitie als eerste hypotheek op de landen, waarop zij gevestigd was, rustte, 

ontstonden  

   er bij verkoop en bij het sluiten van hypotheken meermalen bezwaren, waarom dan ook wenschelijk 

werd  

   geoordeeld die af te koopen, welke afkooping in het jaar 1883 geschiedde naar den penning 25 (dat 

is 4%)  

   voor eene som van  6.462,75. 

 

 Dit paket bevat daaromtrent de volgende stukken: 

  1. Diverse uittreksels uit den kadastralen legger der gemeente Berkel, ten opzichte van de nummers, 

waarop de recognitie rustte. 

 2. Gedrukt exemplaar van het Octrooi van 8 december 1767. 

 3. Extract uit dat octrooi. 

 4. Borderellen van hypothekaire inschrijving en vernieuwing daarvan. 

 5. Ministerieel besluit, waarbij van de hand wordt gewezen het verzoek van dijkgraaf en 

molenmeesters van den Noord- of Ouden Polder tot doorhaling der inschrijving op de perceelen in 

dien Polder ter verzekering der afkoopsom van de novale tienden, ten bedrage van  5.170,20 à 5 

percent. 

 N.B. Uit dit besluit schijnt te moeten worden opgemaakt, wat hierboven reeds is vermeld, dat de 

recognitie niet, zooals in de inschrijving wordt aangehaald, strekte tot verzekering der afkoopsom van 

de novale tienden, maar wel tot zekerheid eener vordering, voortspruitende uit de verplichte 

jaarlijksche bijdrage van 5 schellingen van iederen bedijkten morgen, vastgesteld bij octrooi van 

1767. Aangezien echter het bedrag der 

 recognitie à 258,51 beter strookt met de eerste opvatting, schijnt bij het maken der inschrijving een 

abuis begaan te zijn. 

 6. Kwitantie van een jaar recognitie, vervallen 8 december 1875. 

 7. Brief van den heer J.D.W. d'Ablaing van Giessenburg aangaande den afkoop der recognitie, 

berekend à 3½%. 

 8. Kwitantie van afkoop der recognitie voor eene som van  6.462,75 berekend à 4%, d.d. 8 december 

1883. 

 9. Kwitantie van de notarissen De Hoop en De Kuyper voor het opmaken der akte van afkoop der 

recognitie d.d. 18 maart 1884. 

 10. Bewijs van doorhaling der inschrijving d.d. 17 december 1883. 

 Nog zijn hierbij te voegen: 

 11-12. Twee memories aangaande den oorsprong der recognitie, anno 1880, en 

 13. Extracten uit de notulen der vergadering van ingelanden, den 23 februari, 16 maart, 20 april en 5 

september 1866, in welke laatste vergadering eene gelijkstelling van polderlasten voor alle polders in 

Berkel wordt aangenomen. 

 

 

F'.  4   -  

 

 

 

 



 
 

 

 

PORTEFEUILLE G 

 

bevattende stukken 

die betrekking hebben op het 

Verlaat, Bruggen, Molens, Duikers, 

Stoomwerktuigen enz. 

 

 

G'. 1 Stukken betreffende den bouw van een nieuw Verlaat of Schutsluis. 

 

 N.B. Den 12 december 1860 werd door ingelanden besloten tot de stichting van een nieuw steenen 

verlaat.   

  Men kon het echter niet gemakkelijk eens worden over de plaats waar men het nieuwe verlaat zou  

  bouwen.  Sommigen wilden herstelling van het oude verlaat, anderen verplaatsing.  Verscheidene  

  vergaderingen werden daarover gehouden en verschillende beslissingen genomen, die later weer 

te niet  

  werden gedaan. 't Was dan ook eerst den 20en maart 1862, dat 't Hoogheemraadschap 

toestemming gaf  

  tot den bouw van het nieuwe verlaat langs de Rijskade. 

       

 Dit paket bevat daarover de navolgende stukken: 

 1. Notulen-extract der vergaderingen van ingelanden d.d. 12 december 1860 en 23 januari 1861, 

waarin besloten werd tot bouwing van een nieuw steenen verlaat op een andere plaats dan het thans 

bestaande. 

 2. Extract-notulen der vergadering van ingelanden d.d. 20 februari 1861 tot aankoop van een dijkje 

voor de stichting van het nieuwe verlaat. 

 3. Rapport van de deskundigen Van den Berg en Korevaar, die het herstellen van het oude verlaat 

afkeuren, d.d. 4 maart 1861. 

 4. Extract-notulen der vergadering van stemgerechtigde ingelanden d.d. 6 maart 1861 met besluit om 

voormeld advies goed te keuren. 

 5. Extract-notulen der vergaderingen van ingelanden d.d. 27 april 1861 en 24 juni 1861. 

 In de eerste dezer vergaderingen werd besloten het nieuwe verlaat aan de Noordzijde te bouwen, en in 

de tweede om het te bouwen op de plaats waar het oude stond. 

 6. Extract-notulen der vergadering van dijkgraaf en hoogheemraden van Delfland, waarin uitstel wordt 

verleend voor den bouw van 't verlaat, d.d. 4 juli 1861. 

 7. Goedkeuring van Gedeputeerde Staten tot het aangaan eener leening van  7000,- voor den bouw 

van 't verlaat d.d. 11/17 september 1861. 

 8. Bestekken voor de levering van heipalen en hout voor 't nieuwe verlaat, d.d. 26 november 1861. 

 9. Notulen-extract der vergadering van ingelanden d.d. 7 februari 1862, waarin besloten wordt: 

 a. om het bestuur te machtigen te onderzoeken naar de kosten der 

    stichting van 2 stoom-watermachinen en 

 b. tot stichting van het nieuwe verlaat met sluiswachterswoning  

    langs de Rijskade. 

 10. Rapport van de heeren Van den Berg en Korevaar betreffende de inspectie der heipalen voor 't 

nieuwe verlaat d.d. 14 februari 1862. 

 11. Extract-notulen der vergadering van het polderbestuur d.d. 15 februari 1862 betreffende de 

heipalen, waarvan slechts 39 van de 83 waren goedgekeurd, en over eene overeenkomst met W. de 

Graaf. 

 12. Rapport van den opzichter des Polders, goedgekeurd door 2 leden van 't polderbestuur, omtrent de 

afkeuring van 44 heipalen, d.d. 22 februari 1862. 

 13. Extract-notulen der vergadering van het polderbestuur d.d. 22 februari 1862 over dezelfde zaak. 

 14. Missive van het polderbestuur aan het Hoogheemraadschap van Delfland inzake de overeenkomst 

met W. de Graaf, d.d. 26 februari 1862. 

 



 
 

 

 15. Schikking met den aannemer van 84 heipalen om in plaats van 971,- slechts 830,- uit te betalen, 

d.d. 15  

 maart 1862. 

 16. Toestemming van het Hoogheemraadschap tot stichting van het nieuwe verlaat langs de Rijskade, 

d.d. 20 maart 1862. 

 17. Aanschrijving van Delfland, dat door Gedeputeerde Staten aan 't polderbestuur machtiging is 

verleend tot verkoop eener inschrijving in 't Grootboek à 8900,- d.d. 19 april 1862. 

 

 

G'. 2 Koninklijke Besluiten waarbij aan het polderbestuur van Berkel ver- 

 gunning wordt verleend tot het heffen van schutgelden (Verlaat) en doorvaartgelden (brug a/d Zweth) 

van 1884 enz. 1893-1896 en van 1896 tot 1899 en van 23 januari 1900-1903-1906. 

 N.B. Bij het eindigen der concessie moet opnieuw vergunning worden gevraagd aan H.M. de 

Koningin op  

         een zegel van 22½ cent, terwijl daarbij in triplo moet worden ingezonden (ongezegeld) het Tarief 

der  

         schut- en doorvaartgelden, alsmede een Memorie van   kosten. De modellen hiervan zijn vermeld 

in het  

         Brievenboek. 

 

 

G'. 3 Stukken betreffende den bouw van 2 stoomwatermachinen in 1865, één machine in 1882 en de 

levering van twee nieuwe stoomketels in 1886. 

 

 

G'. 4  Toestemming tot afsluiting der bruggen Nr. 4 en 6 in 1869. 

 

 

G'. 5 Aanbestedingen van het onderhoud der molenzeilen voor de Berkelsche polderwatermolens, 1841 tot 

1851, 1869 tot 1879 en 1890 tot 1900. 

 

 

G'. 6 Vergunningen van het Hoogheemraadschap Delfland en Gedeputeerde Staten: 

 1.  aan den Polder Berkel tot verbouwing van een zomerhuisje bij de molens, 25 juli 1893; 

 2.  aan A. van Herk tot het leggen van een duiker in de Zwethkade d.d. 27 juli 1893; 

 3.  aan den Polder Berkel tot de vernieuwing van 3 keerdeuren aan de Zwethbrug d.d 11 juli 1895; 

 4.  aan C. van der Does tot bouwing van een schuurtje bij de molens d.d. 11 juli 1895; 

 5.  aan A. van Herk tot plaatsing van een 4 roeden hooiberg bij de molens, d.d. 9 juli 1896; 

 6.  aan den Polder Berkel tot plaatsing van een afdamming in den Voorboezem, d.d. 24 september 

1896; 

 7.  alsvoren tot bovenpeilmalen der bovenmolens voor 3 maanden, d.d. 27 januari 1898; 

 8.  aan G. Weerheim tot het bouwen van een arbeiderswoning, d.d. 22 juni 1899; 

 9.  Vergunning van Gedeputeerde Staten aan P. Zegwaard tot verveening van een stuk land, d.d. 24 

juni/4 juli 1899; 

 10. Alsvoren aan A.H. Verwey en W. Havenaar voor aangelegde spoor- staven, d.d. 5/8 december 

1899. 

 

  

 

 

  

 

 

     

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PORTEFEUILLE H 

  

 bevattende Akten van Verhuringen 

 van Eigendommen des Polders, 

 van Jacht en Vischwater 

 en van Verkoopingen 

 van oud hout enz. 

 

 

 

 A.  Contracten van verhuring van den Bergboezem, Oude Leede enz.  

 

H'. 1 Verhuringscontract van land enz. in de Oude Leede, d.d. april 1814. 

 

H'. 2 Contract van verhuring van grasgewas der zoogenaamde Pissenkade, 20 januari 1844. 

 

H'. 3 Alsvoren d.d. 22 mei 1847. 

 

H'. 4 Conditiën van verhuring der Landscheiding tusschen Delfland en Schieland voor 5 jaren, in 6 

perceelen voor 301,- d.d. 7 maart 1849. 

 

H'. 5 Verhuring van grasgewas der Pissenkade, d.d. 14 juni 1850. 

 

H'. 5a Verhuring van 2 perceelen in den Hulpboezem, 5 maart 1852. 

 

H'. 6 Conditiën van verhuur van een perceel land enz. in de Oude Leede, d.d. 18 juni 1853. 

 

H'. 7 Conditiën van verhuur der Landscheiding tusschen Delfland en Schie- land voor 5 jaar, in 6 perceelen 

voor 424,- d.d. 17 maart 1854. 

 

H'. 8 Conditiën van verhuur van land in den Bergboezem enz. voor 7 jaar, 26 perceelen voor 1210,10 d.d. 

29 maart 1854. 

 

H'. 9 Verhuring grasgewas Pissenkade, d.d. 8 april 1854. 

 

H'. 9a  Huurcontract tusschen polderbestuur en M. Olieman c.s., 22 maart 1856. 

 

H'. 10 Conditiën van verhuur van een perceel land aan den Klapwijkschen weg d.d. 7 februari 1857. 

 

H'. 11 Conditiën van verhuur der Landscheiding tusschen Delfland en Schie- 

 land voor 5 jaar, in 6 perceelen voor 394,- d.d. 18 maart 1859. 

 

H'. 12 Conditiën van verhuur van land langs de Ringvaart en in den Hulp- boezem, benevens 

Combinatiewegen en visscherij, in 41 perceelen, voor 7 jaar. Totale huurprijs 4384,- d.d. 17 october 

1860 

 

H'. 13 Verhuring grasgewas in den Berg- en Hulpboezem, d.d. 17 augustus 1861. 

 

H'. 14 Conditiën van verhuur van 5 perceelen land (Middeldijk en Hulpboezem) voor ongeveer 3 en 1 jaar 



 
 

 

voor 626,- d.d. 5 april 1862. 

 

H'. 15 Conditiën van verhuur van 2 perceelen land onder Pijnacker voor 7 jaar. Totale huurprijs  163,- d.d. 

17 december 1862. 

 

H'. 15a Huurcontract 2 perceelen Bergboezem d.d. 9 maart 1864. 

 

H'. 16 Conditiën van verhuur van 5 perceelen land (Middeldijk en Hulpboezem) voor 7 jaar. Totale huurprijs 

680,-, d.d. 12 november 1864. 

 

H'. 17 Conditiën van verhuur van 5 perceelen land in de Oude Leede voor ongeveer 2 en 6 jaar voor 326,- 

d.d. 17 maart 1866. 

 

H'. 18 Condities van verpachting der Zwethbrug (doorvaartgelden) voor 3 jaren aan J.M. de Haas voor 39,- 

d.d. 17 maart 1866. 

 

H'. 19 Condities van verhuur van ongeveer 70 ha land in den Oude Leepolder voor 5 jaar in 34 perceelen 

voor 2862,- d.d. 27 april 1867. 

 

H'. 20 Condities van verhuur van één perceel land in de Oude Leede voor 4 jaar. Huurprijs 143,- d.d. 14 

augustus 1867. 

 

H'. 21 Condities van verhuur der jacht in de Oude Leede voor 1 jaar voor 37,- d.d. 14 augustus 1867. 

 

H'. 22 Conditiën van verhuur van land aan de Ringvaart en in de Oude Leede, benevens van wegen en 

vischwater voor 4 en 7 jaar voor 1938,- d.d. 6 november 1867. 

 

H'. 23 Conditiën van verhuur van land in de Bergboezem voor 7 jaar in 21 perceelen voor 3673,- d.d. 6 

maart 1868. 

 

H'. 24 Conditiën van verhuur der jacht van ongeveer 100 ha land in den Berg- en Hulpboezem voor 7 jaar. 

Huurprijs  123,- d.d. 17 augustus 1861. 

 

H'. 25 Alsvoren van ongeveer 200 ha land in den Bergboezem en de Oude Leede voor 4 jaar. Huurprijs  

122,- d.d. 4 september 1868. 

 

H'. 26 Conditiën van verhuur der Landscheiding tusschen Delfland en Schie-land in 6 perceelen voor 5 jaar. 

Huurprijs 571,- d.d. 24 februari 1869. 

 

H'. 27 Conditiën van verhuur van land in den Bergboezem in 14 perceelen voor 5 jaar tegen een 

gezamenlijken huurprijs van 1738,- d.d. 30 maart 1870. 

 

H'. 28 Conditiën van verhuring van grasgewas op de Boezemkade, d.d. 10 september 1870. 

 

H'. 29 Alsvoren d.d. 9 september 1871. 

 

H'. 30 Conditiën van verhuring van 47 perceelen land in de Oude Leede voor 10 jaar. Totale huurprijs 

7912,- d.d. 4 october 1871. 

 

H'. 31 Conditiën van verhuring (in duplo) van 5 perceelen Middeldijk voor 3 jaar. Totale huurprijs 1335,- 

d.d. 20 maart 1872. 

 

H'. 32 Conditiën van verhuring der jacht in de Oude Leede en den Bergboezem voor 5 jaar. Huur 205,- d.d. 

25 juni 1873. 

 



 
 

 

H'. 33 Copie-conditiën van verhuring der Landscheiding tussen Delfland en Schieland in 6 perceelen voor 5 

jaar. Totale huurprijs 697,- d.d.  4 februari 1874. 

 

H'. 34 Conditiën van verhuring van 38 perceelen in den Bergboezem voor 6 jaar. Totale huurprijs 9780,- 

d.d. 30 september 1874. 

 

H'. 35 Conditiën van verhuring van Combinatiewegen en vischwater in 25 perceelen voor 6 jaar. Totale 

huurprijs 1083,- d.d. 28 october 1874. 

 

H'. 36 Conditiën van verhuur der jacht in de Oude Leede en den Bergboezem voor 5 jaar. Huurprijs 250,- 

d.d. 26 juli 1876. 

 

H'. 36a Idem van 3 perceelen vischwater, 4 jaar 109,- d.d. 3 februari 1877. 

 

 

H'. 37 Conditiën van verhuring der Landscheiding tusschen Delfland en Schieland in 6 perceelen voor 5 jaar. 

Totale huurprijs 634,- d.d.  19 april 1879. 

 

H'. 38 Conditiën van verhuring van 36 perceelen in den Bergboezem voor 7 jaar. Totale huurprijs 10.683,- 

d.d. 29 september 1880. 

 

H'. 39 Conditiën van verhuring van 26 perceelen wegen en vischwater voor 7 jaar. Totale huurprijs 1728,- 

d.d. 20 october 1880. 

 

H'. 40 Conditiën van verhuring der jacht in de Oude Leede en den Bergboezem voor 5 jaar. Huurprijs 80,- 

d.d. 6 augustus 1881. 

 

H'. 41 Conditiën van verhuring van 47 perceelen in de Oude Leede voor 7 jaar. Totale huurprijs 9075,- d.d. 

12 october 1881. 

 

H'. 42 Conditiën van verhuring van 2 perceelen in den Bergboezem voor onge- 

 veer 5 jaar. Totale huursom 333,- d.d. 17 maart 1883. 

 

H'. 43 Copie-conditiën van verhuring der Landscheiding tusschen Delfland en Schieland in 6 perceelen voor 

5 jaar. Totale huurprijs  764,- d.d. 

 20 februari 1884. 

 

H'. 44 Conditiën van verhuring van 2 perceelen in de Oude Leede voor 1 jaar à 300,- d.d. 26 april 1887. 

 

H'. 45 Conditiën van verhuring van 39 perceelen in den Bergboezem voor 7 jaar. Totale huurprijs 7557,- 

d.d. 30 september 1887. 

 

H'. 46 Conditiën van verhuring van 26 perceelen wegen en vischwater voor 7 jaar. Totale huurprijs 1075,- 

d.d. 7 januari 1888. 

 

H'. 47 Conditiën van verhuring van 47 perceelen in de Oude Leede voor 7 jaar. Totale huurprijs 7024,- d.d. 

26 september 1888. 

 

H'. 48 Conditiën van verhuring der jacht in de Oude Leede en den Bergboezem voor 5 jaar. Huurprijs 21,- 

d.d. 2 augustus 1890. 

 

H'. 48a Alsvoren Zwethbrug 5 jaar 175,- d.d. 2 april 1892. 

 

H'. 49 Conditiën van verhuring van 39 perceelen in den Bergboezem voor 7 jaar. Totale huurprijs 8603,- 

d.d. 3 october 1894. 



 
 

 

 

H'. 49a Alsvoren van wegen en vischwater 7 jaar 1121,- d.d. 6 februari 1895. 

 

H'. 50 Conditiën van verhuring van 47 perceelen in de Oude Leede voor 7 jaar. Totale huurprijs 6199,- d.d. 

2 october 1895. 

 

H'. 51 Contract van verpachting der Zwethbrug (doorvaartgelden) voor 3 jaar à 170,- d.d. 1 mei 1897. 

 

H'. 52 Contract van verhuur der jacht in de Oude Leede en den Bergboezem voor 5 jaar. Huurprijs 15,- d.d. 

    1897. 

 

H'. 53 Conditiën van verhuring der Landscheiding tusschen Delfland en Schieland in 6 perceelen voor 5 jaar. 

Totale huurprijs 674,- d.d. 

 8 februari 1899. 

 

H'. 54 Conditiën van verhuring van 1 perceel in den Bergboezem voor 3 jaar 

 à 336,- d.d. 21 april 1899. 

 

H'. 55 Contract van verpachting der Zwethbrug aan D. Zandbergen, 1 mei 1900 tot 22 januari 1903 voor een 

jaarlijksche pachtprijs van 175,- d.d. 

 15 juni 1900. 

 

H'. 56 Contract van verhuring van 163 m² tuingrond aan den Klapwijkschen weg. Huurder D. Klapwijk. 

Huur van Kerstmis 1900-1901 en verder van jaar tot jaar, behoudens opzegging minstens 6 weken 

vóór expiratie. Huurprijs  3,30 d.d. 13 september 1901. 

 

H'. 57 Alsvoren onder dezelfde voorwaarden. Grootte 196 m². Huurder A.H. Verweij. Huurprijs  4,11 's 

jaars, d.d. 13 september 1901. 

 

H'. 58 Alsvoren onder dezelfde voorwaarden. Grootte 184 m².  Huurder 

 W. Havenaar. Huurprijs 3,86 's jaars, d.d. 13 september 1901. 

 

H'. 59 Conditiën van verhuring van 39 perceelen land in den Bergboezem. Kerstmis 1901-1908. Totale 

huurprijs 11.430,- d.d. 25 september 1901. 

 

H'. 60 Conditiën van verhuring van 41 perceelen wegen en vischwater voor zeven jaren. Totale huurprijs 

1755,- d.d. 15 januari 1902. 

 

H'. 61 Conditiën van verhuring van 47 perceelen land in de Oude Leede voor 7 jaar. Totale huurprijs 8753,- 

d.d. 15 october 1902. 

 

H'. 62 Conditiën van verhuring der jacht voor 7 jaar. Huurprijs 15,-. Huurder H.C. van Royen te Rijswijk, 

d.d. 15 october 1902. 

 

H'. 63 Contract van verhuring tusschen polderbestuur en Wed. A. van Vliet, geboren Van Dijk, van het 

perceel sectie C nr. 1387 voor  10,- 's jaars. Kerstmis 1901-1908, d.d. october 1902. 

 

H'. 64 Contract van overname van huur door Ph. Overmeer van A. de Bruin, met toestemming van het 

polderbestuur, d.d. 19 september 1904. 

 

 

 

 B.  Verkoopingen van grasgewas, oud hout enz. 

 

a. Verkooping van turf                     anno 1847 



 
 

 

b.               ,,         ,,  enz.                     1849 

c.              ,,              riet enz.                     1851 

d.               ,,               ,,                             1854 

e.              ,,         oud hout enz.                 1854 

f.             ,,             grasgewas                     1855 

g.            ,,         oud hout enz.                1855 

h.              ,,        grasgewas                     1856 

i.              ,,        oud hout enz.                1856 

j.             ,,        grasgewas                     1857 

k.              ,,           ,,                    1859 

l.              ,,           ,,                       1860 

m.             ,,           ,,                            1860 

n.              ,,        boomen                        1860 

o.              ,,        schotwal                       1860 

p.             ,,        grasgewas                     1861 

q.              ,,        boomen enz.                 1861 

r.              ,,        oud hout enz.                1861 

s.              ,,        grasgewas                     1862 

t.              ,,        schotwal enz.                1864 

u.              ,,        oud hout enz.                1863 

v.             ,,             ,,                            1865 

w.              ,,             ,,                            1866 

x.             ,,             ,,                      1868 

ij.             ,,        grasgewas                     1869 

z.              ,,             ,,                      1870 

aa.             ,,        oud hout enz.                1871 

bb.             ,,             ,,                        1874 

cc.           ,,             ,,                           1875 

dd.             ,,             ,,                           1877 

ee.             ,,        schotwal enz.                1878 

ff.      Verkooping van oud hout enz.                  1881 

gg.             ,,             ,,                         1882 

hh.             ,,             ,,                       1883 

ii.            ,,             ,,               1884 

jj.            ,,             ,,                           1885 

kk.             ,,             ,,               1886 

ll.      ,,             ,,                      1888              

mm.      ,,             ,,                        1889 

nn.             ,,             ,,              1894 

oo.             ,,             ,,               1895 

pp.             ,,             ,,                           1896 

qq.             ,,             ,,                          1897 

rr.             ,,             ,,                          1899 

ss.            ,,             ,,                          1901 

tt.             ,,        grasgewas                     1903.        

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 PORTEFEUILLE I 

 

 bevattende 

 diverse stukken over 

 geldleningen enz. 

 

 

I'. 1 Stukken betreffende eene kwestie over het zonder consent poten van houtgewas in den Berkelschen 

Polder en de beslissingen van het Hoogheemraadschap Delfland daaromtrent,anno 1840-1843. 

 N.B. In het jaar 1840 was door ingelanden van den Berkelschen Polder een klacht ingediend bij het 

Hoogheemraadschap Delfland over het ongevraagd poten van houtgewas in strijd met de Keur van 6 

januari 1780. Den 18en maart 1841 gelastten dijkgraaf en hoogheemraden het polderbestuur dat 

houtgewas te doen opruimen, voor een gedeelte binnen 14 dagen. Hieraan werd niet voldaan, waarop 

door H. Scholte c.s. een nieuw beklag werd ingediend. Den 15en juli beslisten dijk-graaf en 

hoogheemraden, dat sommige ingelanden hun hout mochten laten staan, anderen daarentegen het vóór 

1 november moesten oprui- 

 men. Ook hieraan werd geen voldoend gevolg gegeven, ook niet nadat 't Hoogheemraadschap den 2en 

december opnieuw aanschreef, dat de opruiming vóór 1 februari 1842 moest zijn geschied. Den 22en 

maart ontving het polderbestuur weder eene aanschrijving om binnen 14 dagen dat houtgewas te doen 

opruimen. Daar ook dit niet hielp, werd door Delfland de opruiming aanbesteed tegen den 12en mei, 

welke aanbesteding werd uitgesteld tot den 19en mei. Op aanvraag van het polderbestuur ging de 

aanbesteding niet door, mits de opruiming zou geschieden vóór den 15en juni en het polderbestuur de 

reeds gemaakte kosten zou vergoeden en een nieuw Reglement maken op 't poten van houtgewas. 

Nadat laatstgenoemde termijn tot 15 december werd uitge- 

 steld, heeft het polderbestuur den 1en april 1843 een nieuwe keur vastgesteld. 

 

I'. 2 Copie-antwoord aan den Minister op een schrijven van den burgemeester van Berkel aan 

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, waarin hij hun tusschenkomst inroept om als schout van het 

polderbestuur be-noemd te worden, d.d. augustus 1848. 

 

I'. 3 Stukken betreffende de overneming van water uit den Zuidpolder van Delfgauw (1860-1861) door 

den Polder Berkel en het overdragen van het recht van eigendom op den Oude Leeweg aan de nieuwe 

droogmaking van den Zuidpolder. 

 

I'. 4 Verslag van de Commissie benoemd door ingelanden van de Berkelsche Polders d.d. 3 augustus 1862 

betreffende de droogmaking van Ruyven en verleening van vrijdom van verhooging van grondlasten 

voor die droogmaking tot 1902, d.d. 4/11 april 1864. 

 

I'. 5 Rapport eener Commissie, den 15 november 1865 door ingelanden van den Polder Berkel benoemd 

om te onderzoeken: 

 1. Wie eigenaar is van het gedeelte Combinatieweg achter het Noord- 

    einde, sectie C nr. 1196, Frank van der Burg of de Polder van  

    Berkel? 

 2. Of het Algemeen Reglement voor de Polders in Zuid-Holland, wat de 

    gelijke heffing der lasten voor alle landen in den Polder Berkel  

    betreft, al dan niet moet worden toegepast? 

 De Commissie komt in dit rapport d.d. 23 februari 1866 tot de conclusie, dat ten opzichte van de 

eerste vraag het antwoord is, dat de Polder eigenaar is, terwijl ten opzichte van de tweede vraag twee 

leden oordelen dat het Reglement niet moet worden toegepast, terwijl een lid voor de toepassing is. 

 Ingevolge de eerstgenoemde conclusie werd bij exploit van 12 maart 1867 Frank van der Burg 



 
 

 

geïnsinueerd tot ontruiming van het aangehaalde perceel en ter overgave aan den Polder. 

 

I'. 6 Diverse concept-instructies ten behoeve van de verschillende beambten des Polders. 

 

I'. 7 Afschrift van een beklag van P. van der Burg aan Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland tegenover 

het polderbestuur, d.d. 28 februari 1867, en het antwoord van het polderbestuur daarop  d.d. 9 maart 

1867. 

 

I'. 8 Afwijzende ministeriëele beschikking op een adres van het polderbestuur van Berkel tot verkoop van 

grond aan den dijkgraaf des polders, d.d. 25 october 1871. 

 

I'. 9 Stukken betreffende een verzoekschrift van C.P. van der Burg Gzn. aan het polderbestuur en aan 

Gedeputeerde Staten ter verkrijging eener Keur op het gebruik maken van de uitpaden des polders ter 

ontduiking der gelden voor den tol, aan adressant toebehoorende, met afwijzende beschikking van 

genoemd college d.d. 26 september / 3 october 1876. 

 

I'. 10 Besluit van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland d.d. 26 november/ 5 december 1878 op een rekest 

van J.P. van Aalst en 20 anderen, in- 

 houdende  bezwaren tegen de afdamming van een vaarwater in de ge- meente Berkel, met verwijzing 

van adressanten naar het polderbestuur. 

 

I'. 11 Missive van den penningmeester des Polders A. van der Burg Gzn., waarin hij, met opgaaf van 

redenen, als zoodanig ontslag aanvraagt (zonder datum?). 

 

I'. 12 Aanschrijving van dijkgraaf en hoogheemraden van Delfland aan het polderbestuur van Berkel ter 

aanwijzing van een seinmolen in den polder tegen een jaarlijksche vergoeding van  50,-, d.d. 9 

november 1893. 

 

I'. 13 Stukken betreffende eene aanvraag van het polderbestuur van Berkel aan Gedeputeerde Staten van 

Zuid-Holland ter verbetering van de grindwegen in den polder, met daarop gevolgde afwijzende 

beschikking, 1895 en 1896. 

 N.B. Den 14en october 1895 werd door het polderbestuur van Berkel, daartoe gemachtigd bij besluit 

van stemgerechtigde ingelanden, aan de Provinciale Saten van Zuid-Holland subsidie aangevraagd 

voor de verbetering van den Noord- en den Zuideindschen weg, waarvan de kosten waren geraamd op 

39.000,-.  Daartegen werd een rekest inge-diend door 4 ingelanden, die in plaats van den 

Zuideindschen weg den Klapwijkschen weg in het plan van verbetering wilden doen opnemen. 

Gedeputeerde Staten, in deze moetende adviseeren, richtten zich tot het polderbestuur, dat te kennen 

gaf, dat laatstgenoemde aangeprezen wegverbetering niet op den weg van Berkel lag. Zij gaven als 

hunne meening te kennen, dat de Rodenrijssche of Zuideindsche weg uitsluitend van belang was voor 

ingelanden en niet viel onder de cathegorie van wegen waarvoor subsidie kan worden verleend, en 

schreven daarom het polderbestuur aan, dien weg uit het plan te doen vervallen, waarop het bestuur 

verklaarde zulks niet te kunnen doen, weshalve Gedeputeerde Staten adviseerden tot afwijzende 

beschikking. Overeen-komstig dat advies werd den 27 juli/1 augustus 1896 door Provinciale Staten 

afwijzend op het adres beschikt. 

 

I'. 14 Stukken betreffende: 

 1. eene geldlening van 50.000,- ten laste van den Polder Berkel, tot daarstelling van 2 stoomgemalen, 

goedgekeurd door Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland d.d. 1/8 augustus 1865; 

 2. een geldlening groot 58.000, later verminderd tot 55.000,-,  tot stichting van een nieuw 

stoomgemaal en de aflossing van de bestaande schuld in resto groot 42.000,-,  goedgekeurd 14 

november 1882;  

 3. een converseering der bestaande schuld, in resto groot 34.000,-, goedgekeurd den 9en october 

1888; 

 4. eene leening van 7.000,-, goedgekeurd den 19en augustus 1890; 

 5. eene leening van 15.000,- ter bestrijding der kosten van een nieuw werk en converseering van 

twee  



 
 

 

 leeningen ieder van 5.000,-     goedgekeurd den 25 juni 1895. 



 
 

 

 

I'. 15 Stukken betreffende den aanleg van een sproorwegverbinding van Delft met de Staatsspoorwegen, 

welke stukken met bijgevoegde kaart bestaan uit een rekest met bijlagen, inhoudende verzoek om de 

voorgenomen verbinding te maken Delft-Pijnacker-Berkel-Bleiswijk-Station Zeven-huizen en niet 

Delft-Station Soetermeer, d.d. 1903. 

 

        

 

 

 PORTEFEUILLE K 

 

 bevattende de 

 Begrootingen en de Rekeningen 

 des Polders vanaf 1859 

 

 N.B. Zie hiervoor tevens Paket nr. I. 

 

 

 

 PORTEFEUILLE L 

 

 bevattende de 

 Kohieren van de Polderomslagen, 

 alsmede de Stemlijsten  

 van af 1859. 

 

 N.B. Zie hiervoor tevens Paket nr. II. 

 

 

 PORTEFEUILLE M 

  

 bevattende 

 

 1. Kladnotulen van 1817-1854; 

 2. Brievenboek en concept-brievenboek van 1847-1863; 

 3. Diverse resolutiën, notulen enz. van ouderen datum. 

 

 N.B. De eenige officiëele notulen der vergaderingen van polderbestuur en stemgerechtigde ingelanden 

dagteekenen van den 11 december 1858, terwijl het brievenboek dateert vanaf 1847. 

 

 

 PAKET Nr. I 

 

 bevattende  

 Oude Rekeningen 

 van de Berkelsche Polders enz. 

 vanaf 1810 

 

 

 

 PAKET Nr. II 

 

 bevattende 

 Oude Kohieren van den Omslag 

 des Polders enz. 

 van 1817-1858 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 I N H O U D S O P G A V E 

  

 

Nr.                                                              blz. 

 

 PAKET A.  

1-2 Copieën-vidimus van 't privilege van Jan van Henegouwen enz.   1 

3 Copie-vidimus van 't zelfde privilege                    1 

4         Reglement van Mr. J. van Oldenbarneveld, 1616,     2 

5         Copie-besluit van ambachtsbewaarders enz. van Berkel, 

             Schieveen en Akkersdijk, 1612,                              5 

 

 PAKET B 

1 Stukken over een vaart en brug in 't Noordeinde                 6 

2 Stukken over een duiker in 't Noordeinde                        6 

3 Stukken over een proces tusschen Berkel en Pijnacker           6  

4 Stukken over de kade tusschen Berkel en Pijnacker, de  

    Breenacker, de Oostkade enz.                                 6    

5 Stukken over een 5en watermolen in Berkel                      7 

6       Stukken over de droogmaking der Oostmeer                        7 

7 Rekesten van schout enz. van Berkel aan Delfland,  

    met consenten                                                7 

8 Stukken over eene kwestie tusschen Berkel en Delfland over 

    het niet indienen van polderrekeningen                       7 

9 Stukken over het malen der watermolens in Berkel, 

    met diverse keuren enz.                                      7 

10 Stukken over geschillen tusschen Polder van Berkel en 

    Zuidpolder van Delfgauw                                      7 

11 Stukken over kadeslooten in Berkel                             7 

12 Stukken over de Rijskade                                       7 

13 Stukken over de Westmeer                                        7 

14 Rekesten en consenten voor 't verveenen van landen             8 

15 Stukken over een geschil tusschen Polder Berkel en Delfland 

    over de Keur der bruggen                                     8 

16 Stukken over een overpad naar Rotterdam                         8 

 

 PAKET C 

1 Uittreksel schatting van kosten Zwethkade, 1488                 9 

2 Bestek enz. voor 't maken van de Zwethheul                      9 

3         Toestemming voor 't bouwen van de nieuwe Zwethheul      9 

4         Verklaring omtrent een doorbraak aan de Zwethkade          9 

5         Bestek voor 't maken van een nieuwe Zwethheul, 1590       9 

6 Alsvoren, 1659                                                  9 

7 Rekest voor 't halen van puin voor de heul, 1659                9 

8 Toestemming voor 't baggeren voor de nieuwe heul               9 

9 Voorstel aan J. van Oldenbarneveld over de Zweth               10 

10 Uitspraak van J. van Oldenbarneveld over de Zwethka            10 

11 Toestemming tot vernieuwing der Zwethheul              10 

12   Verzet van Schieveen tegen het stellen van verlaat              10 

13 Bestek van 't verhoogen van den nieuwen molen                  10 



 
 

 

14 Dagvaarding van Berkel aan Schieveen                            10 

15 Rekesten over de Zwethheul                                      10 

16      Voorwaarden verhuring Zwethbrug                                 10 

17 Rekest om vernietiging Keur op de doorvaart ophaalbrug         10 

18 Aanschrijving van Delfland over de Zwethwatering               11 

19-20 Alsvoren                                                         11   

 

 PAKET D 

1 Beslissing Delfland over de Westkade enz., 1526                 12 

2 Rekest Schieveen om 2 molentochten te maken, 1589              12 

3 Beslissing van J. van Oldenbarneveld over den Noordwatermolen  12 

4 Voorstellen aan denzelfden over geschillen met Schieveen enz.  12 

5 Copie-voorstel als voren, 1613                                  12 

6 Rekest van Berkel aan den Hoogen Raad, 1629                    12                    

7 Stukken over een kwestie met Schieveen, 1655                    13    

8 Stukken over het tweehoogmalen der watermolens, 1661 enz.      13 

 

 PAKET E 

1 Rekest aan Delfland over 't varen langs de landscheiding       14 

2 Protest van Berkel als voren                                    14 

3 Verklaring Berkel over 't bezit der Rodenrijsche ka             14 

4 Copie-vidimus van 't Kapittel van St.Pancraskerk te Leiden     14 

5 Besluit Delfland over de Rodenrijsche kade                      14 

6 Uitspraak Delfland over de Schieveensche kade                   14 

7-8 Uitspraak Delfland over 't onderhoud daarvan                    14   

9      Rekest Berkel over de Kade Zijdwind                             14 

10 Contract tusschen Berkel en Schieveen over de Kade             14 

11 Rekening molengelden enz. voor Oude Leede                      15 

12 Verslag landscheidingslooten                                    15 

13 Rekest aan Delfland over landscheiding tusschen Berkel en 

    Zegwaard                                                     15 

14 Insinuatie inzake kade in 't Rodenrijs                          15 

15 Besteding Schieveensche kade                                    15 

16 Insinuatie inzake de kade aan 't eind van Roomen                15 

17 Lastgeving Delfland over Schieveensche kade                     15 

18 Rekest Schieveen over 't poten van hout                         15 

19 Besluit Delfland over de opruiming van houtgewas               15 

20 Insinuatie inzake Schieveensche kade                            15 

21 Lastgeving Delfland als voren                                   15 

22 Aanschrijving Delfland over 't maken der Kade enz.             15 

23 Besluit Delfland inzake de Kade                                 15 

24        Brief over de Schieveensche kade                                15 

25       Nota van verschot voor landscheiding                           15 

26        Rekest Berkel aan Delfland over Rijskade                     15 

27        Instructie opmeting en peiling der Kaden enz.                   15 

 

 PAKET F 

 Droogmaking 1767 

1 Octrooi droogmaking, met 2 copiën                              16 

2 Reglement Droogmaking  16 

3 Copie-reglement, met goedkeuring  16 

4 Rekest van Berkel aan de Staten van Holland en Westfr.  16 

5 3 Concept-overeenkomsten  16 

6 Copie-antwoord van Berkel aan Delfland  16 

7 Copie-notulen eener vergadering van Schout enz.  16 

8 Lijst van onverkochte obligaties  16 



 
 

 

9 Contract over droogmaking van den Tempel  16 

10 Overeenkomst ten opzichte van den afkoop van tienden  17 

11 Stukken over dezelfde zaak  17 

12 Goedkeuring der overeenkomst (zie nr. 10)  17 

13 Verkoopcondities der drooggemaakte landen  17 

14 Verhuurvoorwaarden der onverkochte landen  17 

15 Copie-notulen eener vergadering van Schout enz.  17 

16 Opgave der grootte van gekavelde landen  17 

17 Lijst van verkochte dijken  17 

18 Brieven enz. over de droogmaking  17 

19 Gedrukte Keuren en Ordonnantiën op de Droogmaking  17 

20 Memorie over de droogmakingsgelden  17 

 

 PAKET G 

 Droogmaking der Rodenrijsche en andere plassen 

1 Ontwerp der droogmaking  19 

2 Copie-notulen eener vergadering van ingelanden  19 

3 Notulen vergadering polderbestuur  19 

4 Ministeriëele toestemming tot aanleg Bergboezem  19 

5 Copie-notulen vergadering polderbestuur  20 

6 Bestek voor 't vernieuwen van bruggen enz.  20 

7 Rekest van 't polderbestuur aan Delfland  20 

8 Toestemming op dat rekest  20 

 9 Copie-besluit tot afschrijving Grootboek  20 

10 Nota van transportkosten van P.E van Aalst  20 

11 Rekening der Droogmaking over 1846  20 

12 Administratie der Droogmaking over 1846  20 

13 Lijst van ingelanden, uitgenoodigd voor eene vergadering  20 

14 Opgave van onteigend water en land  20 

15 Lijsten van restitutie van verhooging van grondlasten  20 

16 Aangiften voor vrijdom van verhooging grondlasten  20 

17 Rekest van 't polderbestuur aan Delfland  20 

18 Missive van 't polderbestuur aan den Minister  20 

19 Rekening der Droogmaking 1847  20 

20 Verhuring van land in de Droogmaking  20 

21 Notulen vergadering Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland  21 

22 Ministeriëele toekenning van vrijdom verhooging grondlasten  21 

23 Toestemming tot afschrijving op het Grootboek  21 

24 Rekening Waarborg- en Afkooppenningen 1847  21 

25 Rapport over den staat der droogmakingskassen  21 

26 Contract van verhuring  21 

27 Kadastraal uittreksel  21 

28 Aanschrijving van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland  21 

29 Rekening Omslag Droogmaking 1848  21 

30 Verklaring van aanspraak op vrijdom grondlasten  21 

31 Toestemming tot verkoop aan Wed. van Rutten  21 

32 Overeenkomst met Gabr. v.d. Burg & Pastoor Fick  21 

33 Alsvoren met Gabr. van der Burg  21 

34 Copie-overeenkomst met Fr. van der Burg  22 

35 Rekening omslag 1850  22 

36 Alsvoren 1851  22 

37 Vergadering polderbestuur  22 

38 Lijst van onteigende perceelen  22 

39 Akte van verhuring  22 

40 Klacht-rekest van L. van Wijk c.s.  22 

41 Opgave van overschrijving  22 



 
 

 

42 Rekening omslag Droogmaking 1852  22 

43 Verhuring van wegen enz. in Berg- en Hulpboezem  22 

44 Verleening van vrijdom van verhooging grondlasten  22 

45 Concept-notulen vergadering ingelanden  22 

46 Rekening Afkoopkas  22 

47 Rekening Droogmaking 1845-1849  22 

48 Alsvoren 1849-1851  22 

 

 PORTEFEUILLE A 

 Contracten van koop en ruiling tusschen 't polderbestuur en  

 diverse personen, in betrekking tot de Droogmaking der Roden- 

 rijssche plassen enz. van 1846-1869  23 

 

 PORTEFEUILLE B 

 Eigendomsbewijzen voor den Polder Berkel en diverse koopcon- 

 tracten  28 

 

 PORTEFEUILLE C 

 Contracten en overeenkomsten tusschen Commissie van Droogmaking 

 of het Polderbestuur van Berkel en: 

1 Cornelis Hogervorst                          1847 30 

2 Pieter en Corn. van Mannekes (zonder datum) 30 

3 Maria van der Spek, huisvr. van J. de Graaf, 1848 30 

4 Johannes Ooms Ezn. 1850 30 

5 Teunis van Ooyen 1850 30 

6 Pieter Treurniet 1850 30 

7 Johanna Adriana van der Linden 1850 31 

8 Daniël Dietrich Kostering Vulgo Lindemeyer 1856 31 

9 Matthijs Olieman Nzn. & Nic. Olieman Mzn. 1856 31 

10 A. van den Berg c.s. 1862 31 

11 Cornelis Koot 1864 32 

12 Eigenaars in den Hulpboezem 1856 enz. 32 

13 Willem Treurniet Pzn. 1858 enz. 33 

14 Gerrit Treurniet 1869 34 

15 Pieter Kool 1877 34 

16 Ijselstoomtrammaatschappij 1883 34 

17 Catharina Huybers 1895 34 

18 Abraham & Corn. van Mannekes 1879,1898 35 

19 Nicolaas Buys 1892 35 

20 Firma L. Smulders & Co. 1898 35 

21 Alsvoren 1899 35 

22 Volmacht Wed. Melchers & Bielders     25 oct. 1902 35 

23 Contract met bestuur Zuidpolder van Delfgauw  1903 35 

24 Stukken betreffende onteigening van poldereigendom ten behoeve 

 van de Z.H.El.Spoorwegmaatschappij 1901-1903 36 

25 Contract met A. Verveen 1904 36 

 

 PORTEFEUILLE D 

 Keuren en Ordonnantiën enz. 

1 Reglement 1675 37 

2        Reglement  1714-1732 37 

3 Keur Wegen en Wateringen 1723 37 

4 Keur Waterbemaling Delfland 1723 37 

5  Ordonnantie Delfland 1723 37 

6 Keur aandammingen 1724 37 

7 Keur Krooswerken 1742 37 



 
 

 

8 Keur doorvaart Zwethbrug 1743 37 

9 Keur op 't beheer der droogmakingen 1780-1789 37 

10 Instructie heemraden Delfland  37 

11 Concept-reglement bestuur Delfland 1847 37 

12 Reglement Delfland 1857 37 

13 Keur Waterkeeringen Delfland 1859 37 

14 Keur Verveeningen Delfland 1860 37 

15 Keur Dijken Delfland 1860 37 

16 Keur Zeeweringen en Duinen Delfland 1861 37 

17 Keur Berkelsche Polder 1862 37 

18 Keur Verlaat en Zwethbrug 1862 37 

19 Wijziging Polderkeur 1865 37 

20 Keur Berkelsche Polder 1872 38 

21 Verordening Polderbruggen 1876 38 

22 Wijziging Polderkeur 1881 38 

23 Aanschrijving Ged. Staten over polderrekeningen  1886 38 

24 Vergunning Schutgeldheffing 1887-1893 38 

25 Keur Berkelsche Polder 1888 38 

26 idem (gedrukt)  38 

27 Provinciaal Blad van Zuid-Holland (Keuren) 1895 38 

28 Afdruk Wet 20 juli 1895 (Polderkeuren)  38 

29 Provinciaal Blad (hondenkarren) 1896 38 

30 Keur Berkelsche Polder 1899 38 

31 Alsvoren (gedrukt) 1899 38 

32 Keur Verlaat en Zwethbrug 1904 38 

 

 PORTEFEUILLE E 

 Verschillende Kwestiën 

1 Kwestie over een brug aan 't dorp 1868 39 

2 Proces met familie Derworth c.s. (G.Dekker) 1875 39 

3 Kwestie met Evrard, Van Duyl en De Kruiff 1878 39 

4 Kwestie tusschen polderbestuur en J.J. van 

    der Burg 1883 40 

5 Kwestie met Bleiswijkschen Polder 1884 40 

6 Kwestie tusschen polderbestuur en J.J. en 

    Th. G. van der Burg 1884 40 

7 Kwestie met D. Vogelaar over eigendom 1893 41 

8 Kwestie met D. Vogelaar over 't bouwen van 

    een brug 1899 41 

9 Kwestie met G.A. van der Burg CPzn. wegens 

    verhuring Wed. Van Vliet 1902 42 

 

 

 PORTEFEUILLE F 

 Afkoop Tienden, Recognitie enz. 

1 Afkoop Poldertiend 1831/32 43 

2 Afkoop recht van benoeming Polderbestuur 1837 43 

3 Afkoop recognitie d'Ablaing van Giessenburg 1883 44 

 

 PORTEFEUILLE G 

 over 't Verlaat, Bruggen, Molens enz. 

1 Bouw nieuw verlaat 1860 45 

2 Vergunningen heffing schutgelden  46 

3 Stichting van 3 stoommachinen  46 

4 Afsluiting bruggen  46 

5 Onderhoud molenzeilen  46 



 
 

 

6 Diverse vergunningen van 't Hoogheemraadschap 46 

 

 PORTEFEUILLE H 

 Akten 

 A.  Van Verhuringen 

1 Verhuring land in de Oude Leede 1814 47 

2           grasgewas 1844 47 

3           grasgewas 1847 47 

4           Landscheiding 1849 47 

5           grasgewas 1850 47 

5a           land in den Hulpboezem 1852 47 

6           land in de Oude Leede 1853 47 

7           Landscheiding 1854 47 

8           land in den Bergboezem 1854 47 

9           grasgewas 1854 47 

9a Huurcontract met M. Olieman 1856 47 

10 Verhuring land a/d Klapwijkschen weg 1857 47 

11           Landscheiding 1859 47 

12           Hulpboezem enz. 1860 47 

13           grasgewas 1861 47 

14           Middeldijk en Hulpboezem 1862 47 

15           land onder Pijnacker        1862 47 

16           Middeldijk en Hulpboezem 1864 47 

17           land Oude Leede 1866 48 

18           doorvaartgelden Zwethbrug 1866 48 

19           Oude Leede 1867 48 

20           Oude Leede (1 perceel) 1867 48 

21           jacht Oude Leede 1867 48 

22           land Oude Leede enz. 1867 48 

23           Bergboezem 1868 48 

24           jacht 1861 48 

25           jacht 1868 48 

26           Landscheiding 1869 48 

27           Bergboezem 1870 48 

28           grasgewas 1870 48 

29           grasgewas 1871 48 

30           Oude Leede      1871 48 

31           Middeldijk 1872 48 

32           jacht 1873 48 

33           Landscheiding 1874 48 

34           Bergboezem 1874 48 

35           Combinatiewegen enz. 1874 48 

36           jacht  1876 48 

36a  3 perceelen vischwater 1877 48 

37  Landscheiding 1879 48 

38  Bergboezem 1880 49 

39  wegen en vischwater 1880 49 

40  jacht 1881 49 

41  Oude Leede 1881 49 

42  Bergboezem (2 perceelen) 1883 49 

43  Landscheiding 1884 49 

44  Oude Leede (2 perceelen) 1887 49 

45  Bergboezem 1887 49 

46  wegen en vischwater 1888 49 

47 Verhuring Oude Leede 1888 49 

48  jacht 1890 49 



 
 

 

49  Bergboezem 1894 49 

49a  wegen en vischwater 1895 49 

50 Oude Leede 1895  49 

51 doorvaartgelden Zwethbrug 1895 49 

52  jacht 1897 49 

53  Landscheiding 1899 49 

54  Bergboezem (1 perceel) 1899 49 

55  Zwethbrug 1900 49 

56  tuingrond D. Klapwijk 1901 50 

57            A.H. Verwey 1901 50 

58            W. Havenaar 1901 50 

59  Bergboezem 1901 50 

60  wegen en vischwater 1902 50 
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62  jacht 1902 50 

63  aan Wed. A. van Vliet 1902 50 

64 Contract overname huur Ph. Overmeer/A. de 
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 Diverse stukken over Geldleeningen enz. 

1 Kwestie over het poten van houtgewas 1840 52 

2 Copie-antwoord aan den Minister inzake een 

 schrijven van den burgemeester van Berkel 1848 52 

3 Overneming van water in den Zuidpolder 1860 52 

4 Verslag over de droogmaking van Ruyven enz.  52 

5 Rapport eener commissie over den eigendom van 

 een gedeelte Combinatieweg enz.  52 

6 Concept-instructies voor beambten des Polders  52 

7 Copie-beklag door P. v.d. Burg en antwoord  1867 53 

8 Ministeriëele beschikking op een aanvraag tot 

  grondverkoop aan den dijkgraaf 1871 53 

9 Verzoekschrift van C.P. van der Burg Gzn. om een 

 keur op de uitpaden des Polders te maken                     53     

10       Antwoord op een rekest van J.P. van Aalst e.a. 

  betreffende eene afdamming van water  53 

11 Brief van ontslagneming van den Penningmeester 

 A. van der Burg Gzn.  53 

12 Aanwijzing van een seinmolen 1893 53 

13 Stukken betreffende een aanvraag tot verbetering  

    der grindwegen 1895 53 

14 Stukken betreffende de geldleeningen des Polders  53 

15 Stukken betreffende spoorverbinding Delft-Staatsspoor  1903 54 

  

 PORTEFEUILLE K 

      bevattende de Begrootingen en Rekeningen des Polders vanaf 1859  

 Zie ook Paket nr. I  54 

 

 PORTEFEUILLE L 

     bevattende de Kohieren van den Polderomslag en de Stemlijsten vanaf 1859 

 Zie ook Paket nr. II  54 

 



 
 

 

 PORTEFEUILLE M 

 bevattende Kladnotulen enz.  54 

 

 PAKET nr. I 
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 bevattende Oude Kohieren  54 

     

     

  

 

  

    

      





 
 

 

 


