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1. HISTORISCH KADER VAN DE BROEKPOLDER 
ONDER VLAARDINGEN EN DE INVENTARISATIE VAN 
HET ARCHIEF 
 

1.1. Historisch kader 

 

1.1.1. Naamgeving 

 
De naam van de Broekpolder is mogelijk een verwijzing naar de 
bodemgesteldheid in het gebied. In de bodemkunde heeft broek de betekenis van 
laaggelegen, drassig land.1 De bodem bestond uit veen en zware klei, waardoor 
er geen tuinbouw mogelijk was.2 De grond ontleende vooral zijn waarde aan 
beweiding.3 Vanwege de vermeende geringe cultuurwaarde van de laaggelegen 
polder oordeelde de provincie in 1952 positief over de geschiktheid van het 
gebied voor opspuiting met havenslib uit Rotterdan.4 
 

1.1.2. Ambachtelijke en gemeentelijke indeling 

 
Door de ontginningen aan het eind van de elfde eeuw ontstonden grondheerlijke 
organisaties. De Broekpolder lag voor het grootste gedeelte in de heerlijkheid 
Vlaardinger-Ambacht. Een strook langs de Boonervliet behoorde tot het ambacht 
Maasland. Een ambacht en een heerlijkheid is een rechtsgebied waarbinnen de 
ambachtsheer recht van jurisdictie en heerlijke rechten bezat. Het ambacht 
verwijst naar het territoir, de heerlijkheid naar de overgedragen of in leen 
uitgegeven rechten van de landsheer.5 
 
Voordat de ambachten als rechtsgebied op 1 juli 1858 definitief werden 
opgeheven6, waren de ambachtsheerlijkheden Vlaardinger-Ambacht en 
Babberspolder in 1817 samengevoegd tot de gemeente Vlaardinger-Ambacht. Tot 
1941 heeft deze gemeente haar zelfstandigheid kunnen behouden, waarna het 
werd samengevoegd met de gemeente Vlaardingen.7 
 
 
 
 
 

                                            
1  A.A. Beekman, Het dijk- en waterschapsrecht in Nederland vóór 1795 I ('s-Gravenhage, 1905) 235. 
2  Polder aan Rijkswaterstaat 20-1-1947, Archief Broekpolder (ABP), inv.nr. 280 en W.J. van Liere, De 
bodemgesteldheid van het Westland, ('s-Gravenhage, 1948) 9, 48, 119 en 120. 
3 Rapport commissie belanghebbenden, december 1952, p. 5., ABP, inv.nr. 203. 
4  Rapport provincie Zuid-Holland [c. 1952], ABP, inv.nr. 203, en F.W. Assenberg, 'De opspuiting van 
de Broekpolder en de Aalkeetbuitenpolder in Vlaardingen', Tijd-Schrift van de Historische Vereniging 
Vlaardingen' (1984) nr. 31, p. 11-92, aldaar 39. 
5  J.Ph. de Monté Ver Loren en J.E. Spruit, Hoofdlijnen uit de ontwikkeling der rechterlijke organisatie 
in de Noordelijke Nederlanden tot de Bataafse omwenteling (Deventer, 1982, 6e druk) 74, 75, 139-148. 
6 Provinciaal Blad van Zuid-Holland 1857, nr. 114. 
7 J. Anderson, Vlaardinger-Ambacht. Van dorp tot stadswijk (Vlaardingen, 1983) 5-6. 
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1.1.3. Regeling van de waterstand 

 

1.1.3.1. Bemaling 

 
De Broekpolder werd bemalen door twee windwatermolens, staande aan de 
Vlaardingervaart en aan de Boonervliet. Een van de benamingen voor de molen 
aan de Vlaardingervaart was de Broekmolen.8 Daarnaast kwamen benamingen 
voor zoals de Oude Molen en Grote Molen9. Voor de molen aan de Boonervliet 
waren nog meer benamingen in gebruik, zoals de Stenen Molen, Kleine 
Broekmolen, Vlietmolen en Molen Nooitgedacht.10 
 
De molen aan de Vlaardingervaart stamde uit de middeleeuwen. In 1455 
vaardigden de hoogheemraden van Delfland een ordonnantie uit waaruit blijkt dat 
het omkaadde gebied van de Broekpolder en de polders Aalkeet en Hoogstad 
werden bemalen door twee molens. Eén daarvan stond aan de Vlaardingervaart 
in de Broekpolder. De ordonnantie uit 1455 had betrekking op de aanleg van een 
kade door de polders Aalkeet en Hoogstad, waardoor de Broekpolder van dit 
bemalingsgebied werd afgescheiden en daarmee een afzonderlijke polder 
vormde.11 
 
De molen aan de Boonervliet is medio zestiende eeuw gebouwd. Op een schets 
van de locatie van molens ten noordwesten van Vlaardingen uit 1554 wordt alleen 
de molen aan de Vlaardingervaart aangegeven.12 Veertien jaar later komt de 
molen wel voor op een kaart van Jan Jansz. Potter uit 1568.13 In 1753 werd de 
houten molen aan de Boonervliet vervangen door een stenen bemalingsinrichting. 
Het was de eerste stenen molen in de Broekpolder.14 
 
In 1882 ging het bestuur van de Broekpolder over tot vervanging van de molen 
aan de Vlaardingervaart door een stoomschepradgemaal.15 Als locatie werd 
gekozen voor de molen aan de Vlaardingervaart, vanwege het goed functioneren 
van de stenen molen aan de Boonervliet. Bij de bouw van het stoomgemaal werd 
gebruik gemaakt van de fundering en de krimpmuren van de molen.16 
 
Na 22 jaar was de ketel van het gemaal aan vervanging toe. Een 
ingenieursbureau keurde de locatie en de machine van het stoomgemaal af. Het 
bureau gaf de voorkeur aan de molen aan de Boonervliet als locatie voor een 
stoomgemaal omdat dit het laagste punt van de polder was.17 De vergadering van 
stemgerechtigde ingelanden besloot op 30 maart 1904 de bouw van een nieuw 
stoomgemaal te laten begeleiden door ingenieursbureau De Wit uit Amsterdam. 
De aannemer F. Schotte te Vlaardinger-Ambacht kreeg opdracht tot de uitvoering 

                                            
8 Ottevanger, molens, 283. 
9  Ingelanden aan Hoogheemraadschap van Delfland [1752], Oud-Archief-Delfland (OAD), inv.nr. 
3649. 
10 Notulen stemgerechtigde ingelanden 23-8-1752 en 1-9-1752, OAD, ibidem en Ottevanger, Molens, 
284, 131 en 133. 
11 Ordonnantie van Hoogheemraden van Delfland 15-9-1455, Oud-Archief Delfland (OAD) inv.nr. 21 
fo. 24v. 
12  Schets van de locatie van molens in de Broekpolder, Aalkeet-Binnenpolder en Aalkeet-Buitenpolder 
1554, Oud- Archief Delfland (OAD) inv.nr. 2289/2. 
13  Kaart vlietlanden 1568, Kaarten Verzameling Delfland (KVD) nr. 74. 
14  Consent ..... 1752, ABP, inv.nr. 258. 
15  L.F. Teixeira de Mattos, De waterkeeringen, waterschappen en polders van Zuid-Holland II Het 
vasteland ('s-Gravenhage, 1908) 291. 
16  Toelichting plan stichting stoomgemaal februari 1881, ABP, inv.nr. 264. 
17  Notulen vergadering stemgerechtigde ingelanden 22-2-1904, ABP, inv.nr. 3. 
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van de verbouwing van de stenen molen tot stoomgemaal.18 Het gemaal aan de 
Vlaardingervaart werd gesloopt.19 
 
De ketel van het gemaal aan de Boonervliet deed 42 jaar dienst. De vergadering 
van stemgerechtigde ingelanden besloot in november 1945 de ketel niet te 
vervangen, maar over te gaan op elektriciteit als aandrijfkracht.20 Tot 1962 was 
het elektrisch gemaal in bedrijf. De opspuiting van de polder maakte bemaling 
grotendeels overbodig.21 Het resterende deel van de polder werd sindsdien 
bemalen door de Aalkeet-Buitenpolder.22 Het polderbestuur verkocht de tot 
gemaal omgebouwde molen aan de gemeente Vlaardingen. De Vereniging 
Natuurmonumenten was bereid de molen te kopen voor een bedrag van ? 1,- om 
de molen in zijn oude staat te herstellen. Deze plannen konden echter niet 
worden uitgevoerd omdat het geld daarvoor ontbrak. De vereniging zag daardoor 
af van de koop. De gemeente Vlaardingen besloot in 1966 tot de sloop van de 
molen.23 
 

1.1.3.2. Waterinlaat 

 
In de 20e eeuw telde de Broekpolder vier inlaatduikers. Twee daarvan lagen in de 
Rijskade. De andere twee in de boezemkade langs de Vlaardingervaart. Deze 
duikers waren in beheer en onderhoud bij de polder.24 De waterinlaat geschiedde 
twee tot drie keer per jaar om het polderwater op peil te brengen.25 De keur 
bepaalde dat afsluitbare duikers moesten zijn voorzien van een hangslot. De 
sleutel diende in het bezit te zijn van een bestuurslid. Het was aan het bestuur 
om te bepalen wanneer duikers werden geopend of gesloten.26 
 

1.1.4. Wegen 

 
De belangrijkste weg in de polder was de Broekweg. In de negentiende eeuw was 
deze weg in beheer en onderhoud bij de polder, waarvoor de gemeente 
Vlaardinger-Ambacht subsidie verleende.27 Dit gold ook voor het gedeelte van 
Broekweg in de Aalkeet-Buitenpolder.28 In 1899 nam de gemeente Vlaardinger-
Ambacht het onderhoud van de weg op zich, waaraan de polder jaarlijks een 
financiële bijdrage leverde. Iedere vijf jaar werd hiertoe een overeenkomst 
gesloten.29 
 
In 1916 besloot het polderbestuur de onderhoudsplicht nader te onderzoeken. De 
overeenkomst tussen de polder en de gemeente die volgens de gemeentelijke 
legger op de wegen en voetpaden in 1864 gesloten was zou hierover uitsluitsel 
moeten geven. Geen van beide instanties konden echter deze overeenkomst 
overleggen. In 1924 weigerde de polder een nieuwe overeenkomst aan te gaan 
                                            
18  Akte van aanbesteding 29-7-1904, ABP, inv.nr. 271. 
19  Verklaring van de sloop 24-2-1905, ABP, inv.nr. 233. 
20  Notulen stemgerechtigde ingelanden 14-11-1945, ABP, inv.nr. 63. 
21  Polder aan gemeente Maasland 5-5-1962, ABP, inv.nr. 252. 
22  Polder aan Delfland 23-5-1962, ABP, in.nr. 241. 
23  Ottevanger, Molens, 133. 
24  Staat en kaart ligging buizen [1e helft 20e eeuw], ABP, inv.nr. 279. 
25  Polder aan Rijkswaterstaat 20-1-1947, ABP, inv.nr. 280. 
26  Algemene keur 1959, art. 10 lid c, ABP, inv.nr. 118. 
27  Verbetering en subsidiëring Broekweg 1864, ABP, inv.nr. 293. 
28  Akte van verklaring van aangelanden Broekweg in de Aalkeet-Buitenpolder [c. 1900], ABP, inv.nr. 
294. 
29  Overeenkomst met gemeente Vlaardinger-Ambacht 28-10-1899, ABP, inv.nr. 295. 
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toen de gemeente voorstelde de financiële bijdrage te verhogen van ? 100,- naar 
? 200,-. De impasse duurde tot 1926 en werd doorbroken doordat de polder 
bereid was een afkoopsom van ? 2000,- te betalen.30 
 

1.1.5. Opspuiting 

 
In het begin van de jaren 50 van deze eeuw nam het provinciebestuur een voor 
de Broekpolder verstrekkend besluit. Samen met de Aalkeet-Buitenpolder werd 
deze polder aangewezen als de ideale locatie voor het bergen van havenslib uit 
Rotterdam. Beide polders lagen 2 m. -NAP. Door opspuiting tot 2 m. +NAP 
konden miljarden liters bagger worden geloosd. De provincie argumenteerde dat 
opspuiting zou resulteren in een verbeterde bodemgesteldheid, waardoor het 
voormalige weidegebied geschikt zou worden voor akkerbouw.31 Ter uitvoering 
van de opspuiting werd door de provincie de Stichting Landverbetering Zuid-
Holland in het leven geroepen.32 Bij het bekend worden van de 
opspuitingsplannen tekenden zowel het polderbestuur als de gemeente 
Vlaardingen bezwaar aan bij de provincie en later bij de Kroon. Beide partijen 
waren ontstemd over het feit dat zij niet betrokken waren geweest bij het 
vooroverleg.33 
 
Daarnaast was het polderbestuur van mening dat de belangen van de 
grondgebruikers ondergeschikt waren gemaakt aan de problemen van de 
gemeente Rotterdam34, waarbij zelfs de milieufactoren niet werden onderzocht.35 
De lage veengrond van de Broekpolder en Aalkeet-Buitenpolder was dan wel 
ongeschikt voor akkerbouw en tuinbouw, maar volgens de commissie die de 
belangen van de polders en ingelanden behartigde, floreerde de veehouderij.36 De 
commissie betwijfelde of er sprake kon zijn van landverbetering door opspuiting 
met slib uit de Rotterdamse haven, waar alle mogelijke gitige stoffen in konden 
zitten.37 De Stichting Landverbetering zou eigenaar worden van de gronden en er 
landbouwgebied van maken. De gemeente Vlaardingen zag haar plannen tot 
stadsuitbreiding in de Broekpolder in rook opgaan.38 
 
De in 1953 en 1954 verleende provinciale vergunning aan de Stichting 
Landverbetering werd op verzoek van de stichting in 1957 ingetrokken. Als reden 
hiervoor noemde Gedeputeerde Staten de wijziging van het opspuitingsplan.39 In 
een brief van Provinciale Waterstaat wordt echter melding gemaakt van de 
opzegging van de opspuitingsovereenkomst tussen de gemeente Rotterdam en de 
stichting. De gemeente sloot daarop een overeenkomst met de gemeente 
Vlaardingen.40 Op het verzoek van de gemeente Rotterdam aan de provincie om 
vergunningverlening tot het opspuiten van de Broekpolder werd nu positief 
gereageerd door het polderbestuur.41 Gedeputeerde Staten verleende opnieuw 

                                            
30  Onderhoud Broekweg door gemeente Vlaardinger-Ambacht 1878-1926, ABP, ibidem. 
31  Voordracht Gedeputeerde Staten aan provinciale staten 27-5-1952, p. 1, en adres polder aan 
provinciale staten, december 1952, p. 8-9 en 13, ABP, ibidem. 
32  Voordracht 27-5-1952, p. 2, ABP, ibidem. 
33  Adres, december 1952, p. 3, adressen polder aan Kroon 25-9-1953 en 28-4-1954, ABP, ibidem, en 
Assenberg, 'Opspuiting', 43 en 44. 
34  Adres, december 1952, p. 3-7, ABP, inv.nr. 203. 
35  Assenberg, 'Opspuiting', 24. 
36  Adres, december 1952, p. 8-10, ABP. inv.nr. 203. 
37  Ibidem, 10. 
38  Assenberg, 'Opspuiting', 44 en 46. 
39  Besluit Gedeputeerde Staten 20-5-1957, ABP, inv.nr. 203. 
40  Provinciale Waterstaat aan Gedeputeerde Staten 31-1-1958, ibidem. 
41  Polder aan Gedeputeerde Staten 28-3-1958, ibidem. 
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ontheffing tot het opspuiten van percelen grond in de Broekpolder en de Aalkeet-
Buitenpolder.42 
 
Eind 1958 werd een begin gemaakt met de opspuiting. In twaalf jaar tijd loosde 
de gemeente Rotterdam 50 miljard liters bagger over een oppervlakte van 290 
ha. in de Broekpolder.43 Door de opspuiting verloor de polder zijn agrarisch 
karakter. Van de 370 ha. grote Broekpolder was 364 ha. eigendom van de 
gemeente Vlaardingen. Voor het polderbestuur was dat reden om bij 
Gedeputeerde Staten opheffing van de polder aan te vragen.44 Ter regeling van 
de opheffing sloot de polder een overeenkomst met de gemeente Vlaardingen, 
waarbij de gemeente de rechten en plichten van de polder op zich nam.45 De 
overeenkomst trad op 16 juni 1963 in werking.46 De opheffing van de 
Broekpolder was hiermee een feit. 
 

1.1.6. De huidige situatie 

 
De plannen van de gemeente Vlaardingen tot bebouwing van de opgespoten 
Broekpolder zijn nooit gerealiseerd. In 1996 werd een bestemmingsplan 
aangenomen waarbij de voormalige polder voor de komende tien jaar bestemd 
werd als groen- en recreatiegebied.47 Vooruitlopend op deze bestemming was er 
in de jaren '70 in totaal 250 ha. bos geplant. Momenteel is nog 60 ha. in gebruik 
door een agrariër. Volgens een betrokken medewerker van de gemeente 
Vlaardingen streeft de gemeente ernaar om ook van deze percelen natuurgebied 
te maken. 
 
Het door havenslib verontreinigde oppervlaktewater in het zuidelijke deel van de 
voormalige polder zal worden gezuiverd door middel van het wortelzonesysteem. 
Bij dit voor Nederland unieke biologische zuiveringssysteem worden giftige 
stoffen door rietwortels afgebroken. De voorbereidingen voor invoering van dit 
systeem bevinden zich nu in een eindfase. Voor het noordelijke en 
noordoostelijke deel van de polder wordt een actief koolstoffilter het meest 
geschikt geacht voor zuivering van het oppervlaktewater. Na de realisatie van het 
wortelzonesysteem zal de haalbaarheid van het koolstoffilter worden onderzocht. 
 

1.2. Geschiedenis van het archief en inventarisatie 

 

1.2.1. Geschiedenis 

 
De archieven van de Broekpolder werden beheerd door één van de 
molenmeesters en later door de secretaris-penningmeester. Op welke plaats het 
archief door de eeuwen heen werd bewaard is niet na te gaan. Vermoedelijk hield 
de molenmeester en later de secretaris-penningmeester het archief thuis in 
bewaring. Als de functie overging naar een andere persoon veranderde ook het 
archief van locatie. Uit een brief van de commissaris van de Koningin uit 1943 
                                            
42  Besluit Gedeputeerde Staten 27-5-1958, ibidem. 
43  Assenberg, 'Opspuiting', 29 en 52, en voordracht Gedeputeerde Staten aan provinciale staten 4-12-
1961, ABP, inv.nr. 9. 
44  Polder aan Gedeputeerde Staten 29-12-1959, ibidem. 
45  Overeenkomst 25-10-1961, ibidem. 
46  Gedeputeerde Staten aan Broekpolder 12-6-1963, ibidem. 
47  F.W. Assenberg, 'Het is hoofdzakelijk conserverend. Een bestemmingsplan voor de Broekpolder in 
Vlaardingen', Midden Delfkrant 20 (1996) nr. 1, p. 7-9, aldaar 7. 
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blijkt dat de archiefbewaarplaats van de Broekpolder niet voldeed aan de eisen 
van de archiefwet.48 In welk opzicht de bewaarplaats niet voldeed vermelde de 
provinciaal bestuurder niet. De polder ontving deze brief naar aanleiding van een 
bezoek van de archiefinspecteur die voorstelde het oudste gedeelte van het 
archief ter inventarisatie over te brengen naar de archiefinspectie. Bij de 
toezending van de stukken over de periode 1594-1931 verzocht het 
polderbestuur de inspectie om het archief in bewaring te houden vanwege de 
beperkte bewaarruimte.49 
 
Hiermee voldeed de polder aan art. 22 van de Archiefwet uit 1918. De Wet van 
1918 stelde gemeentebesturen en besturen van waterstaatsorganisaties tot taak 
'zich meer dan tot dusverre aan de verzorging harer archieven gelegen te laten 
liggen'50. De wet verplichtte waterschapsbesturen de archieven van vóór 1811 
over te brengen naar een openbare archiefbewaarplaats. Het was toegestaan ook 
de archieven van jonger datum over te dragen, mits deze archieven niet meer 
voor de lopende dienst werden gebruikt. Voorts waren gemeentebesturen en 
waterschapsbesturen gehouden de archieven vochtvrij en zo mogelijk brandvrij te 
bewaren. Om strafdepot te voorkomen kregen de kleinere instellingen het advies 
om de archieven over te brengen naar een archiefbewaarplaats van een grotere 
gemeente of naar het Rijksarchief.51 Het bestuur van de Broekpolder gaf hier dus 
pas in 1943 gevolg aan. 
 
Op voorstel van de archiefinspecteur werd het geïnventariseerde archiefgedeelte 
in 1949 overgebracht naar de openbare archiefbewaarplaats van de gemeente 
Vlaardingen.52 In 1957 gaf het polderbestuur het archief over de periode 1924- 
1954 in bewaring bij de gemeentelijke archiefienst.53 
 
Bij de opheffing van de Broekpolder in 1963 werd bepaald dat het beheer van het 
polderarchief overging op het Hoogheemraadschap van Delfland.54 Nog datzelfde 
jaar verhuisde het polderarchief naar de archiefbewaarplaats van het 
hoogheemraadschap.55 In 1979 bracht de archiefinspectie de achtergebleven 
rekeningen en bijlagen tot de rekeningen uit de achttiende en negentiende eeuw 
over naar het Hoogheemraadschap van Delfland. 
 

1.2.2. Inventarisatie 

 
De archiefinspectie voltooide in 1949 de inventarisatie van het oudste gedeelte 
van het polderarchief. De gemeentelijke archiefdienst van de gemeente 
Vlaardingen vulde deze inventaris aan met een tweetal supplementen. Het derde 
en vierde supplement kwam tot stand na de overbrenging van het archief naar 
het Hoogheemraadschap van Delfland. 
 

                                            
48  Commissaris der Koningin aan polder 8-6-1942/2-7-1943, ABP, inv.nr. 41. 
49  Polder aan archiefinspecteur 19-4-1943 en 23-10-1946, commissaris der Koningin 8-6- 1943/2-7-
1943, ibidem, en inventaris archief [c. 1949], ABP, inv.nr. 43. 
50  'Concept-gemeentelijke archiefverordening' en 'Concept-instructie voor den gemeente-archivaris' 
door ministerie van Onderwijs, kunsten en wetenschappen, december 1919, Archief Lage 
Abtwoudsche polder (ALAP) inv.nr. 52. 
51  Circulaire van Gedeputeerde Staten aan gemeente- en waterschapsbesturen inzake het beheer van 
archieven 3-5-1920, ALAP, inv.nr. 52. 
52  Polder aan gemeentearchief Vlaardingen 27-12-1949, ABP, inv.nr. 42. 
53  Overeenkomst polder met gemeente Vlaardingen 15- 10-1957, ibidem. 
54  Buitengewoon Provinciaal Blad van Zuid-Holland 1962 nr. 1969/2719, art. 1, ABP, inv.nr. 6. 
55  Overeenkomst gemeente Vlaardingen met Delfland 6- 12-1963, ABP, inv.nr. 44. 
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Door de archiefinspectie waren de archiefbescheiden onderverdeeld in de 
rubrieken Stukken van algemene aard, Bestuursinrichting, Personalia, Titels van 
eigendom, Financiën, Waterstaatkundige werken, Bemoeienis van en met het 
Hoogheemraadschap van Delfland en Bemoeienis van en met het 
Hoogheemraadschap van Schieland. 
 
De inventarisator maakte geen onderscheid tussen de verschillende taakgebieden 
van de polder. Zo waren alle stukken over een bepaald onderwerp, zoals 
bijvoorbeeld watergangen of bruggen, bij elkaar gebracht en beschreven, 
ongeacht of de polder daarbij optrad als toezichthouder of beheerder. De stukken 
die betrekking hadden op één zaak kwamen vaak verspreid voor in het archief. 
 
Een belangrijk deel van het archief bestond uit bundels Ingekomen- en minuten 
van uitgaande stukken. Deze bundels liet de inventarisator ongemoeid. Dit 
archiefgedeelte was volkomen willekeurig gevormd door de secretaris van de 
polder. Er was geen sprake van een zaaksgewijze ordening en zelfs de 
chronologie ontbrak vaak. Er waren geen toegangen op dit archiefgedeelte, 
waardoor het archief slecht toegankelijk was. 
 
De oorspronkelijke ordening van het overige gedeelte van het archief was niet te 
herleiden omdat de archiefstukken geen registratiekenmerken droegen. In 1984 
zijn de beschrijvingen van de supplementen toegevoegd aan de rubrieken van de 
inventaris, met behoud van de plaatsingsnummers. 
 
Door het bestaan van willekeurige ordeningsmethoden met een viertal 
supplementen op de inventaris en ter bevordering van een zekere mate van 
uniformiteit binnen de inventarissen van de polderarchieven, is door mij het 
archief herordend volgens het archiefschema van de Provinciale Inspectie van de 
Archieven in Zuid-Holland. In dit schema is een onderscheid gemaakt tussen 
stukken van algemene aard en stukken betreffende bijzondere onderwerpen. De 
stukken van algemene aard zijn de notulen en convocaties voor de 
vergaderingen, ingekomen en minuten van uitgaande stukken, alsmede de 
bekendmakingen. De stukken betreffende bijzondere onderwerpen zijn 
onderverdeeld in de hoofdrubrieken Bestuursinrichting, Bestuur, Hulpmiddelen bij 
de uitvoering van de taak en Uitvoering van de taak. Deze rubrieken zijn 
afhankelijk van het aantal inventarisnummers verder onderverdeeld. Binnen de 
rubrieken is de ordening chronologisch. 
 
De archiefbescheiden van Broekpolder verkeren in goede staat. Zonodig en zo 
mogelijk zijn de stukken eigenhandig hersteld. Enkele stukken uit het archief zijn 
gerestaureerd. 
 

1.2.3. Vernietiging 

 
In het archief van de Broekpolder werd een lijst aangetroffen van voor 
vernietiging in aanmerking komende stukken in de archieven van waterschappen, 
veenschappen en veenpolder. Deze lijst was op 31 december 1954 vastgesteld 
door het ministerie van Verkeer en Waterstaat.56 Het is echter niet bekend of en 
op welke wijze deze lijst is toegepast op de archiefbescheiden van de 
Broekpolder. Tijdens de laatste inventarisatie bleek het archief vrij veel 
reglementen en circulaires van andere instanties te bevatten. Omdat dergelijke 
stukken niet tot het archief van de Broekpolder behoorden en geen functie 
hadden bij de andere archiefstukken, zijn deze stukken uit het archief verwijderd. 

                                            
56  Lijst vernietiging archiefstukken 1954, ABP, inv.nr. 46. 
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Daarnaast zijn de dubbele exemplaren vernietigd, alsmede de stukken die niet 
voor blijvende bewaring in aanmerking kwamen volgens de Lijst van de voor 
vernietiging/bewaring in aanmerking komende archiefbescheiden van 
waterschappen van na 1935. Deze lijst is goedgekeurd bij ministeriële 
beschikking van 18 januari 1993 en afgekondigd op 8 april 1993 in de 
Staatscourant nummer 69. In totaal is hierdoor bijna anderhalve meter papier uit 
het archief van de Broekpolder verwijderd. 
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2. INVENTARIS 
 

2.1. Stukken van algemene aard 

 

2.1.1. Notulen 

 
 1 Notulen van vergaderingen van het dagelijks bestuur over de jaren 

1861 - 1863, 1861-1863.  1 deel 
 
 2-4 Notulen van vergaderingen van de stemgerechtigde ingelanden 

over de jaren 1861 - 1963, 1861- 1963.  3 delen 
 2 1861-1890, 1861 - 1890 
 3 1891-1923 mei, 1891 - 1923 
 4 1923 juni-1963, 1923 - 1963 
 

2.1.2. Ingekomen en minuten van uitgaande stukken 

 
 5 "Brievenboek". Register houdende afschriften van uitgaande 

brieven, 1861-1910.  1 deel 
 

2.1.3. Bekendmakingen 

 
 6 Register houdende bekendmakingen, 1861-1903.  1 deel 
 

2.2. Stukken betreffende bijzondere onderwerpen 

 

2.2.1. Bestuursinrichting 

 
 7 Bijzonder reglement, met overige stukken betreffende de 

vaststelling en wijziging van het bijzonder reglement en 1 kaart, 
1858-1962.  1 omslag 
N.B. De schetskaart behorend bij het bijzonder reglement uit 1859 is opgenomen in 
de collectie "Grens- of schetskaarten behorende bij de bijzondere reglementen van 
polders", nr. 10 

 
 8 Proefdruk van blz. 283 - 286 uit het werk van L.F. Teixeira de 

Mattos, "De waterkeeringen, waterschappen en polders van Zuid-
Holland II. Het vasteland", inzake bestuurlijke en 
waterstaatkundige gegevens van de Broekpolder, met het verzoek 
van de commissaris van de koningin om melding te maken van 
onjuistheden, 1907.  2 stukken 

 
 9 Brief aan A. Derkzen te Rijswijk waarin opdracht wordt gegeven tot 

vervaardiging van een polderkaart, met bijbehorende offertes, 
1933, 1940. Doorslag.  3 stukken 
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 .-- Grenskaart van de polder, [c. 1950].  
N.B. Zie collectie "Grens- of schetskaarten behorende bij de bijzondere reglementen 
van polders", nr. N 10 

 
 10 Stukken betreffende de opspuiting van de polder met baggerspecie 

uit de havens door de gemeente Rotterdam, met grafieken van 
dwarsprofielen van de boezemkade langs de Vlaardingervaart, de 
Broekkade, en langs de Boonervliet, en met 8 tekeningen, 1952-
1960.  1 pak 
N.B. Zie ook inv.nr. 70 en 308 

 
 11 Stukken betreffende de opheffing van de polder, 1959-1963.  1 omslag 
 

2.2.2. Bestuur 

 

2.2.2.1. Algemeen 

 
 12 Besluit van Gedeputeerde Staten tot verhoging van de 

onkostenvergoeding voor vergaderingen van het dagelijks bestuur 
en de stemgerechtigde ingelanden, met stukken betreffende het 
vaststellen van de onkostenvergoeding door stemgerechtigde 
ingelanden, 1955, 1956.  1 omslag 

 
 13 Stukken betreffende de benoeming en bezoldiging van de 

vertegenwoordiger van de polder, T. de Bruijn, 1960.  1 omslag 
 

2.2.2.2. Dagelijks bestuur 

 
 14 Processen-verbaal van de inlevering en opening van de 

stembriefjes van de verkiezing van de voorzitter en overige leden 
van het dagelijks bestuur, met staten houdende gegevens van de 
stemgerechtigde ingelanden en de aantallen uitgebrachte stemmen, 
1860-1957.  1 pak 

 
 15 Stukken betreffende de verkiezing, toelating, ambtsaanvaarding, 

benoeming en eedsaflegging van de individuele bestuursleden, 
1865-1957.  1 pak 
N.B. Met inliggende naamlijst 

 
 16 Stukken betreffende de bezoldiging en toekenning van de 

kinderbijslag van de leden van het dagelijks bestuur, de secretaris-
penningmeester en de overige personeelsleden, 1914 - 1947.  1 omslag 

 
 17 Rooster van aftreding van de leden van het dagelijks bestuur over 

de jaren 1933 - 1961, [c. 1935], 1933 - 1961.  1 stuk 
 
 18 Brief aan de Vereniging van Delflands Ingelanden waarin wordt 

medegedeeld dat de polder het lidmaatschap beëindigt, 1936. 
Doorslag.  1 stuk 

 
 19 Polis van de Molestverzekering, met brief van het Algemeen 

Plattelands Molestverzekeringsfonds A.P.M. waarin mededeling 
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wordt gedaan van de gedeeltelijke restitutie van de omslag over 
het jaar 1945 en bijlagen, 1941-1957.  4 stukken 

 

2.2.2.3. Stemgerechtigde ingelanden 

 
 20 Lijsten van de stemgerechtigde ingelanden met bekendmaking van 

de ter-inzage-ligging uit 1901, 1862, 1863, 1865-1869, 1901-1960, 
1862 - 1960.  1 pak 

 
 21 Presentielijsten van vergaderingen van de stemgerechtigde 

ingelanden, 1917, 1935-1963.  1 katern en 2 stukken 
 

2.2.3. Hulpmiddelen bij de uitvoering van de taak 

 

2.2.3.1. Personeel 

 
2.2.3.1.1. Algemeen 
 
 22 Koninklijk Besluit van de afschaffing van de rechten van registratie 

op aanstellingen en akten van beëdiging van ambtenaren, 1894. 
Afschrift.  1 stuk 

 
 23 Stukken betreffende de uitvoering van de Pensioenwet 1922, 1923-

1953, 1922 - 1953.  1 omslag 
 
 24 Ambtenarenreglement A en B, met aanvullende bepalingen, 

toelichting en brief van de Zuidhollandse Waterschapsbond waarin 
wordt aangedrongen op vaststelling van het reglement, 1931.  1 omslag 

 
 25 Stukken betreffende de bezoldiging van het personeel, 1945-1962.  1 omslag 

N.B. Zie ook inv.nr. 13 
 
 26 Stukken betreffende de verzekering van de secretaris-

penningmeester en de machinist ingevolge de Ziekte- en 
Kinderbijslagwet, 1952, 1953.  5 stukken 

 
 27 Brief van de Bedrijfsvereniging voor Overheidsdiensten waarin 

wordt medegedeeld dat het lidmaatschap per 1 januari 1963 is 
beëindigd in verband met de opheffing van de polder, 1963, 1963.  1 stuk 

 
2.2.3.1.2. Secretaris-penningmeester 
 
N.B. Zie ook inv.nr. 13, 20 en 184. 
 
 28 Stukken betreffende de sollicitatie, verkiezing, benoeming, 

eedsaflegging, borgstelling, ontslag en pensioen voor de individuele 
secretarissen-penningmeester, 1900-1963.  1 omslag 
N.B. Met inliggende naamlijst 

 
 29 Brief aan Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland waarin wordt 

medegedeeld dat de stemgerechtigde ingelanden hebben besloten 
niet over te gaan tot verhoging van de bezoldiging voor de 
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secretaris- penningmeester, met overige stukken betreffende het 
verzoek van J. Hoogendijk tot salarisverhoging, 1914. Afschrift.  3 stukken 

 
 30 Stukken betreffende de vaststelling van de bezoldiging voor de 

secretaris-penningmeester door stemgerechtigde ingelanden en 
Gedeputeerde Staten, 1921-1962.  1 omslag 

 
 31 Polissen van de verzekering tegen fraude en schade voortkomend 

uit handelingen en nalatigheden van de penningmeester, met 
overige stukken betreffende de zekerheidstelling, 1922-1960.  1 omslag 

 
 32 Brieven aan de PTT en overheden waarin wordt verzocht om een 

telefoonaansluiting en een fiets voor de secretaris-penningmeester, 
met bijlagen, 1940, 1945. Doorslagen.  1 omslag 

 
 33 Instructie voor de penningmeester, met overige stukken 

betreffende de vaststelling van de instructie door het dagelijks 
bestuur, 1944.  1 omslag 

 
 34 Stukken betreffende de vaststelling van de pensioengrondslag voor 

de secretaris-penningmeester door het dagelijks bestuur, 1955-
1960.  1 omslag 

 
2.2.3.1.3. Molenaar, machinist 
 
N.B. Zie ook inv.nr. 20 en 158. 
 
 35 Akte van verklaring van de molenmeester en ingelanden van de 

verpachting van kade, vlietland en hout bij de Vlietmolen aan de 
molenaar C. Korpershoek, [c. 1788].  1 stuk 

 
 36 Akte van aanstelling van A. Sluiter als molenaar, 1836.  1 stuk 
 
 37 Stukken betreffende de sollicitatie, aanstelling, huisvesting, 

bezoldiging, emolumenten, loonbelasting, ziektekostenvergoeding, 
ontslag en pensioen voor individuele machinisten, 1882-1962.  1 omslag 
N.B. Met inliggende naamlijst 

 
 38 Stukken betreffende het afsluiten en verlengen van de ongevallen- 

en ziekteverzekering voor de machinist, 1903-1951.  1 omslag 
 
 39 Instructie voor de machinist, 1904.  1 stuk 
 
 40 Akten van verpachting van weiland en vlietland in de gemeente 

Maasland, sectie B nr. 448 - 451, 453, 457, 458, 528 - 530, aan de 
machinisten van het stoomgemaal langs de Boonervliet, G. 
Sonneveld en P. Sonneveld, als onderdeel van de bezoldiging, 
1905-1919.  4 stukken 

 
 41 Stukken betreffende de vrijstelling van de hulpmachinist P. 

Sonneveld jr. voor tewerkstelling in Duitsland, 1942, 1943.  1 omslag 
 
 42 Vergunning verleend door Rijkswaterstaat tot aankoop van een 

horloge voor de machinist P. Sonneveld, met overige stukken 
betreffende de vergunningverlening, 1947.  1 omslag 
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 43 Brief aan de machinist A. Stolk waarin mededeling wordt gedaan 
van de ter-inzage-ligging van het voorstel van de gemeente 
Vlaardingen tot afsluiting van een gedeelte van de Broekweg en 
wordt gewezen op de mogelijkheid van bezwaar indien de machinist 
hierdoor zijn standplaats zou moeten verlaten, met bijlagen, 1960. 
Doorslag.  3 stukken 

 
2.2.3.1.4. Bode 
 
 44 Stukken betreffende de aanstelling, ontslag en pensioen voor de 

boden J. de Rave en C. van der Werf, 1904-1943.  1 omslag 
 

2.2.3.2. Archief 

 
 45 Stukken betreffende de overbrenging van het oud-archief naar de 

archiefinspectie ter inventarisatie, 1940 - 1949.  1 omslag 
 
 46 Brief aan Gedeputeerde Staten waarin wordt medegedeeld dat 

tijdens de oorlog geen archiefstukken verloren zijn gegaan, met 
bijbehorend verzoek van de provincie om gegevens, 1947. 
Doorslag.  2 stukken 

 
 47 Inventaris van het archief van de Broekpolder 1594 - 1931, met 

supplement 1861 - 1954, [c. 1949], [midden jaren '60], 1594 - 
1954.  2 katernen 

 
 48 Processen-verbaal van de inbewaringgeving van het archief aan de 

gemeente Vlaardingen, met overige stukken betreffende de 
inbewaringgeving, 1949-1957.  1 omslag 

 
 49 Brief aan Gedeputeerde Staten waarin wordt medegedeeld dat het 

archief is overgebracht naar het gemeentearchief van Vlaardingen, 
met bijlagen, 1952, 1953. Doorslag.  3 stukken 

 
 50 Lijst van de voor vernietiging in aanmerking komende stukken, met 

besluit van de minister van Verkeer en waterstaat tot aanvulling 
van de lijst en overige bijlagen, 1955, 1960, 1961.  1 omslag 

 
 51 Proces-verbaal van de overdracht door de gemeente Vlaardingen 

van een gedeelte van het archief van de Broekpolder aan 
Hoogheemraadschap van Delfland, met bijlagen, 1963.  3 stukken 
N.B. Zie ook inv.nr. 6 

 

2.2.3.3. Financiën 

 
2.2.3.3.1. Algemeen 
 
 52 Formulieren voor het Centraal Bureau van de Statistiek houdende 

gegevens inzake de inkomsten uitgaven en leningen over de jaren 
1937 - 1959, ten behoeve van de Statistiek van de 
Waterschapsfinanciën, 1939-[c. 1958], 1937 - 1959.  1 omslag 
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2.2.3.3.2. Belastingen en heffingen 
 
2.2.3.3.2.1. Ten behoeve van de polder 
 
2.2.3.3.2.1.1. Vaststelling en heffing omslag 
 
2.2.3.3.2.1.1.1. Leggers 
 
 53-55 "Gaarderboek". Kadastrale, artikelsgewijze leggers van onroerende 

goederen, [c. 1850], 1948, [c. 1962].  3 delen 
N.B. Inv.nr. 47 en 48 met achterin naamindex, inv.nr. 64 voorin naamindex en 
inliggend de slotsommen van de legger 

 53 2e helft 19e eeuw 
 54 1e helft 20e eeuw 
 55 1948-1962, 1948 - 1962 
 
 56 Index op de artikelen van de kadastrale, artikelsgewijze legger van 

onroerende goederen, [c. 1948].  1 katern 
 
2.2.3.3.2.1.1.2. Kohieren 
 
 57-58 Kohieren van omslag, 1862-1962.  2 pakken 

N.B. Met hiaten 
 57 1862-1889, 1862 - 1889 
 58 1890-1962, 1890 - 1962 
 
2.2.3.3.2.1.1.3. Inning en invordering 
 
 59 Aantekeningen van de inning van de omslag, 1829, 1850, 1852, 

1854.  4 katernen 
 
 60 Formulier voor de provincie houdende gegevens inzake grondsoort, 

soort agrarische bedrijven, aantal stemgerechtigde ingelanden, 
onderhoudsplicht waterwerken, omslagheffing, leningen en 
bezittingen ten behoeve van het onderzoek naar de druk van de 
waterschapslasten, 1936.  1 stuk 

 
 61 Staat houdende gegevens van belastbare percelen, 1962.  1 stuk 
 
2.2.3.3.2.2. Ten behoeve van andere instellingen 
 
2.2.3.3.2.2.1. Delflands lasten 
 
 62 Uittreksels uit de Staat van het hoefslaggeld op de Maasdijk te 

Maassluis ten behoeve van het Hoogheemraadschap van Delfland, 
met bijlagen, 1877, 1897.  4 stukken 

 
 63 Brieven van ingelanden waarin om steun wordt gevraagd bij het 

voorstel aan Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland om ook 
over de gebouwde eigendommen sluisgeld te heffen, met afschrift 
van een brief van de ingelanden aan het hoogheemraadschap 
houdende het voorstel, 1895, 1906.  3 stukken 

 
 64 Stukken betreffende het verzoek van polder Berkel en de Oude 

Polder van Pijnacker aan Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland 
om opschorting van de uitvoering van nieuwe werken, zoals de 
bouw van het dieselgemaal aan de Vijfsluizen, alsmede om 
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verlaging van het Sluisgeld ter verlichting van de lasten van de 
ingelanden in verband met de economische crisis, 1932, [c. 1933].  4 stukken 

 
 65 Formulier voor Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland 

houdende gegevens van gebouwde eigendommen van de polder, te 
weten de Vlietmolen in de gemeente Maasland, sectie B nr. 645 
(ged.), welke worden opgenomen in de omslag van het algemeen 
beheer, 1958.  1 stuk 

 
2.2.3.3.2.2.2. Overige lasten en verplichtingen 
 
 66 Brieven van de gemeente Maasland waarin mededeling wordt 

gedaan van het voornemen tot herziening van de belastbaarheid 
van percelen ten behoeve van de grondbelasting, 1874-1914.  1 omslag 

 
 67 Brief van de Tiendcommissie te Rotterdam waarin wordt 

medegedeeld dat het aangegeven tiendrecht op eigendommen van 
de polder is ingetrokken, met stukken betreffende de aangifte van 
het tiendrecht door de gemeente Maasland en de bezwaarmaking 
door de polder, 1909-1913.  1 omslag 

 
 68 Stukken betreffende de bezwaarmaking bij de gemeente 

Vlaardingen tegen de heffing van straat- en wegbelasting op de 
polder en ingelanden omdat zij geen profijt zouden hebben van 
betreffende wegen, 1951.  1 omslag 

 
2.2.3.3.3. Eigendom 
 
2.2.3.3.3.1. Onroerend goederen 
 
2.2.3.3.3.1.1. Algemeen 
 
 69 Brief van de minister van Financiën waarin mededeling wordt 

gedaan van de toepassing van de zegelwet op akten van 
polderbesturen, 1892. Afschrift.  1 stuk 

 
 70 Uittreksels uit de kadastrale, artikelsgewijze legger van onroerende 

goederen van de gemeenten Maasland en Vlaardinger-Ambacht 
inzake de eigendommen van de polder, 1919.  4 stukken 

 
2.2.3.3.3.1.2. Verkoop 
 
 71 Brief aan Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland waarin 

mededeling wordt gedaan van het besluit van de stemgerechtigde 
ingelanden tot verkoop van percelen grond in de omgeving van de 
Boonersluis, gemeente Maasland sectie E nr. 1148 (ged.) en nr. 
1160, aan het hoogheemraadschap, met overige stukken 
betreffende de verkoop, 1924, 1925. Afschrift, 1148 - 1925.  1 omslag 

 
 72 Akte van verklaring inzake de verkoop van percelen op de Maasdijk 

in de gemeente Maasland, sectie E nr. 558, 560 561 en 1252, aan 
de provincie, ten behoeve van de verbetering van de weg 
Maassluis- Vlaardingen, met overige stukken betreffende het besluit 
tot verkoop en 1 kaartje, 1939-1940, 1252 - 1940.  1 omslag 

 
 73 Stukken betreffende de verkoop van percelen grond en watergang 

gelegen in de gemeente Vlaardingen, sectie F nr. 300 en 313, en in 
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de gemeente Maasland, sectie B nr. 448, 449, 450, 452, 453, 457, 
458, 484, 528, 529, 530, 538, 539, alsmede sectie D nr. 108, aan 
de gemeente Vlaardingen, ten behoeve van opspuiting van de 
polder, 1957, 1958.  1 omslag 
N.B. Zie voor stukken betreffende de opspuiting ook inv.nr. 203 en 308 

 
 74 Stukken betreffende de voorgenomen verkoop van percelen 

gelegen in de gemeente Maasland, sectie B nr. 451, 456 en 645, 
zijnde het voormalige gemaal aan de Boonervliet, en in de 
gemeente Vlaardingen, sectie F nr. 401 en 402, aan de gemeente 
Vlaardingen, 1961, 1963.  4 stukken 

 
2.2.3.3.3.1.3. Verhuur en verpachting 
 
N.B. Zie ook inv.nr. 58 en 59. 
 
 75 Akten van verpachting van weiland op de Maasdijk te Maassluis, 

hoefslagnummer 65 en 66, gepacht door L. Stigter en J. Stigter 
Lzn. te Maassluis, met stukken betreffende de beëindiging van de 
pacht, 1885- 1920.  1 omslag 

 
 76 Stukken betreffende de verpachting van grasgewas van het 

vlietland in de gemeente Maasland, sectie B nr. 448, 449, 450, 452, 
528, 529, 530 en 539, 1906-1960.  1 omslag 

 
2.2.3.3.3.1.4. Beheer en onderhoud 
 
 77 Brief van de commissaris der koningin waarin wordt medegedeeld 

dat door het ministerie van Waterstaat, Handel en Nijverheid 
vergunning is verleend tot het behoud van een aangebouwd 
gedeelte van een schuur op het buitenbeloop van de Maasdijk in de 
gemeente Maasland, met bijlage, 1894.  2 stukken 

 
 78 Vergunning verleend door het ministerie van Waterstaat, handel en 

nijverheid, op verzoek van erfpachter J. Stigter Lzn. te Maasland, 
tot het behouden van de uitbreiding van een schuur in de gemeente 
Maasland, sectie E nr. 559, 1894.  1 stuk 

 
2.2.3.3.3.1.5. Zakelijk recht 
 
 79 Besluit van de stemgerechtigde ingelanden tot verlening van recht 

van opstal op de percelen in de gemeente Vlaardinger-Ambacht, 
sectie B nr. 401 en 402, aan H. Mostert te Vlaardinger-Ambacht en 
watersportvereniging "de Bommeer" te Vlaardingen, met overige 
stukken betreffende de uitgifte van het recht, 1916 - 1956.  1 omslag 

 
 80 Besluit van de stemgerechtigde ingelanden tot verkoop van het 

recht van opstal op een perceel in de gemeente Vlaaardinger -
Ambacht, sectie B nr. 403, aan H. Mostert te Vlaardinger-Ambacht, 
met stukken betreffende de goedkeuring van het besluit door 
Gedeputeerde Staten, 1923.  1 omslag 

 
2.2.3.3.3.2. Roerende goederen en beleggingen 
 
 81 Stukken betreffende het verkrijgen van toestemming van 

Gedeputeerde Staten tot het ten gelde maken van de inschrijving 
bij het Grootboek Nationale Schuld ter verkoop aan de gemeente 
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Vlaardingen naar aanleiding van de opheffing van de polder, 1962, 
1963.  5 stukken 

 
2.2.3.3.4. Begroting en rekening 
 
2.2.3.3.4.1. Begroting 
 
 82-84 Begrotingen, met stukken betreffende de goedkeuring door 

Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland, de wijziging door de 
stemgerechtigde ingelanden, memorie van toelichting en 
overschrijving van posten door het dagelijks bestuur, 1827-1962.  3 pakken 

 82 1827, 1828, 1862-1917, 1827 - 1917 
N.B. 1827 in tweevoud 

 83 1919-1939, 1919 - 1939 
 84 1940-1962, 1940 - 1962 
 
2.2.3.3.4.2. Rekening 
 
 85-94 Rekeningen, met stukken betreffende de vaststelling van de 

rekening door de stemgerechtigde ingelanden, de goedkeuring van 
de rekening en begroting door Gedeputeerde Staten en Dijkgraaf 
en Hoogheemraden van Delfland, alsmede de opneming van de kas 
en boeken door het dagelijks bestuur, 1596- 1963. 1 katern, 3 delen en 6 pakken 

 85 1595/96 (katern), 1595 
 86 1680-1705 (deel), 1680 - 1705 

N.B. Afschriften. Met voorin akte van overeenkomst met L. Louwe, wed. van J. Dzn. 
van der Eijck te Maassluis ten behoeve van de jaarlijkse leverantie van zeilen en 
touwen voor de twee molens en windassen, 1680. Afschrift 

 87 1706-1740 (deel), 1706 - 1740 
N.B. Afschriften 

 88 1741-1820 (deel), 1741 - 1820 
N.B. Afschriften 

 89 1743, 1744, 1751-1771, 1773, 1743 - 1773 
 90 1821-1833, 1843, 1846, 1848, 1850, 1851, 1854, 1856, 1857, 

1862-1879, 1821 - 1879 
N.B. 1863 in tweevoud 

 91 1880-1912, 1914-1916, 1919-1924, 1880 - 1924 
 92 1925-1939, 1925 - 1939 
 93 1940-1949, 1940 - 1949 
 94 1950-1962/63, 1950 - 1962 
 
2.2.3.3.4.3. Bijlagen tot de rekening 
 
 95-112 Bijlagen tot de rekeningen, 1751-1962/63.  18 pakken 
 95 1751-1762, 1764-1779, 1751 - 1779 
 96 1780-1786, 1788, 1790, 1792-1799, 1780 - 1799 
 97 1800-1819, 1800 - 1819 
 98 1820-1829, 1820 - 1829 
 99 1830-1833, 1835, 1843, 1844, 1846, 1848, 1849, 1830 - 1849 
 100 1850-1859, 1850 - 1859 
 101 1860, 1864-1869, 1860 - 1869 
 102 1870-1879, 1870 - 1879 
 103 1880-1889, 1880 - 1889 
 104 1890-1894, 1890 - 1894 
 105 1895-1899, 1895 - 1899 
 106 1900-1904, 1900 - 1904 
 107 1905-1909, 1905 - 1909 
 108 1910-1916, 1919, 1910 - 1919 
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 109 1920-1929, 1920 - 1929 
 110 1930-1939, 1930 - 1939 
 111 1940-1949, 1940 - 1949 
 112 1950-1962/63, 1950 - 1962 
 
 113 Brief aan Gedeputeerde Staten waarin mededelingen worden 

gedaan inzake ondertekening van bevelschriften, beheer van 
kasgeld en betaling via giro, met brief van Gedeputeerde Staten 
waarin wordt verzocht om informatie inzake het financieel beheer, 
1937. Doorslag.  2 stukken 

 
 114 Stukken betreffende de blokkering en deblokkering van de 

girorekening door het ministerie van Financiën, 1945.  1 omslag 
 

2.2.4. Uitvoering van de taak 

 

2.2.4.1. Algemeen 

 
 115 Staat houdende gegevens van de schouwbare kaden, wegen en 

bruggen, 1843.  1 stuk 
 
 116 Repertorium over de jaren 1852 - 1860, waaruit blijkt dat in deze 

periode geen akten zijn opgemaakt voor de polder, [1852], 1852 - 
1860.  1 stuk 

 
 117 Uittreksel van overeenkomsten tussen de ingelanden van Piershil 

en Beijerland in de Hoekse Waard inzake de wijze van bekostiging, 
beheer en onderhoud van kaden, watergangen en kunstwerken, 
[eind 19e eeuw] 1 stuk 

 
 118 Verslagen aan Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland waarin 

bijzonderheden worden gemeld inzake de toestand van 
polderkaden, boezemkaden, het gemaal en de wegen, 1900-1910. 
Afschriften.  1 omslag 

 
 119 Brief aan Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland waarin wordt 

medegedeeld dat het niet nodig is art. 31 van Delflands Algemene 
Keur te wijzigen omdat de polder geen enkele vergunning zal 
verlenen tot het beweiden van de boezemkaden met varkens, met 
brief van het hoogheemraadschap waarin wordt gevraagd of de 
polder het wenselijk acht art. 31 te wijzigen, 1927. Doorslag.  2 stukken 

 
 120 Algemene keur, met stukken betreffende de herziening van de 

keur, 1931-1959.  1 omslag 
 
 121 Brieven aan instellingen waarin wordt medegedeeld dat de polder 

geen weg- en waterbouwkundige werken in uitvoering heeft, met 
overige stukken betreffende het verstrekken van inlichtingen in 
verband met de werkvoorziening, 1943-1949. Doorslagen.  1 omslag 
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2.2.4.2. Zorg voor waterkeringen 

 
2.2.4.2.1. Toezicht 
 
2.2.4.2.1.1. Vaststelling van bijzondere keuren 
 
 122 Uittreksels uit het Register van keuren en consenten van de 

Hoogheemraden van Delfland van de keur op de Rijskade, in 
onderhoud bij polder Aalkeet en polder Hoogstadt, 1556.  2 katernen en 1 stuk 

 
 123 Keur op de boezemkaden, met overige stukken betreffende de 

vaststelling door Gedeputeerde Staten en de herziening van de 
keur en 1 tekening, [c. 1900]-1919.  1 omslag 

 
2.2.4.2.1.2. Hoefslagplicht en schouwvoering 
 
 124 Circulaire van Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland waarin de 

schouwers worden opgeroepen tot schouwvoering van de 
polderkaden en boezemkaden en de eventuele gebreken 
onmiddelijk te herstellen om doorbraak of overstroming te 
voorkomen, 1809.  1 stuk 

 
 125 Brief aan J. Mooi te Vlaardinger-Ambacht waarin wordt 

medegedeeld dat de mestopslagplaats op het kadeperceel in de 
gemeente, sectie B nr. 158, in strijd is met art. 7 sub e van de keur 
op de boezemkade, waarbij wordt bevolen de opslagplaats te 
verwijderen en de boete te betalen, 1913. Afschrift.  1 stuk 

 
 126 Proces-verbaal door de technisch-ambtenaar van het 

Hoogheemraadschap van Delfland van de geconstateerde beweiding 
van de boezemkade langs de Boonervliet door varkens van de 
machinist P. Sonneveld, met stukken betreffende het nemen van 
maatregelen tegen de overtreding van art. 31 van Delflands 
Algemene Keur, 1927.  3 stukken 

 
 127 Stukken betreffende het nemen van maatregelen tegen overtreding 

van art. 21 van polderkeur inzake het berijden met een bespannen 
wagen en beweiden van de Broekkade, 1933 - 1953.  1 omslag 

 
 128 Brief aan de technisch ambtenaar van Delfland waarin wordt 

verzocht onderhoudsplichtigen te wijzen op de verplichting tot het 
maken van greppels in het vlietland ter bescherming van de 
boezemkade, 1937. Doorslag.  1 stuk 

 
 129 Brief aan A. Sieseling waarin wordt verzocht de boezemkade langs 

de Vlaardingervaart, de Broekkade, in goede staat terug te brengen 
naar aanleiding van de aanleg van een pad zonder vergunning, met 
overige stukken betreffende de ovetreding, 1954. Doorslag.  3 stukken 

 
2.2.4.2.1.3. Verlening van vergunningen 
 
2.2.4.2.1.3.1. Bouwen, paden, trap, brug, landhoofd, schoeiing 
 
 130 Brief aan de gemeente Maassluis waarin mededeling wordt gedaan 

van het besluit tot vergunningverlening aan de gemeente tot het 
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maken van een oprit op de Maasdijk tegen een jaarlijkse 
vergoeding, 1898. Afschrift.  1 stuk 

 
 131 Vergunning verleend aan C. Oosterlee te Vlaardinger-Ambacht tot 

het ophogen van een pad over de boezemkade langs de 
Vlaardingervaart, de Broekkade, in de gemeente, sectie B nr. 383, 
met overige stukken betreffende de vergunningverlening, 1927.  3 stukken 

 
 132 Vergunningen verleend aan S. Verkade te Vlaardinger-Ambacht tot 

grondroering aan de boezemkade langs de Vlaardingervaart, de 
Broekkade, in de gemeente, sectie B nr. 52, ten behoeve van het 
plaatsen van twee druivenserres en heggen, alsmede het leggen 
van een buisleiding, 1929.  2 stukken 

 
 133 Stukken betreffende het behandelen van het verzoek van C.P. 

Oosterlee te Vlaardinger-Ambacht om vergunningverlening tot het 
plaatsen van een afrastering op de boezemkade langs de 
Vlaardingervaart, de Broekkade, gemeente Vlaardinger-Ambacht, 
sectie B nr. 453, ten behoeve van de ligplaats voor bootjes, 1937, 
1938.  3 stukken 
N.B. De verleende vergunning ontbreekt 

 
 134 Brief aan de NV Van Houweninge & IJsselstijn te 's-Gravenhage 

waarin mededeling wordt gedaan van het besluit tot 
vergunningverlening tot grondroering aan de polderkade ten 
behoeve van het aanbrengen van trappen, met overige stukken 
betreffende de vergunningverlening, 1952, 1953. Doorslag.  4 stukken 

 
 135 Stukken betreffende de vergunningverlening aan de gemeente 

Rotterdam tot het uitvoeren van werken aan de boezemkade langs 
de Boonervliet, het bouwen van een transformatorruimte en het 
leggen van een elektriciteitskabel, 1961.  2 stukken 

 
 136 Tekening van de locatie en constructie van het te maken hekwerk 

op de boezemkade langs de Vlaardingervaart, de Broekkade, door 
de gemeente Rotterdam, [c. 1961].  1 stuk 
N.B. De verleende vergunning ontbreekt 

 
2.2.4.2.1.3.2. Sleephelling, steiger, rail, ligplaats 
 
 137 Vergunning verleend aan de gemeente Vlaardingen tot 

grondroering aan de boezemkade langs de Vlaardingervaart, de 
Broekkade, in de gemeente Vlaardinger-Ambacht, sectie B nr. 384, 
ten behoeve van het leggen van rails ter uitvoering van werken ten 
behoeve van de uitbreiding van de Algemene Begraafplaats in de 
gemeente, met brief van Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland 
waarin aanmerkingen wordt gemaakt over de inhoud van de 
vergunning, 1930.  2 stukken 

 
 138 Vergunning verleend aan aannemer M. van der Lugt te Vlaardingen 

tot het plaatsen van een steiger tegen en het leggen van rails over 
de boezemkade langs de Vlaardingervaart, de Broekkade, ter 
vervoer van grond uit een perceel land in de gemeente, sectie B nr 
361, ten behoeve van de uitbreiding van de Algemene 
Bewaarplaats, 1930.  1 stuk 
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 139 Brief van J.J. Sierat te Vlaardingen waarin wordt verzocht om 
vergunningverlening tot het aanleggen van een woonschuit aan de 
boezemkade langs de Vlaardingervaart, de Broekkade, 1947.  2 stukken 
N.B. De verleende vergunning ontbreekt 

 
 140 Brief aan K. Buisman te Vlaardingen waarin wordt medegedeeld dat 

het verzoek om vergunningverlening tot grondroering aan de 
boezemkade langs de Vlaardingervaart, de Broekkade, in de 
gemeente, sectie F nr. 300, 363, 401, 402 en 407, ten behoeve van 
het plaatsen van een scheepshelling, een hefkraantje en rails op de 
kadastrale sectie F nr. 318, pas in behandeling genomen kan 
worden als hiertoe vergunning is verleend door de gemeente 
Vlaardingen en Gedeputeerde Staten, met overige stukken 
betreffende de behandeling van de vergunningaanvraag en 1 
tekening, 1947 Doorslag.  1 omslag 

 
2.2.4.2.1.3.3. Kabels, palen, leidingen, buizen, koker 
 
 141 Vergunningen verleend aan particulieren en het Weeshuis der 

Hervormden te Schiedam tot grondroering aan de boezemkade 
langs de Vlaardingervaart, de Broekkade, ten behoeve van het 
leggen van buizen, 1906-1945.  1 omslag 

 
 142 Brieven van Gedeputeerde Staten en Dijkgraaf en Hoogheemraden 

van Delfland waarin wordt voorgesteld om te komen tot 
centralisatie van het aantal inlaatleidingen in de boezemkaden en 
uniformering van de voorwaarden bij de vergunningverlening ter 
voorkoming van verdere verzwakking kaden, met 1 tekening, 1915, 
1960.  3 stukken 

 
 143 Vergunningen verleend aan de PTT en de Storm Radio Centrale te 

Vlaardingen tot het plaatsen van palen op de boezemkade langs de 
Vlaardingervaart, de Broekkade, met overige stukken betreffende 
de vergunningverlening, 1919, 1931, 1938.  1 omslag 

 
 .-- Vergunningen verleend aan S. Verkade te Vlaardinger-Ambacht tot 

grondroering aan de boezemkade langs de Vlaardingervaart, de 
Broekkade, in de gemeente, sectie B nr. 52, ten behoeve van het 
leggen van een buisleiding, 1929.  
N.B. Zie inv.nr. 128 

 
 144 Vergunningen verleend aan de gemeenten Delft, Vlaardingen en 

Rotterdam tot grondroering aan de boezemkade langs de 
Vlaardingervaart, de Broekkade, langs de Boonervliet en aan de 
Maasdijk, ten behoeve van het leggen van elektriciteitskabels, met 
overige stukken betreffende de vergunningverlening en 1 tekening, 
1931, 1957-1963.  1 omslag 

 
 145 Vergunning verleend aan de PTT tot het leggen van een 

telefoonkabel langs de 2e Van Leijden Gaelstraat, de Oosterstraat, 
de Maasdijk in Maassluis en door de haven in de gemeente 
Vlaardingen, met aanvraag en 1 tekening, 1934.  3 stukken 

 
 146 Brief aan NV Taanderij "Broekpolder" te Vlaardingen waarin wordt 

medegedeeld dat er geen bezwaar bestaat tegen het opruimen van 
de koker in de kade, 1944. Doorslag.  1 stuk 
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 147 Brief van Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland waarin wordt 
medegedeeld afwijzend te beschikken op het verzoek van de 
Gemeentelijke Licht- en Waterbedrijven te Vlaardingen tot 
vergunningverlening tot grondroering in de boezemkade langs de 
Vlaardingervaart, de Broekkade, ten behoeve van het leggen van 
waterleidingbuizen in verband met het gevaarlijke karakter van 
buizen in waterkeringen, met verzoek om vergunningverlening, de 
afwijzing door de polder en 1 tekening, 1950.  4 stukken 

 
 148 Stukken betreffende de vergunningverlening aan de PTT tot 

grondroering aan de boezemkade langs de Vlaardingervaart, de 
Broekkade, en langs de Boonervliet, ten behoeve van het leggen 
van telefoonkabels, met 3 tekeningen, 1957-1962.  1 omslag 

 
 .-- Stukken betreffende de vergunningverlening aan de gemeente 

Rotterdam tot het leggen van een elektriciteitskabel in de 
boezemkade langs de Boonervliet, 1961.  
N.B. Zie inv.nr. 157 

 
2.2.4.2.1.3.4. Opslag puin, weiden, berijden, betreden, betelen 
 
 149 Brief aan S. Verkade Mzn. te Vlaardinger-Ambacht waarin wordt 

medegedeeld dat de polder niet bereid is bij uitzondering een 
vergunning te verlenen tot het met varkens beweiden van de 
boezemkade langs de Vlaardingervaart, de Broekkade, met 
vergunningaanvragen en bijlage, 1928. Doorslag.  4 stukken 

 
 .-- Vergunningen verleend aan S. Verkade te Vlaardinger-Ambacht tot 

het plaatsen van heggen op de boezemkade langs de 
VLaardingervaart, de Broekkade, in de gemeente sectie B nr. 52, 
1929.  
N.B. Zie inv.nr. 128 

 
 150 Vergunning verleend aan de gemeente Maassluis tot het storten 

van puin op de toegangsweg naar het woonwagenkamp aan de 
Boonervliet vanaf de Maasdijk, met overige stukken betreffende de 
vergunningverlening, 1933.  3 stukken 

 
 151 Brief aan Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland waarin wordt 

medegedeeld dat het polderbestuur van mening is dat 
vergunningverlening tot het beweiden van boezemkaden en het 
nemen van beschermende maatregelen hierbij een zaak van de 
polder is en niet hoeft worden opgenomen in Delflands keur, met 
brief van het hoogheemraadschap waarin de mening van het 
polderbestuur wordt gevraagd, 1939. Doorslag.  2 stukken 

 
 152 Vergunning verleend aan S. van Oeveren te Vlaardingen tot het 

betreden van de polderkaden ter uitoefening van de hengelsport, 
1952. Doorslag.  1 stuk 

 
 153 Brief aan J. Kool te Vlaardingen waarin wordt medegedeeld dat de 

vergadering van de stemgerechtigde ingelanden heeft besloten tot 
weigering van een vergunning tot het berijden met een bespannen 
wagen van de boezemkade langs de Vlaardingervaart, de 
Broekkade, met vergunningaanvraag, 1959. Doorslag.  2 stukken 
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2.2.4.2.1.4. Bemoeienis met vergunningen verleend door andere overheden 
 
 154 Vergunning verleend door Dijkgraaf en Hoogheemraden van 

Delfland aan A. van der Eijk te Maasland tot het leggen van een 
koker in een kade ten behoeve van de aanvoer van boezemwater, 
1872.  1 stuk 

 
 155 Vergunning verleend door Dijkgraaf en Hoogheemraden van 

Delfland aan W. Neeleman te Vlaardinger-Ambacht tot verzwaring 
van de boezemkade langs de Boonervliet, ten behoeve van de bouw 
van twee woonhuizen op de kade tussen vlietpalen nr. 54 en 55, 
1887.  1 stuk 

 
 156 Vergunning verleend door Dijkgraaf en Hoogheemraden van 

Delfland aan J. Keijzer Dzn. te Maasland tot het maken van een 
oprit op de Rijskade vanaf zijn woning in de gemeente Maasland, 
sectie D nr. 31, naar zijn landerijen in de gemeente, sectie D nr. 
69, 70, 72 en 73, met bijlage, 1895.  2 stukken 

 
 157 Vergunning verleend door Dijkgraaf en Hoogheemraden aan J. 

Keijzer Dzn. te Maasland tot het leggen van een pijpleiding door de 
boezemkade langs het Bommeer, met bijlage, 1896.  2 stukken 

 
 158 Brief van de gemeente Maassluis waarin wordt verzocht om een 

verklaring van de polder dat er geen bezwaar bestaat tegen de 
vergunningverlening door het ministerie van Waterstaat, handel en 
nijverheid tot het uitvoeren van werken, waaronder het ophogen 
van de toegangsweg tot de vuilnisbelt op het eigendom van de 
polder in de gemeente, sectie E nr. 561, 1899.  1 stuk 

 
 159 Stukken betreffende de vergunningaanvraag van J. van der Spek te 

Maassluis aan Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland tot het 
leggen van een pijpleiding door de boezemkade langs het 
Bommeer, 1906.  3 stukken 
N.B. De door Dijkgraaf en Heemraden van Delfland verleende vergunning ontbreekt 

 
 160 Brieven aan Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland waarin 

wordt verzocht geen vergunningen te verlenen tot het bevaren van 
boezemwateren met motorboten in verband met de verwachtte 
toename van de onderhoudskosten aan de boezemkade langs de 
Boonervliet, met brief van het hoogheemraadschap waarin wordt 
gevraagd of er bij het polderbestuur bezwaar bestaat tegen de 
vergunningverlening, 1913, 1925. Afschriften.  3 stukken 

 
 161 Brieven van particulieren waarin wordt verzocht om 

vergunningverlening tot het betelen van de boezemkade langs de 
Vlaardingervaart, de Broekkade, alsmede het opslaan van mest, 
met brief van Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland waarin 
wordt medegedeeld dat de vergunningaanvragen betrekking 
hebben op vlietland wat niet behoort tot de competentie van het 
polderbestuur, [c. 1926], 1927.  1 omslag 
N.B. De vergunningen zijn verleend door het Hoogheemraadschap van Delfland 

 
 162 Brief aan Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland waarin wordt 

medegedeeld dat het polderbestuur geen bezwaar heeft tegen 
verlichting van de voorwaarden in de vergunningen verleend door 
Gedeputeerde Staten tot het bevaren van boezemwateren met 
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motorboten, met overige stukken betreffende het verzoek van de 
ANWB en de Verbonden Nederlandse Watersportverenigingen om 
verlichting van de voorwaarden, 1952. Doorslag.  3 stukken 

 
2.2.4.2.2. Beheer en onderhoud van boezemkaden en polderkaden 
 
 163 Consenten van de Hoogheemraden van Delfland tot het plaatsen 

van bomen in de nabijheid van de boezemkade langs de 
Vlaardingervaart, de Broekkade, en langs de Boonervliet, 1784, 
1794.  2 stukken 

 
 164 Consent van Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland tot 

voortzetting van de werken ten behoeve van de verbetering van 
een kade, 1809.  1 stuk 

 
 165 Uittreksel uit het Register der Keuren en Deliberatiën van Dijkgraaf 

en Hoogheemraden van Delfland van het besluit tot toestemming in 
het provisioneel herstel van de polderkaden en boezemkaden en 
uitstel voor het volledig op hoogte en breedte brengen van de 
kaden, 1847.  1 stuk 

 
 166 Verzoekschrift aan Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland naar 

aanleiding van de doorbraak van boezemkade langs de 
Middelwatering in de Duifpolder, waarin wordt verzocht het 
boezemwater op het vastgestelde peil te houden, met overige 
stukken betreffende het indienen van het verzoekschrift, 1901. 
Gedrukt.  1 omslag 

 
 167 Stukken betreffende de verbetering van de Maasdijk, de 

boezemkade langs de Vlaardingervaart, de Broekkade, en langs de 
Boonervliet, naar aanleiding van klachten van Dijkgraaf en 
Hoogheemraden van Delfland en particulieren over de toestand van 
de kaden, 1902-1959.  1 omslag 

 
 168 Stukken betreffende de bezwaarmaking van polderbesturen tegen 

de bepalingen in de ontwerp- wijziging van Delflands Reglement 
waarin het hoogheemraadschap ruimere bevoegdheden worden 
toebedeeld inzake de aanleg en onderhoud van de boezemkaden, 
naar aanleiding van de dijkdoorbraak in de Noord- Kethelpolder, 
1904.  1 omslag 

 
 169 Stukken betreffende de aanbesteding van het verzwaren en 

ophogen van de boezemkade langs de Vlaardingervaart, de 
Broekkade, en langs de Boonervliet, alsmede het aangaan van 
geldleningen, naar aanleiding van klachten van Dijkgraaf en 
Hoogheemraden van Delfland over de toestand van de kaden, met 
bestekken en 2 tekening, 1905, 1909, 1910.  1 omslag 

 
 170 Stukken betreffende de aanbesteding van het buitengewoon 

onderhoud aan de boezemkade langs de Vlaardingervaart, de 
Broekkade, en langs de Boonervliet, alsmede het aangaan van 
geldleningen ten behoeve van de verbetering van de kaden, naar 
aanleiding van klachten van Dijkgraaf en Hoogheemraden van 
Delfland over de toestand van de kaden, 1920.  1 omslag 

 
 171 Circulaire van Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland aan de 

polderbesturen waarin wordt opgeroepen tot bijzondere 
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waakzaamheid met betrekking tot de toestand van de polderkaden 
en boezemkaden in verband met de aanhoudende droogte, 1921.  1 stuk 

 
 172 Brief van Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland waarin wordt 

medegedeeld dat door het hoogheemraadschap afstandspalen zijn 
geplaatst op de boezemkade en wordt gewezen op de 
onderhoudsplicht van de polder ten aanzien van de palen, 1933.  1 stuk 

 
 173 Vergunning verleend door Dijkgraaf en Hoogheemraden van 

Delfland tot grondroering aan de Maasdijk in de gemeente 
Maasland, sectie E nr. 561, ten behoeve van de verbreding van een 
uitpad vanaf het woonwagenkamp in de gemeente sectie E nr. 
1152, naar de Maasdijk, met overige stukken betreffende de 
vergunningverlening, 1933, 1152 - 1933.  3 stukken 

 
 174 Brief aan Gedeputeerde Staten waarin wordt medegedeeld dat de 

kosten van de versterking van de boezemkaden ter bescherming 
tegen luchtaanvallen over de polder en gemeentebesturen verdeeld 
dienen te worden, met circulaires van de provincie en het ministerie 
van Waterstaat waarin wordt aangedrongen op versterking van de 
boezemkaden, 1939. Doorslag.  4 stukken 

 
 175 Brieven van Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland waarin 

wordt opgeroepen tot waakzaamheid en het nemen van 
maatregelen ter bestrijding van de bisamrat en woelrat, met 
bijlage, 1951-1959.  4 stukken 

 
2.2.4.2.3. Kadebewaking 
 
N.B. Zie ook inv.nr. 181. 
 
 176 Stukken betreffende het samenstellen van het dijkleger voor de 

boezemkaden en het oproepen door overheden, 1940-1963.  1 omslag 
 
 177 Brieven van P. Sanders, advocaat, waarin voorstellen worden 

gedaan tot oplossing van het geschil tussen het polderbestuur 
enerzijds en de dijkwachters Van de Arend en De Winter anderzijds 
inzake de uitbetaling van de bezoldiging, 1940.  51 stukken 

 
 178 Verordening op het dijkleger, 1940.  1 stuk 
 
 179 Correspondentie met Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland 

inzake het tekort aan ingelanden om een dijkleger voor de Maasdijk 
samen te stellen, 1955.  3 stukken 

 
 180 Correspondentie met Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland 

inzake het verkrijgen van ontheffing van het zondagrijverbod voor 
de secretaris-penningmeester in geval van oproeping van het 
dijkleger, wat door het hoogheemraadschap wordt afgewezen, 
1956.  3 stukken 
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2.2.4.3. Zorg voor water en watergangen 

 
2.2.4.3.1. Algemeen 
 
 181 Circulaire van Gedeputeerde Staten voor polders en 

boezembeherende waterschappen ten noorden van de Nieuwe 
Waterweg, de Nieuwe Maas en de Hollandse IJssel waarin wordt 
opgeroepen de watergangen te ontdoen van de Azolla ten behoeve 
van de scheepvaart, bemaling en visstand, 1916.  1 stuk 

 
2.2.4.3.2. Toezicht 
 
2.2.4.3.2.1. Vaststelling van bijzondere keuren 
 
 182 Keur op de watergangen, met stukken betreffende de wijziging van 

de keur, 1814, 1865, 1900- 1921.  1 omslag 
 
2.2.4.3.2.2. Hoefslagplicht en schouwvoering 
 
 183 Circulaire van dijkgraaf en hoogheemraden van Delfland aan 

onderhoudsplichtigen en schouwbevoegden waarin wordt 
opgeroepen de watergangen te onderhouden en te schouwen 
overeenkomstig art. 163 en 164 van de Algemene Keur van het 
hoogheemraadschap, naar aanleiding van de wateroverlast als 
gevolg van het nalatig onderhoud aan de watergangen, 1743.  1 stuk 

 
 184 Brieven aan onderhoudsplichtigen waarin wordt gewezen op de 

tijdens de schouw geconstateerde gebreken aan de watergangen en 
wordt verzocht om hierin op korte termijn verbetering aan te 
brengen en de boeten te betalen, met bekendmakingen en bijlagen, 
1902, 1933-1960. Doorslagen.  1 omslag 

 
 185 Staat houdende gegevens van eigenaren die gehouden zijn het 

struikgewas langs de Broekweg te verwijderen op grond van art. 9 
sub f van de keur op de watergangen, met bekendmaking, 1909.  2 stukken 

 
 186 Proces-verbaal van het geconstateerde nalatig onderhoud aan de 

Geersloot in Vlaardinger-Ambacht, sectie B nr. 263, door M. Man in 
't Veld, weduwe van M. Hoogendam, te Vlaardinger-Ambacht, 
opgemaakt ten behoeve van het ministerie van Justitie naar 
aanleiding van de weigering van de onderhoudsplichtige om het 
onderhoud alsnog te verrichten en de boete te betalen, met 
begeleidend schrijven, 1914.  2 stukken 

 
 187 Brieven aan J. van Dorp te Vlaardingen en Z. de Jong te 

Vlaardinger-Ambacht waarin wordt bevolen twee schutten en een 
dam te verwijderen, 1932, 1934. Doorslagen.  2 stukken 

 
 188 Brief aan de gemeente Vlaardingen waarin wordt verzocht 

maatregelen te nemen tegen het ongeoorloofd kappen van het 
houtgewas langs de Broekweg om bevuiling van de aangrensende 
watergang tegen te gaan, 1945. Doorslag.  1 stuk 
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 189 Brief aan de gemeente Vlaardingen waarin wordt medegedeeld dat 
de duiker in de Broekweg is verzakt en wordt voorgesteld de 
houten duiker te vervangen door een betonnen koker, 1955. 
Doorslag.  1 stuk 

 
 190 Brief aan Gedeputeerde Staten waarin wordt medegedeeld dat de 

polder geen inrichting bezit die diepgrondwater aan de bodem 
onttrekt, met brief van Gedeputeerde Staten waarin wordt verzocht 
om inlichtingen naar aanleiding van de verzilting van het diepere 
grondwater, alsmede een oningevuld formulier, 1958. Doorslag.  3 stukken 

 
 191 Staat houdende gegevens van het chloorgehalte in de 

polderwatergangen, 1962.  1 stuk 
 
2.2.4.3.2.3. Verlening van vergunningen 
 
2.2.4.3.2.3.1. Algemeen 
 
 192 Vergunning verleend aan Rijkswaterstaat tot het uitvoeren van 

werken, zoals het graven van watergangen, het opslaan van grond 
en het verbeteren van het terrein, ten behoeve van de aanleg van 
Rijksweg 20 in de gemeente Vlaardingen, sectie F nr. 350, 360, 
448, 449, 459 en 460, met overige stukken betreffende de 
vergunningverlening en 2 tekeningen, 1934 - 1963.  1 omslag 

 
 193 Vergunningen verleend aan de gemeente Rotterdam tot het 

opspuiten met havenslib van een gedeelte van de polder, met 
overige stukken betreffende de vergunningverlening en 1 tekening, 
1957-1962.  1 omslag 
N.B. Zie ook inv.nr. 70 en 203 

 
2.2.4.3.2.3.2. Dempen, graven, kokers, duikers, dammen, leidingen, kabels, 
bemaling 
 
 194 Vergunningen verleend aan particulieren tot het leggen van 

dammen en kokers, met overige stukken betreffende de 
vergunningverlening, 1912-1955.  1 omslag 

 
 195 Vergunningen verleend aan particulieren tot het vervangen van een 

brug door een dam met koker, met vergunningaanvragen, 1916-
1942.  1 omslag 

 
 196 Vergunning verleend aan P. Moerman Nzn. te Rozenburg tot het 

leggen van een buis in een dam, 1921.  1 stuk 
 
 197 Vergunningen verleend aan particulieren tot het plaatsen van een 

watermolentje ter onderbemaling van percelen, met 
vergunningaanvragen, 1923-1951.  1 omslag 

 
 198 Brief van M.G. Wagenaar Hummelinck te Vlaardingen waarin wordt 

verzocht om inlichtingen inzake het al dan niet rechtmatig verplaatsen 
van een dam en sluisje in de gemeente, sectie F tussen perceelnr. 173 
en 174 naar nr. 173 en 176, door de heer Roelink, 1931.  1 stuk 

 
 .-- Vergunning verleend aan de PTT tot het leggen van een 

telefoonkabel door de haven in de gemeente Vlaardingen, 1934.  
N.B. Zie inv.nr. 287 
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 199 Vergunning verleend aan J.K. Dominicus te Schiedam tot het 

verleggen van een gedeelte watergang langs de boezemkade langs 
de Vlaardingervaart, de Broekkade, ter hoogte van de afrit op het 
perceel in de gemeente Vlaardinger-Ambacht, sectie B nr. 459, met 
vergunningaanvraag, 1948.  2 stukken 

 
 200 Tekening van de geplande locatie van een hoogspanningskabel door 

watergangen en een duiker in Vlaardingen-Oost door de 
Gemeentelijke Energie- en Waterleiding Bedrijven Vlaardingen, 
1953.  1 stuk 

 
 201 Vergunning verleend aan de Koninklijke Landmacht tot het leggen 

van een oliepijpleiding van Ypenburg naar Woensdrecht, met 1 
tekening en vergunningaanvraag, 1955.  3 stukken 

 
 202 Stukken betreffende de vergunningverlening aan de gemeente 

Vlaardingen tot het bestemmen van terreinen bij de Broekweg voor 
het storten van afval, alsmede het leggen van dammen met 
duikers, met 2 tekeningen, 1959, 1960.  5 stukken 

 
2.2.4.3.2.3.3. Lozen afvalwater, storten afval, brongas-installatie, waterberging, 
opspuiting 
 
 203 Vergunningen verleend aan A.J. Lansbergen en J. de Jong te 

Vlaardinger-Ambacht tot het lozen van afvalwater op de 
watergangen via een bezinkput, met vergunningaanvragen, 1927, 
1938.  4 stukken 

 
 204 Stukken betreffende de vergunningverlening aan particulieren tot 

het plaatsen en hebben van een brongaswel, 1945-1955.  1 omslag 
 
 .-- Stukken betreffende de vergunningverlening aan de gemeente 

Vlaardingen tot het bestemmen van terreinen voor het storten van 
afval, 1959, 1960.  
N.B. Zie inv.nr. 202 

 
2.2.4.3.2.3.4. Vissen, leggen van bruggen 
 
 205 Vergunning verleend J. Keijzer Dzn. te Maasland tot het leggen van 

een brug over de watergang tussen percelen in de gemeente 
Vlaardinger-Ambacht, sectie B nr 103 en 107, 1905.  1 stuk 

 
 206 Brief aan A.N. de Lint Industrie en Handelsmaatschappij te Delft 

waarin wordt verzocht de jaarlijkse vergoeding voor het leggen van 
een brug op de Maasdijk te betalen, 1918. Afschrift.  1 stuk 

 
 207 Vergunning verleend aan de Vlaardingse Hengelaars-Bond tot het 

vissen in de watergangen die eigendom zijn van de polder, 1958.  1 stuk 
 
2.2.4.3.2.4. Bemoeienis met vergunningen verleend door andere overheden 
 
 208 Brief van de gemeente Maasland waarin wordt medegedeeld dat J. 

Stigter Lzn. te Maassluis een verzoek heeft ingediend om 
vergunningverlening tot het plaatsen van een petroleummotor in de 
gemeente sectie E nr. 1031, waarbij de polder in de gelegenheid 
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wordt gesteld bezwaren tegen het verzoek in te dienen, 1907, 1031 
- 1907.  1 stuk 

 
 209 Brief van de gemeente Maasland waarin wordt medegedeeld dat 

door Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland bij Gedeputeerde 
Staten een verzoek is ingediend om vergunningverlening tot het 
hebben van vier ondergrondse bewaarplaatsen voor stookolie bij 
het dieselgemaal aan de Boonersluis in de gemeente sectie E nr. 
1253, waarbij de polder gelegenheid wordt geboden bezwaar te 
maken tegen het verzoek, 1935, 1253 - 1935.  1 stuk 

 
2.2.4.3.2.4.1. Beheer en onderhoud 
 
 210 Consent van Hoogheemraden van Delfland tot uitstel van het 

onderhoud aan de boezemwatergang, 1771.  1 stuk 
 
 211 Bestek en voorwaarden van de uitdieping en verbreding van een 

gedeelte watergang langs de Broekweg, de zogenaamde Wegsloot, 
en van een gedeelte van de Broekmolensloot, [begin 20e eeuw] 1 stuk 

 
 212 Brief aan Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland waarin wordt 

verzocht om vergunningverlening tot het uitdiepen van een 
gedeelte van de Boonervliet ten behoeve van het lossen van 
schepen, 1919. Afschrift.  1 stuk 
N.B. In de vergadering van Dijkgraaf en Hoogheemraden op 30-10-1919 is afwijzend 
op het verzoek beschikt 

 
 213 Notulen van de besprekingen met de Rijksdienst voor 

Landbouwherstel en de Nederlandse Heidemaatschappij over het 
dichten van de tankgracht in Vlaardingen door de 
Heidemaatschappij, met brieven aan betrokken landeigenaren en 
gebruikers waarin mededelingen worden gedaan over de gang van 
zaken op de betreffende percelen, met bericht van de rijksdienst 
van de voltooiing van de werkzaamheden, 1949.  1 omslag 

 
 214 Brief van de Holierhoekse- en Zouteveense polder waarin wordt 

medegedeeld dat het bestuur van deze polder bereid is de 
baggermolen aan de polder te verhuren, met verzoek van de 
polder, 1955.  2 stukken 

 
 215 Brief aan W. Verboon te Maasland, waarin opdracht wordt gegeven 

tot het uitbaggeren van de watergang tussen de Broekweg en de 
Rijskade, met bijbehorende offerte, 1955. Doorslag.  2 stukken 

 
 216 Brief aan de gemeente Vlaardingen waarin wordt medegedeeld dat 

de polder zich niet verplicht acht om een vergoeding te betalen 
voor de door de gemeente gegraven watergang in sectie F nr. 462, 
met declaratie van de gemeente, 1960. Doorslag.  2 stukken 

 
2.2.4.3.2.4.2. Regeling van de waterstand 
 
2.2.4.3.2.5. Peil 
 
 217 Vergunningen verleend door Dijkgraaf en Hoogheemraden tot het 

boven peil malen, 1903.  3 stukken 
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 218 Brief aan Dijkgraaf en Hoogheemraden waarin wordt medegedeeld 
dat het polderbestuur niet akkoord gaat met de voorgestelde 
herziening van het seinstelsel en wordt voorgesteld om op 
polderpeil te malen, 1937. Doorslag.  1 stuk 

 
 219 Stukken betreffende de vaststelling van het polderpeil door het 

dagelijks bestuur, 1943-1945.  5 stukken 
 
 220 Stukken betreffende de aanschaf en plaatsing van nieuwe 

peilschalen, 1946 - 1960.  3 stukken 
 
 221 Brief van Dijkgraaf en Hoogheemraden waarin wordt medegedeeld 

dat de aanduiding Delflands Peil wordt vervangen door Nieuw 
Amsterdams Peil, 1956.  1 stuk 

 
2.2.4.3.2.6. Molens 
 
N.B. Zie ook inv.nr. 82, 266, 271 en 274. 
 
2.2.4.3.2.6.1. Algemeen 
 
 222 Akte van aanbesteding van het verbeteren van de molen, 1718.  1 stuk 
 
 223 Vergunningen verleend door Hoogheemraden van Delfland tot het 

leggen van een puntdam in de Vlaardingervaart en de Boonervliet 
ten behoeve van de verbetering van de voorwaterloop van de 
molens, 1751, 1815, 1823.  3 stukken 

 
 224 Akte van aanbesteding van het heien bij de molen, aangenomen 

door J. Langeveld en M. van den Bosch, 1754.  1 stuk 
 
 225 Stukken betreffende de aanbesteding van het onderhoud aan het 

zeil- en touwwerk van de twee molens, 1784, 1857.  3 stukken 
 
 226 Polis van de brandverzekering van de twee molens, 1829.  1 stuk 
 
 227 Bestek van het vernieuwen van de bovenas van de molen, [2e helft 

19e eeuw] 1 stuk 
N.B. Het bestek is incompleet 

 
 228 Stukken betreffende de eis van A. van Linden Van den Heuvel tot 

betaling van het geleverde touwwerk, 1863, 1864.  4 stukken 
 
2.2.4.3.2.6.2. Molen aan de Boonervliet 
 
 229 Akte van consent van de Hoogheemraden van Delfland tot het 

vervangen van de houten molen door een stenen molen, met 
aanvraag en rekesten van enkele ingelanden om de vergunning niet 
te verlenen, 1752.  1 stuk en 3 katernen 

 
 230 Akte van aanbesteding van de bouw van een stenen molen aan de 

Boonervliet, op de plaats van de Kleine Broekmolen, aangenomen 
door J. van den Bosch te Schipluiden, 1753.  1 katern 

 
 231 Akte van aanbesteding met bestek van het maken en leveren van 

het houtwerk voor de stenen molen, met aantekening van 
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oplevering in 1754 door J. Langeveld te Vlaardinger-Ambacht, 
1753.  1 katern 

 
 232 Akte van aanbesteding van het leveren en maken van het 

ijzerwerk, 1753.  1 katern 
 
 233 Consent verleend door de Hoogheemraden van Delfland tot het 

tijdelijk plaatsen van palen in het vlietland ten behoeve van het 
plaatsen van een bovenas in de molen, 1795.  1 stuk 

 
 234 Akten van verhuur van de molen, molenwerf, tuin, schuur, 

hooiberg, weiland en vlietland in de gemeente Maasland, sectie B 
nr. 448 - 451, 453 - 458 en 528 - 530, 1874-1904.  1 omslag 

 
 235 Brief van J. Stigter te Maasland waarin wordt verzocht de molen te 

mogen huren, waarop door het polderbestuur afwijzend wordt 
beschikt, 1962.  1 stuk 

 
2.2.4.3.2.6.3. Molen aan de Vlaardingervaart 
 
 236 Akte van aankoop van een schuur met hooiberg bij de molen, 

gekocht van A. Sluiter, 1884.  1 stuk 
N.B. Zie ook inv.nr. 229. Zal worden verhuurd als boerderij 

 
 237 Akte van verhuur van de molen, schuur en grond in de gemeente 

Vlaardinger-Ambacht, sectie B nr. 314 en 375, gehuurd door H. 
Verkade te Vlaardinger-Ambacht voor vijf jaar, met overige stukken 
betreffende de verhuur, 1905, 1907.  5 stukken 

 
2.2.4.3.2.7. Gemalen 
 
2.2.4.3.2.7.1. Stoomgemaal aan de Vlaardingervaart 
 
 238 Stukken betreffende het aangaan en aflossen van een geldlening 

van ? 14.000,- ten behoeve van de bouw van het gemaal, 1881-[c. 
1908].  1 omslag 

 
 239 Vergunning verleend door Dijkgraaf en Hoogheemraden van 

Delfland tot stichting van een stoomschepradgemaal, met 
memoriën van toelichting op het plan van aanpak tot oprichting van 
een stoomgemaal, alsmede een korte omschrijving van de werken, 
1881.  5 stukken 

 
 240 Akte van overeenkomst met de Fa. Louis Smulders & Co te Utrecht 

inzake de levering van een scheprad en stoomwerktuig met 
toebehoren, [c. 1881].  1 stuk 

 
 241 Brieven aan Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland en aan de 

Verenigde Vergadering van het hoogheemraadschap waarin wordt 
verzocht om toestemming om de molens in werking te laten in 
geval van wateroverlast tijdens de bouw van het gemaal, [c. 1881]. 
Afschriften.  2 stukken 

 
 242 Hinderwetvergunning verleend door Gedeputeerde Staten ten 

behoeve van het stichten van een stoomgemaal in de gemeente 
Vlaardinger-Ambacht, sectie B nr. 314, met aanvraag, een korte 
omschrijving van de uit te voeren werken en 1 tekening, 1882.  4 stukken 
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 243 Stukken betreffende een geldlening van ? 2500,- ten behoeve van 

van de aankoop van een woning, schuur en hooiberg bij de molen 
langs de Vlaardingervaart, te bestemmen als machinistenwoning, 
alsmede het uitdiepen en verbreden van de molentochtsloten 
aldaar, 1884, 1884.  2 stukken 

 
 244 Stukken betreffende de verbetering van het gemaal, 1900, 1901.  3 stukken 
 
 245 Rapport van ingenieursbureau W.C. & K. de Wit te Amsterdam van 

het onderzoek naar de conditie van het gemaal, houdende voorstel 
tot stichting van een nieuw stoomgemaal aan de Boonervliet, met 
stukken betreffende de mededeling van de voorlopige resultaten 
van het onderzoek, 1903, 1904.  1 omslag 

 
 246 Stukken betreffende de ontmanteling van het gemaal, 1904, 1905.  4 stukken 
 
2.2.4.3.2.7.2. Stoomgemaal aan de Boonervliet 
 
N.B. Zie ook inv.nr. 236 en 268. 
 
 247 Stukken betreffende het aanbrengen van een drinkwatervoorziening 

in de machinistenwoning, 1904, 1906, 1908.  3 stukken 
 
 248 Stukken betreffende de verbouwing van de molen tot stoomgemaal, 

met stukken betreffende de betaling van de kosten en de 
inwerkingstelling van het gemaal, 1904-1906.  1 omslag 

 
 249 Stukken betreffende het aangaan en aflossen van een geldlening 

van ? 15.000,- ten behoeve van de stichting van het gemaal, 1904. 
 1 omslag 

 
 250 Akte van aanbesteding van het gedeeltelijk afbreken van de molen 

en het verbouwen van de molen tot stoomgemaal en 
machinistenwoning, met bestek, inschrijfbiljetten en 1 tekening, 
1904.  1 omslag 

 
 251 Bouwvergunning verleend door de gemeente Maasland ten behoeve 

van een machinistenwoning boven de machinekamer en het 
ketelhuis van de tot gemaal omgebouwde molen, 1904.  1 stuk 

 
 252 Akte van overeenkomst met de NV Machinefabriek "Kinderdijk" 

inzake de levering en plaatsing van de machineriën voor het 
stoomgemaal, met bestek, aanbieding en 1 tekening, 1904. 3 stukken en 1 katern 
N.B. De tekening is in tweevoud 

 
 253 Vergunningen verleend door Dijkgraaf en Hoogheemraden van 

Delfland tot het stichten van een gemaal in de gemeente Maasland, 
sectie B nr. 455, alsmede het afdammen van de molentocht en 
grondroering aan de boezemkade, ten behoeve van de uitvoering 
van bijbehorende werken, 1904.  2 stukken 

 
 254 Akte van verklaring voor F. Schotte te Vlaardinger-Ambacht inzake 

de aanneming van het te metselen voetstuk voor de schoorsteen 
van het gemaal, 1904.  1 stuk 
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 255 Besluit van Gedeputeerde Staten tot vergunningverlening tot het 
inrichten van de molen in de gemeente Maasland, sectie B nr. 455, 
tot stoomgemaal, met korte beschrijving van het uit te voeren werk 
en 1 tekening, 1904.  3 stukken 

 
 256 Brief van de gemeente Vlaardinger-Ambacht waarin mededeling 

wordt gedaan van de toezending van een vergunning tot 
ingebruikname van het stoomwerktuig, 1905.  1 stuk 

 
 257 Stukken betreffende de levering van steenkool door bedrijven, de 

Rijkskolendistributie en de Brandstoffencommissie van de provincie, 
1916-1947.  1 omslag 

 
 258 Brief van de Arbeidsinspectie waarin wordt opgedragen een 

verbandtrommel aan te schaffen, alsmede een poster met 
aanwijzingen ter verlening van eerste hulp bij ongelukken, welke 
permanent aanwezig moeten zijn op het gemaal, met stukken 
betreffende de aanschaf van een verbandtrommel, 1919.  3 stukken 

 
 259 Polissen van de brandverzekering voor het gemaal aan de 

Boonervliet in de gemeente Maasland, sectie B nr. 455, met 
stukken betreffende de verlenging van de polis, 1923-1963.  1 omslag 

 
 260 Stukken betreffende de inspectie van het gemaal door het 

Rijkstoezicht op het Stoomwezen waarin mededelingen worden 
gedaan inzake de noodzakelijke verbeteringen aan de ketel, 1928-
1946.  1 omslag 

 
 261 Stukken betreffende het gebruik van een anti-kalksteenmiddel voor 

het gemaal, 1932, 1933.  1 omslag 
 
 262 Stukken betreffende de berekening van de kosten voor de 

gezamelijke bemaling van de Broekpolder, de Aalkeet-Buitenpolder 
en de Aalkeet-Binnenpolder, 1942-1945.  1 omslag 

 
 263 Bemalingsovereenkomst met de Aalkeet-Buitenpolder en de 

Aalkeet-Binnenpolder, waarbij de Broekpolder de bemaling van 
genoemde polders overneemt, naar aanleiding van het tekort in de 
brandstofvoorziening, met stukken betreffende het sluiten van de 
overeenkomst, 1942.  4 stukken 

 
 264 Brief aan Provinciale Waterstaat waarin wordt verzocht om 

informatie over het verkrijgen van een machtiging tot bemaling en 
de levering van gasolie, 1944. Doorslag.  1 stuk 

 
2.2.4.3.2.7.3. Elektrisch gemaal 
 
 265 Kaart houdende gegevens van de locatie van elektriciteitskabels en 

elektrische gemalen in het verzorgingsgebied van de gemeente 
Delft, waaronder Delfland, [begin 20e eeuw] 1 stuk 
N.B. De kaart is bijgewerkt in 1925 

 
 266 Stukken betreffende de elektrificatie van het stoomgemaal aan de 

Boonervliet, 1945, 1946.  1 omslag 
 
 267 Stukken betreffende het aangaan en beëindigen van een 

stroomleveringsovereenkomst met de gemeenten Delft en 
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Maasland, alsmede de vaststelling van de stroomtarieven, 1945-
1962.  1 omslag 

 
 268 Stukken betreffende het aangaan en aflossen van een geldlening 

van ? 10.000,- ten behoeve van de elektrificatie van het gemaal 
aan de Boonervliet, 1946-1956.  1 omslag 

 
 269 Stukken betreffende de verkoop van de inschrijving in het 

Grootboek der Nationale Schuld, ter financiering van de 
elektrificatie van het gemaal aan de Boonervliet, 1946.  1 omslag 

 
 270 Bouwvergunning verleend door de gemeente Maasland aan de 

Machinefabriek "Toekomst" tot het verbouwen van het 
stoomgemaal tot elektrisch gemaal en het plaatsen van een 
transformatorruimte, met 2 tekeningen, 1946.  3 stukken 

 
 271 Vergunning verleend aan de gemeente Delft tot grondroering aan 

de boezemkade langs de Vlaardingervaart, de Broekkade, en langs 
de Boonervliet ten behoeve van het leggen van een 
hoogspanningskabel ter elektrificatie van het gemaal langs de 
Boonervliet, met overige stukken betreffende de 
vergunningverlening en 2 tekeningen, 1946.  1 omslag 

 
 272 Vergunning verleend door Dijkgraaf en Hoogheemraden van 

Delfland tot elektrificatie van het stoomgemaal aan de Boonervliet 
in de gemeente Maasland, sectie B nr. 645, 1946. Afschrift.  1 stuk 

 
 273 Brief aan Machinefabriek "De Toekomst" te Vlaardingen waarin 

wordt verzocht om een hevelpijp, schoeiing en hekwerk te leveren 
ten behoeve van de water toe- en afvoer, 1947. Doorslag.  1 stuk 

 
 274 Correspondentie met de dijkgraaf en secretaris-rentmeester van 

het Hoogheemraadschap van Delfland inzake het verzoek van het 
hoogheemraadschap om calamiteiten bij de bemaling meteen te 
melden bij het hoogheemraadschap, 1952.  3 stukken 

 
 275 Brief aan J. van den Berg te Maasland waarin informatie wordt 

verstrekt inzake de elektrificatie van het gemaal aan de 
Boonervliet, met verzoek om gegevens, 1952. Doorslag.  21 stukken 

 
 276 Brief van ingenieursbureau W.C. & K. de Wit waarin wordt gewezen 

op de oorzaken van de snelle slijtage van de kogellagers, 1959.  1 stuk 
 
 277 Brief aan de Aalkeet-Buitenpolder waarin wordt verzocht om 

toestemming voor het overnemen van de bemaling van een 
gedeelte van de polder, 1960. Doorslag.  1 stuk 

 
 278 Correspondentie met de gemeente Maasland inzake de pogingen 

van de gemeente om het gemaal aan de Boonervliet als monument 
te handhaven, met brief aan Dijkgraaf en Hoogheemraden van 
Delfland waarin wordt verzocht om toestemming voor de sloop, 
1962.  5 stukken 

 
 279 Brief aan Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland waarin wordt 

medegedeeld dat de polder in de maanden januari, mei en juni niet 
is bemalen, de machinst sinds 1 juni niet meer in dienst is en de 
Aalkeet- Buitenpolder zorg draagt voor het nog te bemalen 
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poldergedeelte, met brief van het hoogheemraadschap waarin 
wordt verzocht om toezending van de maalstaten, 1962, Doorslag.  2 stukken 

 
2.2.4.3.2.8. Bemaling door derden 
 
 280 Brief aan Provinciale Waterstaat waarin opgave wordt gedaan van 

het betaalde bedrag aan de Holierhoekse- en Zouteveense polder 
voor de bemaling van de polder over de jaren 1942 - 1945, met 
verzoek van de provincie om informatie, 1947. Doorslag, 1942 - 
1947.  2 stukken 

 
2.2.4.3.2.9. Kunstwerken (dammen, duikers, keerschutten e.d.) 
 
 281 Vergunningen verleend door Hoogheemraadschap van Delfland tot 

het leggen van een puntdam in de Vlaardingervaart en in de 
Boonervliet ten behoeve van het verbeteren van de duiker, 1808, 
1823.  2 stukken 

 
 282 Staat en kaart houdende gegevens inzake de ligging van buizen ten 

behoeve van de waterinlaat in de Broekpolder, de Aalkeet-
Binnenpolder, de Aalkeet-Buitepolder en de Jonge Vettenoordsche 
polder, [1e helft 20e eeuw] 1 stuk 

 
 283 Brief aan Rijkswaterstaat waarin wordt medegedeeld dat de polder 

twee tot drie dagen per jaar water in laat om het polderwater op 
peil te brengen, en dat de bodem van de polder bestaat uit veen en 
klei, met verzoek van Rijkswaterstaat om gegevens, 1947. 
Doorslag.  2 stukken 

 
 284 Brief aan de gemeente Vlaardingen waarin wordt verzocht de 

Broekweg voor één dag af te sluiten ten behoeve van het leggen 
van een koker in een dam, 1949. Doorslag.  1 stuk 

 
 285 "Duikerreglement". Provinciaal reglement op het beheer en 

onderhoud van duikers, stuwen damwanden en bijbehorende 
werken, met bijbehorende staat houdende gegevens inzake de 
ligging en de provinciale vergoeding, 1952.  2 katernen 

 
 286 Brief van de gemeente Vlaardingen waarin wordt medegedeeld dat 

de polder onderhoudsplichtige is van de duiker in de Broekweg, met 
brief van de polder waarin wordt verzocht de duiker te repareren, 
1955.  2 stukken 

 
 287 Telegram van Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland waarin 

wordt verzocht de wateronttrekking aan Delflands boezem tot het 
minimum te beperken in verband met het te hoge zoutgehalte van 
het rivierwater in Rotterdam, met telegram waarin wordt 
medegedeeld dat wateronttrekking aan de boezem kan worden 
hervat, [c. 1960].  2 stukken 
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2.2.4.4. Zorg voor wegen en bruggen 

 
2.2.4.4.1. Toezicht 
 
2.2.4.4.1.1. Verlening van vergunningen 
 
 288 Vergunning verleend aan W. Moerman te Vlaardinger-Ambacht tot 

het planten van bomen langs de Broekweg in de gemeente 
Vlaardinger-Ambacht, sectie B nr. 340, [1923].  1 stuk 

 
 289 Vergunning verleend aan de gemeente Maasland tot het verbreden 

van de uitweg van de vuilverbranding in de gemeente Maasland, 
sectie E nr. 1151 en 1152, 1939.  1 stuk 

 
 290 Brief aan de gemeente Vlaardingen waarin wordt medegedeeld dat 

voor het planten en vervangen van bomen langs de Broekweg 
vergunning moet worden aangevraagd, welke zal worden verleend, 
met verzoek van de gemeente om het betreffende artikel 13 sub b 
van de ontwerp-algemene keur te laten vervallen, 1943. Doorslag.  2 stukken 

 
2.2.4.4.2. Beheer en onderhoud 
 
2.2.4.4.2.1. Wegen 
 
 291 Brief van de gemeente Vlaardinger-Ambacht waarin mededeling 

wordt gedaan van het besluit van de gemeenteraad tot subsidiëring 
van de verbetering en tegemoetkoming in de kosten van het 
jaarlijks onderhoud aan de Broekweg, met overige stukken 
betreffende het besluit tot tegemoetkoming in de kosten, 1864.  3 stukken 

 
 292 Stukken betreffende het onderhoud van de Broekweg door de 

gemeente Vlaardinger-Ambacht, de vaststelling van de jaarlijkse 
bijdrage door de polder, het sluiten van overeenkomsten ten 
behoeve van het onderhoud, alsmede de afkoop van het onderhoud 
door de polder, 1878-1926.  1 omslag 

 
 293 Akte van verklaring van de aangelanden van de Broekweg in de 

Aalkeet-Buitenpolder om de komende tien jaar een jaarlijks bedrag 
te betalen en materiaal beschikbaar te stellen voor het onderhoud 
aan de Broekweg door de polder, [c. 1900].  1 stuk 

 
 294 Brief van de gemeente Vlaardinger-Ambacht waarin wordt 

medegedeeld dat door de gemeenteraad is besloten het 
weggedeelte van de verwijderde brug in de Broekweg in eigendom 
en beheer over te nemen, 1932.  1 stuk 

 
 295 Correspondentie met de gemeente Vlaardingen inzake het gedeelde 

onderhoud van het pad over de boezemkade langs de 
Vlaardingervaart, de Broekkade, 1961, 1962.  3 stukken 
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2.2.4.4.2.2. Bruggen 
 
 296 Brief van de gemeente Vlaardinger-Ambacht waarin wordt 

medegedeeld dat geen bezwaar bestaat tegen de verbetering van 
twee bruggen in de Broekweg, 1907.  1 stuk 

 
 297 Vergunning verleend door Dijkgraaf en Hoogheemraden van 

Delfland tot het tijdelijk plaatsen van een brug aan de Maasdijk in 
de gemeente Maasland, sectie E nr. 558, met besluit tot intrekking 
van de vergunning, 1916, 1925.  2 stukken 

 
 298 Vergunningen verleend door de gemeente Vlaardinger-Ambacht tot 

het plaatsen van een betonnen brug in de Broekweg over de 
Kromme sloot in de gemeente, sectie B nr. 221, met 1 tekening, 
1940.  3 stukken 
N.B. Geliaseerd 

 
 299 Brief aan de gemeente Vlaardinger-Ambacht waarin wordt 

voorgesteld het eigendom van de houten brug in de Broekweg met 
bijbetaling over te dragen aan de gemeente, 1940. Doorslag.  1 stuk 

 
 300 Akte van overeenkomst met de gemeente Vlaardinger-Ambacht 

inzake de overdracht in eigendom, beheer en onderhoud van de 
betonnen brug in de Broekweg over de Kromme sloot in de 
gemeente, sectie B nr. 432, aan de gemeente, 1941.  1 stuk 
N.B. In tweevoud 

 

3. BIJLAGE 
 
 301 Inventaris op het archief van de Broekpolder onder Vlaardingen 

1593 - 1963, [c. 1949]-1984, 1593 - 1984.  1 stuk 
N.B. De beschrijvingen van de inventaris en de vier supplementen zijn tot één 
inventaris samengevoegd 

 
 


