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1. HOGE BROEKPOLDER, (1922-) 1923 - 1976 (-1978) 
 
oprichting: 1923; opheffing: 1976; opvolger: Hoogheemraadschap van Delfland; 
grootte: 359.38.07 ha.; ligging: binnen de gemeente Rijswijk; begrenzing: - ten 
oosten: slootkade ten oosten van een gedeelte van Rijksweg-13, polderkade, 
onderdoor Rijkswaterstaat; kade van ringvaart, polderkade, onderhoud door 
aangelanden; Postenkade, polderkade, onderhoud door polder en 
Tedingerbroekpolder - ten zuiden: kade van ringvaart en voorboezem, resp. 
polderkade en boezemkade, onderhoud door aangelanden; zuidzijde van vliegveld 
Ypenburg - ten westen: Delftse Vliet en boezemkade, onderhoud als kade door 
aangelanden en polder, onderhoud als weg door Gedeputeerde Staten; westzijde 
van vliegveld Ypenburg - ten noorden:Postenkade, polderkade, onderhoud door 
polder en Tedingerbroekpolder; bemaling: uitslaand op de Delftse Vliet - Nieuwe 
Broekmolen: 1924 uit functie en afgeknot 1924 dieselgemaal, beschadigd en 
buiten gebruik 1940 - elektrisch hulpgemaal: 1923, opgeheven 1951 - elektrisch 
gemaal Lage Broekpolder: 1924, 1940-1947; 1947-1954 alleen Hoge 
Broekpolder-westnoodgemaal 1: 1947-1955 Hoge Broekpolder-oost (o.a.. 
vliegveld Ypenburg) diesel: 1947 elektr.: 1948; 1955 opgeheven (1956 ter 
plaatse door en t.b.v. vliegveld Ypenburg gemaal gesticht) - noodgemaal 2: 
elektr.: 1953-1954, extra bemaling vliegveld Ypenburg wegens uitbreiding; 1955 
opgeheven elektrisch hoofdgemaal 1 (Jan Thijssenweg): 1955, Hoge Broekpolder-
oost - elektrisch hoofdgemaal 2 (Zwarte Pad/Zwarteweg): 1955, Hoge 
Broekpolder-west 
 

1.1. Stukken van algemene aard 

 

1.1.1. Notulen 

 
 .-- Besluit van de vergadering van stemgerechtigde ingelanden tot 

afgifte van uittreksels uit de notulen zonder voorafgaande 
goedkeuring van hogerhand, tevens houdende positieve 
beschikking van Gedeputeerde Staten, 1923.  
N.B. Zie inv.nr. 402 

 
 387 Convocaties voor vergaderingen van stemgerechtigde ingelanden, 

1923-1976.  1 omslag 
 
 388-389 Notulen van vergaderingen van stemgerechtigde ingelanden, 1923-

1976.  2 delen 
 388 1923-1971, 1923 - 1971 
 389 1972-1976, 1972 - 1976 
 
 390 Presentielijsten van vergaderingen van stemgerechtigde 

ingelanden, 1923, 1932-1976.  1 omslag 
 
 391 Convocaties voor vergaderingen van het dagelijks bestuur, 1923-

1940, 1953-1954, 1969-1976.  1 omslag 
 
 392 Notulen van vergaderingen van het dagelijks bestuur, 1923-1976.  1 deel 
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1.2. Stukken betreffende bijzondere onderwerpen 

 

1.2.1. Bestuursinrichting 

 
 393 Stukken betreffende de vaststelling en wijziging van het bijzonder 

reglement, o.a. wegens onttrekking van te bemalen rijksweg- en 
vliegveldgebied aan de polder en de overgang van terrein naar de 
Lage Broekpolder; met 3 tekeningen, 1922, 1948, 1952, 1955-
1960.  1 omslag 
N.B. Zie ook inv.nrs. 417, 566, 579, 605, 699. Zie voor de voorbereiding van de 
totstandkoming van de polder inv.nr. 215 

 
 394 Stukken betreffende een plan van Gedeputeerde Staten tot 

herziening van de bestaande bestuursinrichting-bij-reglement van 
de polder; met formulier ingevuld ten behoeve van dijkgraaf en 
hoogheemraden van Delfland houdende gegevens inzake personeel, 
onderhoudsplicht, financiën en archief in verband met de opheffing 
van de polder, ter verkrijging van een efficiënter waterschapsbestel 
(polderconcentratie), 1973, 1976.  1 omslag 

 

1.2.2. Bestuur 

 

1.2.2.1. Algemeen 

 
 395 Brief aan Gedeputeerde Staten houdende verzoek tot verhoging 

van het maximumbedrag, te besteden aan de kosten van 
vergaderingen van het bestuur, 1973.  1 stuk 

 

1.2.2.2. Dagelijks bestuur 

 
 396 Stukken betreffende betreffende verkiezing, benoeming en ontslag 

van een voorzitter, 1922- 1973.  1 omslag 
 
 397 Stukken betreffende verkiezing, benoeming en aftreding van 

bestuursleden (tot 1948 "poldermeesters" genoemd), incidenteel 
tevens van een voorzitter, 1922-1976.  1 omslag 

 
 398 Besluiten van Gedeputeerde Staten tot vaststelling der jaarwedden 

van de leden van het dagelijks bestuur, van de secretaris en van de 
penningmeester, 1923, 1946.  2 stukken 

 
 399 Staten van bestuursleden, houdende jaren van benoeming en 

aftreding, z.d. [1949-1976], 1949 - 1976.  1 omslag 
 
 400 Brief aan Gedeputeerde Staten houdende verzoek om verhoging 

van de jaarwedden van de voorzitter en de bestuursleden 
(poldermeesters), 1964.  1 stuk 

 

1.2.2.3. Stemgerechtigde ingelanden 
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 401 Naamlijsten van stemgerechtigde ingelanden, met opgave van de 

hoeveelheid land waarvoor zij worden aangeslagen en het naar 
aanleiding hiervan uit te brengen aantal stemmen, 1923-1976.  1 omslag 

 

1.2.3. Hulpmiddelen bij de uitvoering van de taak 

 

1.2.3.1. Personeel 

 
1.2.3.1.1. Algemeen 
 
 402 Besluit van de vergadering van stemgerechtigde ingelanden om 

pensioenpremie (ingevolge een nieuwe wet) niet te verhalen op het 
personeel; met positieve beschikking van Gedepu- teerde Staten, 
1923.  2 stukken 

 
 403 Briefwisseling met en verzamelloonstaten en formulieren voor de 

Pensioenraad en anderen, betreffende de vaststelling van 
pensioengrondslagen en loonbelasting van het personeel, 1923-
1976.  1 omslag 

 
 404 Besluit van het dagelijks bestuur tot aanvulling van het 

ambtenarenreglement B, 1934.  1 stuk 
 
1.2.3.1.2. Secretaris-penningmeester 
 
N.B. Zie ook inv.nr. 398 
 
 405 Stukken betreffende aanstelling, salariëring en vaststelling van 

pensioenpremie van de secretaris, 1923-1938.  1 omslag 
 
 406 Stukken betreffende de aanstelling en de vaststelling van 

pensioenpremie van de penningmeester, 1923, 1925.  1 omslag 
 
 407 Stukken betreffende aanstelling, salariëring en vaststelling van 

pensioenpremie van de secretaris- penningmeester, 1942, 1947-
1948, 1955, 1975-1976.  1 omslag 

 
 408 Stukken betreffende verzekering tegen de financiële gevolgen van 

fraude door de penningmeester, 1923, 1934, 1937-1938, 1950, 
1961.  1 omslag 

 
1.2.3.1.3. Molenaar 
 
 409 Stukken betreffende de aanstelling en de vaststelling van 

pensioenpremie van de molenaar, 1923-1925.  1 omslag 
 
1.2.3.1.4. Machinist 
 
 410 Stukken betreffende aanstelling, salariëring, vaststelling van 

pensioenpremie en ontslag van de machinist, 1925-1959, 1976.  1 omslag 
 
1.2.3.1.5. Bode 
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 411 Stukken betreffende aanstelling, salariëring, vaststelling van 
pensioenpremie en ontslag van de bode, 1922, 1924-1926.  1 omslag 
N.B. Zie ook inv.nr. 412 

 
1.2.3.1.6. Opzichter 
 
 412 Stukken betreffende aanstelling, salariëring en vaststelling van 

pensioenpremie van de opzichter(- bode), 1922, 1924-1926, 1935, 
1946-1948, 1950.  1 omslag 

 

1.2.3.2. Archief 

 
 413 Polis van verzekering tegen de financiële gevolgen van brand van 

het archief en archiefmeubilair, 1923.  1 stuk 
 
 414 Briefwisseling met Gedeputeerde Staten en de Rijksarchiefdienst 

betreffende vermissing en overname van archiefstukken, 1947-
1960.  1 omslag 

 
 415 Lijst van archiefstukken, overgedragen door de inspecteur der 

gemeente- en waterschapsarchieven in Zuid-Holland; met 
geleidebrief, 1955.  2 stukken 

 

1.2.3.3. Financiën 

 
1.2.3.3.1. Algemeen 
 
 416 Staten omtrent de toestand van de financiële huishouding, 

opgemaakt ten behoeve van het Centraal Bureau voor de 
Statistiek; met briefwisseling betreffende zoekgeraakte stukken, 
1939-1976.  1 omslag 

 
1.2.3.3.2. Belastingen en heffingen 
 
1.2.3.3.2.1. Ten behoeve van de polder 
 
1.2.3.3.2.1.1. Omslag 
 
1.2.3.3.2.1.1.1. Stukken betreffende de inning en invordering 
 
N.B. Zie ook inv.nr. 393. 
 
 417 Brieven van de Stichting tot het Beheeren van Landbouwgronden 

en anderen betreffende herziening of oninbaarheid van omslag, 
1956, 1959, 1974-1975.  1 omslag 

 
1.2.3.3.2.1.1.2. Kohieren 
 
 418 Kohieren van de omslag, 1923-1976.  1 omslag 
 
1.2.3.3.2.1.1.3. Leggers; plantekeningen 
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 419 Kadastrale (artikelsgewijze) legger van onroerende eigendommen, 
met voorin een naamsindex en perceelsindices (gemeente Rijswijk 
sectie E, F), z.d. [1923-1955].  1 deel 
N.B. Zie ook inv.nr. 236 

 
 420 Plantekeningen van de kadastrale situatie in de polder, gemeente 

Rijswijk sectie F; schaal 1:2500, 1954.  2 bladen 
N.B. Afzonderlijk geborgen 

 
 421 "Verzamellegger". Staat houdende opgave van de totale grootte 

van de belaste en onbelaste percelen per artikel 
(belastingplichtige), 1955.  1 katern 

 
 422 Plantekening van de kadastrale situatie in de polder, gemeente 

Rijswijk sectie E en F; schaal 1:2500, z.d. [1955].  1 blad 
N.B. Afzonderlijk geborgen 

 
 423-426 Kadastrale (artikelsgewijze) legger van onroerende eigendommen, 

met naamsindex en perceelsindices (gemeente Rijswijk sectie E, F, 
G), op kaart, z.d., [1956-1976].  3 pakken en 1 omslag 

 423 Legger, art. 46 - 6585 
 424 Legger, art. 6589 - 14592 
 425 Naamsindex 
 426 Perceelsindices 1 omslag 
 
1.2.3.3.2.1.2. Afvalwaterheffing 
 
N.B. Zie inv.nr. 513. 
 
1.2.3.3.2.2. Ten behoeve van andere instellingen 
 
 427 Brief van het bestuur van de polder Berkel houdende oproep tot 

adhesiebetuiging aan zijn verzoekschrift voor dijkgraaf en 
hoogheemraden van Delfland tot uitstel van de bouw van nieuwe 
werken en tot verlaging van Delflands sluisgeld (omslag), 1932.  1 stuk 

 
 428 Brief , ter kenninsneming ingekomen van het bestuur van de Oude 

polder van Pijnacker, houdende verzoek aan dijkgraaf en 
hoogheemraden van Delfland tot matiging van uitgaven en tot 
aanpassing van de salariëring van de waterschapsambtenaren en -
bestuurders binnen Delflands gebied aan de tijdsomstandigheden, 
z.d. [1933].  1 stuk 

 
 429 Circulaire aan een ingeland houdende verzoek om een financiële 

bijdrage tot leniging van de nood in rampgebieden, ontstaan door 
de watersnood; met negatieve antwoordbrief, 1953.  2 stukken 

 
1.2.3.3.2.3. Overige lasten en verplichtingen 
 
 430 Brief aan de gemeente Delft houdende verzoek om een 

aanslagbiljet tot recognitiebetaling voor het leggen van een houten 
dek op een brug, nabij herberg de Koetswagen, te stellen op naam 
van de Lage Broekpolder, 1924.  1 stuk 
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1.2.3.3.3. Onroerende eigendommen 
 
1.2.3.3.3.1. Algemeen 
 
 431 Staat houdende opgave van eigendommen van de voormalige Oude 

Broekpolder en Nieuwe Broekpolder, met ingang van 1923 van de 
Hoge Broekpolder en Lage Broekpolder, 1923, 1923.  1 stuk 

 
1.2.3.3.3.2. Verkrijging; overdracht om nietN.B. Zie ook inv.nrs. 515, 570 
 
 432 Akte van bevestiging door het bestuur van de Hoge Broekpolder en 

van de Lage Broekpolder van de toewijzing aan hen door 
Gedeputeerde Staten van onroerende eigendommen, tevens 
verzoekschrift aan en akte van registratie door de Bewaarder der 
Hypotheken betreffende de nieuwe tenaamstelling 1 stuk 

 
1.2.3.3.3.3. Verkoop 
 
 433 Stukken betreffende de verkoop aan de Staat der Nederlanden 

(Rijkswaterstaat) van percelen water, wegens aanleg van de 
Rijksweg-13 (Rotterdam-Gravenhage), 1927-1928.  1 omslag 

 
 434 Stukken betreffende onderhandse verkoop aan de Haagsche Aero 

Club van de Stoffelenkade, gemeente Rijswijk sectie F nr. 542, 
wegens aanleg van een vliegveldje; met 1 tekening, 1934-1935.  1 omslag 

 
 435 Stukken betreffende de verkoop aan de Staat der Nederlanden 

(Rijkswaterstaat) van percelen water (o.a. viswater), wegens 
aanleg van een verbindingsweg tussen de Rijkswegen-12 en 13; 
met 2 tekeningen, 1938-1939.  1 omslag 
N.B. Zie ook inv.nr. 551 

 
 436 Stukken betreffende de verkoop aan de Staat der Nederlanden 

(Defensie) van twee percelen land, gemeente Rijswijk sectie E nrs. 
1015 en 1017, en overdracht om niet van opstallen, wegens de 
stichting door Defensie van een zelfstandige bemaling van vliegveld 
Ypenburg, onder vestiging van onderhoudsverplichting en 
erfdienstbaarheid van weg; met 1 tekening, 1953-1957.  1 omslag 
N.B. Zie ook inv.nr. 551 

 
 437 Besluit van de vergadering van stemgerechtigde ingelanden tot 

verkoop aan de Staat der Nederlanden (Rijkswaterstaat) van een 
perceel (vis)water bij de Rotterdamseweg nabij de Driesprongbrug, 
wegens verbreding van de Rijksweg-13; met brieven terzake aan 
Gedepu- teerde Staten en aan R.W.S. en 1 tekening op het besluit, 
1954.  1 omslag 

 
1.2.3.3.3.4. Verpachting 
 
 438 Briefwisseling met ingelanden betreffende de verpachting van 

viswater, 1924, 1934, 1940, 1951, 1970-1971.  1 omslag 
N.B. Zie ook inv.nrs. 435, 437 
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1.2.3.3.3.5. Inerfpachtneming; huur 
 
N.B. Zie inv.nrs. 558, 564. 
 
1.2.3.3.3.6. Ingebruikgeving 
 
 439 Vergunning verleend aan de N.V. Grondmaatschappij Ypenburg tot 

het aanbrengen van obstakellichten van het vliegveld Ypenburg op 
het gemaalgebouw en de machinistenwoning; met verzoekschrift, 
1936.  2 stukken 

 
1.2.3.3.3.7. Verkrijging van oorlogsschadevergoeding 
 
 440 Briefwisseling met o.a. Gedeputeerde Staten en het Bureau 

Financiering Wederopbouw Publiekrechtelijke Lichamen, betreffende 
vergoeding van van kosten, verschuldigd aan het bestuur van de 
Lage Broekpolder wegens ontwatering van de Hoge Broekpolder, 
als gevolg van vernieling van het gemaal aldaar door de Duitse 
bezetter, 1940-1953.  1 omslag 
N.B. Zie ook inv.nr. 516 

 
 441 Stukken betreffende vergoedingaanvrage bij de Rijkscommissie van 

Advies inzake bijdragen wederopbouw publiekrechtelijke lichamen, 
wegens beslaglegging door de Duitse bezetter op de molenaarswo 
ning, 1943-1944.  1 omslag 

 
1.2.3.3.4. Roerende goederen en belegging 
 
 442 Stukken betreffende verkoop van de bovenbouw van de molen aan 

de Haagweg, 1923.  1 omslag 
 
 443 Brief aan de directeur van de Grootboeken der Nationale Schuld 

houdende verzoek om uitbetaling van de rente over de inschrijving 
op 3% Nederlandse Werkelijke Schuld, 1947.  1 stuk 

 
 444 Brief aan H.C. Rijnbeek houdende aanbieding tot verkoop van 

baggerspecie, 1950.  1 stuk 
 
1.2.3.3.5. Geldlening 
 
 445 Akte van schuldbekentenis ten behoeve van Chr. H. Minderman 

wegens een lening van fl. 1500,- ; met brief aan dijkgraaf en 
hoogheemraden van Delfland, 1950.  2 stukken 

 
1.2.3.3.6. Begroting en rekening 
 
1.2.3.3.6.1. Algemeen 
 
 446 Briefwisseling met dijkgraaf en hoogheemraden van Delfland 

betreffende de door hen gecontroleerde rekeningen en begrotingen, 
1923-1976.  1 omslag 

 
1.2.3.3.6.2. Begroting 
 
 447 Begrotingen van ontvangsten en uitgaven, 1923-1964.  1 pak 

N.B. Zie voor begrotingen over 1965-1976 inv.nr. 449 
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1.2.3.3.6.3. Rekening 
 
 448-449 Rekeningen en verantwoordingen door het bestuur aan de 

ingelanden van ontvangsten en uitgaven, tot 1965 met 
verzamelstaten, 1923-1976, sedert 1964 tevens houdende 
begrotingen, 1965-1976. 1923-1976, 1923 - 1976.  2 pakken 

 448 1923-1963, 1923 - 1963 
 449 1964-1976, 1964 - 1976 

N.B. De rekening over 1976 is vastgesteld door dijkgraaf en hoogheemraden van 
Delfland 

 
1.2.3.3.6.4. Bijlagen tot de rekening 
 
 450-452 Bijlagen tot de rekeningen, 1923-1976.  3 pakken 
 450 1923-1950, 1923 - 1950 
 451 1951-1975, 1951 - 1975 
 452 1976 
 
 453 Briefwisseling met mr. B. Grootenboer en brief van 

advocatenbureau Hijmans betreffende een vordering door de polder 
ten laste van de erven van wijlen penningmeester W.H. 
Schuurman, 1929.  3 stukken 
N.B. Zie ook inv.nr. 245 

 
 454 Kasboeken van ontvangsten, 1930-1957.  1 omslag 
 
 455 Brieven van Gedeputeerde Staten houdende opmerkingen naar 

aanleiding van de opneming van kas en boeken van de 
penningmeester, 1934, 1942.  2 stukken 

 
 456 Kasboeken van uitgaven, 1930-1966.  1 pak 
 
 457 Kasboeken van ontvangsten en uitgaven, 1967-1976.  1 omslag 
 
 458 Proces-verbaal van de kasopneming door het bestuur, 1976.  1 stuk 
 
 459 Stukken betreffende liquidatie van bank- en girorekeningen, de 

overdracht van financiële bescheiden aan dijkgraaf en 
hoogheemraden van Delfland en betreffende het opmaken van de 
slotrekening, wegens opheffing van de polder, 1976 (-1978).  1 omslag 

 

1.2.4. Uitvoering van de taak 

 

1.2.4.1. Algemeen 

 
 460-461 Stukken betreffende vaststelling, wijziging en goedkeuring van de 

algemene keur, 1927-1975.  2 omslagen 
 460 Algemene keur A. 1931, gedrukte afschriften;B. 1964, met gedrukt 

afschrift en 1 tekening, 1931 - 1964 
 461 Briefwisseling met dijkgraaf en hoogheemraden van Delfland en 

Gedeputeerde Staten, 1930-1931, 1942-1943, 1949, 1952, 1959, 
1963, 1974-1975, 1930 - 1975 

 
 462 Circulaire van dijkgraaf en hoogheemraden van Delfland houdende 

oproep tot een bijeenkomst van polderbestuurders, ter versterking 
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van de samenwerking met Delfland Delfland bij hun 
taakuitoefening, 1959.  1 stuk 

 

1.2.4.2. Zorg voor waterkeringen 

 
1.2.4.2.1. Toezicht 
 
1.2.4.2.1.1. Vaststelling van bijzondere keuren 
 
 463 Keur van het bestuur op de boezemkaden, met een missive van 

dijkgraaf en hoogheemraden van Delfland; gedeeltelijk gedrukte 
afschriften, 1929, 1941.  1 omslag 

 
1.2.4.2.1.2. Schouwvoering 
 
 
 464 Brief van dijkgraaf en hoogheemraden van Delfland betreffende een 

verzoekschrift van het polderbestuur om artikel 50 bis van 
Delflands algemene keur (inzake betreden van boezemkaden) van 
toepassing te verklaren op de polder, 1937.  1 stuk 

 
 465 Brieven aan dijkgraaf en hoogheemraden van Delfland en 

aanschrijvingen voor de Staat der Nederlanden (Rijkswaterstaat) en 
anderen betreffende de toestand van de door hen te onderhouden 
waterkeringen, 1943, 1953, 1957-1958, 1961-1962.  1 omslag 

 
1.2.4.2.1.3. Verlening van vergunningen 
 
1.2.4.2.1.3.1. Algemeen 
 
 466 Register van verleende vergunningen, 1946-1976.  1 katern 
 
1.2.4.2.1.3.2. Schoeien 
 
N.B. Zie inv.nr. 503. 
 
1.2.4.2.1.3.3. Bouwen 
 
 467 Vergunning verleend aan de gemeente Rijswijk tot het plaatsen van 

een urinoir aan de Delftweg; met verzoekschrift, 1934.  2 stukken 
N.B. De tekening ontbreekt 

 
 468 Vergunning verleend aan firma Boele en Oosterwijk N.V. tot het 

maken van een ligplaats voor een zandzuiger aan de Delftweg en 
het leggen van een buis door de weg ten behoeve van 
zandtransport naar vliegveld Ypenburg; met antwoordbrief van de 
firma en 1 tekening, 1956.  3 stukken 

 
 469 Vergunning verleend aan de Staat der Nederlanden (Ministerie van 

Defensie) tot het uitvoeren van o.a. graafwerk in de kade langs de 
Kan(t)sjesmolensloot in het kader van de stichting van een 
bemalingsinstallatie voor vliegveld Ypenburg; met stukken 
betreffende de vergunning, 1957-1958.  1 omslag 
N.B. Zie voor vergunning tot stichting van de installatie Registratuurarchief Delfland 
1920-1981, verg. 1956/180 
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 470 Vergunning verleend aan het Staatsbedrijf der P.T.T. tot het 
plaatsen van een betonnen versterkerkast in de kade langs de 
Delftse Vliet; met stukken betreffende de vergunning en 3 
tekeningen, 1959- 1960.  3 stukken 

 
 471 Vergunning verleend aan de Nederlandse Padvinders Vereniging tot 

het bouwen en hebben van een directiekeet op de kade langs de 
Kan(t)sjesmolensloot; met stukken betreffende de vergunning, 
wijziging van tenaamstelling (ten behoeve van de Watergidsenkring 
"Neptunus" N.G.B.) en 1 tekening, 1961-1963.  1 omslag 

 
1.2.4.2.1.3.4. Brughoofden 
 
N.B. Zie ook inv.nr. 485. 
 
 472 Briefwisseling met de ingenieur van het Hoogheemraadschap van 

Delfland betreffende vergunningverlening aan de Provinciale 
Waterstaat tot het maken van brughoofden in de weg over de (op 
de Vliet uitkomende) voorboezem van de polder, 1923.  2 stukken 

 
 473 Vergunning verleend aan de Staat der Nederlanden 

(Rijkswaterstaat) tot het maken van brug- hoofden in de weg over 
de (op de Vliet uitkomende) Broekmolensloot; met verzoekschrift 
en 1 tekening, 1926.  3 stukken 

 
 474 Vergunningen verleend aan machinefabriek Reineveld N.V. tot het 

leggen van brughoofden in de kade van de Broekmolensloot, ten 
behoeve van het leggen van bruggen over deze sloot; met stukken 
betreffende de vergunningen en 2 tekeningen, 1927, 1952-1953.  1 omslag 

 
 475 Verzoekschrift van de Staat der Nederlanden (Rijkswaterstaat) om 

brughoofden te mogen leggen in de kade van de ringvaart, 
afdammingen te verrichten en de kade langs de zuidoost- zijde van 
de vaart te mogen omleggen, in het kader van de aanleg van de 
Rijksweg-13 (´Gravenhage - Rotterdam); met 1 tekening, 1927.  2 stukken 
N.B. De vergunning ontbreekt, maar deze is blijkens inv.nr. 392 d.d. 19 mei 1928 
verleend op 21 juli 1927 

 
 476 Vergunning verleend aan Gedeputeerde Staten tot het leggen van 

brughoofden in de Vlietkade, ter verbreding van de brug aldaar 
over de Kan(t)sjesmolensloot; met 1 tekening, 1931.  2 stukken 

 
 477 Vergunning verleend aan de Staat der Nederlanden 

(Rijkswaterstaat) tot het leggen van brughoofden in de Vlietkade 
ten behoeve van het maken van een hulpbrug over de provin- ciale 
vaart (200 m. ten zuiden van de Hoornbrug); met verzoekschrift, 
1937, 1937.  2 stukken 

 
 478 Vergunning verleend aan de Staat der Nederlanden 

(Rijkswaterstaat) tot: - het leggen van brughoofden in de Vlietkade 
ten behoeve van het maken van een hulpbrug over de Vliet; - het 
omleggen van een gedeelte van deze kade; - het opruimen van een 
inlaatduiker met daarop aansluitende controleput en rioolbuizen; 
met verzoekschrift, 1938.  2 stukken 
N.B. De tekening ontbreekt 
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1.2.4.2.1.3.5. Doorgraven, vergraven 
 
 479 Vergunning verleend aan de Staat der Nederlanden (Verkeer en 

Waterstaat) tot het doorgraven van een gedeelte van de 
Postenkade (grensscheiding met de Tedinger- broekpolder) in het 
kader van de aanleg van Rijksweg 4-A; met 2 tekeningen, 1956.  2 stukken 
N.B. Zie ook inv.nrs. 480, 499 

 
 480 Vergunning verleend aan de Staat der Nederlanden (Ministerie van 

Oorlog) tot het vergra- ven van een gedeelte van de Postenkade 
(grensscheiding met de Tedingerbroekpolder) bij vliegveld 
Ypenburg, wegens werken aan de Rijksweg 4-A en het vliegveld; 
met verklaring van aanvaarding, 1956.  2 stukken 
N.B. De tekening ontbreekt. Zie ook inv.nrs. 479, 499 

 
1.2.4.2.1.3.6. Leggen van ijsbaan 
 
 481 Vergunning verleend aan de Rijswijksche IJsclub tot het maken van 

een bedijking rond de percelen van een te stichten ijsbaan; met 
stukken betreffende de vergunning en 2 tekenin- gen, 1933-1934, 
1936.  1 omslag 

 
1.2.4.2.1.3.7. Kabels en pijpleidingen 
 
 482-483 Vergunningen verleend aan overheden en particuliere bedrijven tot 

het leggen en hebben of opruimen van kabels en 
pijpleidingen/kokers door waterkeringen; met stukken betreffende 
de vergunningen en 107 tekeningen, 1923-1976.  2 pakken 
N.B. Zie ook inv.nrs. 468, 478, 497, 502-504 

 482 1923-1955, 1923 - 1955 
 483 1956-1976, 1956 - 1976 
 
 484 Briefwisseling met dijkgraaf en hoogheemraden van Delfland 

betreffende vergunningverlening aan Reef's Aanneming- en Handel 
Maatschappij N.V. in verband met het leggen van een afvoerbuis 
van een hulpgemaal van vliegveld Ypenburg, 1957.  2 stukken 
N.B. De tekening ontbreekt 

 
1.2.4.2.1.3.8. Omleggen kaden 
 
N.B. Zie ook inv.nrs. 475, 478. 
 
 485 Vergunning verleend aan de Staat der Nederlanden 

(Rijkswaterstaat) tot:- het omleggen van de Vlietkade;- het maken 
van een bouwput ten zuiden van de Hoornbrug;- het afgraven en 
ophogen van het om de put gelegen terrein;- het vernieuwen van 
een inlaatduiker in de sloot bij huize Hoornwijk;- het dempen en 
graven van watergangen, een en ander wegens vernieuwing van de 
Noornbrug;; met verzoekschrift en 1 tekening, 1939.  3 stukken 

 
1.2.4.2.1.3.9. Steigers 
 
 486 Vergunningen verleend aan de gemeente Rijswijk en aan de 

Nederlandse padvindersvereni- ging tot het uitvoeren van werken 
in kaden ten behoeve van het maken van aanlegsteigers; met 
stukken betreffende de vergunningen,de wijziging van een 
tenaamstelling (ten behoeve van de Watergidsenkring ?Neptunus?) 
en 1 tekening, 1953, 1961-1963.  1 omslag 
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1.2.4.2.2. Beheer en onderhoud van boezemkaden en polderkaden 
 
N.B. Zie ook inv.nr. 516. 
 
1.2.4.2.2.1. Damwand Broekmolensloot 
 
 487 Brief van het bestuur van de Lage Broekpolder houdende verzoek 

tot storting van de bijdrage ter vernieuwing van de damwand langs 
de Broekmolensloot, 1963.  1 stuk 

 
1.2.4.2.2.2. Postenkade 
 
 488 Briefwisseling met het bestuur van de Tedingerbroekpolder en 

dijkgraaf en hoogheemraden van Delfland betreffende verhoging 
van de Postenkade en het toepassen van waterpeilverlaging aldaar 
als alternatief; gedeeltelijk afschriften, 1951.  1 omslag 

 
1.2.4.2.2.3. Kadebewaking 
 
 489 Verordening op het dijkleger, tevens houdende wijzingen, 1940-

1941.  1 stuk 
 
 490 Telegram van de waarnemend dijkgraaf van Delfland voor leden 

van het dijkleger houdende oproep om ter verantwoording te 
verschijnen in Delflands kantoor, 1940.  1 stuk 

 
 491 Circulaire aan leden van het dijkleger betreffende hun 

opkomstplicht, 1940.  1 stuk 
 
 492 Declaratie van C.P. Bekker van bewakingskosten, 1940.  1 stuk 
 
 493 Akten van aanstelling van leden van het dijkleger, tevens houdende 

hun instructie, 1940-1942.  1 omslag 
 
 494 Naamlijsten van de leden van het dijkleger, opgemaakt ten 

behoeve van dijkgraaf en hoogheemraden van Delfland, 1940-
1945.  1 omslag 

 
 495 Verzoekschrift van de poldervoorzitter, als lid van het dijkleger, aan 

dijkgraaf en hoogheemra- den van Delfland om te bewerkstelligen, 
dat hij zich tijdens luchtalarm op straat mag begeven, 1943.  1 stuk 

 

1.2.4.3. Zorg voor water en watergangen 

 
1.2.4.3.1. Toezicht 
 
1.2.4.3.1.1. Schouwvoering 
 
 496 Briefwisseling met en aanschrijvingen voor bedrijven, overheden en 

particulieren , betreffende het waterpeil en het onderhoud van 
watergangen, bruggen en duikers, 1924-1974.  1 omslag 
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1.2.4.3.1.2. Verlening van vergunningen 
 
N.B. Zie voor staat van verleende vergunningen inv.nr. 466. 
 
1.2.4.3.1.2.1. Dammen 
 
N.B. Zie ook inv.nr. 499. 
 
 497 Vergunningen verleend aan ingelanden en bedrijven tot het leggen 

van dammen (met of zonder doorlaatkoker), en tot het uitvoeren 
van dempingen; met stukken betreffende de vergunningen en 5 
tekeningen, 1923, 1926-1928, 1932-1933, 1938-1939, 1951, 
1954, 1923 - 1954.  1 omslag 

 
1.2.4.3.1.2.2. Schutten en damwanden 
 
N.B. Zie ook inv.nrs. 502, 505. 
 
 498 Vergunningen verleend aan ingelanden tot het plaatsen van 

waterkerende schutten met over- stort en van houten damwanden 
in watergangen; met 1 tekening op de vergunning, 1928, 1951.  1 omslag 

 
1.2.4.3.1.2.3. Dempen en graven 
 
N.B. Zie ook inv.nrs. 485, 507. 
 
1.2.4.3.1.2.3.1. Staat der Nederlanden 
 
 499 Vergunningen verleend aan de Staat der Nederlanden (Rijkswaterstaat, 

Verkeer en Waterstaat) tot het dempen en graven van water, tevens tot 
het plaatsen van dammen, duikers en schutten, tot wateronttrekking en 
waterlozing, een en ander ten behoeve van de aanleg en reconstructie 
van de Rijkswegen-13 en 4-A; met stukken betreffende de 
vergunningen en 22 tekeningen 1927-1928, 1939-1940, 1948, 1950-
1951, 1955, 1958-1959, 1969-1970, 1972-1973, 1927 - 1973.  1 omslag 

 
 500 Vergunningen verleend aan de Staat der Nederlanden (Ministerie 

van Oorlog/Defensie) tot het dempen van sloten, o.a. wegens de 
uitbreiding van vliegveld Ypenburg; met stukken betreffen- de de 
vergunningen en 1 tekening, 1953, 1963.  1 omslag 

 
1.2.4.3.1.2.3.2. Provinciale Waterstaat 
 
 501 Vergunning verleend aan de Provinciale Waterstaat tot het dempen 

van water langs de Jan Thijssenweg (Secundaire weg-9) en het 
maken van twee inlaatduikers in genoemde weg, wegens de 
reconstructie ervan; met stukken betreffende de vergunning en 1 
tekening, 1970, 1972-1973.  1 omslag 

 
1.2.4.3.1.2.3.3. Gemeenten 
 
 502 Vergunningen verleend aan de gemeenten Delft en Rijswijk tot het 

dempen of graven van water, het leggen van schutten en duikers, 
het lozen van afvalwater en het verleggen van rioleringen; met 
enkele stukken betreffende de vergunningen en 16 tekeningen 
(deels op de vergunningen), 1929-1930, 1934, 1952, 1956, 1961-
1962, 1965, 1973.  1 omslag 
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1.2.4.3.1.2.3.4. Particuliere bedrijven/instellingen 
 
N.B. Zie ook inv.nr. 497. 
 
 503 Vergunningen verleend aan particuliere bedrijven/instellingen tot 

het graven, dempen, rioleren en schoeien van watergangen; met 
stukken betreffende de vergunningen en 10 tekeningen (deels op 
de vergunningen), 1923, 1925, 1929, 1931, 1934, 1938-1939, 
1949, 1951, 1953, 1956, 1958-1961, 1973, 1923 - 1973.  1 omslag 

 
1.2.4.3.1.2.3.5. Ingelanden 
 
N.B. Zie ook inv.nr. 497. 
 
 504 Vergunningen verleend aan ingelanden tot het dempen, graven, 

rioleren van watergangen en het lozen van water; met stukken 
betreffende de vergunningen en 16 tekeningen (deels op de 
vergunningen), 1928- 1930, 1936, 1946-1947, 1949-1951, 1955, 
1957-1958, 1962, 1973, 1975, 1928 - 1975.  1 omslag 

 
1.2.4.3.1.2.4. Duikers 
 
N.B. Zie ook inv.nrs. 482-483, 485, 497, 499, 501-502. 
 
 505 Vergunningen verleend aan gemeenten, bedrijven en ingelanden 

tot het leggen van duikers/ kokers, incidenteel tevens van 
schutten; met 6 tekeningen, 1928, 1930, 1936, 1962, 1966, 1968.  1 omslag 

 
1.2.4.3.1.2.5. Gemalen 
 
 506 Vergunning verleend aan de Haagsche Tramwegmaatschappij tot 

stichting van een elektrisch gemaal, ter ontwatering van de 
percelen kad. gemeente Rijswijk sectie F nrs. 1020, 1036, 1038en 
1039; met stukken betreffende de vergunning en de intrekking 
ervan, 1923, 1926, 1951, 1020 - 1951.  1 omslag 
N.B. De tekening ontbreekt 

 
 507 Vergunning verleend aan de N.V. Grondmaatschappij Ypenburg tot 

het stichten van een gemaal, ter ontwatering van het vliegveld 
Ypenburg en het daartoe uitvoeren van graaf- en dempingswerken; 
met stukken betreffende de vergunning en 2 tekeningen, 1935-
1936.  1 omslag 

 
 508 Vergunning verleend aan de Staat der Nederlanden 

(Rijkswaterstaat) tot het stichten van een gemaal, ter ontwatering 
van het rijkswegterrein Westvlietweg-Rijksweg-13 aan de 
Hoornbrug; met stukken betreffende de vergunning en 3 
tekeningen, 1943-1944, 1976.  1 omslag 

 
 509 Vergunning verleend aan N.V. Vliegveld Ypenburg tot het beheren 

en onderhouden van een door de polder gesticht noodgemaal (als 
tijdelijke vervanging van het door oorlogsgeweld vernielde 
dieselgemaal), kad. gemeente Rijswijk sectie E nr. 916; met 
afschriften van de door dijkgraaf en hoogheemraden van Delfland 
aan de polder verleende vergunningen, 1947-1948, 1952.  3 stukken 
N.B. Zie ook inv.nrs. 545-546 
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1.2.4.3.1.2.6. Lozen van afval- en regenwater 
 
N.B. Zie inv.nrs. 499, 502, 504-505, 513. 
 
 510 Vergunningen verleend aan overheden, particuliere bedrijven en 

ingelanden tot het lozen van afval- en regenwater op polderwater; 
met stukken betreffende de vergunningen en 29 tekeningen (deels 
op de vergunningen), 1930, 1936, 1938-1939, 1944, 1948-1953, 
1955-1956, 1958, 1960-1961, 1965, 1967-1970, 1930 - 1970.  1 omslag 

 
 511 Brief aan N.V. Jan Lingen's Beton-Industrie houdende motivatie van 

het verplicht gebruik bij lozingen van een septictank volgens het 
systeem "De Man", 1952.  1 stuk 

 
1.2.4.3.1.2.7. Wateronttrekking 
 
N.B. Zie ook inv.nr. 499. 
 
 512 Vergunning verleend aan de Industriemaatschappij Avio-Diepen 

N.V. (vliegveld Ypenburg) tot het maken van drie putten aan de 
rand van het vliegveld (bij het rondwegje), ter onttrekking van 
water aan een poldersloot in geval van brand; met 1 tekening, 
1956.  1 omslag 

 
1.2.4.3.1.3. Bemoeienis met vergunningen verleend door andere overheden 
 
 513 Briefwisseling met dijkgraaf en hoogheemraden van Delfland 

betreffende uitkering van een vergoeding aan het polderbestuur 
krachtens Delflands reglement, wegens gemaakte extra kosten 
voortvloeiende uit afvalwaterlozing op polderwater door 
particulieren met vergunning van Delfland, 1969-1970.  4 stukken 

 
1.2.4.3.2. Beheer en onderhoud van watergangen 
 
N.B. Zie ook inv.nrs. 520, 529. 
 
 514 Stukken betreffende de aanbesteding van het op diepte en profiel 

brengen van de Kan(t)sjesmolensloot tussen het gemaal en de 
Delftsche Vliet; met 1 tekening, 1926-1927.  1 omslag 

 
 515 Stukken betreffende de overdracht om niet aan Gedeputeerde Staten 

van het eigendom, beheer en onderhoud van een gedeelte van de 
Kan(t)sjesmolensloot en van een brug over die sloot in de Vlietweg, 
beide kad. gemeente Rijswijk sectie E nr. 727; met 1 tekening, 1931.  1 omslag 
N.B. Zie ook inv.nr. 570 

 
 516 Vergunning verleend door dijkgraaf en hoogheemraden van 

Delfland tot het uitvoeren van werken aan watergangen en kaden 
voor herstel van een goede uitwatering; met stukken betreffende 
de vergunning en1 tekening, 1946-1947, 1949.  1 omslag 

 
 517 Vergunning verleend door de Staat der Nederlanden 

(Rijkswaterstaat) tot het gebruik van een perceel rijksgrond bij de 
Molensloot, kad. gemeente Rijswijk sectie E nr. 1014, als 
opslagterrein van baggerspecie; met stukken betreffende de 
vergunning, 1949, 1014 - 1949.  1 omslag 
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 518 Vergunning verleend door Stichting "Nalatenschap de Drevon" tot 

het dempen van een sloot tussen de percelen kad. gemeente 
Rijswijk sectie E nr. 1064 enerzijds en nrs. 1058-1059 anderzijds, 
1955, 1058 - 1955.  1 stuk 

 
1.2.4.3.3. Regeling van de waterstand 
 
1.2.4.3.3.1. Algemeen 
 
NB: Zie ook inv.nr. 440. 
 
 519 Briefwisseling met advocatenkantoor Briët en Gunning betreffende 

een weigering van de N.V. Speelgoedfabriek v.h. O.P. Kroll en Zoon 
om een afvoerbuis door haar terrein te gedogen, 1928.  2 stukken 

 
 520 Missiven aan dijkgraaf en hoogheemraden van Delfland houdende 

mededeling van verbete- ring/verandering van uitwateringswerken, 
1941, 1944, 1947-1949, 1952.  1 omslag 

 
 521 Briefwisseling met dijkgraaf en hoogheemraden van Delfland, 

Gedeputeerde Staten en de Staat der Nederlanden 
(Rijkswaterstaat) betreffende vaststelling van het waterpeil, 1943, 
1947, 1953, 1957, 1959-1960, 1967, 1943 - 1967.  1 omslag 

 
 522 Verzoekschrift van J.C. Verboon tot intensivering van de bemaling 

ter verbetering van het waterpeil, 1950.  1 stuk 
 
 523 Briefwisseling met het bestuur van de Lage Broekpolder betreffende 

de stopzetting door dat bestuur van waterovername uit de Hoge 
Broekpolder, wegens overlast in eerstgenoemd gebied en conflict 
over een ontwateringsduiker, 1952, z.d. [1952].  1 omslag 

 
 
1.2.4.3.3.2. Seingeving 
 
 524 Stukken betreffende de aanbesteding van het plaatsen van een 

seininrichting wegens buitengebruikstelling van de molen als 
zodanig, 1923-1924.  1 omslag 
N.B. Zie ook inv.nrs. 530, 537 

 
 525 Polis tegen de financiële gevolgen van brand van de seininrichting, 

1923.  1 stuk 
 
 526 Brief van dijkgraaf en hoogheemraden van Delfland houdende 

instructie voor het gebruik van de seininrichting; met geleidebrief, 
1928.  2 stukken 

 
 527 Brief van dijkgraaf en hoogheemraden van Delfland houdende 

mededeling van de buitenge- bruikstelling van de seininrichting op 
last van het Duitse gezag, 1940.  1 stuk 
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1.2.4.3.3.3. Molen c.a 
 
N.B. Zie ook inv.nrs. 376, 441. 
 
 528 Stukken betreffende de sloop van de bovenbouw van de molen in 

de voormalige Nieuwe Broekpolder, 1923-1924.  1 omslag 
N.B. Zie ook inv.nrs. 530, 537 

 
 529 Begroting van onderhoudswerken aan molen, molenaarswoning en 

molensloten, 1923.  1 stuk 
 
1.2.4.3.3.4. Gemalen 
 
N.B. Zie ook inv.nr. 520. 
 
1.2.4.3.3.4.1. Dieselgemaal c.a 
 
N.B. Zie ook inv.nrs. 440-441. 
 
 .-- Vergunningen verleend door dijkgraaf en hoogheemraden van 

Delfland, Gedeputeerde Staten en de gemeente Delft tot het 
stichten van een dieselbemaling en het daartoe (gedeeltelijk) 
afbreken van de (tevens als seinmolen gebruikte) 
windschepradmolen van de voormalige Nieuwe Broekpolder; met 5 
tekeningen, 1923- 1924.  1 omslag 

 
 531 Stukken betreffende aanbesteding van de reconstructie van de 

onderbouw van de molen en de betreffende het plaatsen van een 
bemalingsinstallatie daarin; met 1 tekening, 1923-1925.  1 omslag 

 
 532 Brieven van de Arbeidinspectie en van de leverancier van het 

gemaal betreffende de veilig- heidsvoorzieningen in de 
bemalingsinrichting, 1923, 1925.  1 omslag 

 
 533 Stukken betreffende het sluiten van geldleningen ter financiering 

van de stichting van een dieselbemaling, 1923-1924, 1933-1937.  1 omslag 
 
 534 Polis van verzekering tegen de financiële gevolgen van brand van 

het gemaalgebouw met installatie, 1924.  1 stuk 
N.B. Zie voor verzekering van de machinistenwoning inv.nr. 376 

 
 535 Missiven aan dijkgraaf en hoogheemraden van Delfland houdende 

mededeling inzake wijzi- ging van bemaling en bemalingskosten, 
1924-1926.  1 omslag 

 
 536 Briefwisseling met de Provinciale Waterstaat en anderen 

betreffende de leverantie van olie, 1924, 1937, 1940-1942.  1 omslag 
 
 537 Staat van uitgaven over 1923-1925 wegens aanbesteding van de 

afbraak van de molen, de aanschaf van een dieselgemaal, de bouw 
(reconstructie) van een bemalingsinrichting en van een 
seininrichting, z.d. [1925], 1923 - 1925.  1 stuk 

 
 538 Brieven van de leverancier van de bemalingsinstallatie (N.V. 

Crossley Motoren) betreffende reparatie van beschadigingen, 1928, 
1937, 1940.  1 omslag 
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 539 Besluit van de vergadering van stemgerechtigde ingelanden tot het 
sluiten van een lening ter bekostiging van de verbouwing van de 
machinistenwoning, tevens houdende motivatie van het besluit; 
met brief aan dijkgraaf en hoogheemraden van Delfland terzake, 
1929.  2 stukken 

 
 540 Vergunning verleend door de gemeente Rijswijk tot het verbouwen 

van de machinistenwoning; met ingevuld formulier van de 
poldersecretaris betreffende de uitvoering van het werk en 1 te- 
kening, 1929.  3 stukken 

 
 541 Akte van aanbesteding van de verbouwing van de 

machinistenwoning; met inschrijvingsbiljet van de aannemer, 1929. 
 3 stukken 

 
 542 Vergunning verleend door Gedeputeerde Staten tot het uitbreiden 

van de bemalingsinrichting met een bewaarplaats voor 5000 liter 
stookolie; met verzoekschrift, brieven van de tankleve- rancier en 1 
tekening, 1935.  1 omslag 

 
1.2.4.3.3.4.2. Elektrische gemalen 
 
1.2.4.3.3.4.2.1. Hulpgemaal 
 
 543 Vergunning verleend door de Verenigde Vergadering van Delfland 

tot het stichten van een elektrisch gemaal ter ontwatering van 
percelen (in eigendom bij de Haagsche Tramweg Maatschappij), 
kad. gemeente Rijswijk sectie F nrs. 1020, 1036, 1038, 1039 (later 
1036, 1038, 1055); met geleidebrief van Delfland en met 
intrekkingsbesluit door de V.V., 1923, 1951, 1020 - 1951.  3 stukken 

 
 544 Brieven van het gemeentelijke energiebedrijf Delft betreffende het 

verlenen van ontheffing van het verbod om tijdens de spertijd te 
malen, wegens de zeer hoge waterstand, 1925, 1927.  2 stukken 

 
1.2.4.3.3.4.2.2. Noodgemalen 
 
1.2.4.3.3.4.2.2.1. Noodgemaal 1 
 
N.B. Zie ook inv.nr. 509. 
 
 545 Vergunning verleend door dijkgraaf en hoogheemraden van 

Delfland tot het stichten van een noodgemaal (nr. 1) met 
oliemotor, als tijdelijke vervanging van het door oorlogsgeweld ver- 
nielde dieselgemaal, op perceel kad. gemeente Rijswijk sectie E nr. 
916, ter bemaling van het oostelijk gedeelte van de polder (o.a. 
vliegveld Ypenburg); met stukken betreffende de vergun- ning en 3 
tekeningen, 1947.  1 omslag 
N.B. In 1948 geëlektrificeerd. De bemaling van het westelijk polderdeel bleef 
geschieden door de Lage Broekpolder, zie inv.nr. 440 (brief van 9 juli 1949) 

 
 546 Stukken betreffende de vervanging van de oliemotor van het in 

1947 gestichte noodgemaal (nr. 1) door een elektromotor en 
betreffende de financiering daarvan in samenwerking met het 
vliegveld Ypenburg,1948- 1954, 1947 - 1954.  1 omslag 
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1.2.4.3.3.4.2.2.2. Noodgemaal 2 
 
 547 Vergunning verleend door dijkgraaf en hoogheemraden van 

Delfland tot het stichten van een tweede elektrisch noodgemaal, 
iets ten noorden van noodgemaal 1, ten behoeve van extra 
bemaling van het vliegveld Ypenburg wegens de uitbreiding 
daarvan; met stukken betreffende de vergunning en 2 tekeningen, 
1953-1954.  1 omslag 
N.B. Zie ook inv.nr. 552 

 
1.2.4.3.3.4.2.3. Hoofdgemalen 
 
1.2.4.3.3.4.2.3.1. Algemeen 
 
 548 Stukken betreffende het plannen van de bouw van twee nieuwe 

elektrische gemalen, ter vervanging van het door oorlogsgeweld 
vernielde dieselgemaal, 1948-1953.  1 omslag 

 
 549 Script van de toespraak door de poldervoorzitter ter gelegenheid 

van de officiële ingebruikneming van de nieuwe gemalen aan de 
Jan Thijssenweg (nabij vliegveld Ypenburg) en aan het Zwarte Pad 
(Zwarteweg); met oproep voor genodigden tot bijwoning van de 
plechtigheid, 1955.  1 katern en 1 stuk 

 
 550 Akte van overeenkomst met het Elektriciteitsbedrijf Delfland 

(gemeente Delft) betreffende de energielevering voor de gemalen, 
1966.  1 katern 

 
1.2.4.3.3.4.2.3.2. Gemaal Jan Thijssenweg 
 
 .-- Stukken betreffende de koop van de Staat der Nederlanden 

(Rijkswaterstaat) en van de Stichting tot het Beheeren van 
Landbouwgronden van percelen grond nabij vliegveld Ypenburg, 
kad. gemeente Rijswijk sectie E nrs. 950, 1008, 1009, 1013, 1015, 
1017 en sectie F nrs. 1351 en 1445, tot realisering van de bouw 
van een nieuw gemaal, met vestiging van erfdienstbaarheid van 
weg over het vliegveldterrein en van aanleg- en 
onderhoudsverplichtingen van wegen ten laste van de Staat; met 
retroactum (1939) in afschrift en 1 tekening,1949, 1951, 1008 - 
1951.  1 omslag 
N.B. De koopakte en tekening van 1951 ontbreken. Zie ook inv.nrs. 435-436 

 
 552 Vergunning verleend door dijkgraaf en hoogheemraden van 

Delfland tot het stichten van een elektrisch vijzelgemaal aan de Jan 
Thijssenweg, kad. gemeente Rijswijk sectie E nr. 1008, ter 
bemaling van het oostelijk deel van de polder en vliegveld 
Ypenburg wegens uitbreiding daarvan; met bijbehorende stukken 
en 3 tekeningen, 1953.  1 omslag 
N.B. Zie ook inv.nr. 547 

 
 553 Stukken betreffende aanbesteding en financiering van de bouw van 

het gemaal; met 1 tekening, 1953-1955.  1 omslag 
 
 554 Vergunning verleend door de familie van Toorn tot het hebben van 

een elektriciteitskabel in het perceel kad. gemeente Rijswijk sectie 
E nr. 1028 ten behoeve van de stroomvoorziening van het gemaal; 
met brief van het polderbestuur terzake, 1955, 1028 - 1955.  2 stukken 
N.B. De tekening ontbreekt 
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 555 Verzoekschrift aan de leverancier van de bemalingsinstallatie 

(Machinefabriek W. Hubert en Co. N.V.) om toezending van een 
bedrijfsvoorschrift voor gebruik van het gemaal, 1961.  1 stuk 

 
 556 Rapport betreffende de meting van de capaciteit (opvoerhoogte) 

van het gemaal, 1970.  1 stuk 
 
 557 Brief aan (assurantiebemiddelaar) J.Keijzer betreffende een 

declaratie bij de verzekeringsmaatschappij wegens brandschade 
van het gemaal, 1974.  1 stuk 

 
1.2.4.3.3.4.2.3.3. Gemaal Zwarte Pad (Zwarteweg) 
 
 558 Akte van overeenkomst met het bestuur van de Lage Broekpolder 

tot aanneming in erfpacht van een perceel land aan het Zwarte Pad 
(Zwarteweg), kad. gemeente Rijswijk sectie F nr. 1412 (voorheen 
1018, later 1500), naast het gemaal van de Lage Broekpolder, ten 
behoeve van de bouw van een bemalingsinrichting; met stukken 
betreffende de inerfpachtneming en 3 tekeningen waarvan een 
ingetekend op akte, 1954.  1 omslag 
N.B. Het besluit van de stemgerechtigde ingelanden terzake ontbreekt 

 
 559 Vergunning verleend door dijkgraaf en hoogheemraden van 

Delfland tot het stichten van een elektrisch schroefpompgemaal aan 
het Zwarte Pad, kad. gemeente Rijswijk sectie F nr. 1412 
(voorheen 1018, later 1500) nabij het gemaal van de Lage 
Broekpolder, ter bemaling van het westelijk deel van de polder; 
met bijbehorende stukken en 2 tekeningen, 1954.  1 omslag 

 
 560 Vergunning verleend door het bestuur van de Lage Broekpolder tot 

het hebben van een persleiding in het perceel kad. gemeente 
Rijswijk sectie F nr. 1412, ten behoeve van de stichting van een 
schroefpomp- bemalingsinstallatie aldaar; met 1 tekening op de 
vergunning, 1954.  1 stuk 

 
 561 Stukken betreffende aanbesteding van de bouw van het gemaal 

aan het Zwarte Pad, 1954- 1955.  1 omslag 
 
 562 Rapport betreffende de meting van de capaciteit (opvoerhoogte) 

van het gemaal aan het Zwarte Pad, 1970.  1 stuk 
 
 563 Brief van een leverancier van elektrische apparatuur en 

briefwisseling met de leverancier van de bemalingsinstallatie 
betreffende reparatie van het gemaal aan het Zwarte Pad, 1972-
1973.  3 stukken 

 
1.2.4.3.3.5. Bemaling door de Lage Broekpolder 
 
N.B. Zie ook inv.nr. 523. 
 
 564 Brieven van het bestuur van de Lage Broekpolder betreffende de 

kosten van huur van het gemaalgebouw van deze polder; met 
rekening, 1924.  3 stukken 
N.B. Zie ook inv.nr. 630 
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 565 Brief aan het Gemeente Elektriciteits Bedrijf te Delft houdende 
verzoek om verwijdering van de energiemeter uit het gemaal van 
de Lage Broekpolder, wegens beëindiging van de stroomafname, 
1924.  1 stuk 

 
 566 Stukken betreffende een overeenkomst met de Staat der 

Nederlanden (Rijkswaterstaat) en de Lage Broekpolder tot het 
bemalen door laatstgenoemde van rijksweggebied en tot wijziging 
van de poldergrenzen, als gevolg van de aanleg van een 
verkeersknooppunt in de Rijksweg-13; met 1 tekening, 1955-1956, 
1958, 1960.  1 omslag 
N.B. Zie ook inv.nrs. 393, 579, 688 (jr. 1955 verg.nr. 2), 699 

 
 567 Brief aan het bestuur van de Lage Broekpolder houdende 

dankbetuiging voor bemaling van de polder gedurende de uitval 
van het gemaal aan het Zwarte Pad en betreffende kostendeclaratie 
terzake, 1974.  1 stuk 

 
1.2.4.3.3.6. Duikers 
 
NB: Zie ook inv.nrs. 440, 478, 523. 
 
 568 Vergunningen verleend door de gemeente Delft en dijkgraaf en 

hoogheemraden van Delfland tot het hebben van vijf duikers in de 
Delftweg, voor het onttrekken van water aan de Delftsche Vliet bij 
droogte; met stukken betreffende de vergunningen, 1941, 1958.  1 omslag 

 

1.2.4.4. Zorg voor wegen en brug 

 
1.2.4.4.1. Beheer en onderhoud 
 
1.2.4.4.1.1. Wegen 
 
N.B. Zie ook inv.nr. 551. 
 
 569 Brief aan Gedeputeerde Staten houdende mededeling inzake 

onderhoud van niet-planwegen, 1955.  1 stuk 
 
1.2.4.4.1.2. Brug 
 
N.B. Zie ook inv.nr. 515. 
 
 570 Stukken betreffende de overdracht om niet aan Gedeputeerde 

Staten van het eigendom en het onderhoud van een brug over de 
Kan(t)sjesmolensloot in de weg Rijswijk - de Vink (Vlietweg), 1923. 
 1 omslag 

 

1.2.5. Bijlage 

 
 571 Inventaris van het archief van de Hoge Broekpolder over de periode 

(1922) 1923-1976 (1978); 1979, 1922 - 1979.  1 omslag 
 


