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1. BROEKPOLDER, (1875-) 1877-1922 
 
oprichting: 1877; opheffing: 1922; opvolger: Hoge Broekpolder; Lage 
Broekpolder; grootte: 523.88.75 ha.; ligging: binnen de gemeenten Rijswijk en 
Vrijenban; begrenzing: - ten oosten: Postenkade, polderkade; onderhoud door 
polder - ten zuiden: kade van voorboezem, boezemkade, onderhoud door 
aangelanden; Brasserskade (Henricuskade), polderkade, onderhoud als kade door 
aangelanden, onderhoud als weg door gemeente Delft - ten westen: Delftse Vliet 
en boezemkade, onderhoud als kade door aangelanden en polder, onderhoud als 
weg door Gedeputeerde Staten - ten noorden: als voren; bemaling: uitslaand op 
de Delftse Vliet - stoomgemaal van de voormalige Nieuwe broekpolder en Oude 
Broekpolder met inliggende droogmaking: 1914 elektrisch gemaal - Nieuwe 
Broekmolen 
 

1.1. Stukken van algemene aard 

 

1.1.1. Notulen 

 
 206 Convocaties voor vergaderingen van stemgerechtigde ingelanden, 

1877-1922, 1877 - 1922.  1 omslag 
 
 207-209 Notulen van vergaderingen van stemgerechtigde ingelanden, 1877-

1922.  2 delen en 1 omslag 
 207 1877-1896, 1877 - 1896 
 208 1897-1908; concepten, 1897 - 1908 1 omslag 
 209 1909-1922, 1909 - 1922 
 
 210 Presentielijsten van vergaderingen van stemgerechtigde 

ingelanden, 1913-1922, 1913 - 1922.  1 omslag 
 
 211 Convocaties voor vergaderingen van het dagelijks bestuur, 1877-

1890, 1892-1922.  1 omslag 
 
 212-214 214. Notulen van vergaderingen van het dagelijks bestuur, 1877-

1922.  2 delen en 1 omslag 
 212 1877-1889, 1877 - 1889 
 213 1890-1908; concepten, 1890 - 1908 1 omslag 
 214 1909-1922, 1909 - 1922 
 
 .-- Besluit van de vergadering van stemgerechtigde ingelanden tot 

machtiging van het dagelijks bestuur om zonder voor afgaande 
goedkeuring uittreksels uit de notulen af te geven, 1919.  
N.B. Zie inv.nr. 221, jr. 1919 
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1.2. Stukken betreffende bijzondere onderwerpen 

 

1.2.1. Bestuursinrichting 

 
 215 Stukken betreffende betreffende de vaststelling, wijziging en 

intrekking van het bijzonder reglement; met 1 tekening, 1875-
1877, 1910, 1918-1922.  1 omslag 

 

1.2.2. Bestuur 

 

1.2.2.1. Algemeen 

 
 216 Proces-verbaal van de benoeming van leden van het stembureau in 

verband met de toekomstige verkiezing van bestuursleden, 1876.  1 stuk 
 
 217 Besluit van Gedeputeerde Staten tot vaststelling van de jaarwedde 

van bestuursleden, 1915.  1 stuk 
 

1.2.2.2. Dagelijks bestuur 

 
 218 Stukken betreffende de verkiezing en benoeming van de voorzitter, 

1876-1877, 1889, 1895, 1901, 1913, 1919.  1 omslag 
 
 219 Stukken betreffende de verkiezing, benoeming en aftreding van 

bestuursleden (sedert 1876 "poldermeesters" genoemd), 1876-
1921.  1 omslag 
N.B. Zie ook inv.nr. 20 

 

1.2.2.3. Stemgerechtigde ingelanden 

 
 220 Naamlijsten van stemgerechtigde ingelanden, met opgave van de 

hoeveelheid land waarvoor zij worden aangeslagen en het naar 
aanleiding hiervan uit te brengen aantal stemmen, 1877-1922.  1 pak 
N.B. Zie ook inv.nr. 20 

 

1.2.3. Hulpmiddelen bij de uitvoering van de taak 

 

1.2.3.1. Personeel 

 
1.2.3.1.1. Secretaris 
 
 221 Stukken betreffende benoeming en salariëring van de secretaris, 

1881, 1909, 1914, 1919- 1920.  1 omslag 
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1.2.3.1.2. Penningmeester 
 
 222 Processen-verbaal van voordrachten door de bestuursvergadering 

van kandidaten voor de functie van penningmeester; met een brief 
aan dijkgraaf en hoogheemraden van Delfland betreffende een 
benoeming, 1887, 1914.  3 stukken 
N.B. Zie voor salariëring ook inv.nr. 221, jr. 1920 

 
1.2.3.1.3. Molenaar, machinist 
 
 223 Stukken betreffende benoeming, salariëring, ontslag en 

pensionering van de molenaar/machinist, 1884, 1902, 1917-1922.  1 omslag 
 
 224 Brief van de Arbeidsinspectie (Rijkstoezicht op Fabrieken en 

Werkplaatsen) houdende instructie voor het aanbrengen van 
veiligheidsvoorzieningen in het gemaal, 1919.  1 stuk 
N.B. Een bijlage ontbreekt 

 
 225 Instructie voor de machinist, z.d. [1919]; concept.  1 stuk 
 
1.2.3.1.4. Opzichter 
 
 226 Akte van benoeming van de opzichter, 1912.  2 stukken 
 
 227 Verzoekschrift van de opzichter om salarisverhoging, 1919.  1 stuk 
 

1.2.3.2. Archief 

 
 228 Circulaire van Gedeputeerde Staten houdende instructies voor de 

bewaring van het archief; met antwoordbrief, 1921.  2 stukken 
 

1.2.3.3. Financiën 

 
1.2.3.3.1. Algemeen 
 
 229 Staten houdende opgave omtrent de toestand van de financiële 

huishouding, opgemaakt t.b.v. Gedeputeerde Staten, 1879, 1881.  2 stukken 
 
1.2.3.3.2. Belastingheffing (polderomslag) 
 
1.2.3.3.2.1. Stukken betreffende de inning en invordering 
 
N.B. Zie ook inv.nr 335. 
 
 230 Brief aan dhr. Jansen betreffende een door ingelanden bij de 

gemeente Delft in te dienenverzoekschrift (dorsaal in concept 
opgenomen), om vrijstelling van tolbetaling voor het gebruik van 
de Brasserskade wegens de reeds zware overige lasten (zoals 
polderomslag), 1888.  1 stuk 

 
 231 Briefwisseling met Gedeputeerde Staten en anderen betreffende 

niet tijdige betaling van de polderomslag, 1890, 1892-1893, 1895, 
1918-1919.  1 omslag 
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 .-- Staat opgemaakt ten behoeve van dijkgraaf en hoogheemraden van 
Delfland houdende overzicht van de over 1877-1886 geïnde 
polderomslag in het lage gedeelte van de polder; met geleidebrief 
van het polderbestuur, 1918.  2 stukken 

 
1.2.3.3.2.2. Kohieren 
 
 233 Kohieren van de omslag, 1877-1922.  1 omslag 
 
1.2.3.3.2.3. Leggers 
 
 234 Staten samengesteld uit de kadastrale artikelsgewijze legger van 

de gemeenten Rijswijk en Vrijenban, afgegeven door de Bewaarder 
van het kadaster te 's-Gravenhage, dienende tot het opmaken van 
een legger van de samengevoegde Nieuwe Broekpolder en Oude 
Broekpolder, 1877-1878; authentieke uittreksels.  1 omslag 

 
 235-236 "Gaarderboeken". Kadastrale (artikelsgewijze) leggers van 

onroerende eigendommen, met voorin naamsindex en 
perceelsindices (gemeente Rijswijk sectie E, F, gemeente Vrijenban 
sectie A, sedert 1921 gemeente Delft sectie N), z.d. [1880-1923]. 2 
delen, 1880 - 1923.  
N.B. Zie ook inv.nr. 134 

 235 z.d. [1880-1911], 1880 - 1911 
 236 z.d. [1911-1923], 1911 - 1923 
 
1.2.3.3.3. Verplichtingen 
 
1.2.3.3.3.1. Jegens ingelanden 
 
N.B. Zie inv.nr. 373. 
 
1.2.3.3.3.2. Jegens de gemeente 's-Gravenhage 
 
 237 Staten houdende opgave van poldereigendommen (ingevuld door 

de secretaris ingevolge een dorsaal opgenomen circulaire van de 
tiendcommissie in het 5e Tienddistrict), waarover krachtens de 
Tiendwet (ingetrokken bij Koninklijk Beluit van 16 juli 1907 
Staatsblad 222) door de gemeente '''s-Gravenhage geen tienden 
geheven kunnen worden; met brief van het polderbestuur terzake, 
1909, 1907 - 1909.  1 omslag 
N.B. Zie ook inv.nr. 744 

 
1.2.3.3.3.3. Jegens de gemeente Delft 
 
 238 Missive van de gemeente Delft houdende kennisgeving van een 

verschuldigde recognitie wegens het hebben van vier dammen als 
uitweg naar de Brasserskade, 1904.  1 stuk 
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1.2.3.3.4. Onroerende eigendommen 
 
1.2.3.3.4.1. Algemeen 
 
N.B. Zie inv.nr. 621. 
 
1.2.3.3.4.2. Verkoop 
 
 239 Akte van onderhandse verkoop aan W.G. van der Boor van een 

perceel kade langs de voor- waterloop van het stoomgemaal, onder 
vestiging van onderhoudsverplichting van een pad en van een 
erfdienstbaarheid van overpad (beide ten laste van de koper), 
tevens kwitantie van ontvangst van de verkoopsom, 1905; concept. 
 1 stuk 

 
1.2.3.3.4.3. Verhuur en verpachting 
 
 240 Akten van verhuur/verpachting aan ingelanden van percelen 

weg/kade, grasland en viswater, onder vestiging van 
onderhoudsverplichtingen en gebruiksrechten (o.a. 
erfdienstbaarheid van weg, overpad e.d.); met bijbehorende 
bekendmakingen, tevens houdende incidentele aantekeningen 
inzake de huursommen, en met enkele ingekomen en minuten van 
uitgaande brieven, 1878, 1880, 1885, 1890, 1895, 1900, 1905, 
1909, 1914, 1919, 1878 - 1919.  1 omslag 
N.B. De bekendmakingen over 1905, 1909 en 1914 ontbreken 

 
 241 Akte van verklaring door de poldersecretaris van de verpachting 

aan J.Z.J. Creutz Lechleitner en J.H. Lux van de visserij in de 
ringvaart der droogmaking, 1878.  1 stuk 

 
 242 Brief van B. Groen houdende mededeling van ontvangst van gelden 

over verhuurd land en van geconstateerde visstroperij, z.d. [1896]. 
 1 stuk 

 
 243 Akten van verhuur aan A. van der Gaag en C.G. van der Drift van 

een gedeelte van de Communicatieweg en aangrenzend grasland, 
1896, 1905.  2 stukken 

 
1.2.3.3.4.4. Belegging 
 
 244 Akte van overeenkomst met de Nationale Bank te 's-Gravenhage 

tot het in prolongatie (=tegen effecten als onderpand) belenen aan 
de bank van ?, 9000,- , 1913.  1 stuk 

 
 245 Stukken betreffende een procedure tegen de Nationale Bank te 's-

Gravenhage tot vordering van aldaar in prolongatie uitgegeven 
gelden, wegens een onrechtmatige lening bij de bank door wijlen 
polderpenningmeester W.H. Schuurman, 1914-1916.  1 omslag 
N.B. Zie ook inv. nr. 453 

 
1.2.3.3.5. Begroting en rekening 
 
1.2.3.3.5.1. Algemeen 
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 246 Briefwisseling met dijkgraaf en hoogheemraden van Delfland en 
Gedeputeerde Staten betreffende gecontroleerde begrotingen en 
rekeningen, 1877, 1886, 1914, 1916-1922.  1 omslag 

 
1.2.3.3.5.2. Begroting 
 
 247 Begrotingen van ontvangsten en uitgaven, ter goedkeuring mede 

ondertekend door dijkgraaf en secretaris van Delfland, 1877-1922.  1 pak 
 
1.2.3.3.5.3. Rekening 
 
 248 Rekeningen en verantwoordingen door het bestuur aan de 

ingelanden, ter goedkeuring mede ondertekend door dijkgraaf en 
secretaris van Delfland; sedert 1914 met verzamelstaten van 
uitgaven, 1877-1922, 1877 - 1922.  1 pak 

 
 249 Staten van enkele uitgaven voor het hoge en voor het lage gedeelte 

van de polder, tevens houdende een memorie van toelichting, 
1890-1910.  1 omslag 

 
1.2.3.3.5.4. Bijlagen tot de rekening 
 
 250 Briefwisseling met notaris D.J. Klink, zaakgelastigde van de erven 

van wijlen poldervoor- zitter A.J.G. Bekking, betreffende liquidatie 
van vorderingen ten laste en schulden ten behoeve van de erven; 
met debet- en creditstaten en onderhandse akten van liquidatie, 
1877-1879.  1 omslag 

 
 251-254 Bijlagen tot de rekeningen, 1877-1922.  4 pakken 
 251 1877-1890, 1877 - 1890 
 252 1891-1900, 1891 - 1900 
 253 1901-1910, 1901 - 1910 
 254 1911-1922, 1911 - 1922 
 
 255 Kasboek van ontvangsten en uitgaven, 1909-1914.  1 omslag 
 

1.2.4. Uitvoering van de taak 

 

1.2.4.1. Algemeen 

 
 256 Stukken betreffende de vaststelling en goedkeuring van de 

algemene keur of politiever- ordening (op de watergangen, kaden, 
bruggen, duikers etc.), 1877, 1906, 1908-1909, 1919-1920.  1 omslag 

 
 257 Circulaire van enkele polderbesturen houdende verzoek om 

steunbetuiging tegen enkele artikelen van Delflands nieuwe 
reglement, inzake zorg voor waterkering en waterbeheer- sing, 
1904.  1 stuk 

 
 258 Brief van de poldervoorzitter aan de secretaris houdende negatief 

advies inzake een (bijgevoegd) voorstel van het bestuur van de 
polder Laag-Boskoop om bij Gedeputeerde Staten aan te dringen 
op versterking en ophoging van rivierdijken, wegens strijdigheid 
daarvan met de taak van een polderbestuur, 1916.  3 stukken 
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1.2.4.2. Zorg voor waterkeringen 

 
1.2.4.2.1. Toezicht 
 
1.2.4.2.1.1. Vaststelling van bijzondere keuren 
 
 259 Keur van het bestuur op de boezemkaden, 1908, 1918; gedrukte 

afschriften.  1 omslag 
 
1.2.4.2.1.2. Schouwvoering 
 
 260 Processen-verbaal door o.a. de poldermeester en de opzichter van 

het illegaal graven in en beweiden van waterkeringen, 1875, 1895, 
1913.  3 stukken 

 
 261 Briefwisseling met dijkgraaf en hoogheemraden van Delfland en 

ingelanden betreffende de toestand van de door laatstgenoemden 
te onderhouden kaden; met 1 tekening, 1877-1879, 1885, 1889, 
1893-1902, 1912, 1916.  1 omslag 

 
 262 Staat van de door (met name genoemde) hoefslagplichtigen te 

onderhouden kadevakken, 1903.  1 stuk 
 
1.2.4.2.1.3. Verlening van vergunningen 
 
1.2.4.2.1.3.01. Rooien, beplanten, spoelstoep 
 
 263 Vergunningen verleend aan M. Zuidgeest tot het rooien van bomen, 

het plaatsen van een heg, herstel van een schoeiing en de aanleg 
van een spoelstoep, 1889-1890.  1 omslag 

 
1.2.4.2.1.3.02. Bouwen 
 
 264 Vergunning verleend aan G.M. van der Kuijlen tot bouwen in de 

boezemkade en het leggen van een brug over de Molentocht naar 
de boezemkade voor het huis "Melang Bong", met stukken 
betreffende de vergunning en 1 tekening op het verzoekschrift, 
1888.  3 stukken 

 
 265 Vergunningen verleend aan ingelanden/bedrijven tot het hebben 

van bouwwerken in kaden; met stukken betreffende de 
vergunningen en 1 tekening, 1890-1893, 1901, 1904.  1 omslag 

 
 266 Verzoekschrift van W. Steenevelt om vergunning voor de bouw van 

een woonhuis bij de Brasserskade; met 1 tekening, 1921.  2 stukken 
 
1.2.4.2.1.3.03. Schoeien 
 
 267 Vergunning verleend aan de Commissie der bestraten Binnenweg 

tusschen Rijswijk en de Vink tot herstel van een gedeelte van de 
schoeiing langs de Leidse Vliet nabij de Nieuwe Tolbrug; met 
stukken betreffende de vergunning, 1889.  3 stukken 
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 268 Vergunning verleend aan machinefabriek Reineveld tot herstel van 
de schoeiing in de voorboezem van het stoomgemaal; met afschrift 
van het verzoekschrift, 1894.  2 stukken 

 
 269 Brief van machinefabriek Reineveld houdende mededeling, dat van 

dijkgraaf en hoogheemraden van Delfland nog geen vergunning 
werd ontvangen tot herstel van de kade langs het Laantje van 
Bosman, 1911.  1 stuk 

 
1.2.4.2.1.3.04. Brughoofden 
 
N.B. Zie ook inv.nr. 264 
 
 270 Vergunning verleend aan P. Koreneef tot het hebben van twee 

hoofden met een draaibrug over de voorboezem van het gemaal; 
met stukken betreffende de vergunning, 1883.  1 omslag 

 
1.2.4.2.1.3.05. Hekken 
 
 271 Vergunningen verleend aan ingelanden tot het plaatsen van een 

klaphek op de kade langs de voorboezem van het gemaal; met 
stukken betreffende de vergunningen, 1915-1916.  1 omslag 

 
1.2.4.2.1.3.06. Kraanbaan 
 
 272 Vergunning verleend aan machinefabriek Reineveld tot het hebben 

van een hooggelegen kraanbaan over de Haagweg; met stukken 
betreffende de vergunning en 1 tekening, 1916.  1 omslag 

 
1.2.4.2.1.3.07. Lichtmasten en telefoonpalen 
 
 273 Vergunning verleend aan de Nederlandsche Bell. Telephoon Mij. tot 

het plaatsen van tele- foonpalen in de boezemkade tussen de 
Spoorbrug en de Lepelbrug; met afschrift van het verzoekschrift en 
apostille, 1887.  3 stukken 

 
 274 Vergunning verleend aan gemeente Rijswijk tot het plaatsen van 

ijzeren lichtmasten aan de Delftweg tussen de Hoornbrug en 
Reineveld, 1913.  1 stuk 

 
1.2.4.2.1.3.08. Kabels en pijpleidingen 
 
 275 Vergunning verleend aan C. Koppert tot het leggen van een 

waterleiding door de boezemkade langs de voorboezem van het 
gemaal en door de Brasserskade; met stukken betreffende de 
vergunning, 1881.  1 omslag 

 
 276 Vergunningen verleend aan ingelanden tot het hebben van 

leidingen door kaden voor het inlaten van water; met stukken 
betreffende de vergunningen, 1891.  1 omslag 

 
 277 Vergunningen verleend aan W.G. van der Boor en J. van Stralen tot 

het leggen en hebben van waterleidingen van de wegsloot langs de 
Brasserskade naar woningen, 1899.  2 stukken 

 
 .-- Vergunning verleend aan Voorburgse Waterleiding Maatschappij tot 

het leggen en hebben van een waterleiding in de Delftweg vanaf de 
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Hoornbrug tot de brug van Reineveld; met stukken betreffende de 
vergunning, 1910.  1 omslag 

 
 279 Vergunning verleend aan Voorburgse Waterleiding Maatschappij tot 

het hebben van een waterleidingbuis vanaf de Broekmolensloot tot 
café "Nieuwe Reineveld" op de Brasserskade, 1911.  1 stuk 

 
 280 Vergunning verleend aan D.A. Hamburger te Rijswijk tot het leggen 

en hebben van een aan- en een afvoerleiding door de Delftweg; 
met stukken betreffende de vergunning en de intrek- king daarvan, 
1912, 1964.  1 omslag 

 
 281 Vergunningen verleend aan de gemeenten Delft, Rijswijk en de 

Telephoonmaatschappij Voorburg - Rijswijk tot het leggen en 
hebben van elektriciteits- en telefoonkabels in de Haagweg en de 
Delftweg; met stukken betreffende de vergunningen en 3 
tekeningen, 1913-1914, 1922.  1 omslag 

 
 282 Vergunning verleend aan de Ingenieur der Telegrafie tot het leggen 

van kabels in de Delftweg; met afschrift van het verzoekschrift, 
1914.  2 stukken 

 
 283 Vergunning verleend aan de Voorburgse Waterleiding Maatschappij 

tot het leggen van een waterleiding in de Delftweg, met 
doortrekking door de vaart en het Jaagpad; met 1 tekening, 1918.  3 stukken 

 
 284 Vergunning verleend aan de gemeente Rijswijk tot het leggen van 

buizen en kabels ten behoeve van de aansluiting van percelen op 
de riolering en op het electriciteitsnet, 1921.  1 stuk 

 
 285 Vergunning verleend aan de gemeente Delft tot het leggen en 

hebben van een rioolleiding door de kade langs de voorboezem van 
het gemaal van de Oude Broekpolder, in verband met de bouw van 
80 arbeiderswoningen; met 1 tekening, 1921.  3 stukken 

 
 286 Vergunning verleend aan de gemeente Delft tot het leggen van een 

electriciteitskabel in de Brasserskade; met verzoekschrift en 1 
tekening, 1921.  3 stukken 

 
1.2.4.2.1.3.09. Roeren boezemkade in verband met aanleg trambaan 
 
 287 Vergunning verleend aan Haagsche Tramweg Maatschappij tot 

werken in het talud van de sloot bij de Hoornbrug ten behoeve van 
de aanleg van de trambaan; met verzoekschrift, 1887.  2 stukken 

 
 288 Vergunningen verleend aan de Haagsche Tramweg Maatschappij te 

's-Gravenhage tot het doen van grondroeringen in de boezemkade, 
de Delftweg, ten behoeve van de aanleg van een tram- baan en 
een remise; met 6 tekeningen, 1921-1922.  1 omslag 

 
1.2.4.2.1.3.10. Roeren boezemkade in verband met vaartverbetering 
 
 289 Vergunning verleend aan Gedeputeerde Staten tot vaartverbetering 

tussen Rijn en Schie; met verzoekschrift en latere brief terzake, 
1889, 1891.  3 stukken 

 
1.2.4.2.1.3.11. Afgraven nabij kaden 
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 290 Vergunning verleend aan L. Jansen te Vrijenban tot het uitkleiien 

van een stukje land ten behoeve van de verbetering van de 
boezemkade onder Rijswijk, 1878.  1 stuk 

 
1.2.4.2.1.3.12. Opritten 
 
 .-- Vergunning verleend aan J.W. Opstelten tot het zuidwaarts 

verleggen van de toegangsdam naar" 's-Gravenmade " in de kade 
langs de Haagweg; met stukken betreffende de vergunning, 1881.  1 omslag 

 
 .-- Vergunning verleend aan J.M. Pluut tot het hebben van een 

verhoging op de Delftweg om de tramweg te kunnen kruisen; met 
afschrift van het verzoekschrift, 1907.  2 stukken 

 
1.2.4.2.1.3.13. Steigers 
 
 293 Vergunning verleend aan firma J.H. de Swart en Zn. tot het 

vernieuwen van een aanlegstei- gertje in de Delftse Vliet; met 
stukken betreffende de vergunning, 1892.  3 stukken 

 
1.2.4.2.1.4. Bemoeienis met vergunningen verleend door andere overheden 
 
 294 Stukken betreffende vergunningen verleend door dijkgraaf en 

hoogheemraden van Delfland aan een ingeland en de gemeente 
Delft tot het rooien en planten van bomen op boezemkaden, 1881, 
1895.  4 stukken 

 
 295 Besluit van dijkgraaf en hoogheemraden van Delfland tot 

verlenging van de uitvoeringstermijn van een vergunning aan 
J.C.A.M. van der Kun tot het leggen van een dam in de sloot vóór 
Tivoli, 1882; afschrift.  1 stuk 

 
 296 Verklaring van Voorburgse Waterleiding Maatschappij dat zij geen 

leiding in boezemkaden zullen leggen zonder voorafgaande 
vergunning van dijkgraaf en hoogheemraden van Delfland; met 
apostille, 1889; afschrift.  2 stukken 

 
 297 Vergunning verleend door dijkgraaf en hoogheemraden van 

Delfland aan de Voorburgsche waterleiding Maatschappij tot het 
leggen van een zinker onder de Leidse Vliet en een buis in de kade 
van de polder, 1902; afschrift.  1 stuk 

 
 298 Vergunningen verleend door Gedeputeerde Staten en dijkgraaf en 

hoogheemraden van Delfland aan derden tot het hebben van 
leidingen voor het inlaten van water door boezemwaterkerende 
polderkaden; met latere wijziging, 1905, 1934; afschriften.  1 omslag 

 
 299 Vergunning, verleend door dijkgraaf en hoogheemraden van 

Delfland aan M.A. van der Wielen tot het leggen van een gasbuis in 
de boezemkade en het hebben van een zinker in de Leidse Vliet ten 
behoeve van de gasverlichting van de gemeente Rijswijk, 1905; 
afschrift.  1 stuk 

 
 300 Stukken betreffende de afwijzing door dijkgraaf en hoogheemraden 

van Delfland van vergun- ningaanvragen van particulieren tot het 
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hebben van rioollozingen, voorzover het betrokken gebied van 
gemeentewege is of wordt gerioleerd; met 1 tekening, 1910, 1913.  1 omslag 

 
 301 Briefwisseling met dijkgraaf en hoogheemraden van Delfland 

betreffende te stellen voorwaarden bij de door hen te verlenen 
vergunningen tot varen met motorboten in Delflands boezemwater, 
1913.  2 stukken 

 
1.2.4.2.2. Beheer en onderhoud van boezemkaden en polderkaden 
 
1.2.4.2.2.1. Algemeen 
 
 302 Brieven gewisseld met de technisch adviseur inzake onderhoud van 

kaden, 1878, 1903.  3 stukken 
 
 303 Staten opgemaakt door dijkgraaf en hoogheemraden van Delfland, 

houdende opgave van de afmetingen van de boezemwaterkerende 
polderkaden, 1880, 1910, z.d. [ca. 1920].  3 stukken 

 
1.2.4.2.2.2. Postenkade 
 
 304 Stukken betreffende de opmeting van de Postenkade, 1920-1921.  1 omslag 
 

1.2.4.3. Zorg voor water en watergangen 

 
1.2.4.3.1. Toezicht 
 
1.2.4.3.1.1. Schouwvoering 
 
 305 Brieven aan de gemeente Delft en aan een ingeland betreffende 

aanschrijvingen tot onderhoud van watergangen, 1882, 1887.  2 stukken 
 
 306 Proces-verbaal van de molenmeester van een inspectie van een 

duiker c.q. van aanzegging aan de bewoner van huize Reineveld tot 
sluiting daarvan wegens wateroverlast, 1886; concept.  1 stuk 

 
 307 Briefwisseling met ingelanden en instellingen inzake het treffen van 

voorzieningen tot verkrijging van een goede waterstand, 1887-
1888, 1891, 1894-1895, 1898, 1911.  1 omslag 

 
 308 Bevelschrift voor L.G. Besseling tot het plaatsen van een stuw in 

een sloot langs de straatweg Hoornbrug - Delft, tot verkrijging van 
een betere waterstand aldaar, 1899.  1 stuk 

 
 309 Brief van (molenaar) W. Kans houdende een klacht inzake het 

openzetten van een duiker, z.d. [1912].  1 stuk 
 
1.2.4.3.1.2. Verlening van vergunningen 
 
1.2.4.3.1.2.1. Bouwen bij watergang 
 
 310 Vergunning verleend aan P. Koreneef tot het bouwen van een 

woonhuis ten noorden van de uitwateringssloot van het 
poldergemaal; met stukken betreffende de vergunning, 1882.  3 stukken 
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1.2.4.3.1.2.2. Brongasinstallaties 
 
 311 Vergunningen, verleend aan ingelanden tot het hebben van 

brongasinstallaties, 1918.  4 stukken 
 
1.2.4.3.1.2.3. Bouwen binnen de verboden kring van de molen 
 
 312 Vergunning verleend aan W. Kans tot het hebben van een hooiberg 

binnen de verboden kring van de molen; met stukken betreffende 
de vergunning, 1881.  1 omslag 

 
1.2.4.3.1.2.4. Bruggen, dammen en duikers 
 
 313 Vergunningen verleend aan ingelanden tot het leggen van dammen 

en duikers in bermsloten; met stukken betreffende de 
vergunningen en 2 tekeningen, 1877-1921.  1 omslag 

 
 314 Vergunningen verleend aan ingelanden tot het hebben van 

inlaatduikers; met stukken betreffende de vergunningen, 1881, 
1884, 1889, 1905, 1910, 1914, 1916.  1 omslag 
N.B. Zie ook inv.nr. 276 

 
 315 Vergunningen verleend aan ingelanden tot het leggen en hebben 

van bruggen over watergangen; met stukken betreffende de 
vergunningen, 1882-1883, 1891, 1910-1911, 1921-1922.  1 omslag 

 
 316 Vergunning verleend aan J. Steeneveld tot het slaan van een brug 

over het benedenkanaal en het leggen van een dam in de wegsloot 
langs de Brasserskade, 1911.  1 stuk 

 
 317 Verzoekschrift van N.V. Sportpark Holland tot het wijzigen van de 

loop van sloten en het leggen van bruggen en een dam met duikers 
ten behoeve van de aanleg van een wielerbaan met tribunes; met 
stukken betreffende vergunningverlening terzake en 1 tekening, 
1921.  1 omslag 
N.B. Blijkens de notulen is vergunning verleend; zie inv.nr. 214 d.d. 14 mei 1921 

 
1.2.4.3.1.2.5. Dempen, graven en rioleren 
 
N.B. Zie ook inv.nr. 323. 
 
 318 Vergunningen verleend aan ingelanden tot het dempen en rioleren 

van bermsloten; met stukken betreffende de vergunningen, 1877, 
1881-1882, 1890-1892, 1896, 1898.  1 omslag 

 
 319 Vergunningen verleend aan ingelanden tot het graven, dempen en 

rioleren van watergangen; met stukken betreffende de 
vergunningen en 13 tekeningen, waarvan 2 dorsaal op verzoek- 
schrift, 1882-1922.  1 omslag 

 
1.2.4.3.1.2.6. Lozen van hemel en afvalwater 
 
 320 Vergunning verleend aan G. de Kuijter tot de lozing van hemel- en 

gootsteenwater op polderwater; met verzoekschrift, 1884.  2 stukken 
 
 321 Vergunningen verleend aan ingelanden tot lozing van hemel- en 

afvalwater op polderwater- gangen; met 1 tekening, 1898, 1921.  1 omslag 
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 322 Vergunning verleend aan A. en A.J. van Kampen tot het afgraven 

van een perceel land en het rechtstreeks afwateren op de 
machinesloot van het lage gedeelte van de polder, 1915.  3 stukken 

 
1.2.4.3.1.2.7. Schutten; stuwen 
 
 323 Vergunning verleend aan machinefabriek Reineveld tot het dempen 

van een gedeelte van de sloot langs de Haagweg en tot het 
plaatsen van een schut in het midden van de sloot langs de 
Brasserskade; met verzoekschrift en 1 tekening, 1911-1912.  3 stukken 

 
1.2.4.3.1.3. Bemoeienis met vergunningen verleend door andere overheden 
 
 324 Vergunning verleend door dijkgraaf en hoogheemraden van 

Delfland aan M.L. Haselhoff Lich tot het leggen en hebben van een 
in- en uitlaatbuis door de Delftweg, 1891.  1 stuk 

 
1.2.4.3.2. Beheer en onderhoud van watergangen 
 
 325 Akten van aanbesteding van het uitbaggeren van de voorboezem, 

vanaf de Delftse Vliet tot aan het stoomgemaal, 1882, 1909.  2 stukken 
 
 326 Akte van aanbesteding van het uitbaggeren van de machine- of 

molentocht, tussen het stoomgemaal en de Postenkade, 1882.  1 stuk 
 
 327 Brief aan W. Kam betreffende beëindiging van een overeenkomst 

met hem tot verbreding van de ringvaart wegens wanprestatie, 
1894.  1 stuk 

 
 328 Brief gewisseld met dijkgraaf en hoogheemraden van Delfland en 

met A.C. Overvoorde c.s., betreffende aanbesteding van het 
uitbaggeren van de voorboezem, 1909.  3 stukken 

 
 329 Aantekeningen betreffende aanbesteding van het uitbaggeren van 

de ringvaart, tussen het stoomgemaal en de Postenkade, 1912.  3 stukken 
 
 330 Akte van aanbesteding van het verbreden en uitbaggeren van een 

scheidingssloot, gelegen tussen de ringvaartkade en de 
Combinatieweg, en het maken van een stuwdam daarin; met 
bijbehorende stukken, 1913.  1 omslag 

 
 331 Briefwisseling met de Nederlandsche Roomsch-Katholieke 

Bouwvakarbeidersbond "St.Jozef" over uitkering aan de zieke 
arbeider J. Bentvelsen die bij baggerprojecten werkzaam was, 
1921.  2 stukken 

 
1.2.4.3.3. Regeling van de waterstand 
 
1.2.4.3.3.1. Algemeen 
 
 332 Brief van (technisch adviseur) P.A. Korevaar betreffende kosten van 

werken tot verkrijging van een goede waterstand, 1881.  1 stuk 
 
 333 Vergunning verleend door dijkgraaf en hoogheemraden van 

Delfland tot het uitslaan van water op Delflands boezem boven het 
maalpeil, 1883.  1 stuk 
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 334 Missiven aan dijkgraaf en hoogheemraden van Delfland houdende 

mededeling van verbetering/verandering van uitwateringswerken, 
1889, 1915-1917, 1920.  5 stukken 

 
 335 Afwijzende beschikking van Gedeputeerde Staten op een klacht van 

ingelanden uit de droog- makerij over onvoldoende bemaling 
daarvan door het polderbestuur, zodat de droogmakerij- dijk te 
zeer belast raakt en de omslag verhoogd wordt; met bijbehorende 
stukken, 1903, 1906.  1 omslag 

 
 336 Circulaires van dijkgraaf en hoogheemraden van Delfland houdende 

instelling of opheffing van tijdelijke verboden tot uitmaling op 
Delflands boezem, 1903, 1918.  4 stukken 

 
 337 Staten houdende kostenvergelijking van enkele plannen voor 

verbetering van de waterbeheer- sing, 1912, z.d. [1912].  2 stukken 
 
 338 Vergunning verleend door J. van Stralen tot het maken van een 

duiker in zijn percelen voor de toevoer van water uit de ringvaart 
naar de droogmakerij, het verbreden van een sloot, het plaatsen 
van een waterkerende stuwdam daarin en het leggen van een brug, 
onder verplichting van het onderhoudswerk daarvan ten laste van 
de polder, een en ander tot behoud van een goede waterstand; met 
stukken betreffende de uitvoering van de werken en 1 tekening, 
1912-1914.  1 omslag 

 
 339 Circulaire van dijkgraaf en hoogheemraden van Delfland houdende 

mededeling van buiten- drijfstelling van de Kooltuinmolen in de 
Noordpolder van Delfgauw als seinmolen en van inwerkingstelling 
van een afzonderlijke seininrichting in die polder, 1922.  1 stuk 

 
1.2.4.3.3.2. Molen c.a 
 
N.B. Zie ook inv.nrs. 371, 376. 
 
 340 Briefwisseling met de technische adviseur, molenmakers en 

aannemers betreffende vervanging of reparatie van molenroeden, 
1877, 1881, 1891, 1893, 1898, 1901, 1905.  1 omslag 
N.B. Zie ook inv.nr. 354 

 
 341 Begrotingen van werkzaamheden aan de molen, stoomgemaal en 

elektrisch gemaal en bijgelegen objecten, 1877, 1898-1922.  1 omslag 
 
 342 Briefwisseling met de Brand Waarborg Maatschappij betreffende het 

verzekerde bedrag van de molen en van het stoomgemaal, 1877.  2 stukken 
 
 343 Maalstaten van de molen, 1878.  1 omslag 
 
 344 Briefwisseling met een aannemer en een technisch adviseur 

betreffende de levering van een ijzeren wateras, 1878.  4 stukken 
 
 345 Stukken betreffende de vernieuwing van de achterwaterloop van de 

molen, 1879-1880.  1 omslag 
 
 346 Brieven van technisch adviseur J. van Dorp betreffende reparaties 

aan de molen en aan een brug, 1880.  2 stukken 
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 347 Brief aan de polderopzichter (?) betreffende inslag van (bol)bliksem 

in de molen; met kwi- tantie van werklieden van een gratificatie 
wegens verdiensten bij het blussen, 1882.  2 stukken 

 
 348 Bestekken en voorwaarden van schilderwerk aan de molen en aan 

het stoomgemaal c.a.; met inschrijvingsbrief van de aannemer, z.d. 
[1882], 1911.  3 stukken 

 
 349 Briefwisseling met technische adviseur J. van Dorp en molenmaker 

A. Korevaar betreffende de vervanging van molenkammen, 1883, 
1885-1886.  1 omslag 

 
 350 Aantekeningen en brief aan aannemers betreffende te verrichten 

onderhoudswerk aan de molen c.a.; met inschrijvingsbrief van de 
aannemer, 1887, 1895.  4 stukken 

 
 351 Bestek en voorwaarden van te verrichten klein onderhoudswerk aan 

molen c.a., stoomgemaal c.a. en bruggen; met inschrijvingsbrief 
van de aannemer en met antwoordbrief van het bestuur, 1890.  3 stukken 

 
 352 Brief aan houthandelaar C. Hoogendijk houdende verzoek om 

levering van een eiken staart- balk, 1897.  1 stuk 
 
 353 Briefwisseling met de Brand Waarborg Maatschappij betreffende 

ontvangst van gelden tot reparatie van de molen en van de 
schoorsteen van het stoomgemaal, 1898.  3 stukken 

 
 354 Stukken betreffende het sluiten van leningen ten behoeve van de 

aanschaf van nieuwe molen- roeden, reparaties aan een brug [en 
vernieuwing van de ketel in het stoomgemaal], 1902, 1904-1905.  4 stukken 
N.B. Zie ook inv.nrs. 384, 340 [en 208 d.d. 24-11-1902 en 28-10-1905] 

 
 355 Brieven van molenmaker H. van Duyn betreffende geconstateerde 

gebreken aan het rieten molendak, 1905.  2 stukken 
 
 356 Brieven van K. Buurman houdende beklag over uitvoering van 

werkzaamheden aan de molen en aan een brug, 1909-1910, 1913.  1 omslag 
 
 357 Stukken betreffende het sluiten van een lening ten behoeve van het 

weer in gebruik stellen van de molen, wegens hoge energiekosten 
van het elektrisch gemaal, 1918-1920.  1 omslag 

 
1.2.4.3.3.3. Gemalen 
 
1.2.4.3.3.3.1. Stoomgemaal c.a 
 
N.B. Zie ook inv.nrs. 341-342, 351, 353-354. 
 
 358 Begrotingen van reparaties en vernieuwingen van het stoomgemaal 

c.a.; met enkele geleidebrieven van een werktuigkundig ingenieur, 
1877-1905.  1 omslag 

 
 359 Maalstaten van het stoomgemaal, 1877-1907.  1 omslag 
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 360 Briefwisseling met de technisch adviseur, dijkgraaf en 
hoogheemraden van Delfland, de fabrikant en anderen, betreffende 
uitvoering van klein onderhoud aan het gemaal c.a., 1881-1903.  1 omslag 

 
 361 Stukken betreffende het verwijderen van de draaibrug over de 

voorboezem van het gemaal en de vervanging door een loopplank; 
met 2 tekeningen, 1882, 1885.  1 omslag 

 
 362 Stukken betreffende de installering van een nieuwe stoomketel met 

bijkomende werken, ter verbetering van de bemalingscapaciteit, 
1888.  1 omslag 

 
 363 Besluit van de vergadering van stemgerechtigde ingelanden tot het 

aangaan van een lening, ter financiering van reparaties aan en 
koop van steenkolen voor het gemaal; met brief aan dijkgraaf en 
hoogheemraden van Delfland terzake, 1904.  2 stukken 

 
 364 Stukken betreffende vervanging van de stoomketel; met 2 

tekeningen, 1905.  1 omslag 
N.B. Eén tekening afzonderlijk geborgen 

 
 365 Brief aan W. G. van der Boor houdende opgave van de 

brandstofkosten (steenkool) van het gemaal over de periode 1893-
1910; 1910, 1893 - 1910.  1 stuk 

 
 366 Akte van overeenkomst met aannemer A. Bakker & Zn. betreffende 

de sloop en verwijdering van de stoommachine uit het 
gemaalgebouw; met vergunning aan de aannemer tot voortzet- 
ting (na oponthoud) van genoemd werk, 1913-1914.  2 stukken 

 
 367 Briefwisseling met de Directie van het Stoomwezen betreffende 

beëindiging van de stoombemaling, 1914.  2 stukken 
 
1.2.4.3.3.3.2. Elektrisch gemaal c.a 
 
N.B. Zie ook inv.nrs. 338, 341, 357. 
 
 368 Stukken betreffende overeenkomsten met de gemeente Delft 

inzake de aansluiting van het gemaal op het elektriciteitsnet en 
inzake gebruik en betaling van de energie, 1911-1920.  1 omslag 

 
 369 Briefwisseling met het Bureau voor Technische Adviezen (ir. E. 

Flesseman) betreffende technische en financiële aspecten van de 
geëlektrificeerde bemaling; gedeeltelijk afschriften, 1912-1916.  1 omslag 

 
 370 Stukken betreffende het sluiten van een lening met de 

Maatschappij tot Exploitatie der Suiker- onderneming Kremboong 
Toelangan, ten behoeve van de stichting van het elektrisch gemaal, 
1913, 1924.  1 omslag 

 
 371 Vergunningen verleend door dijkgraaf en hoogheemraden van 

Delfland en Gedeputeerde Staten tot het stichten van een 
elektrische bemaling en tot buitengebruikstelling van de molen; 
met stukken betreffende de vergunningen en 5 tekeningen, 1913-
1914.  1 omslag 
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 372 Stukken betreffende de aanbesteding van de installering en 
betreffende de inwerkingstelling van het elektrisch gemaal; met 1 
tekening, 1913-1915.  1 omslag 

 
 373 Vergunning van W.G. van der Boor tot het leggen van een kabel 

door zijn percelen naar het gemaal, tot aansluiting daarvan op het 
elektriciteitsnet; met brieven van van der Boor betref- fende een 
door de polder verschuldigde recognitie terzake, 1913.  3 stukken 

 
 374 Brief van mr. M. Slingenberg betreffende het eventuele gebruik van 

de gemaaltransformator door de gemeente Delft als energiebron 
voor enkele (klein)verbruikers in de gemeente Rijs- wijk; met 1 
tekening, 1913.  2 stukken 
N.B. Doorgegaan ? 

 
 375 Polis van verzekering tegen de financiële gevolgen van brand van 

het gemaalgebouw met installatie, 1914.  1 stuk 
 
 376 Polis van verzekering tegen de financiële gevolgen van brand van 

de molenaarswoning/ma- chinistenwoning aan de Vlietweg; met 
latere aantekeningen inzake wijziging van het verze- kerd bedrag, 
de kadastrale nummering, de bestemming van de nabijgelegen 
molen en van de polis op naam van de Hoge Broekpolder, 1915, 
1919, 1923.  1 stuk 

 
 377 Brieven aan het Gemeente Electriciteits Bedrijf en het Electro 

Technisch Bureau te Delft be- treffende aansluiting van de 
machinistenwoning op het elektriciteitsnet; met brief van de 
gemeente Delft, 1917- 1918.  3 stukken 

 
1.2.4.3.3.4. Dammen, duikers en stuwen 
 
N.B. Zie ook inv. nr. 338. 
 
 378 Bestek en voorwaarden van het leggen van een keerdam tussen het 

hoge en lage gedeelte van de polder, z.d. [1880]; concept.  1 stuk 
 
 379 Tekening van een stuwdam, schaal 1:20; z.d. [1900]; concept, 

1900.  1 stuk 
N.B. Bijbehorende stukken ontbreken 

 
1.2.4.3.4. Bemaling van de Tedingerbroekpolder 
 
 380 Stukken betreffende een overeenkomst met het bestuur van de 

Tedingerbroekpolder tot bemaling van dat gebied wegens defekt 
van het stoomgemaal nr. 1, 1878.  1 omslag 
N.B. Zie ook archief Tedingerbroekpolder, oud inv.nr. 1285 

 

1.2.4.4. Zorg voor wegen en bruggen 

 
1.2.4.4.1. Beheer en onderhoud 
 
1.2.4.4.1.1. Wegen 
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 381 Afwijzende beschikking op een verzoekschrift van de gemeente 
Delft om een bijdrage in het onderhoud van de Brasserskade 
(Henricuskade) als weg; met verzoekschrift, 1877.  2 stukken 

 
 382 Stukken betreffende een verzoek door ingeland mr. C.H.Th.A. Hooft 

Graafland om de Postenkade te verwijderen van de legger der 
wegen en voetpaden van de gemeente Rijswijk, 1881, 1885.  1 omslag 

 
1.2.4.4.1.2. Bruggen 
 
N.B. Zie ook inv.nrs. 338, 346,351, 354, 356. 
 
 383 Aanschrijving door het commissariaat van de straatweg Rijswijk - 

de Vink (bij Leiden) om de brug over de uitwateringssloot van de 
polder, gelegen tussen de Nieuwe Tolbrug en de Hoornbrug, te 
vernieuwen, 1887.  1 stuk 

 
 384 Besluit van de vergadering van stemgerechtigde ingelanden tot het 

aangaan van een lening, ter financiering van de vernieuwing van 
een brug en van de aanschaf van een ijzeren molenroede; met 
bestek en voorwaarden van de afbraak van de oude en de bouw 
van de nieuwe brug, 1902.  3 stukken 

 
 385 Vergunning van Gedeputeerde Staten tot het afsluiten van de 

Vlietweg (provinciale weg) tussen de Hoornbrug en de Oude 
Tolbrug, wegens vernieuwing van de brug over de Voormolensloot; 
met bekendmaking van het polderbestuur betreffende tijdelijke 
geslotenverklaring van de brug, 1913, z.d. [1913].  2 stukken 

 

1.2.5. Bijlage 

 
 386 Inventaris van het archief van de Broekpolder over de periode 

(1875) 1877-1922; 1979, 1875 - 1979.  1 omslag 
 


