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1. STUKKEN VAN ALGEMENE AARD 
 

1.1. Notulen 

 
 465-466 Notulen van vergaderingen van het bestuur, 1958-1976.  2 omslagen 
 465 1958-1968;, 1958 - 1968 
 466 1969-1976, 1969 - 1976 
 
 467 Notulen van vergaderingen van stemgerechtigde ingelanden, 1958-

1976.  1 omslag 
 

1.2. Agenda's 

 
 468 Agenda's voor vergaderingen van stemgerechtigde ingelanden, met 

convocaten, 1952, 1959-1967.  1 omslag 
 

2. STUKKEN BETREFFENDE BIJZONDERE 
ONDERWERPEN 
 

2.1. Bestuursinrichting 

 
 469 Stukken betreffende een ontwerp-brief aan Gedeputeerde Staten, 

waarin meningsverschillen binnen het bestuur ten aanzien van de 
inrichting van de begroting in het ontwerp-Bijzonder Reglement 
voorgelegd worden, 1952.  1 omslag 

 
 470 Bijzonder Reglement, afschriften (gedrukt), 1952.  1 omslag 

N.B. Buitengewoon Provinciaal Blad nr. 1367/2117 en 1375/2125 
 
  470a. "Schetstekening", grenskaart behorende bij het bijzonder 

reglement, 1952.  1 stuk 
N.B. Schaal 1:5.000; 84 x 119 cm 

 
 471 Verzoekschrift van grondeigenaren van het gebied tussen de 

Krimsloot en de Haakweg om medewerking aan de verbetering van 
de watervoorziening van het gebied (gelegen buiten de polder); 
met afschriften van verzoekschriften daartoe aan het 
hoogheemraadschap en Gedeputeerde Staten, 1959-1960.  1 omslag 

 
 472 Brieven gewisseld met Gedeputeerde Staten betreffende de 

herziening van het Bijzonder Reglement naar aanleiding van de 
toevoeging van het Buiten-Nieuwland aan de polder, 1964-1965.  1 omslag 
N.B. Zie ook inv.nr. 645 

 
 473 Brief van de gaarderboekambtenaar van het Hoogheemraadschap 

van Delfland houdende opgave van de vergroting van de 
oppervlakte van de polder bij de herziening van het Bijzonder 
Reglement, 1965.  1 stuk 
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 474 Bijzonder Reglement, 1965, afschriften (gedrukt), 1965.  1 katern 

N.B. Buitengewoon Povinciaal Blad nr. 2102/2852 
 
   

N.B. Zie voor reglementering 1951/1952, inv. nr. 185 
 
  474 a. "Schetstekening", kaart van het Nieuwland, het Noordland 

en het Buiten-Nieuwland, het Noordland en het Buiten-Nieuwland, 
behorende bij het bijzonder reglement van de polder Nieuwland en 
Noordland, 1965.  1 stuk 
N.B. Schaal 1: 10.000; 84 x 59 cm.; gedetailleerd 

 
  Bijzonder Reglement, 1952, afschriften (gedrukt), 1952.  1 omslag 

N.B. Buitengewoon Provinciaal Blad nr. 1367/2117 en 1375/2125 
 

2.2. Bestuur 

 

2.2.1. Algemeen 

 
 475 Brieven gewisseld met Gedeputeerde Staten inzake de vaststelling 

van het maximum-bedrag uit te geven voor de vergaderingen van 
het bestuur en van stemgerechtigde ingelanden, 1955-1965, 1963.  1 omslag 

 

2.2.2. Dijkgraaf en heemraden 

 
 476 Processen-verbaal van gehouden stemmingen en andere stukken 

betreffende de verkiezing, herverkiezing en toelating van 
bestuursleden, 1952-1967.  1 omslag 

 
 477 Brieven gewisseld met Gedeputeerde Staten inzake de vaststelling 

van de jaarwedden van de bestuursleden, 1953-1975.  1 omslag 
 

2.2.3. Stemgerechtigde ingelanden 

 
  vanaf 1952.  

N.B. Zie voor "verkiezingslijsten" 1952-1955, 1962 en 1965-1971, inv. nr. 492 
 
 478 Presentielijsten van vergaderingen van stemgerechtigde 

ingelanden, 1958-1960, 1962-1967, 1971-1972, 1974.  1 omslag 
 

2.3. Hulpmiddelen bij de uitvoering van de taak 

 

2.3.1. Personeel 

 

2.3.1.1. Secretaris-penningmeester 
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 479 Polissen van een borgverzekering tegen schade voortvloeiende uit 
handelingen of nalatigheden van de penningmeester, met besluiten 
van de vergadering van stemgerechtigde ingelanden tot vastelling 
van de verzekeringssom, 1953,1961,1966-1967.  1 omslag 

 
 480 Staten houdende opgave van de pensioengrondslagen van de 

secretaris, de penningmeester en de watermolenaar, 1954-(1978).  1 omslag 
 
 481 Besluiten tot vaststelling van de pensioengrondslag,1953-1954, en 

besluit tot verlening van eervol ontslag aan W. Hemstede als 
secretaris van de polder, 1958.  1 omslag 

 
 482 In- en uittreeberichten ingevolge de Algemeen Burgerlijke 

Pensioenwet betreffende A. Th. van Beek als secretaris-
penningmeester, 1977.  1 omslag 

 

2.3.1.2. Molenaar 

 
  Staten houdende opgave van de pensieongrondslag van de 

watermolenaar, 1954-(1978).  
N.B. Zie inv.nr. 480 

 
 483 Stukken betreffende de vaststelling van de pensioengrondslag van 

A. van der Knijff als watermolenaar, 1952-1966.  1 omslag 
 
 484 Brief aan H. van der Wijden jr. houdende kennisgeving van diens 

benoeming tot bediener van 2 windmolens en 2 electrische 
gemaaltjes, minuut, 1963.  1 stuk 

 
 485 "Uittreebericht" ingevolge de Algemeen Burgerlijk Pensioenwet van 

de watermolenaar A.C. van der Knijff, 1977.  1 stuk 
 

2.3.2. Molenaarswoning 

 
 486 Stukken betreffende de afsluiting van leningen bij de Nederlandse 

Waterschapsbank ter financiering van de bouw van een nieuwe 
molenaarswoning, 1971-1973.  1 omslag 

 

2.3.3. Financien 

 

2.3.3.1. Algemeen 

 
 487 Staten houdende opgaven omtrent de waterschapsfinanciën ten 

behoeve van het Centraal Bureau voor Statistiek, minuten, 1952-
1954, 1956.  2 stukken 

 

2.3.3.2. Omslag 
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 488-491 "Gaarderboek", artikelsgewijze kadastrale legger van 
omslagplichtige percelen, op kaart, met alfabetische naamindex en 
percelenindices, ca. 1953-1976.  1 deel, 3 dozen en 1 omslag 

 488 Legger, gem. 's-Gravenzande, art. nrs. 48-6849; 
 489 Legger, gem. Hoek van Holland, art. nrs. 1-2056; 
 490 Alfabetische naamindex (N.B. Rechtspersonen afzonderlijk); 
 
  490a. Perceelsindex gem. 's-Gravenzande (sectie M en N) en Hoek 

van Holland (sectie A), ca. 1955-1965;, 1955 - 1965. 1 deel 
 491 Perceelsindices, gem. 's-Gravenzande (secties M, N en P) en Hoek 

van Holland (secties A en B);omslag 
 
 
  491a. Kadastraal plan der gemeente 's-Gravenzande, sectie N, 

eerste blad, en Rotterdam (Hoek van Holland), sectie A eerste blad, 
(het Nieuwland), z.d. (tweede helft 20e eeuw) 1 stuk 
N.B. Schaal 1 : 2.000; 77 x 101 cm. Zie ook inv. nr. 28a 

 
  491b. Kadastraal plan der gemeente 's-Gravenzande, sectie N, 

tweede blad, en Rotterdam (Hoek van Holland), sectie A, tweede 
blad, (het Nieuwland), z.d. (tweede helft 20e eeuw) 1 stuk 
N.B. Schaal 1 : 2.000; 77 x 100 cm. Zie ook inv.nr. 28b 

 
  491c. Kadastraal plan der gemeente 's-Gravenzande, sectie N, 

derde blad (het Nieuwland), z.d. (2e helft 20e eeuw) 1 stuk 
N.B. Schaal 1 : 2.000; 77 x 100 cm 

 
  491d. Kadastraal plan der gemeente 's-Gravenzande, sectie M, 

eerste blad (het Noordland), z.d. (2e helft 20e eeuw) 1 stuk 
N.B. Schaal 1 : 2.000; 77x99 cm 

 
  491e. Kadastraal plan der gemeente 's-Gravenzande, sectie M, 

tweede blad (het Noordland), z.d. (2e helft 20e eeuw) 1 stuk 
N.B. Schaal 1 : 2.000; 77 x 102 cm 

 
 492 Kohieren, tevens kiezerslijsten, van de omslag van de diverse 

begeren, met aantekeningen omtrent de ontvangst en lijsten van te 
innen vergunninggelden en andere rechten, 1952-1955, 1962, 
1965-1975.  1 omslag 
N.B. Kohieren van 1953 en 1954 zijn niet ondertekend; 1955 slechts door de 
secretaris 

 
 493 Brief van mr. W.C. van den Brink aan het ministerie van 

Volkshuisvesting en Bouwnijverheid houdende inlichtingen omtrent 
de juidische status van vicariegoederen in het Noordland in verband 
met de bouw van een woning op een dergelijk perceel door C. van 
den Bos te 's-Gravenzande, met verslag van een onderzoek naar de 
juridische toestand van deze goederen en een afschrift van de 
stichtings-akte, 1960.  1 omslag 
N.B. Betreft eigendomsrecht en vertegenwoordigingsbevoegdheid 

 
 494 Brief van R.A. Rijckevorsel houdende verzoek om opgave van de in 

de polder liggende eigendommen van de erven van Jhr. F.J.J.M. 
van Rijckevorsel, 1965.  1 stuk 

 
 495 Lijst houdende opgave van eigenaren van land met kassen 

(warenhuizen), met aantekening van de oppervlakte aan 
glasopstand, vermoedelijk opgemaakt ten behoeve van het 
ontziltingsbeheer, z.d., (ca. 1965).  1 stuk 
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 496 Brief aan notaris C.A.F. Loth, houdende opgave van de financiële 

verplichtingen van de weduwe J. de Munnik jegens de polder, 
minuut, 1966.  1 stuk 
N.B. Zie ook inv.nr. 710 

 

2.3.3.3. Eigendommen 

 
   

N.B. Zie ook inv.nr. 544. 
Zie voor de jaarlijkse ontvangst van erfpacht, recognities, etc., 1952-1955, inv.nr. 
492 

 
2.3.3.3.1. Aankoop; instandhouding 
 
 497 Brieven gewisseld met het Hoogheemraadschap van Delfland inzake 

door laatstgenoemde vanaf Vluchtenburg tot aan de Slag geslagen 
paaltjes in poldereigendom (ten behoeve van de eventuele aanleg 
van een weg op de binnenberm), 1952.  2 stukken 

 
 498 Polis van een verzekering tegen brand- en vliegtuigschade voor 

diverse opstallen aan de Kaapweg 105 te Hoek van Holland, 1959.  1 stuk 
 
 499 Brief aan J. Noordam, pachter van het woonhuis met schuur 

gelegen aan de Kaapweg te Hoek van Holland, inzake verhoging 
van de premie voor de brandverzekering, minuut, 1961.  1 stuk 

 
 500 Brief aan de landmeetkundige dienst van het kadaster, houdende 

verzoek om opmeting van de aangekochte percelen kad. gem. Hoek 
van Holland A nrs. 216 ged. en 217 ged. (gelegen bij de molen), 
minuut, 1964.  1 stuk 

 
2.3.3.3.2. Verkoop 
 
 505 Brief van de hoofdwaterbouwkundige van Delfland betreffende de 

handhaving van uitwegen van de aan de Nieuwlandse dijk gelegen 
percelen, in verband met de verkoop van percelen aan het 
hoogheemraadschap, 1966.  1 stuk 

 
 506 Stukken betreffende de verkoop aan de provincie Zuid-Holland van 

enige percelen dijk en water ter verbetering van de Noordlandse 
weg (als onderdeel van de provinciale weg Rijswijk-Hoek van 
Holland), 1968.  1 omslag 

 
 501 Situatietekening van de benodigde gronden voor de versterking 

door het Hoogheemraadschap van Delfland van de hoogwaterkering 
langs de Noordzee, met aanduiding van de eigenaren, z.d., (ca. 
1957).  1 omslag 

 
 502 Notariële akte van verkoop aan de provincie Zuid-Holland van 

percelen watering, kad. gem. 's-Gravenzande sectie N nrs. 698 
(ged.), 699 en 700 (ged.) en gem. Hoek van Holland sectie A nrs. 
750 (ged.), 751 en 752 (ged.), ten behoeve van de verbetering van 
het weggedeelte Noordlandse weg (onderdeel van de provinciale 
weg nr. 11 van Rijswijk naar Hoek van Holland), concept (1962), 
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met brieven gewisseld met Provinciale Waterstaat en tekening (in 
duplo), 1960-1962.  1 omslag 

 
 503 Situatietekening van de voorlopige verzwaring van de 

zeewaterkering tussen Ter Heijde en Hoek van Holland (ged. 
Noordlandse dijk) door het Hoogheemraadschap van Delfland, 
1962.  1 omslag 

 
 504 Notariële akte van verkoop aan het Hoogheemraadschap van 

Delfland van percelen grond, kad. gem. 's-gravenzande sectie M 
nrs. 948, 950 en 956, sectie N nrs. 645 en 686, en Hoek van 
Holland sectie A nrs. 4 en 1062, in verband met de verbetering van 
de hoogwaterkering langs de Noordzee, met briefwisseling met 
notaris C.A.F. Loth (met 7 tekeningen) en taxateur P.S.D. 
Overwater, 1964-1966.  1 omslag 
N.B. Zie ook inv.nr. 519 

 
2.3.3.3.3. Uitgifte in erfpacht 
 
 507 Brieven gewisseld met Gedeputeerde Staten inzake de verlenging 

van een erfpachtsuitgifte met 30 jaar (eindigend 31 december 
1986), 1957, 1960.  2 stukken 
N.B. Zie ook inv.nr. 250 

 
2.3.3.3.4. Verhuur en verpachting 
 
 508 Brief van de technische hoofdambtenaar van Delfland, houdende 

verzoek de beweiding vanaf strandhoofd D naar Hoek van Holland 
te verbieden, in verband met de beschadiging van het binnentalud, 
1954.  1 stuk 

 
 509 Onderhandse akte van verhuur aan de gemeente 's-Gravenzande 

van twee percelen grond gelegen aan weerszijden van de 
Nieuwlandse dijk, kad. gem. 's-Gravenzande sectie N nr. 467 en 
sectie M nr. 530, en vergunning voor de inrichting van deze 
percelen als parkeerterrein, met vernieuwde huurovereenkomst in 
verband met de uitbreiding van het parkeerterrein, met tekening, 
1954, 1959.  1 omslag 

 
 510 Akte van verpachting aan J. Noordam van een woonhuis met 

schuur, erf en enige percelen weiland, kad. gem. Hoek van holland 
sectie A nrs. 4 en 704 en 's-Gravenzande sectie N nrs. 477, 647 en 
677, met gewijzigde pachtovereenkomst, 1960, 1966.  2 stukken 

 
 511 Brieven aan A. en M. van Straalen en J. Noordam, houdende 

voorstel de pachtsom van door de polder verpachte percelen te 
verminderen, minuten, 1966.  2 stukken 

 
 512 Akte van verpachting aan F. Leerdam Fzn. van een perceel grond 

aan de Nieuwlandse dijk, kad. gem. 's-Gravenzande sectie M nr. 
951 (ged.), afschrift, 1974.  1 stuk 

 
 513 Akte van verpachting aan C.P. Bos van twee percelen grond te 's-

Gravenzande, kad. sectie M nrs. 993 en 951; afschrift, 1974.  1 stuk 
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 514 Staat houdende opgave van de percelen in eigendom van de polder 
die verhuurd zijn of waarvoor recht van opstal verleend is, z.d., (ca. 
1976).  1 stuk 

 
2.3.3.3.5. Verlening van recht van opstal 
 
 515 Stukken betreffende de verlening van het recht van opstal aan de 

gemeente Delft ten laste van het perceel kad. gem. 's-Gravenzande 
sectie M nr. 528, gelegen aan de Nieuwlandse weg, ten behoeve 
van de bouw van een transformatorstation, 1959.  1 omslag 
N.B. Akte ontbreekt; zie ook inv.nr. 633 

 
 516 Notariële akte van verlening van het recht van opstal aan de 

gemeente Delft ten laste van een perceel grond langs de 
Nieuwlandse dijk, kad. gem. 's-Gravenzande, sectie M nr. 84, 
authentiek afschrift, 1960.  1 stuk 

 
 517 Besluit van de vergadering van stemgerechtigde ingelanden tot 

verlening aan het electriciteitsbedrijf Delfland van het recht van 
opstal ten laste van het perceel kad. gem. 's-Gravenzande sectie M 
nr. 951;, 1976.  1 stuk 

 
2.3.3.3.6. Verlening van recht van weg 
 
 518 Brief aan nortaris C.A.F. Loth te 's-Gravenzande inzake de 

mogelijke uitgifte van het persoonlijk recht van weg aan B. 
Noordam en Joh. Koster ten laste van de polderkade (Molenkade), 
kad. gem. Hoek van Holland sectie A nr. 221 onder zekere 
voorwaarden (o.a. het onderhoud betreffende), minuut, 1966.  1 stuk 
N.B. Zie ook inv.nr. 698 e.v 

 

2.3.3.4. (Kas-) Geldleningen 

 
   

N.B. Zie ook inv.nrs. 486, 674, 691 
 
 519 Brief aan de Coöperatieve Raiffeisenbank te 's-Gravenzande 

betreffende de aflossing van en kasgeldlening (met gelden 
afkomstig uit de verkoop van onroerend goed aan het 
Hoogheemraadschap van Delfand), minuut, 1966.  1 stuk 

 
 520 Akte van schuldbekentenis ten gunste van de Nederlandse 

Waterschapsbank, groot f 6000,--, met akte van geldlening, 1960.  1 omslag 
 
 521 Stukken betreffende de afsluiting van een lening groot f 5000,-- bij 

de Nederlandse Waterschapsbank, 1973.  1 omslag 
 
 522 Stukken betreffende de afsluiting van een lening groot f 20.000,-- 

bij de Coöperatieve Raiffeisenbank te 's-Gravenzande, 1976.  1 omslag 
 
 523 Stukken betreffende de afsluiting van een lening bij de Nederlandse 

Waterschapsbank groot f 30.000,-- 1 omslag 
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2.3.3.5. Rekening-courant 

 
 524 Rekening-courant-overeenkomst met de Coöperatieve 

Raiffeisenbank 's-Gravenzande-Hoek van Holland ten bedrage van 
maximaal f 15.000,--, 1965.  1 stuk 

 

2.3.3.6. Wettelijke aansprakelijkheidsverzekering 

 
 525 Polissen van een verzekering tegen wettelijke aansprakelijkheid, 

1962, 1966.  2 stukken 
 

2.3.3.7. Begroting en rekening 

 
2.3.3.7.1. Algemeen 
 
 526 Brieven gewisseld met het Hoogheemraadschap van Delfland 

betreffende de vaststelling c.q. goedkeuring van de rekening en 
begroting, 1960-1963.  1 omslag 

 
2.3.3.7.2. Begroting 
 
 527-528 Begrotingen van het algemeen beheer, 1952-1976 en rekeningen, 

1964-1975, 1952-1976.  2 omslagen 
 527 1952-1964;, 1952 - 1964 
 528 1965-1976, rekeningen, 1964-1975;, 1964 - 1976 
 
 529-530 Begrotingen van het ontziltingsbeheer, 1952-1976, en rekeningen, 

1964-1975, 1952-1976.  2 omslagen 
 529 1952-1964, 1952 - 1964 
 530 1965-1976, rekeningen, 1964-1975, 1964 - 1976 
 
2.3.3.7.3. Rekening 
 
 531 Rekeningen van het algemeen beheer, 1952-1963.  1 omslag 

N.B. Zie voor de jaren 1964-1975 inv.nr. 528 
 
 532 Rekeningen van het ontziltingsbeheer, 1952-1963.  1 omslag 

N.B. Zie voor de jaren 1964-1975 inv.nr. 530 
 
 533-534 Bijlagen tot de rekeningen van het algemeen beheer, 1952-1976.  7 omslagen 

N.B. Met hiaten 
 533 1952-1953, 1955-1968;, 1952 - 1968 
 534 1969-1971;, 1969 - 1971 
  535b. 1973;, 1973 
  535c. 1974;, 1974 
  535d. 1975;, 1975 
  535e. 1976 (met afschrift der rekening), 1976 
  535a. 1972;, 1972 
 
 536-537 Bijlagen tot de rekeningen van het ontziltingsbeheer, 1958-1976.  7 omslagen 

N.B. Met hiaten 
 536 1958, 1960, 1962-1968;, 1958 - 1968 
 537 1969-1971;, 1969 - 1971 
  538a. 1972;, 1972 
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  538b. 1973;, 1973 
  538c. 1974;, 1974 
  538d. 1975;, 1975 
  538e. 1976, 1976 
 
 539-541 Tabellarische kasboeken, 1952-1976.  6 delen 
 539 1952-1958;, 1952 - 1958 

N.B. Bevat tevens het kasboek van de polder "het Noordland" 16 juni 1951-31 juli 
1952 

 540 1958-1963;, 1958 - 1963 
 541 1963-1967;, 1963 - 1967 
  542a. 1967-1970;, 1967 - 1970 
  542b. 1970-1973;, 1970 - 1973 
  542c. 1974-1976, 1974 - 1976 
 
 543 Controlerapporten betreffende de rekeningen, 1960-1963.  1 omslag 
 
 544 Stukken betreffende de taxatie van vruchtdragende 

poldereigendommen en het opmaken der liquidatierekening, 1976 
(-1980).  1 omslag 
N.B. Zie ook inv.nr. 535e 

 

2.3.3.8. Financiële verplichtingen jegens Delfland 

 
 545 Brief aan het Hoogheemraadschap van Delfland houdende opgave 

van de oppervlakte waarvoor de vijfvoudige omslag ten behoeve 
van het ontziltingsbeheer wordt betaald, minuut, 1953.  1 stuk 

 
 546 Brief van het Hoogheemraadschap van Delfland houdende 

mededeling dat de verplichte bijdragen van de polder in de kosten 
van het ontziltingsbeheer niet verlaagd kunnen worden, 1953.  1 stuk 

 

2.4. Uitvoering van de taak 

 

2.4.1. Algemeen 

 
 547 Brieven gewisseld met de gemeente Rotterdam en het 

Hoogheemraadschap van Delfland, inzake bezwaarmaking tegen 
het ontwerp-bestemmingsplan voor gronden tussen de Haakweg en 
de Hilwoning te Hoek van Holland, 1968.  1 omslag 

 
 548 Bestemmingsplan "Landelijk Gebied" 's-Gravenzande, afschrift, 

1976.  3 delen 
 

2.4.2. Toezicht 

 

2.4.2.1. Keur 

 
 549 Brief van het Hoogheemraadschap van Delfland houdende 

opmerkingen bij de ontwerp-keur, 1952.  1 stuk 
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N.B. De ontwerp-keur ontbreekt 
 
 550 Brieven gewisseld met Gedeputeerde Staten, betreffende de 

goedkeuring van de vastgestelde keur, 1955-1956.  1 omslag 
 
 551 Keur, met afschrift (gedrukt), 1956.  2 katernen 
 
 552 Besluit tot wijziging van de keur, 1964.  1 stuk 
 
 553 Besluiten van Gedeputeerde Staten waarbij de termijn van 

herziening van de keur met 1 jaar wordt verlengd, 1973-1974.  2 stukken 
 

2.4.2.2. Schouw 

 
 554 Brieven gewisseld met Gedeputeerde Staten en J.A.Kling naar 

aanleiding van klachten door tuinders over de ernstige vervuiling 
van poldersloten als gevolg van lozing van afvalwater vanaf het 
kampeerterrein Vluchtenburg, 1955-1958.  1 omslag 
N.B. Zie ook inv.nr. 359 

 
 555 Brief van de ingeland A.C. van Geest e.a. aan het Bouwbedrijf 

Noordland te 's-Gravenzande en het aannemersbedrijf Bakker te 
Naaldwijk houdende verzoek de baggerwerkzaamheden in een sloot 
evenwijdig liggend aan de Noordlandse weg te staken, daar zij als 
eigenaren niet om toestemming zijn gevraagd, afschrift, 1964.  1 stuk 

 

2.4.2.3. Verlening van vergunningen 

 
2.4.2.3.1. Dempen van sloten 
 
  N.B. Zie ook inv.nr. 630., vanaf 1956.  
 
 556 Vergunning verleend aan gedeputeerde Staten voor het dempen op 

twee plaatsen van de bermsloot langs de Noordlandse weg en tot 
het rioleren met betonbuizen, met vergunningaanvrage en 
situatietekening, 1954.  1 omslag 

 
 557 Vergunning verleend aan J. Korteland voor het dempen van een 

doodlopende sloot bij de 's-Gravenzandseweg te Hoek van Holland, 
1956.  1 stuk 

 
 558 Vergunning verleend aan het Provinciaal Bestuur voor het dempen 

van een bij de polder in beheer zijnde sloot, in verband met 
werkzaamheden tot wijziging van de opritten aan weerszijden van 
de coupure te 's-Gravenzande (in de weg Rijswijk-Hoek van 
Holland), met tekening en afschrift van een vergunning van het 
Hoogheemraadschap van Delfland, 1956.  1 omslag 

 
 559 Vergunning verleend aan Provinciale Waterstaat voor het dempen 

van een gedeelte van de sloot langs de Noordlandse weg, met 
tekening, 1957.  1 omslag 
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 560 Vergunning verleend aan M.J.A. Grootscholten voor het dempen 
van een gedeelte sloot, uitkomend op de parallelweg aan de 
Maasdijk, 1958.  1 stuk 

 
 561 Brief aan L.P. van der Gaag te Delft houdende kennisgeving van het 

(voorlopig) niet verlenen van een vergunning voor het dempen van 
een sloot evenwijdig gelegen aan de Noordlandse weg, voordat de 
aangelande eigenaar Lantink met demping akkoord gaat, 1959.  1 stuk 

 
 562 Vergunning verleend aan A. van Straalen voor het dempen van een 

gedeelte sloot langs de Noordlandselaan, vanaf de Noordlandse 
weg, 1959.  1 stuk 

 
 563 Vergunning verleend aan de Firma De Ruiter en Van Baalen voor 

het dempen van de scheidingssloot tussen de kadastrale percelen 
sectie M nrs. 759 en 857, gelegen aan de Noordlandse weg, 1959.  1 stuk 

 
 564 Vergunning verleend aan Gedeputeerde Staten voor het dempen 

van een gedeelte van de bermsloot langs de Noordlandse weg, ten 
behoeve van de firma De Ruiter en Van Baalen, met aanvrage en 
tekening, 1959.  1 omslag 

 
 565 Vergunning verleend aan D. Troost te 's-Gravenzande voor het 

dempen van een gedeelte sloot, gelegen langs het Louwtje, kad. 
gem. 's-Gravenzande, sectie M nr. 730, 1959.  1 stuk 
N.B. Zie ook inv.nr. 588. 

 
 566 Vergunning verleend aan A. Vreugdenhil voor het dempen van een 

sloot langs de parallelweg aan de Maasdijk, vanaf de Noordlandse 
weg en het plaatsen van een schuif in de scheidingssloot tussen zijn 
perceel en dat van de weduwe Voskamp, met tekening, 1960.  1 stuk 

 
 567 Vergunning verleend aan het gemeentebestuur van 's-Gravenzande 

voor het dempen van een gedeelte van een sloot aan de Kreeklaan, 
gelegen tussen de percelen kad. gem. 's-Gravenzande sectie M nrs. 
887 en 783, met tekening, 1961.  3 stukken 

 
 568 Brieven gewisseld met de N.V. Bouwbedrijf "Noordland" terzake van 

een geweigerde vergunning voor een gedeeltelijke slootdemping, 
1961.  2 stukken 

 
 569 Vergunning verleend aan Gedeputeerde Staten voor het dempen 

van een langs de Noordlandse weg op provinciaal terrein gelegen 
sloot, met tekening, 1964.  1 omslag 

 
 570 Vergunning verleend aan Provinciale Waterstaat voor het dempen 

van een gedeelte sloot vanaf Vluchtenburg tot aan het 
kampeerterrein Zeerust, in verband met de verbreding van het 
fietspad van 's-Gravenzande naar Ter Heijde, met aanvrage, 1965-
1966.  2 stukken 

 
 571 Vergunning verleend aan Gedeputeerde Staten om in het kader van 

de verbetering  van de Noordlandse weg sloten te dempen en te 
graven alsmede een duiker te leggen, met bestektekeningen, 1969. 
 1 omslag 
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 572 Vergunning verleend aan G.J. Zijderveld voor het dempen van een 
slootje gelegen tussen de kadastrale percelen 's-Gravenzande, 
sectie M nrs. 903 en 892, 1969.  1 stuk 

 
 573 Vergunning verleend aan J. Noordam te 's-Gravenznade voor het 

dempen van een sloot, gelegen bij het zogenaamde Heultje in 
Brabant "vóór de watering en 150 m. over de watering", 1976.  1 stuk 

 
 574 Vergunning verleend aan H.C. Persoon en J.P. Koster te 's-

Gravenzande voor het dempen van een sloot tussen hun percelen 
(Maasdijk pl. bekend 20 en 24 a?), 1976.  1 stuk 

 
2.4.2.3.2. Leggen van dammen 
 
 575 Vergunning verleend aan J.A. Kling voor het leggen van een dam 

van maximaal 4 meter breedte, ter vervanging van de 
brugovergang tussen zijn tuingrond en het Louwtje, 1953.  1 stuk 

 
 576 Brieven gewisseld met G.W.J. Lantink waarbij vergunningen worden 

verleend voor het leggen van een dam en het lozen van afvalwater 
op de polderboezem, ten behoeve van 12 in aanbouw zijnde huizen 
aan de Noordlandseweg, kad. gem. 's-Gravenzande sectie M nrs. 
779-781, met situatietekening (in duplo), 1954.  1 omslag 

 
 577 Brief aan het gemeentebestuur van Rotterdam waarin vergunning 

wordt gevraagd om een brug in de Nieuwelaan te 's-Gravenzande 
te mogen vervangen door een dam met duiker, 1955.  1 stuk 

 
 578 Vergunning verleend aan J.H. Kosse te 's-Gravenzande voor het 

leggen van een dam in de sloot gelegen ten oosten van de 
Nieuwelaan, 1960.  1 stuk 

 
 579 Vergunning verleend aan M. Vellekoop te Wateringen voor het 

leggen van een dam in een sloot ten westen van de Nieuwelaan, 
kad. gem. 's-Gravenzande, sectie N nr. 340;, 1962.  1 stuk 

 
 580 Vergunning verleend aan J. Noordam te Hoek van Holland voor het 

leggen van een dam in een sloot ten westen van de Nieuwelaan, 
kad. gem. 's-Gravenzande, sectie N nr. 444;, 1962.  1 stuk 

 
 581 Vergunning verleend aan J. van Baalen te Hoek van Holland voor 

het leggen van een dam in een sloot ten westen van de Haakweg 
naar zijn perceel kad. gem. Hoek van Holland, sectie A nr. 998, met 
tekening, 1966.  2 stukken 

 
 582 Vergunning verleend aan T.M. Noordam voor het leggen van een 

dam in de sloot langs de Nieuwelaan te 's-Gravenzande, 1976.  1 stuk 
 
2.4.2.3.3. Lozen van afval- en hemelwater 
 
 583 Vergunning verleend aan L. van Staalduinen voor het lozen van 

huishoudwater vanaf zijn woning aan de Noordlandse weg, kad. 
gem. 's-Gravenzade sectie m nr. 814, in een poldersloot, met 
tekening, 1955.  2 stukken 
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 584 Vergunning verleend aan L.E. van Staalduinen voor het lozen van 
huishoudwater middels een septic-tank vanaf zijn woning aan de 
Noordlandse weg, met tekening, 1955.  2 stukken 

 
 585 Vergunning verleend aan architekt G.W.J. Lantink voor de lozing 

van afvalwater op de poldersloot langs de noordlandse weg, onder 
intrekking van een vergunning verleend in 1954, met 
vergunningaanvrage en tekening (in duplo), 1956.  1 omslag 

 
 586 Vergunning verleend aan de firma De Ruiter en Van Baalen voor het 

lozen van afvalwater op polderwater vanaf perceel kad. gem. 's-
Gravenzande sectie M nr. 820, afschrift, met geleidebrief en 
tekening, 1959.  1 omslag 

 
 587 Vergunning verleend aan C.B. Voskamp voor het lozen van 

afvalwater op een poldersloot vanaf een te bouwen woning tussen 
de percelen van de Gebr. Voskamp en P. Voskamp aan de 
Noordlandse weg, 1959.  1 stuk 

 
 588 Vergunning verleend aan D. Troost te 's-Gravenzande voor het 

lozen van afvalwater op een sloot langs het Louwtje, vanaf een op 
perceel kad. gem. 's-Gravenzande sectie M nr. 730 te bouwen 
woning, met tekening, 1959.  2 stukken 
N.B. Zie ook verg.nr. 565 

 
 589 Vergunning verleend aan E. van Zanten voor het lozen van 

afvalwater vanaf de percelen Maasdijk 55 en 57 in poldersloten, 
1959.  1 stuk 

 
 590 Stukken betreffende een bij Gedeputeerde Staten ingesteld beroep 

van de Katholieke Jeugdbeweging te 's-Gravenhage tegen de 
weigering van een lozingsvergunning t.b.v. het pand plaatselijk 
gemerkt Maasdijk 121;, 1959-1960.  1 omslag 

 
 591 Vergunning verleend aan Shell Nederland Verkoopmaatschappij NV 

voor het afvoeren van afvalwater van een benzinevulstation aan de 
Noordlandse weg op polderwater, met tekening, 1960.  2 stukken 

 
 592 Vergunning verleend aan H.C. van geest te 's-Gravenzande voor 

het hebben van een lozing op de sloot aan de Strandweg en voor 
een riolering voor de afvoer van afvalwater ten behoeve van een 
door hem aan de Strandweg te bouwen woning, 1960.  1 stuk 

 
 593 Vergunning verleend aan F.F. de Haan voor het lozen van 

afvalwater op een poldersloot vanaf de woning, plaatselijk bekend 
Maasdijk 103;, 1960.  1 stuk 

 
 594 Vergunning verleend aan P.J. van Velden te 's-gravenzande voor 

het hebben van een lozing van afvalwater op de sloot langs de 
Noordlandse weg, vanaf een daar te bouwen woning op het perceel 
kad. gem. 's-Gravenzande sectie M nr. 736, met tekening, 1960.  2 stukken 

 
 595 Vergunning verleend aan A.C. de Ruiter voor het lozen van 

afvalwater op de polderboezem vanaf een aan de Noordlandse weg 
te bouwen woning, kad. gem. 's-Gravenzande sectie M nr. 759, met 
tekening, 1960.  2 stukken 
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 596 Vergunning verleend aan A. van Staalduinen voor het lozen van 
afvalwater op de polderboezem vanaf het perceel kad. gem. 's-
Gravenzande sectie N nr. 738, gelegen aan de Maasdijk, 1960.  1 stuk 

 
 597 Vergunning verleend aan G.S. Hofman te naaldwijk voor het 

hebben van een lozing vanaf een drietal woningen, kad. gem. 's-
Gravenzande sectie N nrs. 688, 690 en 691, op de sloot langs de 
Maasdijk, met tekening, 1960.  1 stuk 

 
 598 Vergunning verleend aan H. van der Wijden voor het lozen van 

afvalwater vanaf de woning, plaatselijk bekend het Louwtje, op een 
aangrenzende sloot, 1961.  1 stuk 

 
 599 Vergunning verleend aan A. Vreugdenhil voor het lozen van 

afvalwater op de polderboezem vanaf de woningen plaatselijk 
bekend Maasdijk 58 en Noordlandse weg 102, alsmede voor het 
onttrekken van gietwater aan de watering, 1961.  1 stuk 

 
 600 Vergunning verleend aan J.A.J. van der Meijs te 's-Gravenzande 

voor het lozen van afvalwater vanaf de woning plaatselijk bekend 
Maasdijk 162 op de polderboezem, 1962.  1 stuk 

 
 601 Vergunning verleend aan het Hoogheemraadschap van Delfland 

om, in verband met de opspuiting van zanddepots op een terrein 
langs de spoorbaan te Hoek van Holland, een deel van de Krimsloot 
te gebruiken tot afvoer van perswater naar de Rotterdamse 
Waterweg, 1963.  1 stuk 
N.B. Zie ook inv.nr. 623 

 
 602 Vergunning verleend aan J. van Baalen te Hoek van Holland voor 

het lozen van afvalwater vanaf een woning, kad. gem. Hoek van 
Holland sectie A nr. 998, op de sloot ten westen van de Haakweg, 
1966.  1 stuk 

 
 603 Vergunningaanvrage door G. Vreugdenhil te 's-Gravenzande voor 

het lozen van afvalwater vanaf zijn woning aan de Zanddijk, kad. 
gem. 's-Gravenzande sectie M nr. 224, in een poldersloot, met 
tekening, 1967.  3 stukken 

 
 604 Brief van architektenbureau Ridder en de Bakker houdende verzoek 

om een lozingsvergunning vanaf een te bouwen manege aan de 
Strandweg te 's-Gravenzande, met tekening, 1971.  2 stukken 
N.B. Zie ook inv.nr. 466, notulen 25 november 1971 

 
2.4.2.3.4. Leggen van buizen 
 
 605 Vergunning verleend aan de NV Westlandsche Drinkwaterleiding 

Maatschappijvoor het leggen van een leiding door de Strandweg bij 
de Zanddijk, kad. gem. 's-Gravenzande sectie M nr. 5, met 
tekening (in duplo), 1955.  3 stukken 

 
 606 Tekeningen behorende bij een vergunningaanvrage voor het leggen 

van een aanvoer- en een terreinleiding vanaf de hoofdleiding in van 
de Westlandsche Drinkwaterleiding Maatschappij aan de Maasdijk 
via de Papendijk naar het in Staalduinen gelegen pompgebouw, 
1956.  2 stukken 
N.B. De aanvrage en de verleende vergunning ontbreken 
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 607 Vergunning verleend aan het gemeentebestuur van 's-Gravenzande 
voor het maken en onderhouden van een nooduitlaat en het leggen 
en hebben van een rioolleiding aan de westzijde van de 
Noordlandse weg (ter aansluiting op het gemeentelijke 
rioleringsstelsel), concept, met vergunningaanvrage en tekening (in 
duplo), 1956.  1 omslag 

 
 608 Vergunning verleend aan P. de Jong en B. van der Sar voor het 

leggen en hebben van een buisleiding in de Nieuwlandse dijk, ten 
behoeve van de aansluiting van enige woningen op de 
drinkwaterleiding, 1960.  1 stuk 

 
 609 Vergunning verleend aan de gemeente 's-Gravenzande voor het 

leggen van een riolering waarbij enige watergangen gekruist en 
enige nooduitlaten gemaakt worden, met tekening, 1964.  2 stukken 

 
 610 Brief aan de NV Nederlandse Gasunie inzake het leggen van een 

gasleiding buiten het poldergebied, minuut, met 
vergunningaanvrage, 1965.  2 stukken 

 
 611 Stukken betreffende de verlening van een vergunning tot de aanleg 

door het Hoogheemraadschap van Delfland van een persleiding 
voor de afvoer van afvalwater van de gemeenten Naaldwijk en 's-
Gravenzande, vanaf het te stichten gemeenschappelijk gemaal te 
's-Gravenzande door watergangen en door de Nieuwlandse dijk 
naar de Nieuwe Waterweg, 1966-1967.  1 omslag 
N.B. De vergunning van 14 maart 1967 ontbreekt; zie ook inv.nr. 675 

 
2.4.2.3.5. Leggen van kabels 
 
 612 Tekening van het traject van de door de P.T.T. op te ruimen en de 

nieuw te leggen kabel vanaf de Wierstraat langs de Kaapweg naar 
de 's-Gravenzandseweg, z.d., (ca. 1953).  1 stuk 

 
 613 Brief van het hoofd van de Centrale Afdeling Kabels en Versterkers 

van de P.T.T. houdende verzoek om een vergunning voor het 
leggen van een interlokale telefoonkabel van de Oranjesluis naar 
Hoek van Holland, met herbevestiging en tekening (in duplo), 
1954.  1 omslag 
N.B. Vergunning verleend 25 mei 1954 

 
 614 Brief van de directeur van het telefoondistrict 's-Gravenhage 

houdende verzoek om een vergunning om door twee percelen van 
de polder een telefoonkabel en een bovengrondse telefoonlijn aan 
te leggen, ten behoeve van een telefoonaansluiting van de 
politiepost op het strand te 's-Gravenzande, met tekening, 1956.  1 omslag 

 
 615 Vergunning verleend aan het electriciteitsbedrijf "Delfland" voor het 

leggen van een laagspanningskabel door de Nieuwlandse dijk, met 
vergunningaanvrage voor het leggen van deze kabel langs de 
Zijdijk, met 2 tekeningen, 1965.  1 omslag 

 
 616 Situatietekening van het traject van het door het electriciteitsbedrijf 

Delfland tijdelijk te plaatsen bovengrondse electriciteitsnet, vanaf 
de Nieuwlandse dijk naar kampeerterrein " Zeerust", 1965.  1 stuk 
N.B. Zie ook inv.nr. 465, notulen 10 mei 1965 
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 617 Brief van het hoofd van de Centrale Afdeling Transmissie van de 
P.T.T. inzake het gewijzigde traject voor een interlokale 
telefoonkabel langs de Haakweg, met tekening, 1966.  1 omslag 

 
 618 Vergunning verleend aan het gemeentebestuur van Rotterdam voor 

het hebben en onderhouden van electriciteitskabels, 1966.  1 stuk 
 
2.4.2.3.6. Leggen van duikers 
 
 619 Vergunning verleend aan de weduwe J.Middelburg en A. van 

Staalduinen voor het leggen van een koker in een dam op het 
pertceelvan eerstgenoemde en het plaatsen van een betonnen 
schut tussen beider eigendommen, 1955.  1 stuk 

 
 620 Vergunning verleend aan J. Hofman en H. van der Wijden tot het 

leggen van een koker door de weg het Louwtje, 1955.  1 stuk 
 
 621 Stukken betreffende de verlening van een vergunning aan de 

gemeente Rotterdam voor het hebben, leggen en onderhouden van 
een duiker in de Nieuwelaan, 1956.  1 omslag 

 
 622 Vergunningaanvrage door de gemeente Rotterdam voor het 

versterken van het gewelf van de duikersluis in de krimslooten de 
aanleg van een riolering ter plaatse, met tekening, 1959.  2 stukken 
N.B. Voor vergunning zie inv.nr. 465, notulen 24 augustus 1959 

 
 623 Besluit van het polderbestuur tot intrekking van een vergunning 

verleend aan de Staat der Nederlanden voor het hebben van een 
dubbele duiker in de Zekkenweg te Hoek van Holland, onder de 
bepaling dat deze duiker moet worden opgeruimd, 1963.  1 stuk 
N.B. Zie ook inv.nr. 601 

 
2.4.2.3.7. Hebben van onder- en overbemalingswerken 
 
 624 Vergunning verleend aan M. Noordam voor de plaatsing van een 

watermolenen een drietal schutten, 1953.  1 stuk 
N.B. De situatietekening ontbreekt 

 
 625 Vergunning verleend aan de heren Wubben voor het nemen van 

maatregelen en de uitvoering van werken ter ontlasting van een 
deel van de polder van overtollig water, met tekening, 1954.  1 omslag 

 
 626 Vergunning verleend aan A. Boers te 's-Gravenzande voor het 

onttrekken van gietwater aan de Kreek door middel van een 
centrifugaalpomp, aangedreven door een electromotor, 1960.  1 stuk 

 
 627 Vergunning verleend aan F.H.M. van Heijningen voor het 

onttrekken van gietwater aan de Kreek, 1961.  1 stuk 
 
 628 Vergunning verleend aan NV J. van Rijn Mzn.'s Cultuur 

Maatschappij en Handelsvereniging te 's-Gravenzande voor het 
plaatsen van twee electrische gemaaltjes aan de Aakster, 1966.  1 stuk 
N.B. Zie ook inv.nr. 663 

 
 629 Brief van Molenbouw Bosman NV (aan de ingeland C.P. Bos), 

houdende offerte voor de levering van een pompgemaal met 
aanvullende werkzaamheden ten behoeve van de watervoorsziening 
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in de sloot achter zijn percelen, kad. gem. 's-Gravenzande sectie N 
nrs. 879 en 880, met tekening, 1967.  2 stukken 

 
2.4.2.3.8. Overige werken 
 
 630 Vergunning verleend aan M. Noordam voor het plaatsen van twee 

schutten en het leggen van een buis in een te dempen sloot, 
minuut, 1956.  1 stuk 
N.B. De situatietekening ontbreekt 

 
 631 Vergunning verleend aan P.A. Wubben voor het plaatsen van twee 

betonnen wanden, het leggen van een koker en het gebruiken van 
een dam in de sloot tussen zijn percelen kad. gem. 's-Gravenzande 
sectie N nrs. 751 en 851, gelegen aan de Haakweg, 1956.  1 stuk 

 
 632 Vergunning verleend aan gebrs. v.d. Marel C.V. voor het leggen en 

hebben van een betonnen brugje over de buitenbermsloot van de 
Maasdijk, kad. gem. 's-Gravenzande sectie N nr. 338, 1958.  1 stuk 

 
 633 Brieven gewisseld met de directeur van de Gemeentebedrijven van 

Delft betreffende de bouw van een hoogspanningsstation aan de 
Nieuwlandse weg (ter verbetering van de stroomvoorziening in de 
gemeente 's-Gravenzande), met tekening, 1958-1960.  1 omslag 

 
 634 Vergunning verleend aan Gedeputeerde Staten voor de aanleg van 

het gedeelte rijwielpad Haakweg-Hilwoning-Hoek van Holland, met 
vergunningaanvrage en 3 tekeningen, 1960.  1 omslag 

 
 635 Vergunningaanvrage van het gemeentebestuur van 's-Gravenzande 

voor het maken van een in- en uitrit vanaf de Noordlandse dijk 
naar de Bank, met tekening, 1964.  2 stukken 

 
 636 Bouwtekening van een te bouwen woning voor de heer L. Poot, aan 

de Maasdijk, z.d., (1965).  1 stuk 
 
 637 Brief aan Th.J. Bos te 's-Gravenzande, waarbij -in verband met de 

herbouw van een warenhuis op zijn perceel- ontheffing wordt 
verleend van de bepaling in de keur die de bouw van glasopstanden 
binnen 4 m van de hoofdwatergang verbiedt, minuut, 1965.  1 stuk 

 
 638 Schetstekeningen betreffende de drainage van twee percelen grond 

van J. van Staalduinen, naar aanleiding van een onderzoek door de 
Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij, z.d., (1966).  1 omslag 
N.B. Zie notulen van 25 januari 1967, inv.nr. 465 

 

2.4.2.4. Bemoeienis met vergunningen verleend of te verlenen door andere 
overheden aan derden 

 
 639 Vergunning verleend door Gedeputeerde Staten aan P. Voskamp 

Azn. voor het afgraven van een gedeelte van de Nieuwlandse dijk, 
kad. gem. Hoek van Holland sectie A nr. 966, afschrift, 1953.  1 stuk 

 
 640 Vergunningen verleend door Gedeputeerde Staten aan de 

gemeente 's-Gravenzande voor het in eigendom overnemen, het 
beheren en onderhouden van een riolering in de zuidelijke wegsloot 
langs de provinciale weg Rijswijk-Hoek van Holland, en voor het 
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aansluiten van een te leggen riolering aan de noordzijde van de 
weg op eerdergenoemde riolering, afschriften, 1956.  2 stukken 

 
 641 Vergunning verleend door Gedeputeerde Staten aan de firma De 

Ruiter en Van Baalen voor het maken en behouden van een uitweg 
door middel van een dam vanaf het perceel kad. gem. 's-
Gravenzande sectie M nr. 759 naar de provinciale weg Rijswijk-
Hoek van Holland, afschrift, 1959.  1 stuk 

 
 642 Vergunning verleend door Gedeputeerde Staten aan de gemeente 

's-Gravenzande voor het leggen en hebben van een riolering in de 
provinciale weg Rijswijk-Hoek van Holland met een aftakking naar 
het rijwielpad op de voormalige trambaan, afschrift, 1964.  1 stuk 

 
 643 Verzoekschrift van het polderbestuur aan dijkgraaf en 

hoogheemraden van Delfland om aan de ingelanden op verzoek 
toestemming te verlenen voor het betreden van de Slaperdijk, 
minuut, 1965.  1 stuk 

 

2.4.3. Beheer en onderhoud 

 

2.4.3.1. Algemeen 

 
  644a. Hoogtekaart van het polderdeel Nieuwland, opgemaakt door 

het Technisch Bureau van de Unie van Waterschapsbonden, (ca. 
1960).  1 stuk 
N.B. Schaal 1:5000; 66 x 105 cm 

 
  644b. Hoogtekaart van het Nieuwland en Noordland, opgemaakt 

door het Technisch Bureau van de Unie van Waterschapsbonden, 
(ca. 1960).  1 stuk 
N.B. Schaal 1:5000; 66 x 105 cm 

 
  644c. Cultuurkaart van het Nieuwland en Noordland, opgemaakt 

door het Technisch Bureau van de Unie van Waterschapsbonden, 
(ca. 1960).  1 stuk 
N.B. Schaal 1:5000; 66x105 cm 

 
 644 Brief van het Ingenieurs- en architectenbureau v.h. J. van Hasselt 

en de Koning, houdende advies inzake afgraving van de 
Noordlandse dijk en de uitvoering van andere werken, met nota 
hieromtrent, 1956.  2 stukken 

 
 645 Kaart van de wegen en het grondgebruik in het Buiten-Nieuwland 

en de aangrenzende buitendijkse gronden, z.d., (ca. 1960).  1 stuk 
N.B. Vermoedelijk o.a. opgemaakt ten behoeve van het Bijzonder Reglement 

 
 646 Tekening van het door het Hoogheemraadschap van Delfland te 

verlengen gedeelte van de Noordlandse zeedijk tot aan de percelen 
kad. gem. 's-Gravenzande sectie M nrs. 389-401 (762), z.d., (ca. 
1960).  1 stuk 
N.B. De kadastrale aanduiding dateert van ca. 1954: de dijkverlenging dateert van 
begin jaren '60 
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 647 Kaart van de polder Nieuwland en Noordland met het Buiten-
Nieuwland, opgemaakt door Provinciale Waterstaat, z.d., (ca. 
1965).  1 stuk 

 
 648 Tekeningen van de Nieuw- en Noordlandse zeedijk vanaf het 

kampeerterrein "Zeerust" tot aan de Bankdijk, z.d., (ca. 1970).  2 stukken 
N.B. Genummerd 2567 en 2568 

 

2.4.3.2. Waterbeheersing 

 
2.4.3.2.1. Algemeen 
 
 649 Brieven aan de Cultuurtechnische Dienst van het Ministerie van 

Landbouw en Visserij houdende verzoek om advies omtrent 
maatregelen ter verbetering van de waterhuishouding, minuten, 
1961.  3 stukken 

 
 650 Brieven gewisseld met de Kon. Ned. Heidemaatschappij, houdende 

o.a. opdracht voor het maken van een ontwateringsplan met 
kostenbegroting, met bijlagen, 1962-1964.  1 omslag 

 
 651 Rapport met bijlagen, uitgebracht door de Kon. Ned. 

Heidemaatschappij betreffende de verbetering van de 
waterbeheersing in de polder Nieuwland en Noordland, met 
geleidebrief, 1965.  1 omslag 
N.B. Zie verder inv.nr. 653 

 
 652 Staat houdende de berekening van de aan- en af te voeren 

hoeveelheden water, samengesteld door de Kon. Ned. 
Heidemaatschappij, z.d., (ca. 1965).  1 stuk 

 
 653 Rapport met bijlagen, uitgebracht door de Kon. Ned. 

Heidemaatschappij betreffende de verbetering van de 
waterbeheersing (ter vervanging van het rapport van 15 december 
1965), met geleidebrief, 1966.  1 omslag 

 
2.4.3.2.2. Instandhouding en verbetering van watergangen en bijbehorende 
kunstwerken 
 
 654 Brieven aan het Hoogheemraadschap van Delfland, Provinciale 

Waterstaat en het gemeentebestuur van 's-Gravenzande houdende 
verzoeken om vergunningen voor de afgraving van de Nieuwlandse 
dijk alsmede de doorgraving van deze dijk ter verbetering van de 
waterdoorstroming in de polder, minuten, 1956.  1 omslag 

 
 655 Vergunning van Gedeputeerde Staten voor het leggen en hebben 

van een buisleiding in het provinciale rijwielpad alsmede voor het 
maken en hebben van een betonnen keerschut in de ten zuidoosten 
van het rijwielpad gelegen sloot, met wijziging, 1958, 1961.  2 stukken 

 
 656 Beschikking van Gedeputeerde Staten op een verzoek om een 

vergunning tot het afgraven van een deel van de Nieuwlandse dijk 
(o.a. kad. gem. 's-Gravenzande sectie M nr. 885) en het verbreden 
van de bermsloot aldaar, met vergunningaanvrage en prijsopgave 
van de werkzaamheden door de Fa. Kuiper en Leeuwenkamp, 
1966-1967.  1 omslag 
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 657 Brief aan de directeur van Gemeentewerken van Rotterdam 

houdende verzoek om een vergunning voor het leggen van een 
duiker in de Haakweg en een duiker in een toegangsdam, met 
tekening, minuut, 1968.  2 stukken 

 
 658 Brief van het expertisebureau H.A. van Ameyde NV te Den Haag 

houdende verzoek om informatie inzake een beschadigde 
waterkering in de Haakweg onder de gemeente Hoek van Holland, 
1969.  1 stuk 

 
 659 Vergunning verleend door het gemeentebestuur van 's-

Gravenzande voor het hebben van een duiker in het Louwtje, 1971. 
 1 stuk 
N.B. De bijbehorende situatietekening ontbreekt 

 
 660 Brief aan de afdeling Rentegevende Eigendommen van de Dienst 

Stadontwikkeling en Wederopbouw van de gemeente Rotterdam, 
houdende verzoek om een bijdrage in de schoonmaakkosten van de 
Krimsloot, minuut, 1974.  1 stuk 
N.B. Bijgevoegd kopie van antwoordbrief en notulen van 26 maart 1975 

 
 661 Verslag van een onderzoek door het Proefstation voor de Groenten- 

en Fruitteelt onder Glas inzake de watervoorziening in het 
tuinbouwgebied in de Dwarshaak, in verband met de plaatsing door 
de polder van een overstortstuw, 1976.  1 stuk 

 
2.4.3.2.3. Regeling van de waterstand 
 
2.4.3.2.3.1. Algemeen 
 
 662 Brief van J. van Staalduinen Jzn. en andere ingelanden houdende 

verzoek het waterpeil te verlagen, in verband met de grote overlast 
voor hun tuinbouwbedrijven reeds bij de geringste regenval, 1963.  1 stuk 

 
 663 Brief van de NV J. van Rijn Mzn's Cultuur Maatschappij en 

Handelsvereniging te 's-Gravenzande houdende verzoek om 
maatregelen ter verbetering van de watervoorziening van de 
percelen tuingrond aan de Haak, 1965.  1 stuk 
N.B. Zie ook inv.nr. 465, notulen van 17 juni 1965, en inv.nr. 628 

 
2.4.3.2.3.2. Bemaling 
 
2.4.3.2.3.2.1. Algemeen 
 
 664 Brief van het gemeentebestuur van 's-Gravenzande inzake de 

wijziging van de verordening tot regeling van de 
electriciteitstarieven, 1955.  1 stuk 

 
 665 Brief van E. van der Kruk te 's-Gravenzande houdende prijsopgave 

voor het leggen van een electriciteitskabel naar een gemaal in de 
Nieuwlandse polder, 1957.  1 stuk 

 
 666 Akte van overeenkomst met de eigenaren van de Buiten-

Nieuwlandse gronden inzake de aanvoer - vanwege de polder - van 
water vanuit Delflands boezem naar de Krimsloot (tegen een zekere 
vergoeding), met verslag van een bespreking hiertoe tussen de 
betrokken partijen, 1960.  2 stukken 
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2.4.3.2.3.2.2. Nieuwlandse molen (met electrisch gemaal) 
 
 667 Polis van een brandverzekering voor de windwatermolen en de 

electrische hulpkrachtinstallatie te Hoek van Holland aan de 
Nieuwlandse dijk, met aanvulling, 1960, 1963.  1 omslag 

 
 668 Rapport uitgebracht door de Cultuurtechnische Dienst over de 

meting van de capaciteit van het elektrisch gemaal in de 
Nieuwlandse molen, met bijlage, 1962.  1 stuk 

 
 669 Brieven gewisseld met de NV Machinefabriek Spaans te Hoofddorp 

inzake de aanbesteding van de bouw van een nieuwe 
vijzelinstallatie in de Nieuwlandse molen, met tekening, 1962.  1 omslag 

 
 670 Brieven gewisseld met o.a. het Ministerie van C.R.M., Gedeputeerde 

Staten en de gemeente Rotterdam, waarbij wordt verzocht om 
subsidie voor de vervijzeling van de Nieuwlandse molen ten einde 
de waterbeheersing te verbeteren, met recapitulatie van de kosten 
van de reconstructie, 1962-1966.  1 omslag 

 
 671 Verzoekschriften aan het Ministerie van C.R.M., de provincie en de 

gemeente Rotterdam, om bijdragen in de kosten van het 
onderhoud van de Nieuwlandse molen, minuten, met 
beschikkingen, 1963-1974.  1 omslag 

 
 672 Stukken betreffende de bouw van een transformatorruimte bij de 

Nieuwlandse molen en de aansluiting op het electrisch distributienet 
van het poldergemaal bij de molen alsmede van vier langs het 
Molenpad geprojecteerde tuinderijen (met 3 tekeningen), 1964-
1965.  1 omslag 

 
 673 Ingekomen en minuten van uitgaande stukken betreffende de 

restauratie van de molen, 1973-1977.  1 omslag 
 
 674 Stukken betreffende de afsluiting van een leningbij de Nederlandse 

Waterschapsbank, groot f. 150.000 ,--, ter dekking van een deel 
van de restauratiekosten van de molen en van een te leggen duiker 
onder de Maasdijk, 1976.  1 omslag 

 
2.4.3.2.3.2.3. Hevelinstallatie aan de Delflandse (Delta) dijk 
 
 675 Brieven gewisseld mey het Hoogheemraadschap van Delfland, 

Gedeputeerde Staten en de gemeente Rotterdam betreffende 
middelen tot verbetering van de afwatering van de polder door 
middel van een hevelinstallatie over de Delflandse (Delta)dijk bij de 
Krimsloot en de Kulk, met 3 tekeningen (waarvan 1 in viervoud), 
1966-1972.  1 omslag 

 
 676 Brief aan J. van den Bos te Hoek van Holland houdende berekening 

van zijn aandeel in de kosten van de verplaatsing van de 
zuigleiding van de hevelinstallatie aan de Krimsloot, 1972.  1 stuk 

 
 677 Rapport van de opzichtervan de bemalingsinrichtingen van Delfland 

te Hoek van Holland omtrent de werking en de verbetering van de 
hevelinstallatie in de Krimsloot, met tekening, 1975.  2 stukken 
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2.4.3.2.3.2.4. Inlaatgemaal aan de Maasdijk 
 
 678 Belsuit van Gedeputeerde Staten tot herziening van het 

vergunningsrecht, te betalen voor de in 1938 aan het polderbestuur 
van het Nieuwland verleende vergunning voor de bouw van een 
electrisch gemaal alsmede de uitvoering van aanvullende werken, 
1961.  1 stuk 
N.B. Zie ook inv.nr. 155 

 
2.4.3.2.3.2.5. Overige gemalen 
 
 679 Brieven gewisseld met de fa. Molenbouw Bosman inzake de 

opdracht tot levering van een electrische bemalingsinstallatie en 
vier betonschotten voor een sloot, 1956-1957.  1 omslag 

 
 680 Brief van fa. Molenbouw Bosman houdende gewijzigde prijsopgave 

voor de levering van een electrisch gemaal ter vervanging van de 
windmolen aan de Vliet, 1959.  1 stuk 
N.B. De opdracht is ingetrokken; zie inv.nr. 465, notulen 29 oktober 1959 

 
 681 Besluit van Gedeputeerde Staten tot herziening van het 

vergunningsrecht, te betalen voor de in 1950 aan het polderbestuur 
van het Nieuwland verleende vergunning voor het plaatsen van een 
windmotor met een electrisch gemaal en het leggen van de 
daarvoor benodigde buisleidingen, 1961.  1 stuk 
N.B. Zie ook inv.nr. 164 

 
 682 Brieven gewisseld molenbouwer Bosman betreffende de levering en 

plaatsing van een volautomatisch centrifugaalpompgemaal ter 
vervanging van een windmolen in het Louwtje, met tekening, 1964-
1966.  1 omslag 

 
 683 Brieven gewisseld met molenbouwer Bosman, betreffende de 

slechte toestand en de automatisering van het gemaaltje no. 28 bij 
de kalkovens aan het Noordlandse pad, met tekening en 
vergunning van Gedeputeerde Staten tot het hebben van een kabel 
in het provinciaal fietspad, 1970.  1 omslag 

 
 684 Vergunning verleend door het gemeentebestuur van 's-

Gravenzande voor het leggen, hebben en onderhouden van een 
elektriciteitskabel in een groenstrook langs de noordelijke grens 
van de U.L.O.-school aan de Kreeklaan, met tekening, 1966.  2 stukken 
N.B. Ten behoeve van een gemaaltje 

 
 685 Brieven gewisseld met J. van Baalen en molenbouwer Bosman 

inzake de overname in eigendom en onderhoud door de polder van 
de windmolen van eerstgenoemde en inzake de ombouw van deze 
molen tot elektrisch gemaal, 1969-1970.  1 omslag 

 
2.4.3.2.3.3. Gietwatervoorziening 
 
 686 Stukken betreffende een bij de Nederlandse Waterschapsbank 

afgesloten lening van f 6000,--, ter dekking van de kosten van 
vervanging van twee windmolens door elektrische gemaaltjes en de 
plaatsing van een sluis in de Kreek in het Noordland, 1960.  1 omslag 

 
 687 Brief van het Proefstation voor de Groenten- en Fruitteelt onder 

Glas te Naaldwijk, houdende specificaties van de aanvoerbuis van 
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gietwater vanuit de Tramsloot door de Watering naar de percelen 
van F. Leerdam Fzn., ter bestrijding van de verzilting, 1967.  1 stuk 
N.B. Zie notulen van 25 januari 1967, inv.nr. 465 

 
2.4.3.2.3.4. Sluis in de Krimsloot 
 
 688 Brief van molenbouwer Bosman houdende een offerte voor het 

leveren en aanbrengen van en schuifraam in de sluis in de 
Krimsloot, 1960.  1 stuk 

 
2.4.3.2.3.5. Uitwateringsduiker door de Maasdijk 
 
 689 Brief van de Kon. Ned. Heidemaatschappij houdende 

orderbevestiging van het besteksgereed uitwerken van een plan 
voor de aanleg van een duiker onder de Maasdijk en brief aan 
Gedeputeerde Staten houdende verzoek om intrekking van de voor 
dit werk verleende vergunning, minuut, 1968.  2 stukken 

 
 690 Vergunning van Gedeputeerde Staten voor het aanbrengen van een 

duiker in de provinciale weg Maasdijk - 's-Gravenzande, met 
opdrachtbrief hiertoe aan een aannemer, met tekening, 1974.  1 omslag 

 
 691 Stukken betreffende de afsluiting van een lening van 150.000,--, bij 

de Nederlandse Waterschapsbank t.b.v. de werkzaamheden tot het 
aanbrengen van een nieuwe koker in de Maasdijk, 1974.  1 omslag 

 

2.4.3.3. Wegen 

 
2.4.3.3.1. Algemeen 
 
 692 Brieven gewisseld met Gedeputeerde Staten inzake de provinciale 

bijdrage in de kosten van het onderhoud van niet-plan wegen (het 
Louwtje; Zanddijk), 1954-1955.  1 omslag 

 
2.4.3.3.2. Bonnenweg 
 
 693 Brieven gewisseld met het dagelijks bestuur van de deelgemeente 

Hoek van Holland betreffende de onderhoudsplicht van de 
gemeente ten aanzien van de Bonnenweg, 1976.  2 stukken 

 
2.4.3.3.3. Louwtje 
 
 694 Stukken betreffende de overdracht aan de gemeente 's-

Gravenzande van het eigendom, beheer en onderhoud van het 
Louwtje, alsmede betreffende een financiële bijdrage ten behoeve 
van de reconstructie, 1954-1956.  1 omslag 

 
2.4.3.3.4. Zanddijk (Strandweg) 
 
 695 Besluiten van Gedeputeerde Staten tot aanwijzing van 

voorrangskruisingen in de provinciale weg Rijswijk - Hoek van 
Holland alsmede tot intrekking van die besluiten in verband met de 
aanwijzing van sommige gedeelten van die weg als voorrangsweg, 
1952-1955.  1 omslag 
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 696 Stukken betreffende de afsluiting van een lening van f 10.000,- - 
bij de Nederlandse Waterschapsbank ter financiering van de 
bijdrage in de reconstructie door de gemeente 's-Gravenzande van 
de weg langs de Zanddijk, 1959.  1 omslag 

 
 697 Naamlijst van aangelanden die bijdragen in de kosten van de 

reconstructie van de weg langs de Zanddijk, (1965).  1 stuk 
 
2.4.3.3.5. Nieuwlandse Molenpad 
 
 698 Onderhandse akte van aankoop van de NV Maatschappij tot 

Exploitatie van het Buiten-Nieuwland te Rotterdam, van 
respectievelijk 870 en 2560 ca. weg en berm (Molenpad en 
Molenkade), kad. gem. 's-Gravenzande sectie N nr. 166 en gem. 
Hoek van Holland sectie A nr. 221, met bijbehorende stukken, 
1952-1955.  1 omslag 
N.B. Zie ook inv.nr. 518 

 
 699 Brieven aan o.a. A. sonneveld en M. Voorberg waarin het 

polderbestuur verklaart bereid te zijn tot de verlening van het recht 
van uitweg over het Molenpad, kad. gem. 's-Gravenzande sectie N 
nr. 166, naar de Maasdijk, mits zulks wordt aangevraagd, minuut 
en concept, 1955.  2 stukken 

 
 700 Brieven gewisseld met mevrouw De Munnik-van Dijk en haar 

advocaat W.C. van den Brink inzake de verlening van het recht van 
uitpad van het perceel kad. gem. Hoek van Holland sectie A nr. 218 
over het perceel kad. gem. 's-Gravenzande sectie N nr. 166 naar de 
Maasdijk, 1955-1956.  1 omslag 

 
 701 Brief van Gedeputeerde Staten houdende afwijzing van een verzoek 

om bijdrage in de onderhoudskosten van het pad in het kader van 
niet-planwegen, 1957.  1 stuk 

 
 702 Brief van mr. U.G. Schilthuis houdende een advies ten aanzien van 

het geschil met de heer (M.) Voorberg omtrent het gebruik van de 
Molenweg, 1961.  1 stuk 

 
 703 Brieven gewisseld met het ingenieurs- en architectenbureau v.h. J. 

van Hasselt en de Kon. Ned. Heidemaatschappij inzake 
kostenraming voor het maken van een plan en bestek ter 
verbetering van het Molenpad over een lengte van 700 m, met 
tekening, 1961-1962.  1 omslag 

 
 704 Vergunning verleend door het Hoogheemraadschap van Delfland 

voor de verbreding van een dam in de buitenbermsloot van de 
Maasdijk tussen de Woutersweg en de Zijdijk, afschrift, 1962.  1 stuk 

 
 705 Brieven gewisseld met de Firma Versluys & Zoon inzake 

aanbesteding van de verbetering en aanpassing van het Molenpad, 
1962.  1 omslag 

 
 706 Vergunning verleend door Gedeputeerde Staten voor de verbreding 

van het Molenpad, vanaf het perceel kad. gem. 's-Gravenzande 
sectie N nr. 166 tot aan de provinciale weg Schiedam-Hoek van 
Holland, 1963.  1 stuk 
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 707 Notariële akte van aankoop van de weduwe L. van Trigt-Sonneveld 
van 55 ca. grond gelegen aan de Maasdijk, deel uitmakend van het 
perceel kad. gem. 's-Gravenzande sectie N nr. 810, onder vestiging 
van de erfdienstbaarheid van weg van en naar de Maasdijk vanaf 
het perceel kad. gem. 's-Gravenzande sectie N nr. 811;, 1963.  1 stuk 

 
 708 Brief van het Hoogheemraadschap van Delfland houdende advies 

de provincie te interesseren voor de verwerving van de erfpacht 
van een gedeelte van perceel kad. gem. 's-Gravenzande sectie N 
nr. 578, in eigendom toebehorend aan M. Voorberg, in verband met 
de verbreding van de uitweg van het Molenpad, 1963.  1 stuk 

 
 709 Brieven gewisseld met de betrokken aangelanden en het 

Hoogheemraadschap van Delfland naar aanleiding van een gerezen 
geschil over de verdeling van kosten van de reconstructie en het 
onderhoud van het Molenpad, met tekening, 1964-1968.  1 omslag 

 
 710 Brief aan de Bewaarder van de Hypotheken en het Kadaster te 's-

Gravenhage houdende verzoek om opmeting van het perceel kad. 
gem. 's-Gravenzande sectie N, nr. 810, in verband met de 
reconstructie van het Molenpad, minuut, 1964.  1 stuk 

 
 711 Akte van overeenkomst waarbij de buren en eigenaren van de weg 

vanaf de Maasdijk tot de Nieuwlandse molen verklaren gezamenlijk 
de helft bij te dragen in de onderhoudskosten van deze weg, en 
bovendien arbiters aangewezen worden in een geschil omtrent de 
wijze van omslag van deze kosten, 1965.  1 stuk 

 
 712 Arbitraire uitspraak in het geschil met M. Voorberg, waarbij de 

verdeelsleutel voor de onderhoudskosten van het Molenpad wordt 
vastgesteld, met afschrift, 1965.  1 omslag 

 

2.5. Aanhangsel 

 
 713 Inventaris van het archief van de Heeren Dijkgraaf en 

Hoofdingelanden van het Nieuwland genaamd Den Andel buiten 's-
Gravenzande, 1414-1868, door mr. J.H. de Vey Mestdagh. 
(Rotterdam, 1956.) Gestencild, 1956.  1 deel 

 


