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Algemeen 

 
 1-10 Notulen van de vergaderingen van dijkgraaf en heemraden, 1848-1976. 8 delen en 2 omslagen 
 1-2 1848-1854 

N.B. In duplo. 
 3 1850-1854 
 4 1859-1872 
 5 1873-1888 
 6 1889-1917 
 7 1917-1948 
 8 1949-1959 
 9 1960-1970 
 10 1971-1976 

 
 11 Notulen van vergaderingen van dijkgraaf en heemraden, 1848, 1849, 1854. Concepten. 1 omslag 
 

 12 Convocaties voor de vergaderingen van dijkgraaf en heemraden, 1966-1975.  1 omslag 
 

 13-16 Notulen van de vergaderingen van dijkgraaf en heemraden met de gecommitteerde 
ingelanden, 1848-1976.  3 delen en 1 omslag 

 13 1848-1878 1 deel 
 14 1879-1903 1 deel 
 15 1904-1954 1 deel 
 16 1955-1976 1 omslag 
 

 17 Convocaties voor de vergaderingen van dijkgraaf en heemraden en gecommitteerde 
ingelanden, 1909, 1964-1976.  1 omslag 

 
 18 Notulen van de vergadering van ingelanden, 26 juni 1838.  1 stuk 
 
 19-34 Ingekomen- en minuten van uitgaande brieven, met bijlagen, 1848-1976 en z.d.. 16 omslagen 
 19 1848-1858 
 20 1861-1875 
 21 1876-1895, 1897-1900 
 22 1901-1925 
 23 1926-1935 
 24 1936-1938 
 25 1939-1940 
 26 1941-1945 
 27 1946-1950 
 28 1951-1955 
 29 1956-1957 
 30 1958 
 31 1959-1960 
 32 1961-1965 
 33 1966-1970 
 34 1971-1976 en z.d. 

N.B. Zie voor kaarten en tekeningen ook de inv.nrs. 244-295. 

 
 35-38 Kopieboeken van uitgaande brieven, 1848-1917.  4 delen 
 35 1848-1854 
 36 1855-1865 
 37 1865-1888 
 38 1889-1917 

 

 39-43 Agenda's van ingekomen- en uitgaande brieven, 1886-1976.  5 delen 
 39 1886-1907 
 40 1937-1950 
 41 1951-1956 
 42 1957-1969 
 43 1970-1976 

 
 44 Repertoire van akten, 1861-1864.  1 stuk 

 
 45 Rapporten van de toestand van de polder, uitgebracht door ir. P.A. Korevaar, 1865-1870. 

 7 stukken 



 

 46 Register van bekendmakingen van de polder, 1871-1880.  1 deelAmbachtszaken 

 
 47.A Notulen van de vergaderingen van de ambachtsbewaarders van Nootdorp, Nieuweveen 

en Hoogeveen, 1790-1794.  1 deel 
 

 47 Proces-verbaal van de opening en inventarisatie van de inhoud van 'de ambachtskist van 

Nootdorp', staande in de herberg 'De gouden star' te Nootdorp, door notaris H. van 
Zegwaard te Voorburg op last van G.H. Landmeter, gemachtigd door G.J.A.A. baron van 
Pallandt, ambachtsbewaarder van Nootdorp, Nieweveen en Hoogeveen en S. Veldhoven, 
volger-ambachtsbewaarder, 12 april 1850.  1 stuk 

 
  Archiefbeheer 

 
 48 Lijsten van overgedragen archivalia, 1952, 1961 en z.d..  1 omslag 
 
 49 Ingekomen- en minuten van uitgaande brieven betreffende het archiefbeheer, 1947-

1969.  1 omslag 

  Bestuur 

 
 50 Stukken betreffende benoeming, aftreding, ontslag, salariëring en pensionering van 

bestuursleden en personeel, 1854-1976.  1 omslag 
N.B. Zie ook inv.nrs. 51-53. 

 

 51.-53 Stukken betreffende benoeming, aftreding, salariëring en pensionering van 
bestuursleden, 1863-1976 en z.d..  3 omslagen 

J. van Adrichem, gec. ingeland 1939-1963   
M. de Baat, gec. ingeland 1953-1959   
J.W. van den Bergh, gec. ingeland 1871-1877   
S.J. van den Bergh, gec. ingeland 1886-1897   
A. van den Beukel, gec. ingeland 1865   
P. van den Beukel, gec. ingeland 1883-1887   
D.J.H. Boellaard, heemraad 1865-1869   
N. Buijteweg, gec. ingeland 1875   
C. van Dijk, gec. ingeland 1866-1885   

J.A. van Dijk, gec. ingeland 1935   
P.Q. van Dijk, gec. ingeland 1962-1963   
W. van den Ende, dijkgraaf en gec. ingeland 1925-1948   
W. van den Ende, gec. ingeland 1883-1889   
C.W. van der Eijk, gec. ingeland 1941-1962   
A.J. van der Goes, gec. ingeland 1963-1976   
A.W. Greve, heemraad 1863-1876 en z.d.   
D. Gijsenbergh, gec. ingeland 1925-1931   
M 't Hart Pzn. gec. ingeland 1953-1971 en z.d.   
J. Hazenberg, gec. ingeland 1865 en z.d.   
A.J. van der Helm, gec. ingeland 1973   
A.N. van der Helm, heemraad en gec. ingeland 1925-1939   
D. van der Helm, gec. ingeland 1871   
M.A. van der Helm, gec. ingeland 1921-1951 en z.d.   
M.A. van der Helm Szn. gec. ingeland 1961-1973   
Th.J.J. van der Helm, heemraad en gec. ingeland 1945-1973   
C.P. Hendriks, heemraad en gec. ingeland 1957-1975   
Jhr. J.L. Hesselt van Dinter, heemraad 1866-1879   
A.J. Janse, gec. ingeland 1937-1955 en z.d.   
A. Janssen, heemraad 1885-1905   
A.H. Jansen, dijkgraaf, heemraad en gec. ingeland 1937-1959   
C.G. Janssen, dijkgraaf en heemraad 1905-1935   
C.Th. Janssen, gec. ingeland 1965-1975   
B.J. Keukenmeester, heemraad en gec. ingeland 1866-1887   
A. Konings, gec. ingeland 1885 en z.d.   
Mr. J.F.A. Leesberg, gec. ingeland 1867-1885   
A. van der Marel, heemraad 1913-1937   
C. van der Marel, heemraad 1895   
C. van der Marel, gec. ingeland 1967   
N. van Meerten, gec. ingeland 1888-1889   
C. Meeuwisse, gec. ingeland 1946   
J.J.J. Milders, gec. ingeland 1880   
C.J. Mooijman, dijkgraaf en heemraad 1864-1905   



N. Mooijman, gec. ingeland 1871-1877   
N.W. Mooijman, gec. ingeland 1935-1947   
W. Mooijman, heemraad 1863-1864   
J. Olsthoorn, gec. ingeland 1871   

J.S. Oudshoorn, gec. ingeland 1965-1975   
W.A. Paerels, gec. ingeland 1885-1887   
A. Poot, gec. ingeland 1936   
A. Post, heemraad 1893   
A. Post, gec. ingeland 1936-1961   
A.S. Post Azn., gec. ingeland 1936-1961   
J.A. Post, heemraad en gec. ingeland 1931-1945 en z.d.   
M.J. Post, gec. ingeland 1941-1943   
A.G. Roeling, gec. ingeland 1931-1949 en z.d.   
J. Rijlaarsdam, heemraad 1876-1883   
J.W. van der Schooren, dijkgraaf 1863-1870   
J. van der Sman, heemraad 1885-1901   
H. Snijders, heemraad 1959-1971   
L. Snijders, heemraad en gec. ingeland 1925-1953   
D.W. van der Spek, gec. ingeland 1949-1973   
J.A. Spruit, gec. ingeland 1951-1975   
P. Spruit, heemraad en gec. ingeland 1933-1943   
P.A. Spruit, heemraad en gec. ingeland 1927-1943   
P.A. Spruit, gec. ingeland 1951   
E.A. Steenveld, heemraad 1948-1975   
Jac. Steeneveld 1941-1947   
Jac. P. Steeneveld, gec. ingeland 1973   
Joh. Steeneveld, heemraad 1935   
Jhr.mr. H.J.H. Stoop, gec. ingeland 1935   
P.A.J. Stoop, gec. ingeland 1885-1887   
N. Struijk, gec. ingeland 1935   
W. Veldhoven, heemraad en gec. ingeland 1863-1885   
C.W. Voet, gec. ingeland 1865-1866   
C.D. Vreede, gec. ingeland 1873-1885   
H. de Vreede, gec. ingeland 1876   
L. de Vries, gec. ingeland 1965-1971   
J.M. Vrij, dijkgraaf en heemraad 1952-1971   
A. van Winden, gec. ingeland 1926-1933   
Th.A. de Winter, gec. ingeland 1955-1967   



Bruggen 

 
 54 Bestek en voorwaarden van aanbesteding van het afbreken van de oude - en het bouwen 

van de nieuwe brug bij het dorp Nootdorp, 20 oktober 1874.  1 stuk 
 
 55 Ingekomen brieven betreffende het afbreken van de oude - en het bouwen van de 

nieuwe brug bij het dorp Nootdorp door Adrianus Korevaar Jbzn., 1874-1875.  1 omslag 
 

 56 Vergunning, verleend door BenW van Nootdorp, tot het maken van de brug in de 
Dorpsstraat bij de kruising van de Molensloot te Nootdorp sectie C nr. 1688, 1 oktober 
1936.  1 stuk 

 
 57 Tekening van de verbreding van de brug in de Dorpsstraat te Nootdorp door Alb. van 

Essen, architect te Voorburg. Lichtdruk, 1956.  1 stuk 

 
 58 Bestek van de uit te voeren werken aan 'de brug door het dorp', z.d. (19e eeuw). 

Concept.  1 stuk 

 
 59 Akte van aanbesteding van het herstellen en verleggen van de brug aan het einde van 

het dorp nabij de woning van H.F. van den Bergh, 3 augustus 1850.  1 stuk 
 

 60 Bestek en voorwaarden van aanbesteding van het maken van de brug in de 's-
Gravenweg, 1 februari 1854.  1 stuk 

 
 61 Bestek en voorwaarden van aanbesteding van werken aan de brug in de Oudeweg bij M. 

van Vliet, z.d. (19 juli 1857).  1 stuk 
 
 62 Tekening van het plan van de vernieuwing van de brug in de Oudeweg. , 29 september 

1936.  1 Blauwdruk 
 
 63 Rapport, uitgebracht door ir. P.A. korevaar betreffende het dempen van de Snoekenbrug 

aan het westelijk eind van de Molenweg, 26 februari 1864.  1 stuk 
 
 64 Bestek en voorwaarden van aanbesteding van het dempen van de Snoekenbrug aan het 

westeinde van de Molenweg, 6 oktober 1869.  1 omslag 
N.B. In duplo. 

 
 65 Rapport, uitgebracht door ir. P.A. Korevaar, betreffende het onderhoud van de brug 'Het 

Duivelsgat', mei 1865.  1 stuk 
 
 66 Aankondiging van de publieke verkoop in 'De Gouden Star' te Nootdorp van 30.000 oude 

waalmoppen door dijkgraaf en heemraden op 20 oktober 1875 1 stuk 

N.B. Afkomstig van de afbraak van een brug? 
 
 67 Akte van openbare verkoop door het bestuur van de polder van 30.000 waalmoppen, 

liggende nabij het beneden-stoomgemaal te Nootdorp, 20 oktober 1875.  1 stuk 
 
 68 Bestek en voorwaarden van aanbesteding van het maken van de houten taludbrug in de 

plaats van een duiker, z.d. (19e eeuw). Met concept.  1 omslag 

 
 69 Overeenkomst, gesloten tussen B&W van Delft en het bestuur van de polder, ter zake 

van de vernieuwing van de brug over de Tweemolentjesvaart en de waterlozing van de 
polder, met tekeningen, 7/9 mei 1912.  1 omslag 

 
 70 Ingekomen- en minuten van uitgaande stukken betreffende het onderhoud van de brug 

over de Tweemolentjesvaart, 1911-1912.  1 omslag 
 
 71 Tekening van de overbrugging van de Tweemolentjesvaart (Molentjesbrug) in de weg van 

's-Gravenhage naar Rotterdam, z.d. c. 1964/65.  1 stuk 
 
 72 Tekening van de brug aan de Molenweg door H. van Venrooy te Nootdorp, met aanvraag 

voor vergunning, 15 april 1933.  1 omslag 



 

 72.a Vergunning verleend door de gemeente Nootdorp aan het polderbestuur tot vernieuwing 

van een polderbrug in de Kruisweg te Nootdorp sectie A nr. 892, 1938.  1 stuk 
 
 73 Bestek en voorwaarden van aanbesteding van het maken van de betonnen brug op de 

hoek van de Achterweg en kruisweg, juni 1950. Afschrift.  1 stuk 
 
 74 Tekening van het plan van de brug aan de Roeleveen. schaal 1:50. Architect M. 

Zwanenburg te Rijswijk, z.d..  1 lichtdruk 
   
Duikers en verlaten 
 
 75 Bestek en voorwaarden van aanbesteding van het vernieuwen van de buitendeuren van 

het verlaat, 1 juli 1858.  1 stuk 

 
 76 Stukken betreffende de heffing van schutgeld bij het schutverlaat van de polder in de 

Tweemolentjesvaart, 1916-1938.  1 omslag 
 
 77 Besluit van de vergadering van dijkgraaf, heemraden en gecommitteerde ingelanden ter 

zake van de verkoop van de schutsluis met woonhuis, stal en erf te Delft, sectie N nr. 
2224 aan de gemeente, met bijlage, 25 november 1953.  1 omslag 

 
 78 Kon. besluiten houdende concessie tot heffing van schutgeld voor de doorvaart door het 

schutverlaat, 17 december 1932 (nr. 55) en 20 januari 1954 (nr. 15) 1 omslag 
 
 79 Kon. besluit, houdende de intrekking van het besluit van 20 januari 1954 (nr. 15) ter 

zake van de concessie tot heffing van schutgeld, 4 juni 1954 (nr. 14) 1 stuk 
 

 80 Tekening van de afdamming van de schutsluis in de Tweemolentjesvaart. Openbare 
Werken Delft, 1956.  1 lichtdruk 

 
 81 Ingekomen- en minuten van uitgaande brieven betreffende de vernieuwing van de 

schutsluis in de Tweemolentjesvaart, 1957.  1 omslag 
 

 82 Besluit van de vergadering van dijkgraaf, heemraden en gecommitteerde ingelanden ter 
zake van het aangaan van de lening ad f. 17.000,-- à 5% voor de betaling van de 

vernieuwing van de doorlaatduiker in de Oudeweg en de verbetering van de bemaling, 15 
mei 1917.  1 stuk 

 
 83 Bestek en voorwaarden van aanbesteding van het maken van de betonschoeiing bij de 

duiker in de Oudeweg te Nootdorp, mei 1952. Afschrift.  1 stuk 

 
 84 Tekening van de betonschoeiing bij de duiker van de Oudeweg. J.G. Ravenek, 

bouwkundige te Pijnacker, 1952.  1 lichtdruk 
 
 85 Bestek en voorwaarden van aanbesteding van het maken van de inlaatduiker c.a. in de 

scheidingskade tussen de Polder van Nootdorp en de Tedingerbroekpolder, alsmede van 
twee toevoerduikers te Nootdorp, sectie C nrs. 1338, 1687, 1723, 25 april 1953.  1 katern 

 
 86 Tekening van het plan voor het leggen van een inlaatduiker in de scheidingskade tussen 

de Polder van Nootdorp en de Tedingerbroekpolde voor rekening van de Commissie 
Tuindersbelangen te Nootdorp, 1953.  1 lichtdruk 

 

 87 Akte van aanbesteding van het leggen van een duiker en het graven van de sloot vanuit 

de Korfwatering voor de afwatering van het "Hoog-Vrijenbandsche Land" op de boezem 
van de Polder van Nootdorp bij de Noordmolen, 21 juni 1849.  1 stuk 

 
 88 Ingekomen- en minuten van uitgaande brieven betreffende de duiker van de 

Korfwatering, 1963-1964.  1 omslag 
 
 89  Omschrijving waarnaar door het bestuur van de Polder van Nootdorp zal worden 

aanbesteed: het maken van een grondduiker tussen dien polder en Klein Vrijenban en het 
graven van p.m. 470 m. tocht", z.d. (1916). Gedrukt.  1 stuk 

 



 90 Tekening van de spuiduiker in de tocht achter het pand Brasserskade 1 te Nootdorp, 10 

juli 1962. Fotokopie.  1 stuk 

 
Dijken en kaden 
 
 91 Bestek en voorwaarden van aanbesteding van het verzwaren en verhogen van de kaden 

ten noorden en zuiden van de boezemwatering, vanaf de Noord- tot de peilmolen, 5 

september 1861.  1 omslag 
N.B. In duplo. 

 
 92 Rapport, uitgebracht door ir. P.A. Korevaar, betreffende de toestand van de 

Krommekade, 19 maart 1864.  1 stuk 
 
 93 Rapporten, uitgebracht door ir. P.A. Korevaar betreffende de hoogte van dijken en kaden, 

9 en 28 september 1864.  2 stukken 
 
 94 Akte van aanbesteding van het graven van de vaart en het leggen van de dijk langs de 

Molenweg, 3 januari 1873. Met concept.  1 omslag 
 

 95 "Toestand der boezemwaterkeerende polderkaden van de polders in Delfland, opmeting 
1911 1 stuk 

 
 Dijkleger 
 
 96 Verordening van het dijkleger, vastgesteld door het bestuur van de polder, 22 april 1940. 

 1 stuk 

 
 Erfpacht 
 
 97 Stukken betreffende de afkoop van het recht van erfpacht op het perceel Delft, sectie N 

nr. 2745, met kaart, 1976.  1 omslag 

 
 Financiën 
 

Algemeen 

 
 98 Begrotingen, 1874, 1877, 1906-1967.  1 doos 
 
 99 Rekeningen, 1905-1966.  1 doos 

 
 100 Rekeningen, 1967-1974 en begrotingen, 1968-1975 1 omslag 

N.B. Zie ook inv.nrs. 98 en 99. 
 

 101-112 Bijlagen tot de rekeningen, 1939-1976.  11 dozen en 1 omslag 
 101 1839-1844 
 102 1846, 1848, 1849 
 103 1850 
 104 1852-1856 
 105 1857-1865 
 106 1866-1880 
 107 1881-1886, 1889-1905 
 108 1906-1930 
 109 1931-1965 
 110 1966-1970 
 111 1971-1972 
 112 1973-1976 

 

 113 Ingekomen- en minuten van uitgaande brieven betreffende de begroting en rekening, 
1864-1976.  1 omslag 

 
 114-115 Kasboeken van ontvangsten, 1928-1976.  1 doos en 1 deel 
 114 1928-1974 
 115 1974-1976 



 

 116-117 Kasboeken van uitgaven, 1928-1976.  1 doos en 1 deel 
 116 1928-1974 
 117 1974-1976 
 

 118 Hulpkasboek, 1964-1976.  1 deel 
 
 119 Proces-verbaal van kasopneming, met bijlagen, 28 december 1976.  1 omslag 
 
 121 Stukken betreffende de statistiek van de waterschapsfinanciën, 1873, 1879, 1943, 1946, 

1948-1955.  1 omslag 
 
 122 "Staat houdende aangiften ter bekoming van tijdelijken vrijdom van grondbelasting, van 

vrijdom van tienden en van evenredige regten van zegel, registratie en overschrijding, 
krachtens de wet van 26 mei 1870 (Staatsblad no. 82), met aanwijzing van de daarop 
door de Gedeputeerde Staten genomen beslissingen", 14 december 1875.  1 stuk 

 

Leningen 

 
 123 Bekendmaking van de openstelling van de inschrijving op de lening ad f 50.000,-- à 5%, 

ten behoeve van de verbetering van de financiën van de polder, 7 oktober 1848. 
Gedrukt.  1 stuk 

 
 124 "Voorwaarden eener geldlening ten behoeve van de Polder van Nootdorp c.a., te doen 

onder de ingelanden, vastgesteld in de algemene vergadering van den 7 october 1848". 
Gedrukt 1 stuk 

 
  
 125 Bekendmaking ter zake van het heffen van een omslag ad f 50,-- per bunder, wegens de 

geringe intekening op de uitgeschreven lening, 17 october 1848. Gedrukt.  1 stuk 

 
 126 Nota betreffende een te sluiten geldlening ad f 190.000,-- bij de firma Overklift % Co te 

's-Gravenhage, z.d. (1849).  1 stuk 
 

 127 Plan van een geldlening ad f 170.000,-- à 4% ten name van de polder, 14 november 
1874.  1 stuk 

 

 128 Akten van schuldbekentenis ten name van het bestuur van de polder voor gesloten 
kasgeldleningen, 1907, 1908, 1933, 1937, 1948.  1 omslag 

 
 129 Overeenkomst, gesloten tussen het bestuur van de polder en Victor Louis Slors, directeur 

van het Weduwen- en Weezenfonds van Europeesche Burgerlijke Ambtenaren in 
Nederlandsch-Indië, ter zake van de aflossing van de lening van 3/17 februari 1928, 
1934. Concept.  1 stuk 

 
 130 Overeenkomst, gesloten tussen het bestuur van de polder en Sebastianus Langelaan te 

Berkel c.a., voor de lening ad f 18.000,-- à 4%, 2 januari 1953. Met authentiek afschrift. 1 omslag 
 
 131 Stukken betreffende het plan van liquidatie van de schuld ad f 300.000,-- ten laste van 

de Droogmakerij, 1848-1850.  1 omslag 

 

 132 Besluit van de vergadering van het bestuur van de polder en de aandeelhouders in de 
negotiatie van de polder ter zake van de vermindering van de rente en het uitstel van de 
aflossing van de lening gesloten bij de firma Overklift & Co. te 's-Gravenhage, 22 
augustus 1849.  1 stuk 

 
 133 Overeenkomst, gesloten ten overstaan van notaris F.M. Schmolck te 's-Gravenhage, 

tussen het bestuur van de polder en de firma Overklift & Co. te 's-Gravenhage, ter zake 
van de wijziging in de voorwaarden van de lening ad f 300.000,-- ter bestrijding van de 
kosten van de droogmaking van de Nootdorpsche Plassen, 24 augusutus 1849.  1 stuk 

 



 134 Ingekomen brieven betreffende de verlaging van de rente en de jaarlijkse aflossing van 

het restant van het genegotieerde kapitaal van de droogmaking, 1849.  1 omslag 

 
 135 Nota van het bestuur van de polder voor de gecombineerde vergadering van dijkgraaf, 

heemraden en hoofdingelanden, ter zake van een lening voor de droogmaking, z.d. 
(1849). Concept.  1 stuk 

 
 136 Besluit van de aandeelhouders, genomen ten overstaan van notaris F.M. Schmolck te 's-

Gravenhage, houdende de vaststelling van de jaarlijkse aflossing voor de eerstvolgende 
zes jaren ad f 3.000,-- van de lening ad f 300.000,-- ter bestrijding van de kosten van de 
droogmaking van de Nootdorpsche Plassen, 29 juni 1859.  1 stuk 

 
 137 Processen-verbaal van uitloting van aandelen in de negotiatie van de Droogmakerij, 

1859-1889.  1 omslag 

 
 138 Exploot van de deurwaarder D.R. Reijnders te 's-Gravenhage ter zake van de betaling 

van de interest over de lening ad f 227.000,-- verstrekt door de fa. Overklift & Co., 31 
december 1863.  1 stuk 

 

Verzekeringen 

 

 139 Polissen van verzekering tegen brand, 1907, 1920, 1971, 1974, 1976, 1977.  1 omslag 
 
 140 Polissen van verzekering tegen fraude door de penningmeester, 1938, 1943, 1961, 1962, 

1973, 1974.  1 omslag 
 
 141 Polis van verzekering tegen wettelijke aansprakelijkheid, 1959.  1 stuk 
 

 142 Polis van verzekering tegen autoschade, 1971.  1 stuk 

 
Ned. Gasunie 
 

 143 Rapporten van de controlemetingen van de kathodische bescherming ingediend 

door de N.V. Ned. Gasunie, 1973-1976.  1 omslag 

 
Gemalen en molen c.a. 
 

Algemeen 

 
 144 Overeenkomst, gesloten tussen de ambachtsbewaarders van Vrijenban en van Nootdorp, 

ter zake van het maken en onderhouden van de uitwatering van de nieuwe watermolen 
door de Polder van Nootdorp, 27 november 1642. Met afschrift.  1 omslag 

 
 145 Overeenkomst, gesloten tussen de ambachtsbewaarders en agtemannen van de polder 

en het ambacht Nootdorp, Nieuweveen en Hoogeveen, ter zake van het onderhoud 
gedurende vijf achtereenvolgende jaren van de drie watermolens, 2 januari 1824.  1 stuk 

 
 146 Bestek en voorwaarden van aanbesteding door de ambachtsbewaarders van Nootdorp, 

Nieuweveen en Hoogeveen, van het onderhoud gedurende vijf achtereenvolgende jaren 

van de drie watermolens, staande aan de oostzijde van de stad Delft, 11 februari 1837. 
Met concept.  1 omslag 

 
 147 Contract, gesloten tussen de Commissie tot droogmaking en Christiaan Verveer, fabrikant 

ter zake van de levering van twee stoommachines, 29 september 1840. Met afschrift. 1 omslag 
 
 148 Rapport van de onderhandelingen met de fabrikant Christiaan Verveer, betreffende de 

vernietiging van een leveringscontract van stoommachines door C.J.H. Boellaard, z.d. 
(1843).  1 katern 

 



 149 Nota betreffende de ontbinding van het leveringscontract, gesloten door de Commissie 

tot droogmaking met Christiaan Verveer, fabrikant, ter zake van de levering van de 

stoommachines voor de gemalen te Nootdorp en Vrijenban, z.d. (1842). Concept.  1 stuk 
 
 150 Beschrijvingen van de stoommachines van de gemalen, respectievelijk 24 p.k. en 36 p.k., 

vervaardigd in de fabriek van Christiaan Verveer te Amsterdam en geplaatst in november 
1841, z.d. (1842).  2 stukken 

 

 151 Overeenkomst, ten overstaan van notaris F.M. Schmolck te 's-Gravenhage, gesloten 
tussen Dirk Johan Henricus Boellaard, lid en Gerardus Hendrik Landmeter, secretaris van 
de Commissie tot droogmaking, enerzijds, en Christiaan Verveer, fabrikant van 
stoomwerktuigen e.a. anderzijds, ter zake van het annuleren van de order van 2 
stoommachines c.a. voor de droogmaking van de plassen en de levering van de 
stoommachine te Vrijenban, 13 januari 1843.  1 stuk 

 
 152 Contract, gesloten tussen de Commissie tot droogmaking en Christiaan Verveer, 

fabrikant, ter zake van de levering van twee stoommachines, 18 januari 1841. Met 
afschrift.  1 omslag 

 

 153 Rapport van de verrichte onderhoudswerken aan de Peilmolen, Noord- en Zuidmolen door 
S. Velthoven, J. Walther en A. Koomans, fabriek-landmeter van delfland, 23 oktober 

1840.  1 stuk 
 
 154 Staten van ontvangsten en uitgaven ten behoeve van het stoomgemaal en het 

windgemaal, 1840-1845.  1 omslag 
 
 155 Begrotingen van kosten van het maken van het gebouw voor de stoommachine van de 

vijzelmolen van het boven- en benedengemaal, 20 maart 1841.  2 stukken 

 
 156 Bekendmaking van de openbare aanbesteding van het maken van twee gebouwen voor 

de stoommachines, 12 mei 1841. Gedrukt.  1 omslag 
N.B. In drievoud. 

 
 157 Bestek en voorwaarden van aanbesteding van het maken van het gebouw voor de 

stoommachine van de vijzelmolen van het boven- en benedengemaal, z.d. (12 mei 

1841). Gedrukt.  1 omslag 
N.B. In duplo. 

 
 158 Akte van openbare aanbesteding, ten overstaan van notaris Chr. Reijtenbach te 

Pijnacker, van het maken van het gebouw voor de stoommachine van de vijzelmolen van 
het boven- en benedengemaal, 12 mei 1841.  1 stuk 

 
 159 Akten van openbare aanbesteding van de leverantie van raapolie, Russische talk, 

groenezeep, kaarsen enz. ten behoeve van de molens, 1 maart 1843.  1 stuk 
 
 160 Voorwaarden van aanbesteding van de leverantie van steenkolen voor de watermolens, 

12 mei 1843.  1 stuk 
 
 161 Akte van openbare aanbesteding van de leverantie van steenkolen voor de watermolens, 

6 juni 1843.  1 stuk 
 
 162 Nota betreffende de werking van de stoomgemalen, de loop van de wateren, de 

verkaveling in percelen en de schadeloosstelling voor grondverlies van de commissie tot 

droogmaking, 12 augustus 1843. Gedrukt.  1 stuk 
 
 163 Voorwaarden van aanbesteding van de leverantie van raapolie, Russische talk, 

groenezeep, kaarsen enz. ten behoeve van de molens, z.d. (24 februari 1844).  1 stuk 
 
 164 Begroting van de kosten van de machinistenwoning met smederij, met 

inschrijvingsbiljetten, z.d. (1845). Concept.  1 omslag 
 
 165 Akte van openbare aanbesteding van het herstellen van het machinegebouw van de 

stoomvijzelmolen en het bouwen van de schoorsteen, met inschrijvingsbiljetten, 18 juni 

1846.  1 omslag 



 

 166 Lijst van verbruikte materialen voor het onderhoud van de stoommolens in het jaar 18481 stuk 

 
 167 Staten van de waterhoogten en de tijden van bemaling van de stoom- en windmolens, 

alsmede van het beneden-stoomgemaal, 1848, 1849, 1852-1856.  1 omslag 
 
 168 Opgaven van de waterhoogten en de uren van de werking van de stoom- en windmolens, 

1848, 1852.  1 omslag 

 
 169 Staten van het verbruik van steenkolen in de gemalen te Nootdorp en onder Vrijenban, 

1848-1863.  1 omslag 
 
 170 Overeenkomst, gesloten tussen de weduwe J.F. Vogelzang en het bestuur van de polder, 

ter zake van het zuiveren van wandluizen van de machinistenwoning te Vrijenban, 3 

augustus 1849.  1 stuk 
 
 171 Ingekomen- en minuten van uitgaande brieven betreffende het verlenen van subsidie 

door de staten voor het bouwen van een molen nabij het benedengemaal, het 
droogmaken van de bergboezem en het verbeteren van tochtsloten, 1849-1850.  1 omslag 

 
 172 Staat van geleverde steenkolen door W. Hove te delft 1854/5. Met nota van de opzichter 

F. Hofman, 9 maart 1855.  2 stukken 
 
 173 Register van uitgaven aan werken aan de gemalen, molens enz., uitgevoerd onder 

toezicht van de opzichter ir. P.A. Korevaar, 1857-1858.  1 deel 
 
 174 Begroting van de kosten voor het onderhoud voor het jaar 1859 van molens, bruggen, 

duikers enz. door P.A. Korevaar, april 1859.  1 stuk 

 
 175 Rapport, uitgebracht door ir. P.A. Korevaar, betreffende de werking van de gemalen in 

het winterseizoen 1863/4, 7 mei 1864.  1 stuk 
 
 176 Inventaris van de "Losse goederen" en gereedschappen in de beide molens aanwezig, 

opgemaakt door ir. P.A. Korevaar, 26 april 1865.  1 stuk 

 
 177 Rapport, uitgebracht door ir. P.A. Korevaar, betreffende de werking van het boven-

gemaal met de beide vijzels, 18 mei 1868.  1 stuk 
 
 178 Begroting van de kosten van het onderhoud van de molens, gemalen, bruggen, wegen en 

wateren gedurende het jaar 1875 door ir. P.A. Korevaar, 28 mei 1875.  1 stuk 
 

 179 Rapport, uitgebracht door ir. P.A. Korevaar, betreffende de verbetering van de bemaling 
in de polders, 3 juni 1875.  1 omslag 
N.B. In duplo. 

 

 180 Memorie betreffende de verbetering van de bemaling door ir. P.A. Korevaar, mei 1876. 
Bijgevoegd gedrukt exemplaar.  1 omslag 

 
 181 Bestek en voorwaarden van aanbesteding van het leveren van de bovenas, het scheprad, 

de wateras en kussenblokken enz. voor de molen, 17 juni 1876. Met concept.  1 omslag 
 
 182 "Verslag omtrent een onderzoek naar den toestand der stoomwatermolens in de polder 

Nootdorp", uitgebracht door F.J.M. van Everdingen, 23 juni 1877. Gedrukt.  1 omslag 
N.B. In duplo. 

 
 183 Rapport, uitgebracht door F.J.M. van Everdingen, betreffende de aflevering van het 

stoomgemaal door de fabrikanten Evrard van Duyl en Kruff te Delfshaven, 14 januari 

1879.  1 stuk 
 
 184 Beschrijving van de gemaakte ketel, die in april 1889 in de plaats is gekomen van twee 

stoomketels, met tekening, z.d. (1889).  1 stuk 
 
 185 Ingekomen- en minuten van uitgaande brieven betreffende de levering van een 

stoomketel voor het gemaal, 1907, 1908 en z.d..  1 omslag 



 

 186 Akte van aanbesteding van het leveren van het centrifugaalpompstoomgemaal c.a., 

maart 1916.  1 stuk 
 
 187 Overeenkomst, gesloten tussen de N.V. Machinefabriek "Hoogenland" te Utrecht en het 

bestuur van de polder, ter zake van het leveren van het centrifugaalpompstoomgemaal 
c.a., z.d. (april 1916).  1 stuk 

 

 188 Ingekomen- en minuten van uitgaande brieven betreffende de levering van het 
centrifugaalpompstoomgemaal, 1916-1919.  1 omslag 

 
 189 Besluit van de vergadering van dijkgraaf, heemraden en gecommitteerde ingelanden ter 

zake van de lening ad f 10.000,-- à 5% voor de betaling van de verbetering van de 
bemaling, 3 april 1918.  1 stuk 

 
 190 Openbare bekendmaking van de verkoping van de stoomvijzelmolen met de daarbij 

behorende loods en woonhuis op 23 juli 1919. Gedrukt 1 stuk 
 
 191 Ingekomen- en minuten van uitgaande brieven betreffende de bemaling en het gemaal 

van de polder, 1926-1928.  1 omslag 
 

 192 Bestek en voorwaarden van de ombouwing en de wijziging van de fundering van het 
bemalingsgebouw, juni 1927.  1 stuk 

 
 193 Bestek en voorwaarden van de demontage van de stoommachine en de ketel van het 

gemaal, 1 augustus 1927.  1 stuk 
 
 194 Rapport, uitgebracht door B&W van Nootdorp, betreffende het onderzoek naar de 

toestand van de machinistenwoning, Achterweg 114 te Nootdorp, z.d. (20e eeuw).  1 stuk 
 
 195 Tekening van de plattegrond van het bemalingsgebouw. Schaal 1:50 z.d. Blauwdruk1 stuk 
 
 196 Omschrijving van de te plaatsen ketel ter vervanging van twee ketels in het gemaal, z.d. 

(20e eeuw).  1 stuk 

 

Beneden-gemaal 

 
 197 Bestek en voorwaarden van aanbesteding van het maken van het gebouw voor de 

stoommachine van de vijzelmolen van het beneden-gemaal, z.d. (12 mei 1841). Gedrukt. 
 1 omslag 
N.B. In duplo. 

 
 198 Heistaten van het gebouw voor de stoommachine van het beneden-gemaal, door de 

opzichters Gt.Bakker en W. Langerveld, 30 september 1841.  2 stukken 
 
 199 Contract, gesloten tussen de Commissie tot droogmaking en de aannemer C. Brunt jr., 

ter zake van het bouwen van een houten steenkolenloods voor het beneden-gemaal, 1 
februari 1842.  1 stuk 

 
 200 Contract, gesloten tussen de Commissie tot droogmaking en de aannemer Gerardus van 

beek, ter zake van het herstellen van de schade aan het gebouw voor de stoommachine 

van het beneden-gemaal, met inschrijvingsbiljetten, 7 november 1843.  1 omslag 
 
 201 Verslag van de gevolgen van de explosie van een ketel van het benedengemaal, door 

Gerardus Hendrik landmeter, secertaris van de Commissie tot droogmaking en de 
opzichters Teunis Hofman en Wouter Langerveld, 3 januari 1847. Afschrift.  1 stuk 

 
 202 "Staat aantoonende de verschillende waterhoogtens in den Polder van Nootdorp" en 

"Uren van werking van het beneden-stoomgemaal", 1850-1852.  1 omslag 
 
 203 Bestekken en voorwaarden van aanbesteding van het uitvoeren van metselwerk aan het 

Beneden-gemaal, z.d. (5 juni 1854) en 15 juli 1856.  1 omslag 



 

 204 Bestek en voorwaarden van aanbesteding van het uitdiepen van de voorboezem van het 

beneden-gemaal, 8 augustus 1856.  1 stuk 
 
 205 Bestek en voorwaarden van aanbesteding van het leveren van ijzerwerken voor het 

beneden-gemaal, 2 april 1862.  1 stuk 
 
 206 Proces-verbaal van verkoop en toewijzing van de stoommachine van 36 pk c.a. staande 

in het beneden-gemaal, ten overstaan van notaris A.M. Schagen van Leeuwen te Delft, 
12 mei 1862.  1 stuk 

 
 207 Opgave van de kosten van de verbouwing van het beneden-gemaal door ir. P.A. 

Korevaar, 25 september 1862.  1 stuk 
 

 208 Rapport, uitgebracht door ir. P.A. Korevaar, betreffende de proefbemaling door het 
beneden-gemaal, 29 oktober 1862.  1 stuk 

 
 209 Staten van bemaling van het beneden-gemaal, januari-mei 1863.  1 omslag 
 

 210 Kwitantie, afgegeven door F.J. Blankemeijer, voor de betaalde koopsom van de grond 
van het beneden-gemaal, 1 juni 1865.  1 stuk 

 
 211 Vergunningen, verleend door de minister van binnenlandse zaken, ingevolge het 

uitgebrachte verslag door de ingenieur van het Stoomwezen tot het gebruik van de 
stoommachine van het beneden-gemaal, 1865, 1867, 1868.  1 omslag 

 
 212 Rapport, uitgebracht door ir. P.A. Korevaar, betreffende de reparatie van het dak van het 

ketellokaal van het beneden-gemaal, 26 oktober 1868.  1 stuk 

 
 213 Besluit van gedeputeerde staten ter zake van de goedkeuring van de af te sluiten lening 

ad f 6.000,-- à 4½% voor de betaling van de kosten van de herstelling en vernieuwing 
van het beneden-gemaal, 23 mei 1891.  1 stuk 

 

Boven-gemaal 

 
 214 Heistaten van het gebouw voor de stoommachine van het boven-gemaal door de 

opzichters Wallard en C.J. van Doornen van Zwieten, september 1841.  2 stukken 
 
 215 Contract, gesloten tussen de Commissie tot droogmaking en de aannemer C. Breugem, 

ter zake van het bouwen van een houten steenkolenloods voor het boven-gemaal, 1 
februari 1842.  1 stuk 

 
 216 Rapport van de levering van de spil van een vijzel in het bovengemaal te Vrijenban, 

uitgebracht door F. Hofman, opzichter en C. Romeijn, timmerman, 8 februari 1848.  1 stuk 
 
 217 Bestek en voorwaarden van aanbesteding van het bemetselen van de stoomketel van het 

boven-gemaal, 30 november 1859.  1 stuk 
 

 218 Proces-verbaal van openbare aanbesteding en toewijzing, opgemaakt door notaris A.N. 
Schagen van Leeuwen te Delft, van het uitbreken van de funderingsmuren van de 
stoommachine in het boven-gemaal enz., 15 april 1863.  1 stuk 

 
 219 Proces-verbaal van verkoop en toewijzing van de stoommachine van c. 36 pk. staande in 

het boven-gemaal, ten overstaan van notaris A.M. Schagen van Leeuwen te Delft, 15 

april 1863.  1 stuk 
 
 220 Rapport, uitgebracht door ir. P.A. Korevaar, betreffende de proefbemaling door het 

boven-gemaal, 8 juni 1864.  1 stuk 
 
 221 Vergunningen, verleend door de minister van Binnenlandse Zaken, ingevolge het 

uitgebracht verslag door de ingenieur van het Stoomwezen, tot het gebruik van de 

stoommachine van het boven-gemaal te Vrijenban, 1864, 1868.  1 omslag 



 

 222 Verslag van de vernieuwingen in het ketellokaal van het boven-gemaal, door ir. P.A. 

Korevaar, opzichter van de polder, z.d. (1866).  1 stuk 
 
 223 Bestek en voorwaarden van aanbesteding van de bouw van de machinistenwoning bij het 

boven-gemaal te Vrijenban, 23 april 1869. Concept.  1 stuk 
 
 224 Proces-verbaal van verkoop en toewijzing van de machinistenwoning nabij het boven-

gemaal te Vrijenban, 6 oktober 1869.  1 stuk 
 
 225 Rapport, uitgebracht door ir. P.A. Korevaar, betreffende de vergroting van de capaciteit 

van het boven-gemaal, juli 1875.  1 stuk 
 
 226 Bestek en voorwaarden van aanbesteding van de bouw van de machinistenwoning bij het 

boven-gemaal, z.d. (19e eeuw). Concept.  1 stuk 
 
 227 Besluit van de vergadering van het bestuur ter zake van het aangaan van de lening ad f 

50.000,-- à 5% voor de betaling van de kosten van de vernieuwing van het boven-
gemaal c.a., 26 april 1916.  1 stuk 

 

Elektrisch gemaal 

 
 228 Bestek en voorwaarden van de levering van de elektrische installatie c.a. voor het 

gemaal, juni 1927.  1 omslag 
N.B. In duplo. 

 
 229 Tekening van de elektrische verlichting en het schakelschema van het gemaal, z.d. 

(1927).  1 stuk 
 

 230 Overeenkomst, gesloten tussen het bestuur van de polder en het weduwen- en 
weezenfonds van Europeesche burgerlijke ambtenaren in Nederlandsch-Indië, ter zake 
van de lening ad f. 47.000,-- à 5 % voor de betaling van de kosten van de bouw van het 
elektrisch gemaal, 17 februari 1928. Authentiek afschrift.  1 stuk 

 

 231 Vergunning, verleend door gedeputeerde staten tot het uitbreiden van het elektrisch 

gemaal te Delft, sectie N nr. 988, 5/14 maart 1928.  1 stuk 
 
 232 Tekeningen van het schakelsysteem voor het vervangen van de 136 pk. elektromotor van 

het gemaal z.d. (1934). Bijlagen van het besluit van gedeputeerde staten van 14 
augustus 1934 (nr. 310). Blauwdrukken 2 stukken 

 
 233 Overeenkomst, gesloten tussen B&W van Delft en het bestuur van de polder ter zake van 

levering van elektrische energie, 9 juni 1955.  1 stuk 
 
 234 Tekening van het schakelsysteem van het gemaal, uitgevoerd door de Machinefabriek P 

v.d.Zee te Delft, z.d. Lichtdruk.  1 stuk 
 

Noord- of Verlaatmolen 

 

 235 Akte van openbare aanbesteding van werken aan de Noordmolen, 28 september 1854. 1 stuk 
 
 236 Akten van openbare aanbesteding van het leveren van een ijzeren scheprad voor de 

(Noord)molen, 6 oktober 1854.  1 stuk 
 
 237 Bestek en voorwaarden van aanbesteding van het maken van het stenen secreet bij de 

Noordmolen, 15 juli 1856.  1 stuk 
 
 238 Rapport, uitgebracht door ir. P.A. Korevaar, betreffende de verkoop van hout van de 

Noordmolen, 26 oktober 1868.  1 stuk 
 



 239 Bestek en voorwaarden van aanbesteding van het afbreken van een gedeelte van de 

Noord- of Verlaatmolen, z.d. (1872(. Concept.  1 stuk 

 

Peilmolen 

 
 240 Begroting van kosten van werken aan de Peilmolen, door ir. P.A. Korevaar, januari 1855. 1 stuk 
 
 241 Akte van openbare aanbesteding van werken aan de Peilmolen, 23 april 1855.  1 stuk 

 
 242 Akte van openbare aanbesteding van het leveren van een ijzeren scheprad voor de 

Peilmolen, 23 april 1855.  1 stuk 
 

 243 Begroting van de kosten van de vernieuwingen aan de Peilmolen door ir. P.A. 

Korevaar, 16 juni 1876.  1 stuk 

 
   Kaarten en tekeningen 
 

  Zie ook op bruggen, duikers en verlaten, gemalen en molens c.a., Kanaal Waddinxveen-
Voorburg, spoorwegen, vergunningen, verhuring en verpachting, wegen, 

woonwagencentrum. De kaarten en tekeningen beschreven onder de nrs. 250, 287-290, 
292, 293, 464-473 zijn geborgen in de ladekast 

 

Gemeente Delft en Nootdorp 

 
 244 Situatietekening van de plantsoenen bij de Tweemolentjesvaart. Openbare Werke Delft, 

1937. Lichtdruk 1 stuk 
 
 245 Situatietekeningen van de plantsoenen bij de Tweemolentjesvaart en de Nootdorpse 

plassen. Openbare Werken Delft, 1954. Lichtdruk 1 stuk 
 
 246 Situatietekening van het te bouwen hoogspanningsstation aan de Kruisweg te Nootdorp. 

Gemeentebedrijven Delft, 1954. Lichtdruk 1 stuk 

 
 247 Tekening van het drainageplan voor het gemeentelijk sportpark aan de Brasserskade te 

Nootdorp. Schaal 1:500, Alb. van Essen, architect te Voorburg, 1955. Lichtdruk 1 stuk 
 
 248 Tekening van het drainageplan voor het sportpark, 1856. Bijlage van de brief van de 

directeur van Openbare Werken Delft van 6 juli 1956. Lichtdruk 1 stuk 
 

 249 Tekeningen voor de te maken kunstwerken bij het gemaal in het sportpark, 1956. Bijlage 
van de brief van de directeur van Openbare Werken Delft van 25 september 1956. 
Lichtdrukken 2 stukken 

 
 250 Kaart van het sportpark. Schaal 1:1000. Grontmij De Bilt, 1956. Gedrukt. Ingekleurd1 stuk 
 

 251 Tekening van de gedeeltelijke ontpoldering van Polder van Nootdorp. Schaal 1:2500. 
Openbare werken Delft, 1956. Lichtdruk 1 stuk 

 
 252 Tekening van het recreatiegebied "De Delftse Hout", Openbare Werken Delft, 1970. 

Lichtdruk 1 stuk 
 
 253 Situatietekening van de theeschenkerij "Rieten Dak" aan de Tweemoentjesvaart. 

Openbare Werken Delft, z.d. Lichtdruk 1 stuk 
 
 254 Tekeningen van het verbeteringsplanb van de Veenweg en de vernieuwing van de brug in 

de Kerkweg, Ingenieursburau Netto & Smit, 1939. Lichtdrukken 2 stukken 
 
 255 Tekening van het uitbreidingsplan in onderdelen "Veenweg" van de gemeente Nootdorp. 

Schaal 1:2000. Bureau Froger te Delft, januari 1952. Lichtdruk. Met bijlage 1 omslag 

 



 256 Tekeningen van de kabelaansluiting te Nootdorp. Gemeente bedrijven Delft, 1954. Schaal 

1:1000. Lichtdrukken 2 stukken 

 
 257 Tekening van het stratenplan voor de uitbreiding van de gemeente Nootdorp. 

Architectenbureau Van Essen, 1956. Lichtdruk 1 stuk 
 
 258 Tekening voor de bouw van een garage en brug aan de Achterweg 22, 1963. Lichtdruk1 stuk 
 

 259.-260 Ingekomen- en minuten van uitgaande brieven en vergunningen betreffende het 
bestemmingsplan "Vrouwtjeslant" van de gemeente Nootdorp, met kaarten en 
tekeningen, 1968-1973.  2 omslagen 

 
 261 Ingekomen- en minuten van uitgaande brieven betreffende het bestemmingsplan 

"Centrum" van de gemeente Nootdorp, met tekeningen, 1970-1976.  1 omslag 

 
 262 Ingekomen- en minuten van uitgaande brieven betreffende het bestemmingsplan 

"Buitengebied" van de gemeente Nootdorp, met tekening, 1972-1973.  1 omslag 
 
 263 "Toelichting en voorschriften behorende bij bestemmingsplan "Veenweg 1976" der 

gemeente Nootdorp", met tekeningen, 1975.  1 omslag 
 

 264 Bestemmingsplan "Dorp en Sportpark" van de gemeente Nootdorp, met kaart, z.d. 
(1975). Ontwerp.  1 omslag 

 
 265 Tekening van het stratenplan voor de uitbreiding van de gemeente Nootdorp. 

Ingenieursbureau Netto & Smit z.d. Blauwdruk 1 stuk 
 
 266 Tekening van het industrieterrein van de gemeente Nootdorp, z.d..  1 stuk 

 
 267 Tekeningen van het telefoonnet te Nootdorp 1 omslag 
 

Kabels, pijpleidingen, zinkers 

 
 268 Tekening van de kabelkoker door de Tweemolentjesvaart en de voorboezem in de weg 's-

Gravenhage-Rotterdam. Schaal 1:100. Gemeentewerken van 's-Gravenhage, z.d. 
Lichtdruk. Bijlage brief B&W van 's-Gravenhage van 19 november 1937 1 stuk 

 
 269 Tekeningen van de te leggen kabel vanaf de centrale te delft naar Leidschendam. Schaal 

1:1000. Gemeentebedrijven Delft, 1951-1952. Lichtdrukken 2 stukken 
 
 270 Revisietekeningen van kraakgaszinkers. Lichtdrukken, 1952-1953.  5 stukken 

 
 271 Overzichtskaart van de mijnconcessie Rijswijk, verleend bij K.B. van 3 januari 1955 (nr. 

69). Situatie grensstenen. Schaal 1:25.000. N.A.M., met 2 bijlagen, 1955.  1 omslag 
 
 272 Ingekomen- en minuten van uitgaande brieven betreffende het leggen van telefoonkabels 

door de P.T.T., met tekeningen, 1961-1975.  1 
 

 273 Tekeningen van het telefoonnet te Pijnacker 1 omslag 
 
 274.-276 Tekeningen voor de aanleg van pijpleidingen voor de gasvoorziening 3 dozen 

 

Polder 

 

 277 "Kaart der Nootdorpsche Polder met naauwkeurigheid vervaardigd door de beëedigden 
landmeter P.A. Korevaar, 1856". Bijlage van het besluit van de Staten van 13 juli 1858. 
Fotokopie 1 stuk 

 
 278 "Kaart van den Polder Nootdorp naar de kadastrale indeeling vervaardigd door den 

opzigter des polders P.A. Korevaar 1869. Schaal van 1:10.000". Papier op linnen 1 stuk 



 

 279.-280 "Kaart van den Polder Nootdorp. Schaal 1:10.000". Door J. van D(issel), 1936. Gedrukt. 

Ingekleurd. Papier op linnen 2 stukken 
N.B. In duplo. 

 
 
 281 "Kaart van den Polder Nootdorp naar de kadastrale indeeling vervaardigd in 1908. Schaal 

1:10.000" 1 stuk 
 

 282 Kaart van den Polder van Nootdorp. Schaal 1:10.000. z.d. Gedrukt 1 stuk 
 
 283-290 Kad. kaarten van de Polder van Nootdorp. Schaal 1:2500 8 stukken 
 283 A, 1e blad 
 284 A, 2e blad 
 285 B 
 286 C, 1e blad 
 287 C, 2e blad 
 288 D, 4eblad, en H, 4e blad. Zoetermeer H 
 289 E, 1e blad 
 290 N, 2e en 3e blad 
 

 291 Tekening van de Nootdorpsche Plassen. Openbare Werken Delft, 1935. Lichtdruk 1 stuk 
 

 292.-293 Kaart van de  "Bemaling Oost-Negentig-Morgen in den polder Nootdorp. Schaal 1:2500. 
Behoort bij overeenkomst d.d. maart 1947". Gedrukt. Ingekleurd 2 stukken 
N.B. In duplo. 

 
 294 Tekeningen van "het verbouwen van een woonhuis aan 't Verlaat te Delft voor rekening 

van het polderbestuur (Polder Nootdorp). Schaal 1:100. Architect J. van Vliet te 
Leidschendam, 1960. 3 Lichtdrukken 

 
 295 Tekening van de waterafvoer van de polder. Lichtdruk, z.d..  1 stuk 
 
    Kanaal Waddinxveen-Voorburg 
 

 296 Ingekomen- en minuten van uitgaande brieven betreffende de voorbereiding 

van de aanleg van het kanaal Waddinxveen-Voorburg, met kaarten, 1970-1976. 1 omslag 

 
    Keur en reglement 
 
 297.-298 Reglement van de Polder van Nootdorp, Nieuweveen en Hoogeveen, 22 februari 1800. 2 katernen 

N.B. In duplo. 
 
 299 Bijzonder reglement van de polder, 1858, 1868. Gedrukt.  1 omslag 
 
 300 Algemene keur van de polder, 1957. Gedrukt.  1 stuk 
 
 301 Algemene keur van de polder, 1969. Offset.  3 stukken 
 

 302 Stukken betreffende de keur en het bijzonder reglement van de polder, 1858-

1968.  1 omslag 

 

     Koop, verkoop en ruiling 
 
  Zie ook op erfpacht, verhuring en verpachting. 
 
 
 303 Proces-verbaal van openbare verkoping van houtstoven en rijst, ten huize van Jacob 

Dirksz. Vlok, kastelein te Nootdorp, op verzoek van de ambachtsbewaarders van 

Nootdorp, Nieuweveen en Hoogeveen, ten overstaan van notaris S.A. Scholten te Delft, 9 
november 1839.  1 katern 

 



 304 Akte van veiling en toewijzing, ten overstaan van notaris Chr. Reijtenbach te Pijnacker, 

door het bestuur van de polder van percelen grond onder de gemeenten Nootdorp, 

Pijnacker, Stompwijk en Zoetermeer, 25 november 1848.  1 deel 
 
 305 Akte van verkoop door Petronella Cornelia Overvoorde, weduwe van Hendrik Johannes 

Veeneka aan het bestuur van de polder van 70 ellen land te Vrijenban, sectie A nr. 145, 
10 augustus 1849.  1 stuk 

 

 306 Besluit van het bestuur van de polder ter zake van de aankoop van partijen grond en 
water voor de droogmaking van de bergboezem, 26 juli 1850. Authentiek afschrift.  1 stuk 

 
 307 Akte van verkoop door Arnold Agnes Margaretha van Munster, echtgenote van Louis 

François Joseph Ghion aan het bestuur van de polder van 13 bunders, 64 roeden en 81 
ellen grond en water in de St. Jans Dobbe (=bergboezem) te Nootdorp, sectie G nrs. 282, 

328-336, 339-341 en 352-359, 17 februari 1851.  1 stuk 
 
 308 Akte van ruiling ten overstaan van notaris J. Vernée te Delft, door het bestuur van de 

polder en Joris van der Wel, van percelen grond met opstallen in de gemeente Vrijenban, 
sectie a nrs. 730-733 en 735 tegen een perceel grond aldaar, sectie A nr. 736, 8 maart 

1851.  1 stuk 
 

 309 Akte van verkoop door armmeesters van de Algemeene Armen van Nootdorp aan het 
bestuur van de polder van 1 bunder, 54 roeden en 10 ellen grond te Nootdorp, sectie C 
nr. 1085, 2 oktober 1851.  1 stuk 

 
 310 Akte van verkoop door Maria de Bruin, weduwe van Willem Kouwenhoven c.s. aan het 

bestuur van de polder van 78 roeden en 21 ellen grond in de St. Jans dobbe te Nootdorp, 
sectie C nrs. 266-268, 24 december 1851.  1 stuk 

 
 311 Akten van publieke verkoop van veengronden in de 's-Gravenweg, Houtkade, Kruisweg 

en Laakweg, alsmede van een stuk boezemland te Nootdorp, 1851, 1857, 1868, 1880, 
1881.  1 omslag 

 
 312 Akte van verkoop door Dirk Joän Henricus Boellaard aan het bestuur van de polder van 1 

bunder, 63 roeden en 56 ellen grond en water, gelegen in de St. Jans Dobbe te Nootdorp, 
sectie C nrs. 289-295, 14 juni 1852.  1 stuk 

 
 313 Verklaringen van Jakop en I. Verbeek ter zake van de verkoop van hun grienden, gelegen 

in de St. Jans Dobbe te Nootdorp aan het bestuur van de polder, 14 augustus 1852. 2 stukken 
 
 314 Akte van verkoop door Dirk van Leeuwen en Johannes Steeneveld, diaken van de 

hervormde Gemeente van Nootdorp, aan het bestuur van de polder, van 2 bunders en 50 
roeden grond en water van de Diaconie te Nootdorp, sectie C nrs. 317-318, 322-325, 360 
en 361, alsmede het land bekend ten name van Gerrit van Beek c.s., 6 oktober 1853. 1 stuk 

 
 315 Akte van verkoop door Philippina Walther, weduwe van Johan Philip Becker Dannenfelser 

aan het bestuur van de polder, van 1 bunder, 30 roeden en 21 ellen grond en water in de 
zgn. St. Jans Dobbe (bergboezem van de droogmaking) te Nootdorp, sectie C nrs. 272-

274, 311, 326, 327, 338, 338A, 345 en 346, 2 november 1853.  1 stuk 
 
 316 Proces-verbaal van verkoop en toewijzing van huizen en percelen land in de polder aan 

de Noordweg en achter de Achterbuurt te Nootdorp, ten overstaan van notaris A. 
Hogersdijk te Pijnacker, 1 september 1854.  1 stuk 

 

 317 Akte van verkoop, ten overstaan van notaris A. Hogersdijk te Pijnacker, door Gerrit van 
Beek aan het bestuur van de polder, van 29 roeden en 39 ellen grond in de zgn. St. Jans 
Dobbe (bergboezem van de droogmaking) te Nootdorp, sectie C nrs. 1147, 1149, 1157, 
1163, 1166-1173 en 1179, 29 december 1855.  1 stuk 

 
 318 Akte van verkaveling, ten overstaan van notaris A.M. Schagen van Leeuwen te Delft, 

door het bestuur van de polder en de eigenaars van gronden in de St. Jans Dobbe of 

boezem van de polder, 28 april 1862.  1 stuk 
 



 319 Proces-verbaal van openbare verkoop van de veenspecie in de Kruisweg te Nootdorp, 24 

maart 1868.  1 stuk 

 
 320 Verkoopcondities van de veenspecie in de Kruisweg te Nootdorp, z.d. (24 maart 1868). 

Concepten.  1 omslag 
 
 321 Akte van openbare verkoop door het bestuur van de polder van onderdelen van de af te 

breken machinistenwoning bij het boven-stoomgemaal te Vrijenban, 6 oktober 1869. 1 stuk 

 
 322 Akte van openbare verkoop door het bestuur van de polder van het riet langs de 

Molenweg te Nootdorp, 25 juli 1873.  1 stuk 
 
 323 Akte van ruiling door het bestuur van de polder en de regenten van Kuyls-fundatie te 

Rotterdam van 8 a. grond te Nootdorp, sectie C nrs. 825, 946 en 1033, tegen 6 a. en 20 

ca. grond te Nootdorp sectie C nr, 947, waarbij op het perceel grond aldaar sectie S nr. 
1334 het recht van overpad naar de Molenweg wordt gevestigd over het perceel sectie C 
nr. 1335, 19 september 1874.  1 stuk 

 
 324 Akte van openbare verkoop door het bestuur van de polder van (de onderdelen van het 

gesloopte stoomgemaal), 13 oktober 1877.  1 stuk 
 

 325 Akte van transport door Johannes Willem van den Bergh c.s. aan het bestuur van de 
polder van de 's-Gravenweg in de Polder van Nootdorp, 24 maart 1880.  1 stuk 

 
 326 Akte van openbare verkoop door het bestuur van de polder van het grasgewas aan de 's-

Gravenweg te Nootdorp, 3 juli 1880.  1 stuk 
 
 327 Akte van openbare verkoop door het bestuur van de polder van iepen hakhout, 16 

februari 1884.  1 stuk 
 
 328 Akte waarbij Jacobus en Johanna Rense(n), wonende te Loosduinen ten behoeve van het 

bestuur van de polder afstand doen van alle rechten op twee percelen grond te 
Vrijenban, sectie A nrs. 769 en 770, 31 mei 1886.  1 stuk 

 

 329 Attestatie van Casper Johannes Mooyman, dijkgraaf en Jan van Sandick, secretaris van 
de polder van Nootdorp, ter zake van de tenaamstelling van 89 a. en 84 ca. water in de 

polder te Delft, sectie A nr. 4137, bijgevoegd uittreksel van de kadastrale legger, 
september 1887.  1 omslag 

 
 330 Akte van verkoop door het bestuur van de polder aan de gedeputeerde staten van 4 a. en 

31 ca. grond te Vrijenban, sectie A nr. 132, 11 november 1890.  1 stuk 

 
 331 Besluiten van dijkgraaf en heemraden en gecommitteerde ingelanden ter zake van de 

verkoop van grond en water, met uittreksel uitgifte in erfpacht, 1956, 1959-1970, 1972, 
1975-1976.  1 omslag 

 
 332 Ingekomen- en minuten van uitgaande brieven betreffende overdracht, eigendom, 

beheer en onderhoud van grond en water, 1957-1961, 1963, 1964, 1966-1969, 1971-

1976.  1 omslag 
N.B. Zie ook inv.nrs. 19-34. 

 
 333 Ingekomen- en minuten van uitgaande brieven betreffende de verkoop van grond nabij 

het gemaal Tweemolentjesvaart en het verlenen van het recht van overpad aldaar, 1959. 

 1 omslag 
 

 334 Akte van verkoop, ten overstaan van notaris R. Gerritzen te 's-Gravenhage door 
Johannes Cornelis c.s. aan het bestuur van de polder van 21 a. en 50 ca, grond en water 
te Nootdorp, sectie E nr. 1594, 77 ca. weg te Vrijenban sectie A nr. 1640 en 9a. en 80 
ca. grond en water aldaar sectie A nr. 1637, 14 november 1917.  1 stuk 

 
 335 Akte van verkoop door het bestuur van de polder aan de Rijkswaterstaat van percelen 

water te Delft sectie A nr. 7812 en sectie N nrs, 1877, 1900 en 1906 ten behoeve van de 

aanleg van de weg Rijswijk-Rotterdam, 18 januari 1929.  1 stuk 
 



 336 Akte van verkoop door het bestuur van de polder aan de Rijkswaterstaat van percelen 

water te Nootdorp, sectie A nrs. 1015, 1016, 1068 en 1270 en Zoetermeer sectie H nr. 

207 ten behoeve van de aanleg van rijksweg-12 ('s-Gravenhage-Utrecht-Driebergen), 29 
juni 1932.  1 stuk 

 
 337 Akte van verkoop door het bestuur van de polder aan de Rijkswaterstaat van een perceel 

water in de Klein Vrijenbanpolder sectie N nr. 853 (ged.) ten behoeve van de aanleg van 
de rijksweg 's-Gravenhage-Rotterdam, 26 februari 1936.  1 stuk 

 
 338 Besluit van het bestuur van de polder ter zake van de verkoop aan de gemeente 

Nootdorp van een gedeelte van de berm langs de Kerkweg te Nootdorp sectie C nr. 1723 
voor de aanleg van het trottoir voor de ambtswoning van de burgemeester, 7 september 
1953.  1 stuk 

 

 339 Akte van volmacht ten overstaan van notaris mr. O.G. Sap te Delft door Cornelis Arie 
Sonneveld, veehouder te Pijnacker, 3 maart 1955.  1 stuk 

 
 340 Akte van verkoop door het bestuur van de polder aan de Rijkswaterstaat van percelen 

water te Nootdorp sectie a nr. 7813 (ged.) en sectie N nrs. 1876, 1899, 1901, 1905, 

2613 en 2696 (ged.), 22 april 1964.  1 stuk 
 

 341 Besluiten van dijkgraaf, heemraden en gecommitteerde ingelanden ter zake van verkoop 
percelen boezemwater langs de Brasserskade, Krommekade en Molenweg te Nootdorp 
aan W. Zegwaard aldaar, 23 mei 1966.  2 stukken 

 
 342 Verslag van de bespreking tussen dijkgraaf, heemraden, gecommitteerde ingelanden en 

de pachters van de St. Jans Dobbe, ter zake van de verkoop van eigendommen "De 
Delftse Hout", met bijlagen, 17 april 1975.  1 omslag 

 
 343 Akte van verkoop ten overstaan van de gezworenen van Vrijenban, door Pieter Damen, 

gemachtigd door Maria Cornelia van Son, weduwe van mr. Johan Bogert aan Adrianus de 
Bas, notaris, van 3 moregen en 263 roeden land en water nabij de Nootdorpse molen, 14 
september 1774. Retroactum.  1 charter 
N.B. Met uithangend zegel in rode was van mr. Abraham Schuylenburg, schout van Vrijenban. 

Geborgen in het charterkastje. 

 

 344 Proces-verbaal van publieke veiling ten overstaan van schout en schepenen van Nootdorp 
van een huis met erf alsmede van veenlanden te Hoogeveen, Nieuweveen en 
Zoetermeer, 27 december 1797 en 3 januari 1798. Authentiek afschrift.  1 stuk 

 
 345 Akte van transport ten overstaan van schout en schepenen van Hoogeveen door Laurens 

van den Braak, schout en secretaris van Pijnacker aan Cornelis van den Smyt en Hendrik 

Verwoert, gemachtigden van Antje Mijnheer weduwe Joris Lamens c.s. van 200 roeden 
land, grenzende aan de Nieuwkoopscheweg te Hoogeveen, 14 juli 1808. Op perkament. 
Retroactum.  1 stuk 

 

 346 Akte van verkoop door Johannes van Beek c.s. kinderen van Gerrit van Beek en 

Geertrui van Mierlo, beiden overleden aan Gerrit van Beek van percelen grond 

en water in de Polder van Nootdorp, 3 en 4 december 1855. Retroactum.  1 stuk 

 
      Lozingen op de polder 
 

 347 Ingekomen- en minuten van uitgaande brieven betreffende de afvalwaterlozingen op de 
polder, 1966-1968.  1 omslag 

 
 348 Nota betreffende de financiële aspecten verbonden aan het toestaan van 

afvalwaterlozingen op de polder ingediend door het Technisch Bureau van de Unie van 
waterschapsbonden, afdeling zuivering van afvalwater, 14 december 1867. Offset. 1 katern 

 



Omslag en gadering 

 
 349 Gaderlijsten van het omgeslagen molengeld, sluisgeld en "binnenlandsche kosten" over 

Nootdorp, Nieuweveen en Hoogeveen, 1840, 1841.  1 omslag 
 
 350-354 Kohieren, 1906-1976.  1 doos en 5 omslagen 
 350 1906-1913, 1915, 1917-1950 
 351 1951-1959 
 352 1960-1966 
 353 1967-1972 
 354 1973-1975 
 354a 1976 

 

 355 Stukken betreffende de invordering van de omslag van de polderlasten ten name van 
Catharina Johanna Legrand weduwe van Gerardus Roelofswaard wonende te Nootdorp, 
1848-1855.  1 omslag 

 
 356 Naamlijst van grondeigenaars wiens teveel betaalde omslag over het jaar 1848 is 

gerestitueerd, 22 januari 1855.  1 omslag 
N.B. In duplo. 

 
 357 Staat van de hoefslagen op de kaden, samengesteld door ir. P.A. Korevaar, maart 1864. 1 stuk 
 
 358 Staat van de hoefslagen op de kaden met de namen van de onderhoudsplichtigen, 26 

april 1864.  1 stuk 
 
  

359Naamlijst van eigenaars en gebruikers van landen gelegen aan de boezem, z.d. (1867).  1 stuk 
 
 360 Overeenkomst gesloten tussen het bestuur van de polder en Maarten Post, ter zake van 

de eigendom van de percelen grond te Delft sectie A nrs. 4188 en 4189, bijgevoegd kaart 
en uittreksel van de kadastrale legger, mei 1888.  1 omslag 

 
 361 Akte van rectificatie van de kadastrale inschrijving van de percelen gemeente Nootdorp 

sectie A nrs. 400 en 401 (=867), ten name van "de Graaf van Hompes te Londen" en ten 

behoeve van het bestuur van de polder, 24 april 1895.  1 stuk 
 



Personeel 

 
 362.-363 Stukken betreffende benoeming, ontslag, salariëring en pensionering van personeel, 

1864-1976 en z.d..  2 omslagen 
N.B. Zie ook inv.nr. 50. 

W. Albers, (los) polderwerkman 1936   
M.G. Bolland, polderbode    
H.J. de Bruin, polderwerkman 1933-1934   
J. Bijsterveld, polderbode 1894-1935   
N.J. Dootingh, polderbode 1875-1879   
A. Dijksman, stoker 1864-1871 en z.d.   
G. de Graaff, stoker 1914-1927   
J.W. van Hagen, stoker 1896-1899 en z.d.   
A. van der Helm Mzn., molenaar (Oost Negentigmorgen) 1965-1975   
Jhr. E.J.K. Hesselt van Dinter, secretaris en penningmeester 1965-1976   
Jhr. J.E. Hesselt van Dinter, secretaris en penningmeester 1934-1967   
A. Hoecke, stoker 1864   
L. Hoogervorst, polderarbeider 1933-1936   
J.D.N. van der Horst, sluiswachter 1912-1954   
J. van der Kooy, polderbode en wegwerker 1926-1944   
B. Korff, machinist 1865-1867 en z.d.   
W. Lagendijk, machinist z.d. (1919)   
L. (H.) Lamens, polderarbeider 1933-1936   
Jac. van Leeuwen, polderarbeider 1935-1936   
K. van Leeuwen, stoker 1867   
N. van Leeuwen, polderarbeider 1933-1951   

J.H. van Loon, polderbode 1869-1870   
A. Pex, polderbode en -werkman 1959-1965   
A.G.C. Pex, polderbode en -werkman 1962-1976   
J.J.G. Pex, machinist en timmerman 1976   
A.M. Schagen van Leeuwen, secretaris en penningmeester 1885   
J. van der Sman, polderarbeider 1933-1936   
L.J. van der Sman, polderarbeider 1953-1976   
P.J. van der Sman, polderarbeider 1934-1935   
A. Sonneveld, machinist 1867-1870   
J. Sonneveld, machinist z.d. (1912)   
H.P. Wiegel, machinist 1890-1943   
W.H. Wiegel, machinist 1925   
L. Zonderop, machinist, polderbode en -werkman 1943-1976   
J. Zuur, molenaar 1885 en z.d.   
J.G. van Zijl, machinist 1920-1960   

 
 364 Instructie voor de machinist van het elektrisch gemaal, vastgesteld door het bestuur van 

de polder, z.d. (1927).  1 stuk 
 
 365 Ambtenarenreglementen A&B, vastgesteld door dijkgraaf, heemraden (en 

gecommitteerde ingelanden), 9 maart 1932.  1 omslag 
 
 366 "Bepalingen betreffende de gevallen, waarin en de voorwaarden waaronder in 

dienstneming op arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht kan plaats vinden", 
vastgesteld door dijkgraaf en heemraden, 9 maart 1932.  1 stuk 

 
 367 Instructie voor de machinist en onderhoudstimmerman van de polder, 31 mei 1976. 1 stuk 

 



Rioleringsplan Nootdorp 

 
  Zie ook archief Tedingerbroekpolder inv.nr. 1722. 
 
 368 Ingekomen- en minuten van uitgaande brieven betreffende de aanleg van een 

rioolwaterpersafvoerleiding voor de gemeente Nootdorp, met tekeningen, 1968-1969. 1 omslag 
 
 369 Rioleringsplan van de gemeente Nootdorp, gemaakt door het technisch Adviesbureau der 

vereniging van Nederlandse Gemeenten, met kaart, juni 1959. Offset.  1 katern 

 
Spoorwegen 
 
N.B. Zie ook op wegen. 
 

 370 Overeenkomst, gesloten tussen het bestuur van de polder en de Nederlandsche Rhijn 

Spoorweg Maatschappij ter zake van de betaling voor de overneming van grond ten 
behoeve van de aan te leggen spoorweg tussen 's-Gravenhage en Gouda, 1 juli 1868. 

Met afschrift.  1 omslag 
 
 371 Overeenkomst, gesloten tussen het bestuur van de polder en de Nederlandsche Rhijn 

Spoorweg Maatschappij ter zake van het uitvoeren en onderhouden van werken ten 
behoeve van de aanleg en de exploitatie van de spoorweg tussen 's-Gravenhage en 

Gouda, 4 en 6 februari 1869. Met afschrift.  1 omslag 
 
 372 Overeenkomst, gesloten tussen het bestuur van de polder en de Nederlandsche Rhijn 

Spoorweg Maatschappij ter zake van de aanleg van de spoorweg Gouda-'s-Gravenhage, 
4/6 februari 1869. Afschrift.  1 stuk 

 
 373 Lijst van kadastrale nummers van eigendommen van de Ned. Rhijn Spoorweg 

Maatschappij, z.d. 19e eeuw.  1 stuk 
 
 374 Ingekomen- en minuten van uitgaande brieven betreffende de aanleg van de spoorlijn 

Rotterdam naar 's-Gravenhage en Scheveningen, 1901-1905 en z.d..  1 omslag 
 

 375 Overeenkomst, gesloten tussen het bestuur van de polder en de directie van de Zuid-

Hollandsche Electrische Spoorwegmaatschappij, ter zake van de aanleg van de spoorweg 
van Rotterdam naar 's-Gravenhage en Scheveningen, 3 mei 1902. Met afschrift.  1 omslag 

 
 376 Ingekomen- en minuten van uitgaande brieven betreffende de beveiliging van de 

overweg (Veenweg) in de lijn 's-Gravenhage-Rotterdam (Hofplein), met tekeningen, 
1970-1976.  1 omslag 

 

 377 Ingekomen- en minuten van uitgaande brieven betreffende de aanleg van de 
Zoetermeerlijn door de Ned. Spoorwegen, met kaarten en tekeningen, 1972-1975. 1 omslag 

 
Vergunningen 
 
 378-382 Vergunningen, verleend door dijkgraaf en heemraden, met kaarten en tekeningen , 

1854-1976 en z.d..  5 omslagen 
N.B. Zie voor kaarten en tekeningen ook de inv.nrs. 244-296. 

 378 1854-1940 
 379 1941-1955 
 380 1956-1962 
 381 1963-1967 
 382 1968-1976 en z.d. 

 
 383 Memorie van Adrianus de Bas, oud-schout van Nootdorp, betreffende zijn vordering ad f. 

300,-- wegens de verleende vergunning aan de ingelanden van de Noordpolder van 
Delfgauw tot het vervoeren per schuit van hun turf door de Polder van Nootdorp, 18 
september 1789.  1 stuk 

 
 384 Register van verleende vergunningen, 1848-1907.  1 deel 
 



 385 Vergunningen, verleend door grondeigenaars en pachters aan het bestuur van de polder 

tot het graven van een sloot en het leggen van een dijkje ten behoeve van het herstellen 

van de Noordweg, 13, 19 en 20 februari 1849.  1 omslag 
 
 386 Vergunning, verleend door dijkgraaf en hoogheemraden van Delfland tot het maken en 

hebben van de dam vóór het verlaat van de Klein-Vrijenbansche Molen, 6 december 
1849.  1 stuk 

 

 387 Vergunning, verleend door het bestuur van de polder aan Arie Post, tot het vervenen in 
de dijk van St. Jan langs de Noordweg, 11 november 1857.  1 stuk 

 
 388 Vergunning, verleend door het bestuur van de polder aan Willem de Vreede om gebruik 

te maken van het verlaat voor het vervoer van turf uit de vervening nabij de Noordkade 
in de gemeente Vrijenban, december 1877.  1 stuk 

 
 389 Vergunning, verleend door gedeputeerde staten aan de hoofdingenieur van de 

Rijkswaterstaat tot het maken van het viaduct over de Veenweg te Stompwijk, ten 
behoeve van de aanleg van de rijksweg 's-Gravenhage-Utrecht, 20 juli/4 augustus 1932. 1 stuk 

 

 390 Beslissing van gedeputeerde staten in het geschil tussen A.F.M. Joostens-Mooijman en 
het bestuur van de polder ter zake van de vergunning de dato 20 mei 1937, 29 

november 1938. Gedrukt.  1 stuk 
 
 391 Vergunning tot het maken van een brug over de watering te Nootdorp, verleend door A.P. 

Overgaauw aan L.J.M. de Koning en P.A. de Koning, 17 oktober 1955.  1 stuk 
 
 392 Ingekomen- en minuten van uitgaande brieven betreffende verleende vergunningen ten 

behoeve van de sportvelden nabij de Brasserskade, met tekeningen, 1956-1960. 1 omslag 

 
 393 Ingekomen- en minuten van uitgaande brieven betreffende verleende vergunningen aan 

de N.V. Ned. Aardolie Maatschappij, met tekeningen, 1956-1964.  1 omslag 
 
 394 Vergunningen verleend aan de N.V. Ned. Aardolie Maatschappij, met tekeningen, 1956-

1964.  1 omslag 

 
 395 Vergunning, verleend door het bestuur van de Tedingerbroekpolder tot het leggen van 

een duiker door de Kortelandseweg, 19 februari 1957.  1 stuk 
 
 396 Stukken betreffende aanvragen om hinderwetsvergunningen, 1957-1976.  1 omslag 
 
 397 Vergunningen, verleend aan de P.T.T. voor het leggen van telefoonkabels, 1961-1975. 1 omslag 

 
 398 Ingekomen- en minuten van uitgaande brieven betreffende verleende vergunningen tot 

het hebben van bruggen, dammen, duikers e.d., met tekeningen, 1961-1976.  1 omslag 
 
 399 Visvergunningen, 1962, 1964.  1 omslag 
 
 400-401 Ingekomen- en minuten van uitgaande brieven betreffende verleende vergunningen aan 

het Elektriciteitsbedrijf en Gasbedrijf Delfland, met tekeningen, 1961-1976.  2 omslagen 
 400 1961-1970 
 401 1971-1976 

 
 402 Vergunningen, verleend aan het Elektricteitsbedrijf en gasbedrijf Delfland, met 

tekeningen, 1952, 1956, 1961-1976.  1 omslag 
 
 403 Ingekomen- en minuten van uitgaande brieven betreffende het geschil met P.Q. van Dijk 

ter zake van het zonder vergunning plaatsen van een warenhuis, 1965-1976.  1 omslag 
 
 404 Ingekomen - en minuten van uitgaande brieven betreffende verleende vergunningen aan 

de Stichting Drinkwaterleiding De Tien Gemeenten, met tekeningen, 1966-1969. 1 omslag 
 
 405 Vergunningen, verleend aan de Stichting drinkwaterleiding De Tien Gemeenten, 1966-

1975.  1 omslag 
N.B. Zie ook archief Tedingerbroekpolder inv.nr. 1722. 



 

 406 Ingekomen- en minuten van uitgaande brieven betreffende de verleende vergunning tot 

het onttrekken van water aan de Tweemolentjesvaart ten behoeve van de Delftse Hout, 
1970-1973.  1 omslag 

 

 407 Ingekomen- en minuten van uitgaande brieven betreffende de verleende 

vergunning tot het inlaten van water uit de Tweemolentjesvaart, 1973.  1 omslag 

 
Verhuring en verpachting 
 
 408 Akte van verhuring ten overstaan van notaris S.A. Scholten te Delft door de 

ambachtsbewaarders en achtemannen van Nootdorp, Nieuweveen en Hogeveen van land 

rietgewas en visserij, 30 december 1837.  1 stuk 
 
 409 Akten van verhuur door het bestuur van de polder van grasgewas, grond, huizen, jacht, 

kaden, rietgewas, visserij, water en wegen, 1849-1896.  1 omslag 
 
 410 Lijst van verhuurde percelen grond in de polder en de bergboezem, 2 november 1861. 1 stuk 

 

 411 Aankondiging van de openbare verhuring van percelen grasland en rietgewas langs de 
Molenweg en bij de Snoekenbrug, 6 mei 1871.  1 stuk 

 
 412 Aankondigingen van openbare verhuring van land en viswater, 1873, 1874, 1886. 

Gedrukt.  1 omslag 
 

 413 Voorwaarden van verpachting van grond, water en visserij, z.d. (1945).  1 stuk 
 
 414 Lijst van de te verhuren (dijk)grond, grasland en (vis)water, 3 oktober 1934.  1 katern 
 
 415 Akten van verpachting door het bestuur van de polder aan de Delftsce Hengelaars 

Vereeniging van visrechten, 1954-1972, 1947, 1954, 1971.  1 omslag 
 

 416 Akten van verhuring en verpachting van percelen grond, 1955, 1957, 1960-1962, 1966-
1968, 1970-1972.  1 omslag 

 

 417 Ingekomen- en minuten van uitgaande brieven betreffende verhuringen en 
verpachtingen, 1958-1963, 1966, 1969, 1971-1974, 1976.  1 omslag 

 
 418 Akte van verhuur door het bestuur van de polder aan Shell Nederland 

Verkoopmaatschappij N.V. van 163 ca. grond te Nootdorp, met tekening, 26 september 
1961.  1 omslag 

 
 419 Ingekomen- en minuten van uitgaande brieven betreffende de uitgifte in erfpacht aan de 

gemeente Delft van 2300 ca. boezemwater "Aan 't Verlaat" gedurende 75 jaren, 1963-
1964.  1 omslag 

 
Verkiezingen 
 
 420 Oproepen voor te houden verkiezingen, 1919, 1935, 1947, 1952, 1953, 1955, 1957, 

1959, 1962, 1963, 1965, 1967, 1969, 1971, 1973, 1975.  1 omslag 
 

 421 Naamlijsten van stemgerechtigde ingelanden die aan de stemmingen hebben 

deelgenomen, 1931, 1933, 1935, 1936, 1959, 1961, 1962, 1965, 1967, 1969, 1971, 
1973, 1975.  1 omslag 

 
 422 Processen-verbaal van inlevering en opening van stembriefjes voor stemmingen ter 

verkiezing van bestuursleden, 1931, 1935, 1936, 1952, 1953, 1955, 1957, 1959, 1961-
1963, 1965, 1967, 1969, 1971, 1973, 1975.  1 omslag 

 
 423 Lijst van stemgerechtigde ingelanden, 1976.  1 kaartsysteem 
 



Wateren 

 
 424 Overeenkomst, gesloten tussen dijkgraaf en heemraden van de Drooggemaakte Polder 

Nootdorp c.a. en van de Driemanspolder, ter zake van het onderhoud van de sloot tussen 
de Polder van Nootdorp en de Driemanspolder, 17 oktober 1848.  1 stuk 

 
 425 Voorwaarden van aanbesteding van het graven van de tocht in de St. Jansboezem, vanaf 

de duiker in de dijk tot de korenmolen, 17 juni 1850.  1 stuk 

 
 426 Vergunning, verleend door dijkgraaf en hoogheemraden van Delfland, tot het graven van 

sloten ter afscheiding van de bergboezem van de Noordweg, 21 februari 1852.  1 stuk 
 
 427 Bestek en voorwaarden van aanbesteding van het uitdiepen van gedeelten van de 

poldertocht, 6 oktober 1854.  1 stuk 

 
 428 Begrotingen van de kosten van het uitdiepen van tochten en kavelsloten in de polder in 

het jaar 1856 1 omslag 

 
 429 Bestekken en voorwaarden van aanbesteding van het graven van sloten, 1856-1859. 1 omslag 
 
 430 Bestek en voorwaarden van aanbesteding van het uitdiepen van gedeelten van de 

boezem, 30 september 1857.  1 stuk 
 
 431 Rapport, uitgebracht door ir. P.A. Korevaar, betreffende de kosten van het graven van 

kavelsloten te Vrijenban, 20 november 1857.  1 stuk 
 
 432 Rapport, uitgebracht door de opzichter van de polder ir. P.A. Korevaar, betreffende de 

geschoten sloot langs de zogenaamde Jodenweg, 23 januari 1864.  1 stuk 

 
 433 Rapport, uitgebracht door ir. P.A. Korevaar, betreffende het uitdiepen van de tocht in de 

West-Negentigmorgen en het dichtmaken van een gedeelte van de weg in de Kalisbuurt, 
15 september 1866.  1 stuk 

 
 434 Rapport, uitgebracht door ir. P.A. Korevaar, betreffende het verleggen van de boezem 

aan de Strijp, 19 mei 1868.  1 stuk 
 
 435 Rapport, uitgebracht door ir. P.A. Korevaar, betreffende het verleggen van de Strijp, 5 

februari 1869.  1 stuk 
 
 436 Voorwaarden van aanbesteding van het uitdiepen van tochten, 29 oktober en 19 

november 1873.  1 omslag 

 
 437 Besluit van de gemeenteraad van Delft ter zake van sluiten van een overeenkomst met 

het bestuur van de polder betreffende het maken en hebben van een noodverlaat naar de 
Tweemolentjesvaart, 12 januari 1954.  1 stuk 

 
 438 Rapport, uitgebracht door de directeur-ingenieur van de technische dienst van Delfland, 

betreffende de verontreiniging van het water, 29 september 1959.  1 stuk 

 
 439 Ingekomen- en minuten van uitgaande brieven betreffende de wateren in he 

sportcomplex  's-Gravenhof' te Nootdorp, met tekeningen, 1971-1973.  1 omslag 

 
 440 Ingekomen- en minuten van uitgaande brieven betreffende het slaan van palen in de 

binnenboezem ten behoeve van de bouw van het raadhuis van de gemeente Nootdorp, 

met tekeningen, 1975-1976.  1 omslag 
 



Waterstand 

 
 441 Proces-verbaal van afgifte en deponering, opgemaakt door notaris J. Vernée te Delft, ten 

behoeve van Petrus Jacobus van de Colff van Hoogeveen, secretaris van de stad Delft en 
dijkgraaf van de polder Nootdorp, van de akte van overeenkomst de dato 8 mei 1851, 
gesloten tussen het bestuur van de Polder van Nootdorp van het bestuur van de Klein-
Vrijenbanpolder (onverveend gedeelte), ter zake van de overneming van water, 24 juli 
1851.  1 stuk 

 
 442 Rapport, uitgebracht door ir. P.A. Korevaar, betreffende de waterstand in de polder, z.d. 

(28 maart 1860).  1 stuk 
 
 443 Overeenkomst, gesloten tussen het bestuur van de polder en de ingelanden van de Oost-

Negentigmorgen, ter zake van de bemaling van het gedeelte van de Polder van Nootdorp, 

genaamd 'De Oost-Negentigmorgen', maart 1947. Concept.  1 stuk 

 
Wegen 

 
  N.B. Zie ook op SPOORWEGEN. 
 

 444 Bestek en voorwaarde van aanbesteding van het onderhoud van de Veenweg in de 
gemeente Stompwijk, 23 april 1849.  1 stuk 

 
 445 Begroting van de kosten van de aanleg van de rijksweg op de Jefjeskade tussen de 

Achterweg en de Veenweg, door ir. P.A. Korevaar, 22 mei 1866.  1 stuk 
 
 446 Verslag van het onderzoek naar de mogelijkheid tot aanlag van de rijweg op de 

Jefjeskade of Maerten Kockenkade, door de secretaris van de polder, 14 juli 1866.  1 stuk 
 

 447 Overeenkomst, gesloten tussen de gemeentebesturen van Stompwijk en Nootdorp 
enerzijds en het bestuur van de polder anderzijds ter zake van het onderhoud van de 
Kerkweg, Molenweg en Veenweg, 24/28 mei 1879. In duplo.  1 omslag 

 
 448  Legger der wegen en voetpaden in de gemeente Zoetermeer, 1885.  1 stuk 

 

 449 Tekeningen van de aanleg van rijksweg nr. 12 van 's-Gravenhage naar Driebergen, 
gedeelte 's-Gravenhage-Gouda. Schaal 1:1000. Rijkswaterstaat, dienst 1933-1935. 
Lichtdrukken 3 stukken 

 
 450 Tekening van de aanleg van rijksweg nr. 12, gedeelte 's-Gravenhage-Gouda; situatie 

uitweg naar de Veenweg, Schaal 1:1000. Bijlage van de brief van de ingenieur van de 
Rijkswaterstaat van 18 augustus 1937, nr. 1664. Lichtdruk 1 stuk 

 
 451 Bestek en voorwaarden van aanbesteding van het verbeteren van de Veenweg te 

Ledischendam en het verbreden van de brug in de Kerkweg, april 1939. Gedrukt. Met 
concept.  1 omslag 

 
 452 Proces-verbaal van aanbesteding van het verbeteren van de Veenweg te Leidschendam 

en het verbeteren van de brug in de Kerkweg, met bijlage, 14 juni 1939.  1 omslag 

 
 453 Overeenkomst, gesloten tussen het bestuur van de polder en de Pensioenraad van de 

Ned. Hervormde Kerk, voor de lening ad f 27.000,-- à 4 ¼% voor de betaling van de 
reconstructie van de Veenweg, 15 november 1939.  1 stuk 

 
 454 Akte van schuldbekentenis, ten name van het bestuur van de polder en ten behoeve van 

de Pensioenraad van de Ned. Hervormde Kerk, voor de lening ad f 27.000,-- à 4¼% voor 
de betaling van de reconstructutie van de Veenweg, 15 november 1939.  1 stuk 

 
 455 Bestekken en voorwaarden van aanbesteding van het herstellen van gedeelten van de 

Veenweg te Nootdorp en Leidschendam en het ophogen en bestraten van de 
Krommekade, met tekeningen, mei en 27 september 1940. Gestencild.  2 katernen 

 



 456 Besluit van het bestuur van de polder ter zake van de verkoop aan de gemeente Delft 

van de Middelweg te Pijnacker sectie E nr. 949, 6 oktober 1941.  1 stuk 

 
 457 Akte van overdracht door het bestuur van de polder aan de gemeente Delft van het 

onderhoud van gedeelten van de Middelweg te Pijnacker, sectie E nr. 1673 (ged.) en te 
Delft sectie N nr. 1672 (ged.), 21 mei 1946.  1 stuk 

 
 458 Tekening van de aanleg van weg nr. 4a van Amsterdam naar Rotterdam, gedeelte 

Z.H.E.S.M. tot Bakkersloot-zandput te Nootdorp, 1946. Lichtdruk.  1 stuk 
 
 459 Overeenkomsten, gesloten tussen de N.V. Ned. Spoorwegen en het bestuur van de polder 

ter zake van het onderhoud van de spoorwegopritten in de Veenweg te Nootdorp, 1952, 
1954.  1 omslag 

 

 460 Ingekomen- en minuten van uitgaande brieven betreffende het onderhoud van (tertiaire 
en quartaire) wegen, 1957-1976.  1 omslag 

 
 461 Ingekomen- en minuten van uitgaande brieven betreffende de reconstructies van de 

Brasserskade, de Geer-, Kerk-, Molen-, Noord-, Oudeweg, het Oosteinde en de Veenweg, 

1961-1975, z.d..  1 omslag 
 

 462 Ingekomen- en minuten van uitgaande brieven betreffende de overdracht van wegen aan 
de gemeente Nootdorp, met tekeningen en bestek reconstructie Oudeweg, 1962-1971. 1 omslag 

 
 463 Ingekomen- en minuten van uitgaande brieven betreffende de reconstructie van rijksweg 

13, 1963-1965.  1 omslag 
 
 464.-473 Tekeningen van de reconstructie van de Veenweg. Schaal 1:500. Blad 1-5. Technisch 

Bureau van de Unie van Waterschapsbonden N.V., met calques, juni 1969.  10 stukken 
 
 474 Ingekomen- en minuten van uitgaande brieven betreffende de overdracht, eigendom, 

beheer en onderhoud van wegen, 1969-1972, 1973, 1976.  1 omslag 
 
 475 Ingekomen- en minuten van uitgaande brieven betreffende de aanleg van de tertiaire 

weg nr. 65 in de gemeente Nootdorp, met kaarten, 1972.  1 omslag 
 

 476 Ingekomen- en minuten van uitgaande brieven betreffende de reconstructie van 

Rijksweg 12, met vergunning, 1973-1975.  1 omslag 

 
Woonwagencentrum 
 

 477 Ingekomen- en minuten van uitgaande brieven betreffende de vestiging van een 
woonwagencentrum aan de Veenweg, met kaart, 1969-1970 en z.d..  1 omslag 

 



Supplement 

 
 658 Concept-rekening, 1976.  1 omslag 
 
 659 Bijlagen tot de rekening, 1976.  1 omslag 
 
 650 Stukken betreffende de controle op de liquidatie-rekening en de financiële positie van de 

polder in het kader van zijn opheffing, 1977, 1978.  1 omslag 

 
 661 Proces-verbaal van kasopneming, 1976.  1 stuk 
 
 662 Rekening, 1975 en begroting, 1976 1 deeltje 
 
 663 Convocatie voor de vergadering van dijkgraaf, heemraden en gecommitteerde 

ingelanden, met toelichting, z.d..  1 omslag 
 
 666 Stukken betreffende de omslagheffing, 1977 en z.d. (1976).  1 omslag 

 
 667 Ingekomen brief van het Hoogheemraadschap van Delfland betreffende de afwikkeling 

van financiële zaken i.v.m. de opheffing van de polder, 1976.  1 stuk 
 

 668 Stukken betreffende de opheffing van rekeningnummers en de beëindiging van 
verzekeringen e.d. i.v.m. de opheffing van de polder, 1976-1978.  1 omslag 

 
 669 Stukken betreffende benoeming en salariëring van personeel, 1976.  1 omslag 
 
 670 Stukken betreffende de taxatie van poldereigendommen, 1976, 1977.  1 omslag 
 

 671 Stukken betreffende de verkoop van land door de polder aan particulieren, 1975-1977, 
1980.  1 omslag 

 
 672 Naamlijst van ingelanden met opgaaf van de door hen verschuldigde recognities, z.d. 

(1976).  1 stuk 
 

 673 Naamlijst van pachters, erfpachters en huurders met opgaaf van de door hen 
verschuldigde gelden, z.d. (1976).  1 stuk 

 
 674 Brieven van het polderbestuur aan het Hoogheemraadschap van Delfland, houdende 

opgaaf van overboeking van gelden op rekening van het hoogheemraadschap en opgaaf 
polder- van af te geven stukken, 1976.  1 omslag 

 

 675 Kasboek van ontvangsten, 1976.  1 deel 
 
 676 Kasboek van uitgaven, 1976.  1 deel 
 
 678 Akten van verkoop, overdracht en ruiling van percelen water, land en duikers, 1920, 

1967, 1970, 1971.  1 omslag 
 


