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Inventaris 

 

Inleiding 

 
Bij K.B. van 28 november 1845 (nr. 22) werd vergunning verleend tot het droogmaken van 200 bunders 
van het uitgeveende gedeelte van de Nieuw-Wateringveldsche polder. Dit plan werd uitgebreid met de 
droogmaking van ca. 233 bunders in de Oud-Wateringveldsche polder; goedgekeurd bij K.B. van 25 
november 1846 (nr. 63). De droogmaking was in 1849 gereed. Er waren 3 molens in bedrijf (2 aan de 

Dorpskade en 1 aan de Zweth). In 1888 werd besloten deze molens te vervangen door een 
stoomgemaal. 
Literatuur: Teixeira de Mattos, p. 222-226. 
 

Algemeen 

 

 1-5 Notulen van de vergaderingen van het bestuur en van de verenigde vergadering van het 
bestuur met de gecommitteerde ingelanden, 1878-1976.  9 delen 

 1a 1878, febr.-1889, jan. 
 1b 1889, febr.-1895, nov. 
 1c 1896, apr.-1910, mrt. 
 1d 1910, apr.-1917, apr. 
 1 1917-1924 
 2 1924-1930 
 3 1930-1938 
 4 1938-1965 
 5 1965-1976 
 

 6 Convocaties van vergaderingen van het bestuur en van het bestuur en gecommitteerde 
ingelanden, 1934-1936, 1968, 1971, 1974, 1976.  1 omslag 

 
 7 Presentielijst van de verenigde vergadering, 12 maart 1940.  1 omslag 

 
 8 Besluiten van de verenigde vergadering van de polder ter zake van de vaststelling van de 

kosten van vergaderingen van het bestuur en het bestuur met de gecommitteerden, 
1968-1975.  1 omslag 

 
 9-18 Ingekomen - en minuten van uitgaande brieven, 1845-1976.  10 omslagen 
 9 1845, 1847-1851 
 10 1858, 1881, 1882, 1884, 1885, 1887, 1890, 1900 
 11 1904-1910 
 12 1911-1920 
 13 1921-1930 
 14 1931-1938 
 15 1942-1950 
 16 1954, 1956, 1957, 1959, 1960 
 17 1961, 1962, 1964-1970 
 18 1971-1976 

 
 19-21 Registers van uitgaande brieven, 1878-1937.  6 delen 
 19a 1878, okt. 2-1893, jan. 19 
 19b 1893, jan. 20-1909, apr. 5 
 19c 1909, apr. 6-1919, okt. 27 
 19 1919-1925 
 20 1925-1933 
 21 1933-1937 

 
 22 Agenda van ingekomen - en minuten van uitgaande brieven, 1966-1976.  1 deel 
 



 

Archiefbeheer 

 
 23 Ingekomen - en minuten van uitgaande brieven betreffende het archiefbeheer, 1889-

1971.  1 omslag 
 

Bestuur 

 

 24 Stukken betreffende benoeming en aftreding van bestuursleden, 1858-1976 en z.d.. 1 omslag 
Algemeen 1916-1972   
G.J. van Adrichem, bestuurslid 1970   
A. van den Berg, gec. ingeland 1916   
P. van Beveren, gec. ingeland 1906-1912   
P.L. Duinisveld, gec. ingeland en bestuurslid 1912-1936   
N.W. Duynisveld, gec. ingeland 1960-1966   
J. Helderman, gec. ingeland, bestuurslid en voorzitter 1914-1928   
C.J. Hoek, gec. ingeland 1902-1916   
C.P. hoek, voorzitter 1858   
H.J. Hoek, voorzitter 1900-1910   
N.P.A. Hofstede, bestuurslid 1956-1972   
W.M. Hofstede, gec. ingeland en voorzitter 1928-1934   
J. Janknegt, gec. ingeland 1918   
W.C. van Kester, gec. ingeland 1972   
N.P.J. Kouwenhoven, gec. ingeland 1962-1970   
J. Noordam, bestuurslid 1946-1958   
N.J.B. Reincke, gec. ingeland 1916-1932   
J.L. Scholtes, gec. ingeland 1916 en z.d.   
Ph. (F.) N. van Steekelenburg, gec. ingeland 1956-1968   
J. Vellekoop Wzn., gec. ingeland 1906   
J.P. van Vliet, gec. ingeland 1930-1936   
P.M. van der Voort, gec. ingeland 1934   
A. Vreugdenhil, gec. ingeland 1930-1936   
L. Vreugdenhil, gec. ingeland 1960-1972   
Jac. van der Wel, bestuurslid 1902-1914   
Jan van der Wel Wzn., gec. ingeland 1962-1968   
L. van der Wel Azn., gec. ingeland 1962-1970   
L. van der Wel A.Jzn., gec. ingeland 1964   
L. vand er Wel Plzn., gec. ingeland, bestuurslid, voorzitter en 
vertegenwoordiger in het voorlopig districtsbestuur 

1956-1976   

Pl. van der Wel, bestuurslid 1920-1932   
W. van der Wel, gec. ingeland 1916-1932   
J.A.M. Wenneker, gec. ingeland 1936   
A.J. van Winden, bestuurslid en voorzitter 1948-1970   
A.J. van Zeijl, gec. ingeland 1928-1958   
L. van Zeijl, gec. ingeland en bestuurslid 1914-1918   

 
 25 Rooster van aftreding van bestuursleden, 1938-1976.  1 omslag 
 

Bruggen, kaden en wegen 

 
 26 Vergunning, verleend door dijkgraaf en hoogheemraden van Delfland aan het bestuur van 

de polder tot het leggen van drie bruggen ten behoeve van de droogmakerij, 7 juni 1849. 
 1 stuk 

 
 27 Overeenkomst, gesloten tussen Lijpje van der Sar, weduwe van willem Pieter Doornbos, 

Jan Warendorp en Petrus Martinus Hoek e.a., leden van de commissie van de 

droogmaking, ter zake van het onderhoud van de brug in de Schulpweg en van de vaart 
(Bankwatering), 5 mei 1851.  1 stuk 

 



 28 Bestek en voorwaarden van het slopen van de brug in de dorpshaven en de bouw van 

een nieuwe brug, z.d. (1907). Concept.  1 stuk 

 
 29 Ingekomen- en minuten van uitgaande brieven betreffende de bouw en het onderhoud 

van bruggen, met tekeningen, 1922-1967.  1 omslag 
 
 30 Vergunning, verleend door gedeputeerde staten, tot het bouwen van een betonnen brug 

over de Wateringsevaart, 9 juni 1927.  1 stuk 

 
 31 Bestek en voorwaarden van de bouw van een duikerbrug in de Dorpskade, hoek Barm, te 

Wateringen, met tekeningen, juni 1946.  1 omslag 
 
 32 Akte van schuldbekentenis, ten name van de Coöperatieve Vereniging  "Centraal Beheer" 

G.A., voor de lening ad f 12.000,- à 2½% voor het uitdiepen van de Wateringschevaart 

en het bouwen van een brug over de Dorpskade, 28 augustus 1946.  1 stuk 
 
 33 Bestek en voorwaarden van de bouw van een brug van gewapend beton in de Dorpskade 

te Wateringen, 12 oktober 1946.  1 stuk 
 

 34 Bestek en voorwaarden van de bouw van een brug over de weg van wateringen naar 
Kwintsheul langs de vijver van A. van Eendenburg, z.d. Concept.  1 stuk 

 
 35 Ingekomen- en minuten van uitgaande brieven betreffende de overdracht van eigendom, 

beheer en onderhoud aan de gemeente Wateringen van de Bovendijk, Dorpskade en 
Middenweg c.a., 1956-1976 en z.d..  1 omslag 

 
 36 Overeenkomst, gesloten tussen het bestuur van de polder en de firma H.B.G. Lagendijk, 

ter zake van het berijden van een gedeelte van de Bovendijk en de brug aan het 

Oosteinde, 15 mei 1957.  1 stuk 
 
 37 Ingekomen- en minuten van uitgaande brieven betreffende het onderhoud van de 

boezemkaden, 1960-1971.  1 omslag 
 
 38 Ingekomen- en minuten van uitgaande brieven betreffende het onderhoud van de 

Zwethkade, 1967-1975.  1 omslag 
 

 39 Akte van verhuur, ten overstaan van notaris C.B.W. Oomen te Wateringen door het 
bestuur van de polder aan Franciscus Hendricus Smits van een weg door de polder, 9 juni 
1902.  1 stuk 

 
 40 Vergunning, verleend door H.Ph. Strik aan het bestuur van de polder, tot het plaatsen en 

hebben van schoren voor steun van de berm van een weg te Wateringen, sectie A nrs. 
121 en 2050, december 1928.  1 stuk 

 
 41 Ingekomen- en minuten van uitgaande brieven betreffende het onderhoud van de 

Bovendijk, Dorpskade, Middenweg en Oosteinde, 1960-1974.  1 omslag 
 
 42 Akte van schuldbekentenis, ten name van de Ned. Waterschapsbank N.V., voor de lening 

ad f 30.000,-- à 5%, voor betaling van de afkoopsom van het toekomstig onderhoud van 
weggedeelten, water en bruggen die aan de gemeente Wateringen worden overgedragen, 
28 april 1964.  1 stuk 

 
 43 Rapport, uitgebracht door de Heidemij Nederland B.V., betreffende de reconstructie van 

het Oosteinde (tertiaire weg nr. 56) in de gemeente Wateringen, Met kaarten, november 

1972. Offset.  1 katern 
 

Droogmakerij 

 
 44 Akten van verkoop van uitgeveende landen in de Oud- en Nieuw Wateringveldsche 

polder, ten overstaan van notaris J.P. de Fremery te 's-Gravenzande, 1844-1855. 1 omslag 
 



 45 "Memorie betrekkelijk het plan tot droogmaking der uitgeveende plassen in de Nieuw- en 

Oud-Wateringer Veltpolders, onder de gemeente Wateringen.: door J.P. van den Berg 

Jzn., landmeter en fabriek van delfland, 31 mei 1846.  1 katern 
 
 46 "Plan der dijken langs de Zweth en Korte watering, alsmede der binnendijk met vaarsloot 

naast dezelve voor de droogmaking van het uitgeveende gedeelte der Nieuw Watering 
Veltpolder onder Wateringen", door J.P. van den Berg Jzn., landmeter en fabriek van 
Delfland, z.d. (1846).  1 stuk 

 
 47 Kon. besluit (nr. 63) houdende de goedkeuring van het plan van droogmaking voor de 

gecombineerde polders van Oud- en Nieuw Wateringveld, 25 november 1846. Met 
afschrift.  1 omslag 

 
 48 Kwitanties van betaalde rente en aflossing van geleende gelden ten behoeve van de 

droogmaking, 1846-1857. Afschriften.  1 omslag 
 
 49 Naamlijst van eigenaars van grond en water in het droog te maken gedeelte van de 

Nieuw-Wateringveldsche polder te Wateringen, sectie B, 15 juli 1848.  1 katern 
 

 50 Kon. besluit (nr. 122) houdende de vergunning tot het bebouwbaar maken van 200 
bunder grond van de Nieuw-Wateringsche polder, 28 november 1849.  1 stuk 

 
 51 Notulen van de vergadering van de ingelanden van het drooggemaakte gedeelte van de 

polder, 31 mei 1859. Concept.  1 stuk 
 

Erfdienstbaarheid 

 
 52 Ingekomen- en minuten van uitgaande brieven betreffende het recht van weg, verleend 

door het bestuur van de polder, aan J.J.G. van Steekelenburg, van zijn perceel grond te 
wateringen, sectie C nr. 1645 naar de Bovendijk, 1948-1949.  1 omslag 

 
 53 Overeenkomst, gesloten tussen het bestuur van de polder en G.J. van der Voort ter zake 

van het recht van overpad ten behoeve van het perceel grond te Wateringen, sectie C nr. 
1516, 1 december 1955.  1 stuk 

 
 54 Overeenkomst, gesloten tussen het bestuur van de polder en H.A.M. van Steekelenburg, 

ter zake van het recht van blijvend uitpad ten behoeve van het perceel grond te 
Wateringen, sectie C nrs. 662 en 1499, 14 juni 1958.  1 stuk 

 

Financiën 

 

 55 Rekeningen van de Droogmakerij, 1850, 1851, 1855, 1858/9-1860/1, 1863-1894. 1 omslag 
 
 56 Rekeningen van de Oud-Wateringveldsche polder, 1855-1858.  1 omslag 

N.B. In duplo. 
 

 57 Rekeningen van de Nieuw Wateringveldsche polder, 1755, 1845, 1855-1858.  1 omslag 
N.B. In duplo. 

 

 58-59 Rekeningen van de Oud - en Nieuw Wateringveldsche polder, 1859-1966.  2 omslagen 
 58 1859-1940 
 59 1941-1966 

 

 60 Rekeningen van de Bovenpolder (= Oud) en Nieuw Wateringveldsche polder, 1877-1894. 1 omslag 
N.B. Zie ook inv.nr. 61. 

 
 61 Rekeningen, 1967-1975 en begrotingen, 1968-1976, 19671-1976.  1 omslag 

N.B. Zie inv.nrs. 50-60, 79-74 

 
 62-68 Bijlagen tot de rekeningen, 1845-1975.  6 dozen en 1 omslag 
 62 1845-1858 



 63 1867-1873 
 64 1905-1911, 1913-1930 
 65 1931-1960 
 66 1961-1968 

 67 1969-1972 
 68 1973-1975 

 
 69 Begrotingen van de Droogmakerij, 1866-1894.  1 omslag 
 
 70 Begrotingen van de Bovenpolder, 1866-1894.  1 omslag 
 
 71-74 Begrotingen van de Oud - en Nieuw Wateringveldsche polder, 1895-1967.  4 omslagen 

N.B. Zie ook inv.nr. 61. 
 71 1895-1930 
 72 1931-1955 

 73 1956-1965 
 74 1966-1967 

 
 75-76 Journalen van ontvangsten en uitgaven, 1887-1937.  2 omslagen 
 75 1887-1931 
 76 1932-1937 

 
 77 Journalen van ontvangsten, 1888-1906, 1909-1920.  1 omslag 
 
 78 Journalen van uitgaven, 1914-1921.  1 omslag 

 
 79-84 Tabellarische kasboeken, 1937-1967.  6 delen 
 79 1937-1945 
 80 1939-1945 
 81 1945-1952 
 82 1958-1965 
 83 1965 
 84 1965-1967 
 

 85 Ingekomen - en minuten van uitgaande brieven betreffende de rekeningen en 
begrotingen, 1918, 1920, 1949-1955, 1958-1963, 1965-1972.  1 omslag 

 
 86 "Statistieke tabellen" betreffende financiën van de Oude -, Nieuwe Broekpolder, Oud- en 

Nieuw-Wateringveldsche polder, Wippolder en Woudsche Droogmakerij, 1905-1920. 1 katern 
 
 87 Statistiek van de waterschapsfinanciën, 1956-1976.  1 omslag 
 
 87.A Akte van schuldbekentenis, ten name van Jacobus Adams, adjunct-commies bij het 

Ministerie van Justitie, voor de lening van f 1800,-- à 4½%, voor de afkoop van de 
tienden in de gemeente Wateringen, bijgevoegd besluit van de vergadering van 

ingelanden van 3 juni 1845, 7 juni 1845.  2 stukken 
 
 87.B Attestaties, afgegeven door de administrateur van 's Konings particuliere Domeinen ten 

behoeve van het bestuur van de Nieuw wateringveldsche polder ter zake van de afkoop 
van de tiendplichtigheid in de gemeente Wateringen, 10 juni 1845.  1 stuk 

 

 88 Akte van schuldbekentenis, ten name van de Spaarbank van de Vereniging "Hulp en 
Voorzorg" te Naaldwijk ad f 4.000,-- à 4¼%, 24 juni 1891.  1 stuk 

 
 89 Akte van schuldbekentenis, ten name van de Maatschappij voor Gemeentecrediet te 

Amsterdam ad f 11.000,-- à 4%, 31 augustus 1904.  1 stuk 
 
 90 Akten van schuldbekentenis, ten name van Hendrik Flinterman r.Azn. ad f 1.000,-- à 7%, 

5 mei 1907.  1 stuk 
 
 91 Akte van schuldbekentenis, ten name van Jacob Johannes Hofstede ad f 5.000,-- à 5%, 1 

oktober 1930.  1 stuk 
 
 92 Akte van schuldbekentenis, ten name van J. van der Wel Wzn. ad f 9.000,-- à 3½%, 30 

mei 1942. Fotokopie.  1 stuk 

 



 93 Akte van schuldbekentenis, ten name van N.V. Bank voor Nederlandsche Gemeenten ad f 

4.500,-- à 3%, 20 juni 1950.  1 stuk 

 
 94 Polis van verzekering tegen molest, 24 juli 1941.  1 stuk 
 
 95 Polis van verzekering tegen fraude door de penningmsster gepleegd, met aanhangsels, 

1937, 1945-1968.  1 omslag 
 

 96 Polissen van verzekering tegen brand, 1950-1973.  1 omslag 
 
 97 Polissen van verzekering tegen wettelijke aansprakelijkheid, 1958, 1970.  1 omslag 
 
 98 Polissen van verzekering tegn ongeval en ziekte, 1971-1976.  1 omslag 
 

 99 Akte van decharge, door de administrateur van 's konings particuliere domeinen, voor het 
bestuur van de Nieuw-Wateringveldsche polder en Gijsbert Gerard Murraij e.a., 
betreffende de afkoop van de teindplichtigheid van de gronden in de teindblokken Het 
Hoekblok en Gerrit Zwijnen (Oostzijde), 10 juni 1845.  1 stuk 

 

 100 Accountantsrapport, samengesteld door A. Arnoldi, 28 mei 1946.  1 katern 
 

 101 Legesverordening, vastgesteld door de verenigde vergadering van bestuur en 
gecommitteerden van de polder, 14 juni 1968.  1 stuk 

 

Gemaal  en molens c.a. 

 
  N.B. Zie ook inv.nrs. 213-229. 
 

 105 Akte van aanbesteding van de bouw van twee molens voor het beneden-gemaal van de 
droogmakerij, 27 januari 1847. Met concept.  1 omslag 

 
 106 Consent, verleend door dijkgraaf en hoogheemraden van Delfland tot het tijdelijk 

overbrengen van het sein tot aanduiding van Delflands waterstand van de Nieuw 
Wateringveldse molen naar de Woudse molen, 4 maart 1847.  1 stuk 

 
 106.A Akte van aanbesteding van het slopen en daarna opbouwen van het scheprad van de 

Nieuw Wateringveldse molen door de burgemeester van Wateringen, de 
ambachtsbewaarders en de gecommitteerde ingelanden, 26 maart 1847.  1 stuk 

 
 107 Vergunning, verleend door dijkgraaf en hoogheemraden van Delfland tot het tijdelijk 

afdammen van de voorwaterloop van de molen van de Nieuw-Wateringveldsche polder, 

19 mei 1847.  1 stuk 
 
 108 Verklaringen ter zake van de uitvoering van het bestek van de bouw van de molens nrs 2 

en 3 van de droogmakerij door J.P. van den Berg, landmeter en fabriek van Delfland, 
1847-1848.  1 omslag 

 
 109 Verklaring ter zake van de uitvoering van het bestek van de bouw van de molen nr.1 van 

de droogmakerij door J.P. van den Berg, landmeter en fabriek van Delfland, met bijlage, 
3 januari 1849.  1 omslag 

 

 109.A Bestek en voorwaarden van aanbesteding van het onderhoud van molens, bruggen, 
duikers enz., z.d. (1861). Concepten.  2 katernen in 1 omslag 

 

 110 Akte van aanbesteding van de wederopbouw van de afgebrande schepradwatermolen, 15 
november 1887.  1 katern 

 
 111 Bewijs van aandeel van 500 gulden in de geldlening ad f 15.000,-- à 4% ten behoeve van 

het stoomgemaal, 1 augustus 1888.  1 stuk 
 



 112 Overeenkomsten, gesloten door het bestuur van de polder met de gemeente Delft, ter 

zake van stroomlevering voor het gemaal, 23 februari 1942 en 21 juli 1955. Afschrift en 

grosse.  1 omslag 
 
 113 Vergunning, verleend door gedeputeerde staten, tot vervanging van de dieselmotor door 

een elektromotor in het gemaal aan de Zwethkade te wateringen, sectie B nr. 1083, 24 
augustus 1943.  1 stuk 

 

 114 Ingekomen- en minuten van uitgaande brieven betreffende de overeenkomsten ter zake 
van stroomlevering voor het gemaal, 1945-1962.  1 omslag 

 
 115 Stukken betreffende het proces gevoerd tegen A. Vermeulen, oud-machinist van het 

gemaal, ter zake van verlaten van de machinistenwoning Zwetkade 1 te Wateringen, 
1955-1957.  1 omslag 

 
 116 Ingekomen- en minuten van uitgaande brieven betreffende de verhuring en het 

onderhoud van de machinistenwoning Zwetkade te Wateringen, met kaart, 1959-1975. 1 omslag 
 

Kaarten en Tekeningen 

 
  Kaart Oud- en Nieuw Wateringveldsche polder. Kopergravure c. 1700: in Kaartcollectie 

Provincie Zuid-Holland blz. 14 ad17. 
 
 117 Kaarten en tekeningen, 20e eeuw.  1 omslag 
 
 117.a Kaart van (kadastraal aangeduide) percelen in de Nieuw-Wateringveldsche polder (gem. 

Wateringen sectie B), z.d. c. 1900.  1 stuk 
N.B. Schaal 1:2500. De met romeinse cijfers aangeduide percelen betreffen de eigendommen van 
Petrus Josephus Hoek te Wateringen (vóór 1904). 

 

 118.-120 Kaarten en tekeningen behorende bij vergunningen, verleend door het bestuur van de 
polder aan het Elektriciteitsbedrijf Delfland, 1959-1971.  3 omslagen 

 
 121 Tekeningen van (ophaal) bruggen, 1967-1971 en z.d..  1 omslag 

 
 122 Tekeningen van de boezemkade langs de Zweth, de Lange Watering, de Wateringsche 

vaart en de Korte of Rijnerwatering, 1968.  1 omslag 

 
 123 Tekeningen van de werken voor het Plan-Zuid van de gemeente Wateringen, 1963-1966. 1 omslag 
 
 124 Tekeningen van het telefoonnet Wateringen, 1963-1974.  1 omslag 
 
 125 Tekeningen van het rioleringsplan Wateringen-Kwintsheul, 1966.  1 omslag 
 

 126 Schetsplan van het 380 KV-station te Wateringen, 1975.  1 stuk 
 
 127 Kadastrale kaart van Wateringen, B 2-4 & C 2-4. Schaal 1:1000 & 1:2500, z.d. 

Fotokopieën.  1 omslag 
 

Keuren en reglementen 

 
 128 Bijzonder reglement van de polder, waaronder begrepen de Droogmakerij. Buitengewoon 

Prov. Blad nr. 6, 6 november 1857. Afschrift.  1 stuk 
 
 129 Keur van de polder, 1900, 1910, 1922, 1935, 1952, 1965.  1 omslag 
 
 130 Keur op de boezemkade van de polder, 1907. Gedrukt.  1 stuk 

 
 131 Buitengewoon provinciaal blad nr. 1065, houdende afkondiging van het goedgekeurde 

statenbesluit tot wijziging van het bijzonder reglement voor de polder, 3 september 



1937. Gedrukt.  1 omslag 
N.B. In duplo. 

 
 132 Buitengewoon provinciaal blad nr. 1570/2320, houdende afkondiging van het 

goedgekeurde statenbesluit tot wijziging van het bijzonder reglement voor de polder, 8 
maart 1955. Gedrukt.  1 omslag 
N.B. In duplo. 

 

 133 Ingekomen- en minuten van uitgaande brieven betreffende het bijzonder reglement en 
de keur van de polder, 1921-1976.  1 omslag 

 

Koop en verkoop 

 
 134 Akte van verkoop, ten overstaan van notaris G.G. Murraij te Naaldwijk door Leonardus 

van Leeuwen aan Willem van den Berg, mr. timmerman, van een veenarbeidershuisje, 
sectie B nrs. 55 & 165, een turfschuur sectie B nr. 213 en 7 roeden en 66 ellen grond 
sectie B nrs. 136 & 141, alles te Wateringen, 1 april 1843.  1 stuk 
N.B. Retractum. 

 
 135 Akte van verkoop, ten overstaan van notaris J. Bikkers te Naaldwijk, door Teunis 

Vreugdenhil en Pieter van woerden aan het bestuur van de polder van 45 a. en 15 ca. 
grond in de Nieuw-Wateringveldsche polder te Wateringen, sectie B nrs. 1069 en 1071, 
20 november 1888.  1 stuk 

 

 136 Akte van verkoop door het bestuur van de polder aan de provincie Zuid-Holland van 
12.20 are grond te Wateringen, sectie C nr. 1560, met kaart, 16 april 1940.  1 stuk 

 
 137 Ingekomen- en minuten van uitgaande brieven betreffende de verkoop van 4 are en 80 

centiare grond te Wateringen sectie C nr. 1254 aan P.L. van Vliet, 1954.  1 omslag 
 
 138 Ingekomen- en minuten van uitgaande brieven betreffende de overdracht van 17 centiare 

grond te wateringen sectie B nr. 1083 aan het Elektriciteitsbedrijf  Delfland , 1971-1972. 1 omslag 
 
 139 Akte van ruiling, ten overstaan van notaris J.H.A. van Broeckhuijsen te wateringen, door 

de gemeente Wateringen en het bestuur van de polder van c. 228 centiare grond aan de 
Dorpskade te Wateringen, sectie B nr. 1089, 26 juli 1974.  1 stuk 

 

Omslag 

 
 140 Kohieren van de Droogmakerij, 1869, 1875-1896, 1937-1941, 1943-1947.  1 omslag 
 
 141 Kohieren van de Bovenpolder, 1875-1896, 1937-1941, 1943-1947.  1 omslag 
 
 142-143 Kohieren van de Droogmakerij en de Bovenpolder, 1897-1936.  2 omslagen 
 142 1897-1920 
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 144-145 Kohieren van de Oud- en Nieuw Wateringveldsche polder, 1956-1975.  2 omslagen 
 144 1956-1970 
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 146 Gaarderboeken van het molengeld van de Nieuw-Wateringveldsche polder, 1845, 1856-

1858.  3 stukken 
 
 147 Gaarderboeken van het molengeld van de Oud-Wateringveldsche polder, 1857-1858. 2 stukken 

 
 148-149 Gaarderboeken, 1894-1936.  2 delen 
 148 1894-1900 
 149 1901-1936 

 
 150 "Verzameling van de slotsommen der artikelen van het gaarderboek", 18976, 1900. 1 omslag 



 

 151 Naamlijst van tuinders in de polder met opgave van de oppervlakte van hun bedrijven, 

1936. Concept.  1 stuk 
 

Personeel 

 
 152 Stukken betreffende benoeming, ontslag, salariëring en pensionering van personeel, 

1903-1976 en z.d..  1 omslag 
  Algemeen, 1920-1976 
  B. van der Gulik, secretaris-penningmeester, 1963-1976 
  C. van der Kraan, bode, 1903 
  C.J. van der Kraan Fzn., bode, 1924-1925 
  J. Kuypers, machinist, 1913-1937 en z.d. 
  A.H.M. Langejan, secretaris-penningmeester, 1945-1976 
  W.J. Rotgans, secretaris-penningmeester, 1923-1936 en z.d. 
  P.C.J. Scheffelaar, secretaris, 1947 
  A. Vermeulen, polderwerkman en machinist, 1913-1955 
  G.A.v.d.Voort, machinist, 1903 
  J.C.N. van der Zalm, machinist-polderwerkman, 1954 
  W.M. van Zeijl, hulpmachinist en machinist-polderwerkman, 1971-1976 
  A.P. Zonneveld, machinist-polderwerkman en machinist, 1955-1976 
 

 153 Instructies voor de polderwerkman, 17 december 1913 en 30 december 1919.  1 omslag 
 
 154 Instructie voor de machinist-polderwerkman, z.d. Concept.  1 stuk 
 

 155 Staten van inkomsten en uitgaven wegens de uitvoering van de pensioenwet-1922, 
1922-1928, 1934.  1 omslag 
N.B. Zie ook inv.nr. 152. 

 
 156 Mutatiestaten van het personeel, 1922-1945.  1 omslag 
 
 157 Ambtenarenreglementen A & B, 1931. Concepten.  1 omslag 
 

 158 Ingekomen- en minuten van uitgaande brieven betreffende de cumulatie van fincties van 
secretaris en penningmeester, 1967.  1 omslag 

 
 159 Rechtspositieregeling voor ambtenaren in dienst van de polder, 20 januari 1968.  1 omslag 

N.B. In duplo. 

 
 160 Ingekomen- en minuten van uitgaande brieven betreffende de rechtspositieregeling van 

de ambtenaren van de polder, 1968.  1 omslag 
 

Polderwoning 

 
 161 Bestek en voorwaarden van het bouwen van een huis aan de Dorpskade te Wateringen, 

april 1924. Gedrukt.  1 stuk 
 

 161.a Bouwtekening van een woning voor de polder, z.d. (c. 1924).  1 stuk 
 
 162 Ingekomen - en minuten van uitgaande brieven betreffende de verhuring van het huis 

Dorpskade 6 te Wateringen, 1951-1974.  1 omslag 
 
 163 Staat houdende opgave van de verdeling onder de ingelanden van de opbrengst van de 

verkoop van het huis Dorpskade 6 te Wateringen, 1973.  1 katern 

 
 164 Ingekomen - en minuten van uitgaande brieven betreffende de verkoop van het huis 

Dorpskade 6, met tuingrond te Wateringen, sectie B nrs. 1089, 1099 en 1494 aan P.F. 
van der Kraan, 1973-1974.  1 omslag 

 



Veenkas (Afkoopkas) 

 
 165 Perceelsgewijze kadastrale leggers van de gronden in de Oud-Wateringveldsche polder, 

waarvan de lasten door de Afkoopkas worden betaald, 1878/9 en z.d..  6 katernen 
 

Vergunningen 

 
 166-174 Vergunningen, verleend door het bestuur van de polder, met tekeningen, 1906-1976. 9 omslagen 
 166 1906-1915 
 167 1916-1921, 1923-1925 
 168 1926-1930 
 169 1931-1935 
 170 1936-1941, 1943, 1945 
 171 1946-1953 
 172 1956-1965 
 173 1966-1970 
 174 1971-1976 

 
 175 Register van verleende vergunningen, 1968-1976.  1 katern 
 
 176 Vergunningen tot het hebben van windmolentjes, 1943, 1945, 1966.  1 omslag 
 

 177 Vergunningen verleend aan Adr. van der Voort N.V., met tekeningen, 1947-1975. 1 omslag 
 
 178 Vergunningen verleend aan de Ned. Aardoliemaatschappij, met tekeningen, 1954-1958. 1 omslag 
 
 179 Vergunningen verleend aan het Elektriciteitsbedrijf Delfland, met tekeningen, 1963, 

1964, 1966-1972, 1974.  1 omslag 
N.B. Zie ook inv.nrs. 118-120. 166-174. 

 

 180 Vergunningen verleend aan de N.V. Ned. Gasunie en het Staatsgasbedrijf, met 
tekeningen, 1958-1973.  1 omslag 

 
 181 Vergunningen, verleend aan het Gemeentelijk Energiebedrijf van 's-Gravenhage en aan 

de N.V. Ned. Gasunie voor het leggen hebben en onderhouden van gastransportleidingen, 

met tekeningen, 1971-1972.  1 omslag 
N.B. Zie ook inv.nrs. 166-174. 

 

 182 Ingekomen - en minuten van uitgaande brieven betreffende betalingen van recognitie, 
1949-1976.  1 omslag 

 
 183 Ingekomen - en minuten van uitgaande brieven betreffende de intrekking van 

vergunningen tot onderbemaling, met tekeningen, 1957-1965.  1 omslag 
 
 184 Ingekomen - en minuten van uitgaande brieven betreffende de watervoorziening in de 

polder, met tekeningen, 1976.  1 omslag 
 
 185 Vergunningen, verleend door dijkgraaf en hoogheemraden van Delfland, 1882-1976. 1 omslag 
 
 186 Vergunningen, verleend door gedeputeerde staten tot het doen van verveningen in de 

polder, 1918, 1921.  1 omslag 

 

 187 Ontheffingen verleend door gedeputeerde staten krachtens de Verordening op de 
Ontgrondingen Zuid-Holland, 1949, 1957, 1959-1961, 1965, 1968.  1 omslag 

 
 188 Vergunning verleend door Henricus Hermanus de Groot aan het bestuur van de polder tot 

het plaatsen van palen op het perceel Wateringen, sectie A nr. 1810 ter ondersteuning 
van het talud van de Zuidweg, 1 december 1924.  1 stuk 

 



 

Verhuring en verpachting 

 
 189 Processen-verbaal, opgemaakt door notaris A.J. Murraij te Wateringen, van gehouden 

verpachtingen van het grasgewas op de dijken van de droogmakerij, 28 november 1850 
en 10 juli 1851.  2 stukken 

 
 190 Akte van verhuur door het bestuur van de polder aan Johannes Laurentius Kok van 15 ca. 

grond van de Dorpskade nabij het veilingterrein te Wateringen sectie C nr. 772, 1 mei 
1924.  1 stuk 

 
 191 Bekendmaking van de verpachting van grasgewas en viswater, 8 december 1936.  1 stuk 
 
 192 Akten van verpachting van grasland te Wateringen door het bestuur van de polder, 1947, 

1953.  1 omslag 
 
 193 Akte van verhuring van het visrecht door het bestuur van de polder aan de Eerste 

Westlandsche Hengelaarsvereniging, 1 mei 1959.  1 stuk 
 
 194 Ingekomen - en minuten van uitgaande brieven betreffende de verhuring van het 

visrecht in de polder, 1959-1976.  1 omslag 

 

Verkiezingen 

 
 195 Processen-verbaal van de inlevering en opening van de stembriefjes ter verkiezing van 

bestuursleden, 1855-1972.  1 omslag 
 
 196 Naamlijst van stemgerechtigde ingelanden die aan de stemmingen hebben deelgenomen, 

1890-1972.  1 omslag 
 
 197 Naamlijst van de stemgerechtigde ingelanden, 1908-1975.  1 omslag 
 

 198 Lijsten houdende het aantal stemmen die uitgebracht zijn tijdens de verkiezing van 
bestuursleden, 1972.  1 omslag 

 

Wateren 

 
 199 Bestek en voorwaarden van het uitvoeren van diepwerk, 6 januari 1938.  1 stuk 
 
 200 Ingekomen - en minuten van uitgaande brieven betreffende het onderhoud van wateren, 

1946-1976.  1 omslag 

 
 201 Ingekomen - en minuten van uitgaande brieven betreffende de peilen van de waterstaten 

in de polder, 1961-1975.  1 omslag 
 
 202 Ingekomen - en minuten van uitgaande brieven betreffende de overdracht van 

boezemwateren aan het hoogheemraadschap van Delfland, 1968-1970.  1 omslag 
 

 203 Ingekomen - en minuten van uitgaande brieven betreffende het onderhoud van de 
Reijnerwatering, 1951-1960.  1 omslag 

 
 204 Bestek en voorwaarden van het uitdiepen van de Wateringsevaart, 9 september 1882. 1 stuk 
 
 205 Ingekomen - en minuten van uitgaande brieven betreffende het onderhoud van de 

Wateringsevaart, 1921-1969.  1 omslag 
 
 206 Ingekomen - en minuten van uitgaande brieven betreffende de overneming in eigendom, 

beheer en onderhoud van een gedeelte van de Wateringsevaart door de gemeente 
Wateringen, 1956-1957.  1 omslag 



 

 207 Ingekomen - en minuten van uitgaande brieven betreffende de demping van de 

Wateringsevaart langs het Oosteinde, 1973-1976.  1 omslag 
 

Wateringen (gemeente) 

 
  N.B. Zie ook inv.nrs. 35, 42, 43, 123-127, 134-139, 206. 
 

 208 Bestemmingsplan "Wateringen dorp", met tekeningen, april 1970.  1 omslag 
 
 209 Bestemmingsplan van de gemeente Wateringen, met tekeningen, februari 1974. 

Ontwerp.  1 omslag 
 
 210 Bestemmingsplan Kwintsheul, gemeente Wateringen, samengesteld door ir. A.P.M. 

Franken e.a., met tekeningen, december 1975. Offset.  1 omslag 
 



Aanwinst 1980/82 

 

Algemeen 

 
 211 Ingekomen - en minuten van uitgaande brieven, 1900, 1903, 1904, 1911, 1913, 1914, 

1919, 1920, 1959-1962, 1966, 1968, 1970-1976.  1 omslag 
 
 212 Ingekomen brieven betreffende geldleningen, 1904, 1905.  1 omslag 

 

Gemaal, Machinistenwoning en Molen 

 
 213 Akte van aanbesteding van het graven van de molensloot, grenzende aan de percelen 

Wateringen, sectie B nrs. 707 en 708, 28 april 1888.  1 stuk 
 

 214 Overeenkomst, gesloten tussen het bestuur van de polder en de firma A.F. Smulders te 
Utrecht, ter zake van de levering van de stoommachine, gemerkt J. & H. Gewynn, met 
pomp en ketel c.a. voor het gemaal, 30 april 1888.  1 stuk 

 
 215 Akte van aanbesteding van de bouw van het stoomgemaal door het bestuur van de 

polder, 14 mei 1888.  1 stuk 
 

 216 Vergunning, verleend door dijkgraaf en hoogheemraden van Delfland tot het doen van 
grondroeringen voor de bouw van het gemaal, de machinistenwoning, de kolenloods enz., 
ter plaatsen van de afgebrande molen, 2 juni 1888.  1 stuk 

 
 217 Vergunning, verleend door Gedeputeerde Staten tot het stichten van het stoomgemaal te 

Wateringen, sectie B nr. 744, met bijlagen, 12 juni 1888.  1 omslag 
 

 218  Ontwerp voor een stoomgemaal in den Wateringveldschepolder te Wateringen. Schaal 
1:50.". Bijlage van het besluit van gedeputeerde staten van 12 juni 1888 (nr. 28), z.d. 
1888.  1 stuk 

 
 219 Tekening van het "Voorfront van eenen Lancashire stoomketel met garnituren en 

injecteurs. Schaal 1:50, z.d. (1888).  1 tekening 

 
 220  "Plan machinist-woning en kolenloods in den Wateringveldsche polder. Schaal 1:100, 

bijlage van het besluit van gedeputeerde staten van 12 juni 1888 (nr. 28), z.d. (1888). 1 stuk 
 
 221 Stukken betreffende de gesloten geldlening ad f 15.000,-- ten behoeve van het stichten 

van het stoomgemaal, 1888, 1889.  1 omslag 
 

 222 Rapport van het onderzoek naar de toestand van de stoommachine, door de opzichter 
van het Stoomwezen, 15 november 1900.  1 stuk 

 
 223 Besluit van de gecombineerde vergadering van het bestuur van de polder met de 

gecommitteerde ingelanden, ter zake van het sluiten van de lening ad f 16.000,-- voor de 
aankoop van de machine voor het gemaal, 3 juni 1904.  1 stuk 

 

 224 Vergunning, verleend door dijkgraaf en hoogheemraden van Delfland tot het slopen van 
de oude machine van het gemaal en het plaatsen van de nieuwe machine van 36 pk., 
alsmede het leggen van buizen ter plaatse, 22 september 1904.  1 stuk 

 
 225 Stukken betreffende de levering van de stoomketel met pompen voor het gemaal door de 

Kon. Ned. Machinefabriek vh. E.H. Begemann te Helmond, 1913 en z.d..  1 omslag 

 
 226 Constructietekening van de stoomketel, uitgevoerd door de Kon. Ned. Machinefabriek vh. 

E.H. Begemann te Helmond, z.d. (1913).  1 blauwdruk 
 



 227 Constructietekening  van de Lancashire-stoomketel, uitgevoerd door de Kon. Ned. 

Machinefabriek vh. E.H. Begemann te Helmond, z.d. (1913).  1 blauwdruk 

 
 228 Stukken betreffende de levering van de Crossley-dieselmototr voor het gemaal aan de 

Zweth te Wateringen, sectie B nr. 1083, 1927.  1 omslag 
 
 229 Begroting van de kosten van de ombouw van de Crossley-dieselmototr van het gemaal 

aan de Zweth te Wateringen tot een zuiggasmotor c.a., 1941.  1 omslag 
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 230 Concept-rekening, 1976.  1 stuk 
 
 231 Bijlagen tot de rekening, 1976.  1 omslag 
 
 236 Kohier van de omslag, 1976.  1 band 
 

 236.A Verzamellegger behorende bij het kohier, 1976.  1 katern 
 
 237 Stukken betreffende de opheffing van lidmaatschappen en rekeningnummers en de 

beëindiging van verzekeringen, 1976.  1 omslag 
 
 238 Tabellarisch kasboek, 1968-1976.  1 deel 

 
 239 Kasboek van ontvangst van kohiergelden op bank- en gironummer van de polder, 1968-

1976.  1 deel 

 
 240 Stukken betreffende de controle op de liquidatierekening en de financiële toestand van de 

polder in het kader van zijn opheffing, 1977, 1979.  1 omslag 
 

 241 Proces-verbaal van kasopneming, 1976.  1 stuk 
 
 242 Stukken betreffende de belegging van gelden bij de Grootboeken der Nationale Schuld, 

1957, 1961, 1962, 1964-1968, 1976.  1 omslag 
 
 243 Stukken betreffende verzekeringen tegen de gevolgen van wettelijke aansprakelijkheid 

en van ziekte/ongevallen, 1976, 1977.  1 omslag 

 
 244 Stukken betreffende de controle op de betaling van polderlasten door de ingelanden, met 

bijlagen tot de kohieren, 1968-1976.  1 omslag 
 
 245 Ingekomen brief van dijkgraaf en hoogheemraden van Delfland betreffende de 

vaststelling van de polderrekening van 1976, 1979.  1 stuk 

 
 246 Naamlijst van instellingen/particulieren met opgaaf van de door hen verschuldigde 

recognitiegelden, z.d. (1976).  1 stuk 
 


