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1. HISTORISCH KADER VAN POLDER VOCKESTAERT
EN DE INVENTARISATIE VAN HET ARCHIEF
1.1. Historisch kader

1.1.1. Naamgeving
De naam Vockestaert is ontleend aan een buurtschap gelegen bij de Mandjeskade
aan het einde van de Abtwoudseweg in de Lage Abtwoudsche polder. De voorkeur
voor de naam Vockestaert voor de nieuwe polder had te maken met de centrale
ligging van dit buurtschap binnen het gebied, alsook met het historische karakter
van de naam. Notulen Gedeputeerde Staten 1-4-1970, archief polder Vockestaert
(APV), inv.nr. 3, nr. 69.1. De oorsprong en de betekenis van de naam
Vockestaert is onbekend. In het Middelnederlandsch Handwoordenboek komt de
term Focke voor. Dit zou klein zeil, voorzeil betekenen. De toevoeging "staert"
zou kunnen duiden op een klein onderdeel van de "Focke". Dat de naam
Vockestaert ontleend is aan een term uit de scheepvaart is niet eens vergezocht.
In dit buurtschap was namelijk een windas gelegen die scheepvaartverkeer via de
Lage Abtwoudsche polder van en naar Delft mogelijk maakte. De windas bestond
volgens de voormalige secretaris-penningmeester van de Holierhoekse- en
Zouteveense polder, A. Knottenbelt, al aan het eind van de zestiende eeuw, begin
zeventiende eeuw. In een document, welk hij dateert rond 1600, verkreeg de
Holierhoeksche polder en de Zouteveensche polder van de Lage Abtwoudsche
polder het recht om gebruik te maken van de windas. Het zou hier gaan om de
opschriftstelling van een bestaand recht.. A. Knottenbelt, Geschiedenis van een
polder in het Hoogheemraadschap van Delfland (Vlaar- dingen, 1920) 29 - 30.
1.1.2. Gemeentelijke indeling
Polder Vockestaert was gesitueerd op het grondgebied van de gemeenten Delft,
Schipluiden, Schiedam, Vlaardingen en Rotterdam.
1.1.3. Oprichting en opheffing
Polder Vockestaert is in 1971 ontstaan uit de samenvoeging van een viertal
polders, te weten de Holierhoekse- en Zouteveense polder, de Kerkpolder, de
Lage Abtwoudsche polder en de Noord-Kethelpolder. Deze samenvoeging hield
verband met de geplande aanleg van Rijksweg 19, ook wel de Zoomweg
genaamd. Het provinciebestuur was van mening dat de aanleg van deze weg
ingrijpende wijzigingen in het landschap met zich zou meebrengen. Tevens kon
de uitvoering van de bijbehorende werken worden bemoeilijkt omdat door het
tracé van de weg er zeven polderbesturen bij betrokken waren, namelijk de
besturen van de Holierhoekse- en Zouteveense polder, de Kerkpolder, de Lage
Abtwoudsche polder, de Noord-Kethelpolder, de Hooge Abtwoudsche polder, de
Babberspolder en de Hargpolder. Uit onderzoek naar de mogelijkheid tot
samenvoeging van de zeven polders bleek dat de Hooge Abtwoudsche polder, de
Babberspolder en de Hargpolder op korte termijn zouden worden ontpoldert. De
overige vier polders bleken in wezen met elkaar overeen te komen.
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Geen van deze polders was verveend, er bevonden zich overwegend
weidebedrijven, de lasten waren ongeveer gelijk, alle vier de polders
onderhielden de hoofdwatergangen en een klein gedeelte van de kaden en met
uitzondering van de Kerkpolder hadden deze polders geen wegen in
onderhoud..Notulen Gedeputeerde Staten 1-4- 1970, APV, inv.nr. 3, nr. 69.1, p.
2-3. Het bestuur van de Lage Abtwoudsche polder maakte bezwaar tegen deze
samenvoeging. Als argument voerde het bestuur aan dat een polder van 800 ha.
beter kon worden bestuurd dan een polder van 3300 ha. Het bestuur zag de
noodzaak van samenvoeging niet in, omdat er geen wijzigingen in de
waterhuishouding in het verschiet lagen. Bovendien zou samenvoeging een
verhoging van de omslag betekenen, wat niet in het belang was van de
ingelanden.. Polder aan Gedeputeerde Staten 11-2-1970, Archief Lage
Abtwoudsche polder, inv.nr. 21 en Notulen Gedeputeerde Staten 1-4-1970, APV,
inv.nr. 3, nr. 69.3, p. 1-3. De bezwaren van het bestuur van de Lage
Abtwoudsche polder konden echter niet verhinderen dat de polder per 1 januari
1971 werd opgeheven en vanaf die datum deel uitmaakte van de nieuwe polder
Vockestaert..Buitengewoon Provinciaal Blad van Zuid-Holland 1970, nr.
2273/3023, APV, inv.nr. 3.
Op 17 mei 1974 nam Gedeputeerde Staten het besluit tot opheffing van de
polders binnen het gebied van het Hoogheemraadschap van Delfland. Dit besluit
werd op 20 augustus 1975 bekrachtigd door de minister middels een Koninklijk
Besluit. De 58 polders binnen Delfland werden per 1 januari 1977 opgeheven. Alle
rechten, plichten en bevoegdheden van de polders gingen over op het
hoogheemraadschap.
1.1.4. Regeling van de waterstand
Het gebied van polder Vockestaert werd bemalen door de elektrische gemalen
van de opgeheven Lage Abtwoudsche polder, de Holierhoekse- en Zouteveense
polder, de Kerkpolder en de Noord-Kethelpolder. Het gemaal van de Lage
Abtwoudsche polder maalde uit op de Schie, het gemaal van de Holierhoekse- en
Zouteveense polder op de Vlaardingervaart, het gemaal van de Kerkpolder op de
Gaag en het gemaal van de Noord-Kethelpolder op de Poldervaart.

1.2. Geschiedenis van het archief en inventarisatie

1.2.1. Geschiedenis
Het archief van polder Vockestaert werd beheerd door de secretarispenningmeester. Deze functionaris bewaarde de archiefstukken in een ladenkast
voor hangmappen..Formulier Hoogheemraadschap van Delfland 1975, APV,
inv.nr. 6.LITERATUUR Knottenbelt, A., Geschiedenis van een polder in het
Hoogheemraadschap van Delfland (Vlaardingen, 1920).ARCHIEVEN Vindplaats:
Hoogheemraadschap van Delfland Archief polder Vockestaert Archief Lage
Abtwoudsche polder
Het ongeïnventariseerde archief werd in 1978 vrijwel compleet overgedragen aan
het Hoogheemraadschap van Delfland. In 1982 bracht de machinist van het
gemaal van de Zuidpolder van Delfgauw een aantal financiële stukken uit 1974
naar de archiefbewaarplaats van het hoogheemraadschap. Het betrof hier de
bijlagen tot de rekeningen, giro- en bankafschriften en het kohier van omslag.
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1.2.2. Inventarisatie
Het archief van polder Vockestaert over de periode 1970-1976 is in 1981 door
H.H. Scholtens, wetenschappelijk archiefmedewerker bij de afdeling Oud-Archief
en Bibliotheek van het Hoogheemraadschap van Delfland, voorlopig
geïnventariseerd. Deze inventarisatie hield een herordening in van het archief aan
de hand van een twintigtal, rubrieken die alfabetisch werden gerangschikt.
Binnen deze rubrieken werden de archiefbestanddelen vervolgens geplaatst op
chronologische volgorde. Scholtens heeft het archief vrij nauwkeurig
geïnventariseerd, zodat de meeste stukken betreffende één zaak niet verspreid
raakten binnen het archief.
Vanwege het ontbreken van een oude orde en ter bevordering van een zekere
mate van uniformiteit van de inventarissen van polderarchieven, is het archief
door mij herordend volgens het archiefschema van de Provinciale Inspectie van
de Archieven in Zuid-Holland. In dit schema is een onderscheid gemaakt tussen
stukken van algemene aard en stukken betreffende bijzondere onderwerpen. De
stukken van algemene aard zijn de notulen en convocaties voor de
vergaderingen, ingekomen en minuten van uitgaande stukken, alsmede
bekendmakingen. De stukken betreffende bijzondere onderwerpen zijn
onderverdeeld in de hoofdrubrieken Bestuursinrichting, Bestuur, Hulpmiddelen bij
de uitvoering van de taak en Uitvoering van de taak. Deze rubrieken zijn,
afhankelijk van het aantal inventarisnummers, verder onderverdeeld. Binnen de
rubrieken is de ordening chronologisch.
Polder Vockestaert maakte per voormalige polder de gaarderboeken op. Hoewel
dit onderdeel van de administratie tot het archief van polder Vockestaert behoort,
zijn deze boeken om praktische redenen toegevoegd aan de archieven van de
betreffende polders.
De archiefbescheiden verkeren in goede staat. Enkele archiefstukken zijn
eigenhandig hersteld.
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2. POLDER VOCKESTAERT (1959) 1970 - 1976
(1978)
2.1. Stukken van algemene aard

2.1.1. Notulen
1

2

Notulen van de vergaderingen van het dagelijks bestuur, 1970 1976 en van de stemgerechtigde ingelanden, 1970 - 1976, met
convocaties, 1970 - 1974, en presentielijsten, 1971, 1975, van de
vergaderingen van stemgerechtigde ingelanden, 1970-1976, 1970 1976.
Convocaties voor de vergaderingen van de stemgerechtigde
ingelanden, 1975, 1976.

1 deel
1 omslag

2.2. Stukken betreffende bijzondere onderwerpen

2.2.1. Bestuursinrichting
3

4

5
6

Bijzonder reglement, met bezwaarschriften van het bestuur van de
Lage Abtwoudsche polder en de Kerkpolder tegen de samenvoeging
met de Holierhoekse- en Zouteveense polder en de NoordKethelpolder en tegen het ontwerp-besluit tot oprichting van de
polder Vockestaert, met stukken betreffende de wijziging en
vaststelling van het bijzonder reglement door Gedeputeerde Staten,
1970-1973.
Kaart van het gebied van de samen te voegen Lage Abtwoudsche
polder, Kerkpolder, Noord- Kethelpolder en Holierhoekse- en
Zouteveense polder, [c. 1970].

1 omslag

1 stuk

Correspondentie met de Hoge Raad van Adel inzake het ontwerp
van een waterschapsvlag voor de polder, 1970.

2 stukken

Formulier voor het Hoogheemraadschap van Delfland houdende
gegevens inzake personeel, onderhoudsplicht, eigendommen,
financiën en archief in verband met de opheffing van de polder, met
toelichting op het formulier door Dijkgraaf en Hoogheemraden,
opgemaakt ten behoeve van de opheffing van de polder, 1975.

2 stukken

2.2.2. Bestuur

2.2.2.1. Dagelijks bestuur
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7

8

9

Stukken betreffende de verlenging van de verzekering tegen de
geldelijke gevolgen van wettelijke aansprakelijkheid van de Lage
Abtwoudsche polder, de Kerkpolder, de Noord-Kethelpolder en de
Holierhoekse- en Zouteveense polder op naam van de polder
Vockestaert, met brief inzake de opzegging van de verzekering,
1971-1973, 1976.

1 omslag

Besluiten van stemgerechtigde ingelanden tot vaststelling van de
bezoldiging van de leden van het dagelijks bestuur en de
secretaris-penningmeester, alsmede de vergoeding voor de
vergaderingen van stemgerechtigde ingelanden, met brieven
waarin toelichting wordt gegeven op het besluit, 1971-1973.

1 omslag

Akten van verklaring van de leden van het dagelijks bestuur van de
aanneming van de benoeming, met stukken betreffende de
eedsaflegging door C. van Schie als voorzitter, 1971-1976.

1 omslag

N.B. Met inliggende naamlijst

10

11
12

13
14
15

Processen-verbaal van de inlevering en opening van de
stembriefjes bij de verkiezing van de voorzitter en de overige leden
van het dagelijks bestuur, met staten houdende gegevens van de
stemgerechtigde ingelanden en de aantallen uitgebrachte stemmen,
1971-1976.

1 omslag

Stukken betreffende het aangaan en opzeggen van het
lidmaatschap van diverse verenigingen en instellingen, 1971-1976.

1 omslag

Brieven aan Gedeputeerde Staten waarin mededeling wordt gedaan
van de toetreding van nieuwe leden tot het dagelijks bestuur,
1971-1976. Doorslagen.

4 stukken

Staat houdende gegevens inzake de bezoldiging en aftreding van
de leden van het dagelijks bestuur, [c. 1971].

1 stuk

Polis van de ongevallenverzekering voor de leden van het dagelijks
bestuur, 1971.

1 stuk

Brief aan Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland waarin wordt
medegedeeld welke bestuursleden zijn aangewezen als
vertegenwoordigers van de polder in het voorlopig districtsbestuur,
1976. Doorslag.

1 stuk

2.2.2.2. Stemgerechtigde ingelanden
N.B. Zie ook inv.nr. 8.
16

Lijst van stemgerechtigde ingelanden, [1971].

17

Presentielijsten van de vergaderingen van de stemgerechtigde
ingelanden over de jaren 1972 - 1976, [1972]-[1976].
N.B. Zie voor de jaren 1971 en 1975 inv.nr. 1
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1 stuk
1 katern

2.2.3. Hulpmiddelen bij de uitvoering van de taak

2.2.3.1. Personeel
2.2.3.1.1. Secretaris-penningmeester
18

Verzamelstaten van de bezoldiging en wachtgeldbijdragen van de
secretarissen-penningmeester en de machinisten, 1971-1976.

1 omslag

N.B. Zie voor bezoldiging ook inv.nr. 8

19

20

21

22

Stukken betreffende de aanstelling, bezoldiging, verzekering,
pensioen, ontslag en wachtgeld van de individuele secretarissenpenningmeester P.J. van Beurden, G. Jongeneel en D.W. Poot,
1971-1977.

1 omslag

Polis van de verzekering tegen fraude en schade voortkomend uit
handelingen en nalatigheden van de penningmeester, met overige
stukken betreffende het afsluiten van de verzekering en de regeling
van de controle van de kas, alsmede de opzegging van de
verzekering van de afzonderlijke polders, 1971, 1976.

1 omslag

Polis van de ongevallenverzekering voor de secretarispenningmeester en de vier machinisten, met brief inzake de
opzegging van de verzekering, 1971, 1976.
Polis van de ziekengeldverzekering voor de secretarispenningmeester en de vier machinisten, 1971.

2 stukken
1 stuk

2.2.3.1.2. Molenaar, machinist
N.B. Zie ook inv.nr. 18, 21 en 22.
23

Stukken betreffende de aanstelling, bezoldiging, verzekering,
pensioen, ontslag en wachtgeld van de individuele machinisten S.L.
Berkhout, L.A. Keijzer, A. Sonneveld en J.H. Wubben, 1971-1976.

1 omslag

2.2.3.1.3. Los werkman
24

Loonstaten van J.M. van Schaijk, los werkman bij de polder, 19711976.

5 stukken

2.2.3.2. Archief
25

Proces-verbaal van de inbewaringgeving van het archief van de
Holierhoekse- en Zouteveense polder aan de gemeente
Vlaardingen, met correspondentie inzake de wijziging van de
overeenkomst uit 1958, 1974.
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4 stukken

2.2.3.3. Financiën
2.2.3.3.1. Algemeen
26

27

Formulieren voor het Centraal Bureau voor de Statistiek houdende
gegevens inzake de waterschapsfinancin, zoals de begrootte
belastbare oppervlakte, de heffing van de omslag, de uitstaande
leningen, alsmede het aantal personeelsleden en de bezoldiging
over de jaren 1973 - 1976,[, 1973]-[1976].
Brieven aan bedrijven en overheden waarin wordt medegedeeld dat
per 1 januari 1977 het Hoogheemraadschap van Delfland optreedt
als rechtsopvolger van de polder, 1976. Doorslagen.

4 stukken

1 omslag

2.2.3.3.2. Belastingen en heffingen
N.B. De kadastrale, artikelsgewijze leggers van de onroerende goederen zijn
opgenomen in het archief van de betreffende polder.
28-34
28
29
30
31
32
33
34

Kohieren van omslag, [1971]-[1976].
1971, 1971
1972, 1972
1973, 1973
1974, 1974
1975, 1975
1976, A t/m Rot, 1976
1976, Rou t/m Z, 1976

7 pakken

2.2.3.3.3. Eigendom
2.2.3.3.3.1. Onroerende goederen
>2.2.3.3.3.1.1. Algemeen
.--

Polissen van de brandverzekering van een woonhuis met schuur in
de Kerkpolder en de Noord- Kethelpolder, met opzegging van de
verzekering, 1975.
N.B. Zie inv.nr. 117

>2.2.3.3.3.1.2. Aankoop
35

Stukken betreffende de afwikkeling van de overdracht van een
perceel land in de gemeente Schipluiden, sectie B nr. 837, in 1964
gekocht door de Kerkpolder van A.W. van Winden, 1963-1973,
1963 - 1973.

1 omslag

>2.2.3.3.3.1.3. Verkoop
36

37

Stukken betreffende de verkoop van een gedeelte watergang langs
de Zouteveenseweg tot aan de Zuidkade in de gemeente
Schipluiden, sectie B nrs. 281 en 283 en sectie E nr. 354 aan de
gemeente Schipluiden, met 3 tekeningen, 1970-1973.
Stukken betreffende de verkoop van percelen water in de gemeente
Schiedam, sectie Q nr. 2272, in de gemeente Zouteveen, sectie M
nr. 1187, in de gemeente Schipluiden, sectie C nrs. 331, 335, 628,
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1 omslag

sectie B nrs. 23 en 663, sectie E nr. 41, alsmede een perceel kade
in de gemeente Schipluiden, sectie B nr. 309, aan het Rijk ten
behoeve van de aanleg van Rijksweg 19, 1971, 1972, 1187 - 1972.
1 omslag
38

39

40

41

42

43

44

Stukken betreffende de verkoop van percelen land in de gemeente
Schipluiden, sectie E nrs. 290 en 291, aan de gemeente Schipluiden
ter reconstructie van de Kenenburgweg, met 2 tekeningen, 1972,
1973.

1 omslag

Stukken betreffende de voorgenomen verkoop van percelen land in
de gemeente Schipluiden, sectie B nrs. 299, 308 en 309, sectie M
nr. 1202, alsmede in de gemeente Delft, sectie H nrs. 853 en 266
en sectie S nr. 1216, aan de Stichting Beheer Landbouwgronden,
waaraan door Gedeputeerde Staten goedkeuring is onthouden,
1974, 1975, 1202 - 1975.

1 omslag

Stukken betreffende de voorgenomen verkoop van een perceel land
in de gemeente Delft, sectie H nr. 1069, aan A.P. van der Helm,
waaraan door Gedeputeerde Staten goedkeuring is onthouden,
1974, 1976, 1069 - 1976.

1 omslag

Stukken betreffende de verkoop van percelen land in de gemeente
Schipluiden, sectie B nrs. 1936 en 1537, gelegen aan de
Kenenburgweg, aan de gemeente Schipluiden en enkele
particulieren, met 1 tekening, 1975, 1976, 1537 - 1976.

1 omslag

Stukken betreffende de verkoop van percelen watergang in de
gemeente Schipluiden, sectie C nrs. 930 en 938, aan de gemeente
Delft, 1976.

1 omslag

Stukken betreffende de verkoop van percelen land aan het
Hoogheemraadschap van Delfland in het kader van de opheffing
van de polder, 1976.

1 omslag

Akte van verkoop van een woonhuis met schuur en grond in de
gemeente Zouteveen, sectie M nr. 853, aan A. Sonneveld, met
besluit van stemgerechtigde ingelanden tot verkoop, 1976.
Afschrift.

2 stukken

>2.2.3.3.3.1.4. Verhuur en verpachting
45

46

47

Akte van verpachting van een perceel grasland aan de Mandjeskade
in de gemeente Schipluiden, sectie L nr. 1216, gepacht door M.
Kalisvaart te Delft, met akte van overeenkomst inzake verhoging
van de pachtprijs, 1966, 1973, 1216 - 1973.
Akten van verpachting van het visrecht in de Lage Abtwoudsche
polder en de Holierhoekse- en Zouteveense polder, gepacht door
Hengelsportvereniging "Kethel", 1973-1976.
Akte van verpachting van een perceel grasland aan de Mandjeskade
in de gemeente Delft, sectie H nrs. 266 en 853, gepacht door J.A.
Groenewegen en L.A. Groenewegen te Delft, 1973.
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2 stukken

1 omslag

1 stuk

48

49

Brieven aan J. Rietveld en J.C. Budde waarin wordt medegedeeld
dat de huurovereenkomst van de garage wordt opgezegd, 1974,
1975. Doorslagen.

2 stukken

Brieven aan pachters en huurders waarin wordt verzocht per 1
januari 1977 de verschuldigde bedragen over te maken aan het
Hoogheemraadschap van Delfland, 1976. Doorslagen, 1976 - 1977.
5 stukken

>2.2.3.3.3.1.5. Zakelijk recht
50

Akten van overeenkomst met Gasbedrijf Delfland waarbij de polder
zich verplicht medewerking te verlenen aan de vestiging van een
zakelijk recht van het gasbedrijf ten behoeve van het leggen van
een gasleiding in de gemeente Delft, sectie H nrs. 266, 805, 867 en
942, met overige stukken betreffende de vestiging van het zakelijk
recht, 1973, 1974.

4 stukken

2.2.3.3.4. Begroting en rekening
2.2.3.3.4.1. Begroting
.--

Begrotingen over de dienstjaren 1971 - 1975, met
begrotingswijzigingen en processen-verbaal van de vaststelling van
de begrotingen door stemgerechtigde ingelanden en de
goedkeuring door Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland, 19711975.
N.B. Zie inv.nr. 51

2.2.3.3.4.2. Rekening
51

Rekeningen en begrotingen over de jaren 1971 - 1975, met
begrotingswijzigingen en processen- verbaal van de vaststelling van
de rekeningen door stemgerechtigde ingelanden en de goedkeuring
door Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland, 1971-1975.

5 katernen

2.2.3.3.4.3. Bijlagen tot de rekening
52-60
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61

Bijlagen tot de rekeningen, 1971-1977.
1971, 1971
1972 (omslag), 1972
1973 (omslag), 1973
1974 (omslag), 1974
1975 (omslag), 1975
1976 (hfst. 4 t/m 84), 1976
1976 (hfst 90 en 92), 1976
1976 (hfst. 94 t/m 186), 1976
1977 (omslag), 1977
Kasboeken, [1971]-[1976].

4 pakken en 5 omslagen

1 pak

N.B. Op kaart

62

Proces-verbaal van de kasopneming, 1976. Afdruk.
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1 stuk

2.2.4. Uitvoering van de taak

2.2.4.1. Algemeen
63

64

Staten houdende opgaven van verleende vergunningen over de
jaren 1971 - 1976, [1971]-[1976], 1971 - 1976.
Algemene keur, met ontwerp-keur, bezwaarschriften van
ingelanden en stukken betreffende de vaststelling van de keur door
Gedeputeerde Staten, met 2 tekeningen, 1972, 1973.

4 stukken

1 omslag

2.2.4.2. Zorg voor waterkeringen
2.2.4.2.1. Toezicht
2.2.4.2.1.1. Schouwvoering
65

66

67

Brief aan P. van de Ende waarin wordt medegedeeld dat het niet
mogelijk is om ontheffing te verkrijgen voor het reguliere
onderhoud van de kaden en watergangen, met verzoekschrift, [c.
1970], 1971. Doorslag.

2 stukken

Correspondentie met Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland
inzake het nalatig onderhoud aan de boezemkaden en polderkaden,
1971-1976.

1 omslag

Brieven aan onderhoudsplichtigen waarin wordt gewezen op de
geconstateerde gebreken aan de boezemkade langs de Schie, langs
de Vlaardingervaart en langs de Gaag, tevens houdende een
verzoek om op korte termijn een en ander te verbeteren, 1971,
1972. Doorslagen.

3 stukken

2.2.4.2.1.2. Verlening van vergunningen
68

69

Stukken betreffende de vergunningverlening aan de gemeente
Schipluiden tot het plaatsen van recreatiebanken op de
boezemkade langs de Vlaardingervaart in de gemeente, sectie D nr.
433 en sectie M nr. 933, met 1 tekening, 1971.
Brief van de gemeente Delft waarin wordt verzocht om plaatsing
van wilgen en omlopen op de Zuidkade ten behoeve van de
realisatie van een wandelroute, 1972.

5 stukken

1 stuk

N.B. Is door de polder niet toegestaan in verband met de daaruit voortkomende
toename van het onderhoud en toezicht

70

Vergunningen verleend aan Elektriciteitsbedrijf Delfland en
Gasbedrijf Delfland tot grondroering aan polderkaden ter uitvoering
van waterwerken in en langs watergangen ten behoeve van het
onderhoud aan gasleidingen en toebehoren, alsmede het leggen
van huisaansluitingen, 1974. Afdruk.

- 12 -

2 stukken

71

Vergunning verleend aan Elektriciteitsbedrijf Delfland tot
grondroering aan de Mandjeskade ten behoeve van het leggen van
een elektriciteitskabel, met 1 tekening, 1975.

2 stukken

2.2.4.2.2. Kadebewaking
72

Instructies voor het dijkleger ter bewaking van de boezemkade
vanaf het politiebureau te Vlaardingen tot aan de Paardenbrug in de
gemeente Schipluiden, met naamlijsten van dijkplichtigen, 1972,
1974, 1976. Afdrukken.

1 omslag

2.2.4.3. Zorg voor water en watergangen
2.2.4.3.1. Algemeen
73

74

Kaart van de hoofdwatergangen in de Lage Abtwoudsche polder ten
zuiden van de Kruithuisweg, de toekomstige wijk Tanthof, [c.
1975].

1 stuk

Brief van de gemeente Delft waarin wordt medegedeeld dat het
onteigeningsplan van het gebied tussen de Tanthofskade en de
spoorlijn Den Haag-Rotterdam ter inzage ligt ter secretarie, 1975.

1 stuk

2.2.4.3.2. Toezicht
2.2.4.3.2.1. Schouwvoering
N.B. Zie ook inv.nr. 65 en 113.
75
76

77

78

79

80

Correspondentie met Provinciale Waterstaat inzake de verlaging
van de ligging van een duiker in de nieuwe Harreweg, 1972.

2 stukken

Correspondentie met de gemeente Delft inzake het egaliseren van
de afsluitputten van de inlaatduikers in de gedempte Binnenschie,
met 1 tekening, 1973.

4 stukken

Correspondentie met G.L.J. van Gooswilligen en A.H. van Dorp te
Schipluiden inzake de verwijdering van bagger van het land van J.
en N. Cloosterman aldaar, alsmede de betaling van de onkosten,
1974.

1 omslag

Brief van voorzitter C. van Schie aan de gemeente Schiedam waarin
wordt verzocht om het gras in de gemeente tijdig te maaien ter
voorkoming van zaadverspreiding in de polder Vockestaert, 1974.
Doorslag.
Proces-verbaal van Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland voor
A. van Dorp te Schipluiden wegens verontreiniging van het
oppervlaktewater, met stukken betreffende de uitvoering van de
maatregelen die zijn opgenomen in het proces-verbaal, 1975,
1976. Gedrukt.
Correspondentie met Gedeputeerde Staten inzake de uitvoering van
de schouwvoering en het nemen van maatregelen tegen N.J.
Cloosterman en J.H. Cloosterman te Schipluiden vanwege nalatig
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1 stuk

4 stukken

81

82

onderhoud aan de watergangen, naar aanleiding van klachten van
G.L.J. van Gooswilligen te Schipluiden, 1975.

5 stukken

Brief aan de gemeente Vlaardingen waarin wordt medegedeeld dat
nog niet kan worden overgegaan tot restitutie van de
waarborgsommen voor het opspuiten van terreinen vanwege de
schade bij twee ingelanden als gevolg van een te hoog
chloorgehalte in het polderwater, 1975. Doorslag.

1 stuk

Brief van de gemeente Schiedam waarin wordt medegedeeld dat de
watergangen langs de Harreweg en de daarin gelegen duikers zijn
geschoond, 1976.

1 stuk

2.2.4.3.2.2. Verlening van vergunningen
>2.2.4.3.2.2.1. Bouwen en planten langs watergangen
N.B. Zie ook inv.nr. 113.
83

Vergunningen verleend aan A. de Bruijn en Fa. M. Langstraat en
Zn. te Schipluiden tot het plaatsen van warenhuizen op minder dan
vier meter afstand van de watergang in de gemeente, sectie D nrs.
239 en 384, met vergunningaanvraag en 1 schetskaartje, 1971.

4 stukken

>2.2.4.3.2.2.2. Dempen, graven, dammen, duikers, duikers, bemaling
84

85

86

87

88

Vergunning verleend aan de gemeente Schiedam tot het uitvoeren
van waterwerken ten behoeve van het nieuwe bemalingsplan als
gevolg van de voorgenomen demping van de Poldervaart, zoals het
onttrekken van een gedeelte van de Kerkvaart aan de polder en het
verruimen van een ander gedeelte van de vaart, alsmede het
leggen van duikers, met overige stukken betreffende de
vergunningverlening en 4 tekeningen, 1968-1973.

1 omslag

Vergunning verleend aan de gemeente Vlaardingen tot het dempen
en graven van watergangen en het leggen van duikers ten behoeve
van de aanleg van de verbindingsweg tussen de Burgemeester
Pruissingel in Vlaardingen en de Hargalaan in Schiedam, met
overige stukken betreffende de vergunningverlening en 5
tekeningen, 1969, 1972.

1 omslag

Vergunning verleend aan de gemeente Schipluiden tot het dempen
van watergangen en het leggen van dammen ten behoeve van het
bouwrijp maken van terreinen in het uitbreidingsplan Bijsterveld,
met vergunningaanvraag en 1 tekening, 1970, 1971.

3 stukken

Vergunningen verleend aan het Rijk tot het uitvoeren van
waterwerken ten behoeve van de aanleg van Rijksweg 19, zoals het
dempen en graven van watergangen, het leggen van dammen en
duikers, het opspuiten van percelen en het plaatsen van een
gemaaltje, met vergunningaanvragen, akkoordverklaringen,
alsmede stukken betreffende de uitvoering van de werken en 20
tekeningen, 1971-1975.
Vergunningen verleend aan particulieren, overheden en bedrijven
tot het leggen, verbreden en verwijderen van dammen en duikers,
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1 pak

met vergunningaanvragen, 5 schetskaartjes en 4 tekeningen,
1971-1976.
89

90

Vergunningen verleend aan overheden, particulieren en
Elektriciteitsbedrijf Zuid-Holland tot het dempen en graven van
watergangen en het leggen van een dam en duiker, met
vergunningaanvragen, 2 schetskaartjes en 14 tekeningen, 19711976.
Tekening van de te graven en te dempen watergangen en het
leggen van duikers door de gemeente Vlaardingen in het kader van
de verlenging van de Wilhelminasingel, 1971.

1 omslag

1 pak

1 stuk

N.B. De in 1972 verleende vergunning ontbreekt

91

92

93

94

95

96

97

98

Vergunning verleend aan de gemeente Schiedam tot het opspuiten
van terreinen ten behoeve van de stadsuitbreiding Kethel met
uitvoering van bijbehorende werken, zoals het dempen en graven
van watergangen en het leggen van perskaden, met
vergunningaanvragen, stukken betreffende de wijziging van het
plan en gegevens betreffende het chloridegehalte in het
polderwater als gevolg van een kadedoorbraak en
grondverschuiving, met 6 tekeningen, 1973-1976.

1 omslag

Vergunning verleend aan de provincie tot het dempen en graven
van watergangen en het leggen van een duiker ten behoeve van de
aanleg van fietspad 73 op de voormalige trambaan tussen De Lier
en Den Hoorn, met overige stukken betreffende de
vergunningverlening en 2 tekeningen, 1973, 1974.

5 stukken

Brief van NV Nederlandse Spoorwegen waarin mededeling wordt
gedaan van de afspraken met het polderbestuur inzake het
verwijderen van duikers, 1974.

1 stuk

Brief aan W. en D. Bijl te Schipluiden waarin wordt medegedeeld
dat er geen bezwaar bestaat tegen handhaving van de gedempte
watergangen en de daar aanwezige onderbemaling langs de
Zouteveenseweg, met 1 tekening, 1974. Doorslag.

2 stukken

Vergunning verleend aan de gemeente Schiedam tot het dempen
en graven van watergangen ten behoeve van de aanleg van een
park in Kethel, met vergunningaanvraag en 2 tekeningen, 1975,
1976.

4 stukken

Vergunning verleend aan de gemeente Delft tot het dempen en
graven van watergangen en het leggen van duikers ten behoeve
van het doortrekken van de omgelegde Schieweg en het maken van
een aansluiting naar de oude Schieweg, met vergunningaanvraag
en 1 tekening, 1975, 1976.

3 stukken

Vergunning verleend aan de gemeente Delft tot het dempen en
graven van watergangen en het leggen van duikers ten behoeve
van de aanleg van een recreatieterrein in de Kerkpolder, met
vergunningaanvraag en 1 tekening, 1975, 1976.

3 stukken

Vergunning verleend aan de gemeente Delft tot het afsluiten van de
watergangen in de woonwijken Voorhof en Buitenhof, met
vergunningaanvraag en 2 tekeningen, 1975.

4 stukken
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99

Vergunning verleend aan de gemeente Delft tot het dempen en
graven van watergangen en het leggen van duikers in de
noordoostelijke hoek van het uitbreidingsplan Tanthof, met overige
stukken betreffende de vergunningverlening en 1 tekening, 1975.

4 stukken

>2.2.4.3.2.2.3. Buizen, leidingen, kabels
100

101

102

103

104

Tekening van de locatie van de riolering in de wijk Voorhof in Delft,
in 1973 onderhands verkregen van de dienst Openbare werken van
de gemeente, 1969, 1969 - 1973.
Vergunningen verleend aan de gemeente Delft en de gemeente
Schipluiden tot het leggen van waterleidingbuizen door de
Abtwoudseweg en langs de Gaag, met vergunningaanvragen en 3
tekeningen, 1971-1974.
Vergunningen verleend aan PTT en Elektriciteitsbedrijf Delfland tot
het leggen van elektriciteitskabels door watergangen, met
vergunningaanvragen en 43 tekeningen, 1971-1976.
Vergunningen verleend aan de gemeente Schipluiden en Gasbedrijf
Delft tot het leggen van gasleidingen door watergangen ten
behoeve van de aansluiting op tuinbouwbedrijven, met
vergunningaanvragen en 3 tekeningen, 1973, 1975.
Vergunning verleend aan Aannemersbedrijf Oosterwijk BV te
Rotterdam tot het leggen van pers- en retourleidingen door de
Woudweg en de Oostveenseweg, met vergunningaanvraag, 1973.

1 stuk

1 omslag

1 pak

1 omslag

2 stukken

>2.2.4.3.2.2.4. Lozing en afvoer van water
105

106

Vergunningen verleend aan de gemeente Schiedam tot het lossen
van water op de polder als gevolg van de demping van de
Poldervaart, met vergunningaanvraag en akkoordverklaringen,
1973-1976.
Vergunning verleend aan RKSV "Steeds Voorwaarts" te Schipluiden
tot het lozen van drainwater via een onderbemalen put in de
gemeente, sectie B nr. 706, op de watergangen, met
vergunningaanvraag en 1 schetskaartje, 1974.

1 omslag

3 stukken

>2.2.4.3.2.2.5. Bruggen
107

Vergunningen verleend aan particulieren, overheden en het
Elektriciteitsbedrijf Delfland tot het leggen van bruggen, met
vergunningaanvragen en 3 tekeningen, 1971-1976.

1 omslag

2.2.4.3.2.3. Bemoeienis met vergunningverlening door andere overheden
108

Brieven van Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland waarin
mededeling wordt gedaan van het al dan niet verkrijgen van een
vergoeding van het hoogheemraadschap voor het lozen van
afvalwater op de polderwatergangen, 1970-1976.
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1 omslag

109

Stukken betreffende de bezwaarmaking tegen de verlening van de
hinderwetvergunning door de gemeente Schiedam aan A. Lingen
tot het plaatsen van een inrichting voor de opslag van mest en
meststoffen op zijn bedrijf in de gemeente, sectie O nr. 1069,
1975, 1976, 1069 - 1976.

5 stukken

2.2.4.3.3. Beheer en onderhoud
110

111

112

113

Correspondentie met de gemeente Schipluiden inzake het
gezamenlijk uitbaggeren van de watergang langs de
Zouteveenseweg, 1970, 1971.

3 stukken

Correspondentie met de gemeente Vlaardingen inzake de overname
van het onderhoud van de Mauritssingel door de gemeente, 1972,
1973.

1 omslag

Vergunning verleend door de gemeente Rotterdam tot het plaatsen
van een krooshek aan het loopbruggetje aan de Kethelseweg, met
vergunningaanvraag en overige stukken betreffende de
vergunningverlening, 1973.

4 stukken

Correspondentie met R.K.J. Koumans te Schipluiden inzake de niet
toegestane beplanting langs de Voersloot door Koumans en de
weigering van de polder om de watergang uit te diepen als de
bomen niet worden verplaatst, 1975.

3 stukken

2.2.4.3.4. Regeling van de waterstand
2.2.4.3.4.1. Peil
114

Stukken betreffende de vaststelling van het maalpeil, 1971, 1972.

115

Brieven van bewoners aan de Prins Hendriklaan te Vlaardingen
waarin wordt verzocht om maatregelen te nemen tegen de
wateroverlast veroorzaakt door het hoge grondwaterpeil, met brief
aan de dienst Gemeente Werken waarin wordt verzocht hiertoe een
onderzoek in te stellen, 1972, 1973.

3 stukken

Correspondentie met 3 HLO Vertrouwenscommissie Midden Delfland
inzake wijziging van het maalpeil, 1976.

2 stukken

116

1 omslag

2.2.4.3.4.2. Gemalen
>2.2.4.3.4.2.1. Algemeen
117

118

Polissen van de brandverzekering voor de gemalen met toebehoren
aan de Schieweg, de Tramkade en de Kandelaarweg, alsmede een
woonhuis met schuur in de Kerkpolder en de Noord-Kethelpolder,
met opzeggingen van de verzekering, 1970-1977.

1 omslag

Rapporten van het Technisch Adviesbureau van de Unie van
Waterschappen NV houdende de bevindingen van de controle van
de bemalingsinrichtingen, met correspondentie naar aanleiding van
het verzoek om controle, 1971-1976.

1 omslag

>2.2.4.3.4.2.2. Gemaal aan de Schieweg
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119

120

Brieven van het Elektriciteitsbedrijf Delfland waarin mededeling
wordt gedaan van de verhoging van de elektriciteitstarieven en de
wijziging van de stroomleveringsovereenkomst, alsmede een
berichtgeving van de gewijzigde tenaamstelling in
Hoogheemraadschap van Delfland ten behoeve van het gemaal aan
de Schieweg, 1974-1976.

4 stukken

Correspondentie met de dienst Openbare werken van de gemeente
Delft inzake de vergoeding van de stroomkosten door de polder
voor de toekomstige bemaling van het gebied tussen de Schie en
de Tanthofskade en de Martinus Nijhofflaan en de Kruithuisweg
door de gemeente, met 1 tekening, 1975-1978.

5 stukken

>2.2.4.3.4.2.3. Gemaal aan de Kandelaarweg
121
122

123

124

125

Stukken betreffende de vernieuwing van de vijzel van het gemaal
aan de Kandelaarweg, met 3 tekeningen, 1962-1973.

1 pak

Correspondentie met het Gemeente-Energiebedrijf Rotterdam
inzake de verhoging van de elektriciteitstarieven, met gewijzigde
stroomleveringsovereenkomst, alsmede een berichtgeving van de
gewijzigde tenaamstelling in Hoogheemraadschap van Delfland ten
behoeve van het gemaal aan de Kandelaarweg, 1971- 1976.

1 omslag

Stukken betreffende het aangaan en aflossen van geldleningen van
? 150.000,- en ? 50.000.- ten behoeve van de vernieuwing van de
vijzel van het gemaal aan de Kandelaarweg, [1971]-[1976].

1 omslag

Stukken betreffende de sloop- en baggerwerken ten behoeve van
de nieuw te plaatsen vijzel in het gemaal aan de Kandelaarweg,
1972.

1 omslag

Brief aan het Drinkwaterleidingbedrijf te Rotterdam waarin
mededeling wordt gedaan van de gewijzigde tenaamstelling in
Hoogheemraadschap van Delfland ten behoeve van het gemaal aan
de Kandelaarweg, 1976. Doorslag.

1 stuk

>2.2.4.3.4.2.4. Gemaal aan de Vlaardingervaart en aan de Tramkade
126

127

128

Correspondentie met het Algemeen Technisch Installatie Bureau en
Handelsonderneming "Electrum", C. Pietersen BV inzake het
vervangen van de kogellagers van de pompmotor van het gemaal
langs de Vlaardingervaart, 1972, 1973.

5 stukken

Correspondentie met de gemeente Schipluiden inzake de verhoging
van de elektriciteitstarieven, alsmede een berichtgeving van de
gewijzigde tenaamstelling in Hoogheemraadschap van Delfland ten
behoeve van het gemaal aan de Vlaardingervaart en aan de
Tramkade, 1973-1976.

1 omslag

Correspondentie met de gemeente Vlaardingen inzake de overname
van de bemaling in de wijken Holy-zuid en Holy-noord door de
gemeente, 1976.

2 stukken

>2.2.4.3.4.2.5. Gemaal langs de Gaag
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129

Vergunning verleend door Dijkgraaf en Hoogheemraden van
Delfland tot het oprichten van een gemaaltje aan de Gaag ten
behoeve van de bemaling van een gedeelte van de polder ten
oosten van Rijksweg 19 en ten noorden van de Kruithuisweg, met
besluit tot vergunningverlening door de Verenigde Vergadering en
berichtgevingen, 1974.

4 stukken

2.2.4.4. Zorg voor wegen en bruggen
2.2.4.4.1. Beheer en onderhoud
2.2.4.4.1.1. Wegen
130

131

132

Correspondentie met Provinciale Waterstaat inzake de
geconstateerde gebreken aan de weg over de Tramkade door de
provincie, met uittreksel uit de wegenlegger van de gemeente
Schipluiden, [1959], 1971- 1974.

1 omslag

Brief van de provincie waarin wordt medegedeeld dat de weg 5-41
van de lijst van quartaire wegen wordt afgevoerd vanwege de
zuiver lokale functie, 1973.

1 stuk

Brief van de provincie houdende mededeling van het besluit tot
verhoging van de financiële bijdrage voor het onderhoud aan
tertiaire en quartaire wegen, 1976.

1 stuk

2.2.4.4.1.2. Bruggen
133

134

Correspondentie met Provinciale Waterstaat inzake de
geconstateerde gebreken aan bruggen in de Groeneweg door de
provincie, 1971, 1972.

4 stukken

Correspondentie met de gemeente Schiedam inzake de overname
van een zestal bruggen in de Woudweg, de Kerkweg en de
Groeneweg door de gemeente, met 1 tekening, 1972.

5 stukken

2.2.5. Bijlage
135

Inventaris van het archief van de polder Vockestaert 1970 - 1976,
n88 vernietigd 1981, 1970 - 1981.
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1 stuk

