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1. HISTORISCH KADER VAN DE KERKPOLDER EN DE 
INVENTARISATIE VAN HET ARCHIEF 
 

1.1. Het historisch kader 

 

1.1.1. Regeling van de waterstand 

 

1.1.1.1. Bemaling 

 
Tot 1880 werd de Kerkpolder bemalen door middel van een achtkante 
windwatermolen, staande langs de Gaag, iets ten noorden van het dorp 
Schipluiden. In de loop van de vijftiende eeuw werd kunstmatige bemaling 
noodzakelijk vanwege toenemende wateroverlast als gevolg van inklinking van de 
bodem door landbouwactiviteit en bedijking. . C. Postma, Het 
hoogheemraadschap van Delfland in de middeleeuwen 1289 - 1589, (Hilversum, 
1989) 367. Het gebruik van windwatermolens maakte een betere regulering van 
de waterstand mogelijk.. Ibidem, 372. De oudste vermelding van een molen in 
het gebied dateert van 1413. In dat jaar kreeg Philips Hugensz. de Blote 
toestemming van de graaf Willem VI om zijn watermolen als graanmolen in te 
richten. Het betrof hier een molen in het ambacht Schipluiden. Philips Hugensz. 
de Blote was baljuw en dijkgraaf van Delfland. Uit het document blijkt niet of 
Philips Hugensz. de Blote eigenaar was van de Kerkmolen of van de Kleine 
Dorpmolen. Deze twee molens bemaalden het gebied van de Kerkpolder, de 
Zouteveense polder, de Duifpolder, de Dorppolder en de Klaas 
Engelbrechtspolder. Deze polders lagen allen binnen het ambacht Schipluiden. 
Volgens Ottevanger zou het hier vanwege de locatie gaan om de Kerkmolen. Een 
argument hiervoor is volgens Ottevanger het feit dat Philips Hugensz. de Blote 
kort na 1411 het kasteel Kenenburg liet bouwen. Dit kasteel was gesitueerd iets 
ten zuiden van de Kerkmolen. Ottevanger gaat er hierbij van uit dat de bouwheer 
zou kiezen voor een locatie dicht bij zijn molen..I 
 
G. Ottevanger, Molens, gemalen en andere waterstaatkundige elementen in 
midden-Delfland. Een inventarisatie van hun cultuurhistorische waarden (De 
Haag, 1985) 50 - 51. 
 
Het polderbestuur verving in 1615 de oude achtkante molen die in vervallen staat 
verkeerde. Op dezelfde plaats verrees een nieuwe achtkante windwatermolen.. 
Akte van consent van Hoogheemraadschap van Delfland vervangen watermolen 
1615, Archief Kerkpolder (AKP), inv.nr. 144 en Bestek en aanbesteding 
watermolen 1615, AKP, inv.nr. 145. 
 
In 1880 ging het bestuur van de Kerkpolder voor de bemaling van het gebied 
over op een stoomschepradgemaal. De locatie van de windwatermolen werd 
gekozen voor plaatsing van het stoomgemaal. Dit gemaal was tot 1938 in dienst.. 
Ottevanger, Molens, 98. In dat jaar ging de polder over op dieselbemaling.. 
 
Onderzoek vervanging stoomgemaal 1927 - 1937, AKP, inv.nr. 149. Vanwege 
brandstofschaarste verplichtte het ministerie van Waterstaat de polder echter in 
1941 over te schakelen op elektrische bemaling.. 
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Verplichte elektrificatie dieselgemaal 1941 - 1947, AKP, inv.nr. 153. Door de hoge 
kosten van elektriciteit besloot de vergadering van stemgerechtigde ingelanden in 
1945 opnieuw over te gaan op dieselbemaling en de installatie te verkopen.. 
Notulen vergadering stemgerechtigde ingelanden 12-12-1945, AKP, inv.nr. 3. Aan 
het eind van de jaren '50 was de motor van het gemaal aan vervanging toe. Door 
de goede ervaringen met elektrische bemaling tijdens de Tweede Wereldoorlog en 
na onderzoek besloot de vergadering van stemgerechtigde ingelanden in 1957 
definitief over te gaan op een elektrisch aangedreven gemaal.. Ibidem 31-5-1957 
en 2-10-1957, AKP, inv.nr. 4. 
 

1.1.1.2. Hoofdseininrichting 

 
Als gevolg van toenemende bemaling door de polders en de daaruit 
voortkomende inklinking van de bodem nam het aantal overstromingen in de 
zestiende eeuw toe. De sluizen hadden te weinig capaciteit om de toevloed van 
water op de boezem afdoende te verwerken. Om de uitmaling te reguleren 
besloot het Hoogheemraadschap van Delfland in 1571 tot invoering van het 
seinmolenstelsel. De molenmeesters kregen opdracht op het door Delfland 
vastgestelde peil te malen. De Kerkmolen werd aangewezen als hoofseinmolen. 
De door Delfland aangewezen molens moesten direct het malen staken als het 
maalpeil was bereikt. De molenmeester van de Kerkmolen hees hiertoe als eerste 
het sein. Tussen zonsopgang en zonsondergang werd het sein gegeven met een 
blauw met witte vlag. Tussen zonsondergang en zonsopgang gaf een lantaarn 
met wit licht het sein. Het door de Kerkmolen gegeven sein werd via vier molens 
die vier kilometer uit elkaar stonden verder doorgegeven. Na afbraak van de 
molens werden op dezelfde locatie seinmasten geplaatst. Vanaf 1965 geschiedde 
de seingeving per telefoon. 
 
Bij de Kerkmolen was een waarnemingsput aangelegd om het peil nauwkeurig te 
kunnen aflezen. De put stond via een buisleiding in verbinding met de Gaag. 
Hierdoor was er geen golfslag bij de peilschaal.. Ottevanger, Molens, 63 en 65. 
 

1.1.1.3. Waterinlaat 

 
De waterinlaat vanuit de Gaag werd door de polder verzorgd met behulp van een 
wachtdeur in het scheprad van het gemaal. Voor particulieren was het mogelijk 
om met een vergunning inlaatduikers aan te leggen. De voorwaarden waaraan de 
duikers moesten voldoen waren neergelegd in de Algemene Keur.. L.F. Teixeira 
de Mattos, De Waterkeeringen, waterschappen en polders van Zuid-Holland II Het 
vasteland ('s-Gravenhage, 1908) 297. 
 

1.1.2. Wegen 

 
De weg over de Tramkade was de enige weg die voor de polder van belang was. 
De weg was in eigendom van de gemeente Schipluiden en werd beheerd door de 
polder. Zowel de polder als de Westlandsche Stoomtramweg-Maatschappij 
onderhielden de weg. Vanwege de functie van de kade kwam de weg niet in 
aanmerking voor intensief gebruik voor gemotoriseerd verkeer.. Polder aan 
gemeente Schipluiden 11-5-1964, AKP, inv.nrs. 105 en B en W van Schipluiden 
aan polder 1957, 1958, AKP, inv.nr. 169. 
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2. GESCHIEDENIS VAN HET ARCHIEF EN 
INVENTARISATIE 
 

2.1. Geschiedenis 

 
Het archief van de Kerkpolder was tot 1975 in beheer bij de secretaris-
penningmeester. Uit een brief van de provinciaal archiefinspecteur uit 1960 blijkt 
dat de toenmalige secretaris-penningmeester P.J. van Beurden het archief op 
zolder bewaarde. De archiefinspecteur adviseerde in diezelfde brief het archief 
over te brengen naar de archiefbewaarplaats van het Hoogheemraadschap van 
Delfland.. Provinciaal archiefinspecteur aan polder 2-7-1960, AKP, inv.nr. 33. Op 
welke plaats zijn voorgangers en opvolgers het archief bewaarden is niet bekend. 
Vermoedelijk was het gewoonte dat een secretaris-penningmeester het archief 
thuis in bewaring hield. Als de functie overging naar een andere persoon 
veranderde dus ook het archief van locatie. 
 
Na herhaald advies van de provinciaal archiefinspecteur om het archief over te 
brengen naar Hoogheemraadschap van Delfland besloot het polderbestuur in 
1961 tot inbewaringgeving van het oudste gedeelte van het archief van de 
polder.. Polder aan Hoogheemraadschap van Delfland 16-11-1961, AKP, inv.nr. 
33. Dit archief bestond uit de schriftelijke neerslag van het handelen van het 
polderbestuur tussen de jaren 1591 - 1826. De meeste stukken van dit 
archiefgedeelte dateren uit de zeventiende eeuw. De inbewaringgeving vond 
plaats op 14 mei 1965.. Hoogheemraadschap van Delfland aan polder 12-12-
1961, en Akte van verklaring Hoogheemraadschap van Delfland 
inbewaringneming archief 4-6-1965, AKP, inv.nr. 33. LITERATUUR Ottevanger, G. 
e.a., Molens, gemalen en andere waterstaatkundige elementen in midden-
Delfland. Een inventarisatie van hun cultuurhistorische waarden (Den Haag, 
1985). Postma, C., Het hoogheemraadschap van Delfland in de middeleeuwen 
1289 - 1589 (Hilversum, 1989).Teixeira de Mattos, L.F., De waterkeeringen, 
waterschappen en polders van Zuid-Holland II Het vasteland('s-Gravenhage, 
1908). Het polderarchief over de periode 1859 - 1970 werd in 1975 overgebracht 
naar de archiefbewaarplaats van het hoogheemraadschap. In het archief 
ontbreken de stukken die zijn opgemaakt in de periode 1827 - 1858. 
 

2.2. Inventarisatie 

 
Het oudste gedeelte van het archief van de Kerkpolder is vermoedelijk 
geïnventariseerd door de provinciale archiefinspecteur in 1940. In een bewaard 
gebleven begeleidend schrijven aan de archiefinspecteur werd een eikenhouten 
kist aangeboden met archiefstukken. In de brief meldde de secretaris dat hij er 
niet in was geslaagd de stukken van na 1814 daaruit te verwijderen. Tevens 
verzocht hij de archiefinspecteur de stukken betreffende de Kerkpolderkade apart 
aan te tekenen. Vermoedelijke is hier sprake geweest van herordening van het 
oud-archief. De stukken waren geplaatst onder vijf hoofdrubrieken, namelijk 
"stukken van algemene aard", "personalia", "titel van eigendom", "financiën" en 
"waterstaatkundige werken". Binnen deze hoofdindeling was geen chronologische 
ordening toegepast. Het in 1975 overgedragen nieuw-archief van de Kerkpolder is 
in 1979 geïnventariseerd door F. de Klerk, wetenschappelijk archiefmedewerker 
bij de afdeling Oud-Archief en Bibliotheek van het Hoogheemraadschap van 
Delfland. Op dit gedeelte van het polderarchief werd een voorlopige inventaris 
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vervaardigd, waarbij de stukken onder een aantal rubrieken werden geplaatst die 
vervolgens alfabetisch zijn gerangschikt. Binnen de rubrieken werd de 
chronologische ordening niet consequent toegepast. 
 
Door het ontbreken van een oude orde, door het bestaan van twee 
ordeningsmethoden en ter bevordering van een zekere mate van uniformiteit 
binnen de inventarissen van de polderarchieven, is door mij het archief 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. 
 
In de series archiefbescheiden komen hiaten voor. Zo ontbreken de rekeningen 
over de perioden 1762 - 1805 en 1824 - 1911. Van de bijlagen tot de rekeningen 
ontbreekt de periode van 1827 tot 1911. En van de begrotingen ontbreekt de 
periode van 1930 tot 1950. 
 
De archiefbescheiden verkeren in goede staat. Zonodig en zo mogelijk zijn licht 
beschadigde stukken uit het nieuwe gedeelte van het archief eigenhandig 
hersteld. De enkele stukken uit het oud-archief van de Kerkpolder die licht 
beschadigd waren, zijn na de inventarisatie gerestaureerd. 
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3. KERKPOLDER 1592 ? 1970 (1976) 
 

3.1. Stukken van algemene aard 

 

3.1.1. Notulen 

 
 1 Akte van insinuatie (gerechtelijke aanzegging) van Cornelis 

Heijndricxs Bredervelt, bode, in opdracht van de molenmeester en 
kroosheemraden, ten behoeve van een vergadering van de 
ingelanden in de molen, 1665.  1 stuk 

 
 2-4 Notulen van de vergaderingen van stemgerechtigde ingelanden, 

1900 - 1970, met voorin aantekeningen betreffende de verkiezing, 
aftreding en herbenoeming van de leden van het dagelijks bestuur 
en de secretaris- penningmeester, 1878 - 1975, 1900-1970, 1878 - 
1975.  3 delen 

 2 1900-1932, 1900 - 1932 
 3 1933-1952, 1933 - 1952 
 4 1953-1970, 1953 - 1970 
 
 5 Convocaties voor de vergaderingen van de stemgerechtigde 

ingelanden, 1953-1970.  1 omslag 
 
 6 Notulen van de vergaderingen van het dagelijks bestuur, 1954-

1969.  1 deel 
 

3.1.2. Ingekomen en minuten van uitgaande stukken 

 
 7-9 "Brievenboek". Registers houdende afschriften van uitgaande 

brieven, 1900-1940.  3 delen 
 7 1900-1927 nov, 1900 - 1927 
 8 1927 dec.-1938 nov. 7, 1927 - 1938 
 9 1938 nov. 11-1940, 1938 - 1940 
 

3.1.3. Bekendmakingen 

 
 10 Register houdende bekendmakingen, 1923-1951.  1 deel 
 

3.2. Stukken betreffende bijzondere onderwerpen 

 

3.2.1. Bestuursinrichting 

 
 11 Ontwerp-besluit tot vaststelling van het bijzonder reglement, met 

motivatie van de secretaris- rentmeester van Hoogheemraadschap 
van Delfland van het besluit tot grenswijziging welke is neergelegd 
in het ontwerp-besluit, met kaartje, 1857, 1918, [c. 1918].  3 stukken 
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 12 Brief van Provinciale Waterstaat waarin wordt gevraagd welke 

percelen van Kenenburg die worden toegevoegd aan de 
Holierhoekse- en Zouteveense polder, worden aangeslagen door de 
Kerkpolder, 1907.  1 stuk 

 
 13 Brief aan Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland houdende 

gegevens inzake de belastbare oppervlakte en de 
stemgerechtigdheid van de ingelanden, 1957. Doorslag.  1 stuk 

 
 14 Stukken betreffende de samenvoeging van de Kerkpolder, de Lage 

Abtwoudsche polder, de Noord- Kethelpolder en de Holierhoekse- 
en Zouteveense polder tot de polder Vockestaert, met 1 kaart, 
1968-1971.  1 omslag 

 

3.2.2. Bestuur 

 

3.2.2.1. Dagelijks bestuur 

 
 15 Uittreksel van het decreet van koning Lodewijk Napoleon inzake de 

voordracht van personen voor het ambt van dijkgraaf, met bijlage, 
1808.  2 stukken 

 
 16 Brieven van Gedeputeerde Staten inzake de vaststelling van de 

bezoldiging van de leden van het dagelijks bestuur en de 
secretaris-penningmeester, 1920, 1945, 1946.  4 stukken 

 
 17 Stukken betreffende de verkiezing, toelating en benoeming van de 

individuele leden van het dagelijks bestuur, 1923-1963.  1 pak 
N.B. Met inliggende lijst van de bestuursleden. Zie voor verkiezing, aftreding en 
herbenoeming ook inv.nrs. 2, 3 en 4 

 
 18 Processen-verbaal van de inlevering en opening van de 

stembriefjes van de verkiezing van de leden van het dagelijks 
bestuur, met staten houdende gegevens van de stemgerechtigde 
ingelanden en de aantallen uitgebrachte stemmen, 1923-1967, met 
hiaten.  1 pak 

 
 19 Brief aan Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland waarin wordt 

medegedeeld dat G. Moerman als bestuurslid is herkozen en J.P. 
Kleijweg als voorzitter, 1948. Doorslag.  1 stuk 

 
 20 Polis van de verzekering tegen de geldelijke gevolgen van 

wettelijke aansprakelijkheid, met stukken betreffende de verlenging 
en wijziging van de polis, 1967-1968.  1 omslag 

 

3.2.2.2. Stemgerechtigde ingelanden 

 
 21 Lijsten van stemgerechtigde ingelanden, 1922, 1924-1929, 1957-

1961, 1963-1970, 1922 - 1970.  1 omslag 
 
 22 Presentielijsten van de vergaderingen van de stemgerechtigde 

ingelanden, 1924-1970.  1 omslag 



- 10 - 

 

3.2.3. Hulpmiddelen bij de uitvoering van de taak 

 

3.2.3.1. Personeel 

 
3.2.3.1.1. Algemeen 
 
 23 Besluit van het dagelijks bestuur om de pensioenbijdragen niet op 

het personeel te verhalen, 1923.  1 stuk 
 
 24 Ambtenarenreglement A en B, met brieven aan Gedeputeerde 

Staten waarin mededeling wordt gedaan van de besluiten tot 
vaststelling van het Ambtenarenreglement en het aanstellen van 
personeel zonder arbeidsovereenkomst, alsmede van het bestaan 
van een salarisregeling, 1933.  1 katern en 2 stukken 

 
 25 Brief aan Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland waarin wordt 

medegedeeld voor welke personen een armband nodig is in 
verband met de "Strassenerlaubnis", ofwel straatvergunning, 1944. 
Doorslag.  1 stuk 

 
3.2.3.1.2. Secretaris-penningmeester 
 
 26 Stukken betreffende de benoeming, ontslag en pensioen van de 

individuele secretarissen- penningmeester L.A. Ammerlaan, P.J. van 
Beurden en A.M. van Mierlo, 1923-1966.  1 omslag 
N.B. Zie voor verkiezing, aftreding en herbenoeming ook inv.nr. 2, 3 en 4 

 
 27 Brieven van Gedeputeerde Staten waarin mededeling wordt gedaan 

van het besluit tot wijziging van de bezoldiging van de 
secretarissen-penningmeester, 1929, 1954-1970.  1 omslag 
N.B. Zie voor bezoldiging ook inv.nr. 16 

 
 28 Polissen van de verzekering tegen fraude en schade voortkomend 

uit handelingen en nalatigheden van de penningmeester, met 
overige stukken betreffende het afsluiten van de verzekeringen, 
1934-1966.  1 omslag 

 
3.2.3.1.3. Molenaar, machinist 
 
 29 Akte van hernieuwde aanstelling van Pieter Claesen van Adrighem 

als molenaar, houdende specifieke voorschriften ter uitoefening van 
de functie, 1685.  1 stuk 

 
 30 Stukken betreffende de aanstelling, benoeming en ontslag, alsmede 

de bezoldiging, pensioen en de huisvesting van de machinisten A.A. 
Berkhout en S.L. Berkhout, 1930-1966.  1 omslag 

 
 31 Correspondentie met Gedeputeerde Staten inzake de verhoging van 

de bezoldiging van de machinist, 1948.  2 stukken 
 
3.2.3.1.4. Bode 
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 32 Stukken betreffende de benoeming, ontslag en pensioen van de 
boden J. Kerver en C.H. van Holsteijn, 1934, 1935.  1 omslag 

 

3.2.3.2. Archief 

 
 33 Stukken betreffende de deponering van het archief bij de 

provinciale archiefinspectie ter inventarisering, alsmede de 
inbewaringgeving van het archief aan het Hoogheemraadschap van 
Delfland, 1940-1970.  1 omslag 

 

3.2.3.3. Financiën 

 
3.2.3.3.1. Belastingen en heffingen 
 
3.2.3.3.1.1. Ten behoeve van de polder 
 
3.2.3.3.1.1.1. Vaststelling en heffing omslag 
 
3.2.3.3.1.1.1.1. Leggers 
 
 34 Sententie van hoogheemraden van Delfland waarbij de 

secretarissen van de Kerkpolder, de Noord- Kethelpolder, de Lage 
Abtwoudsche polder en de Zouteveense polder worden toegestaan 
aan de hand van opmetingen gaarderboeken aan te leggen, waarbij 
de uiterdijken buiten beschouwing worden gelaten, 1617.  1 stuk 

 
 35-39 "Gaarderboek". Kadastrale, artikelsgewijze leggers van onroerende 

goederen,[, c. 1859]-[c. 1970].  4 delen en 1 pak 
N.B. Inv.nrs. 35 en 38 met voorin een index op persoonsnamen en een index op de 
percelen. Inv.nr. 36 en 37 met inliggende index op de percelen en achterin de 
slotsommen van de artikelen. Inv.nr. 37 tevens met voorin een index op 
persoonsnamen. Inv.nr. 39 op kaart 

 35 [c. 1859]-[c. 1918], 1859 - 1918 
 36 [c. 1883]-[c. 1913], 1883 - 1913 
 37 [c. 1918]-[c. 1959], 1918 - 1959 
 38 [c. 1957]-[c. 1970], 1957 - 1970 
 39 [c. 1970]-[c. 1976], 1970 - 1976 1 pak 
 
 40 Naamindex op de kadastrale, artikelsgewijze legger van onroerende 

goederen, [c. 1970]-[ca. 1976].  1 pak 
N.B. Op kaart 

 
 41 Lijst houdende gegevens over percelen waarvan niet bekend is of 

deze binnen de polder zijn gelegen, ten behoeve van de afsluiting 
van het gaarderboek, met 1 kaartje, [c. 1910].  2 stukken 

 
 42 Staten houdende de slotsommen van de legger van onroerende 

goederen over de jaren 1953 - 1955 en 1957 - 1970, [1953]-
[1970].  1 omslag 

 
3.2.3.3.1.1.1.2. Kohieren en tenaamstelling 
 
 
 43 Kohieren van omslag, 1912-1929, 1957-1970.  1 omslag 

N.B. Zie voor goedkeuring door Hoogheemraadschap van Delfland inv.nrs. 67 - 69 
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 44 Brief van notaris R.J. Montijn waarin wordt medegedeeld wie de 

eigenaren zijn van enkele percelen in verband met de 
tenaamstelling van aanslagbiljetten, 1934.  1 stuk 

 
3.2.3.3.1.2. Ten behoeve van andere overheden 
 
 45 Brief van de polder Berkel waarin wordt verzocht om instemming 

bij het verzoek aan Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland om 
opschorting van de uitvoering van nieuwe werken en verlaging van 
het sluisgeld in overweging te nemen vanwege de economische 
crisis, 1932.  1 stuk 

 
 46 Brief van de Inspectie der Directe Belastingen waarin wordt 

uiteengezet hoe de loonbelasting wordt berekend van het 
personeelslid dat belast was met het banwerk, 1941.  1 stuk 

 
 47 Formulier voor Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland 

houdende gegevens inzake gebouwde eigendommen, zoals het 
gemaal en een transformatorhuisje in de gemeente Schipluiden, 
sectie B nr. 971, welke worden opgenomen in de omslag van het 
algemeen beheer, 1958.  1 stuk 

 
3.2.3.3.2. Eigendom 
 
3.2.3.3.2.1. Onroerende goederen 
 
3.2.3.3.2.1.1. Aankoop 
 
N.B. Zie ook archief polder Vockestaert inv.nr. 35. 
 
 48 Akte van aankoop van een perceel grond met opstallen in de 

gemeente Schipluiden, sectie B nr. 836, van L. Overgaag Jacobsz., 
met akte van onbezwaardheid, 1918.  2 stukken 

 
 49 Akte van aankoop van een perceel grond in de gemeente 

Schipluiden, sectie B nr. 893, van L. van Velzen, met akte van 
onbezwaardheid en 1 kaartje, 1926.  3 stukken 

 
3.2.3.3.2.1.2. Verkoop 
 
 50 Stukken betreffende de verkoop van een gedeelte gedempte sloot 

in de gemeente Schipluiden, sectie E nr. 290, aan A. Eikelenboom, 
1932, 1934.  1 omslag 

 
 51 Brief van B en W van Delft waarin wordt medegedeeld dat de 

gemeenteraad akkoord gaat met de aankoop van een perceel grond 
met daarop een transformatorhuisje in de gemeente Schipluiden, 
sectie B nr. 971, van de Kerkpolder, met overige stukken 
betreffende de verkoop en 1 tekening, 1957, 1958.  1 omslag 

 
3.2.3.3.2.1.3. Verhuur en verpachting 
 
 52 Akten van verpachting van het grasgewas van de Zuidkade, 1607-

1947, met hiaten.  1 omslag 
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 53 Brief van de Grondkamer houdende mededeling van het besluit tot 
afwijzing van het verzoek om toestemming voor de openbare 
verpachting van het grasgewas van de Zuidkade, met bijlagen, 
1943, 1944.  5 stukken 

 
3.2.3.3.2.1.4. Zakelijk recht 
 
 54 Brief van de taxateur F.F. de Haan, namens het Elektriciteits-bedrijf 

Zuid-Holland NV, waarin wordt verzocht om vestiging van een 
zakelijk recht ten behoeve van het aanbrengen van 
hoogspanningsdraden, 1962.  1 stuk 

 
 55 Akte van overeenkomst met de gemeente Schipluiden waarbij de 

polder aan de gemeente het zakelijk recht verleent tot het leggen 
van twee rioolleidingen in de gemeente, sectie B nr. 663, sectie C 
nr. 331 en sectie E nr. 327, met overige stukken betreffende de 
uitvoering van de werken en 4 tekeningen, 1967-1969.  1 omslag 

 
3.2.3.3.3. Geldleningen 
 
 56 Stukken betreffende het aangaan van geldleningen, [1936], 1960-

1962.  1 omslag 
 
3.2.3.3.4. Begroting en rekening 
 
3.2.3.3.4.1. Begroting 
 
 57-59 Begrotingen over de jaren 1912 - 1929 en 1951 - 1970, met 

stukken betreffende de goedkeuring van de begrotingen door 
Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland en de besluiten van 
stemgerechtigde ingelanden tot wijziging van de begroting over de 
jaren 1923 - 1970, 1912-1970, 1912 - 1970.  3 pakken 
N.B. Inv.nrs. 57, 67, 68 en 69 bevatten stukken betreffende de vaststelling van de 
begrotingen door stemgerechtigde ingelanden en de goedkeuring door 
Hoogheemraadschap van Delfland 

 57 1912-1929, 1912 - 1929 
 58 1951-1960, 1951 - 1960 
 59 1960-1970, 1960 - 1970 
 
3.2.3.3.4.2. Rekening 
 
 60-69 Rekeningen over de jaren 1591 - 1970, met stukken betreffende de 

vaststelling van de rekeningen, begrotingen en de kohieren van 
omslag door stemgerechtigde ingelanden en de goedkeuring door 
Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland over de jaren 1911 - 
1970, alsmede borderellen over de jaren 1806 - 1817, 1592- 1971, 
1591 - 1971.  10 pakken 

 60 1591-1599, 1607, 1609-1615, 1591 - 1615 
 61 1616-1622, 1616 - 1622 
 62 1623-1634, 1623 - 1634 
 63 1635-1649, 1635 - 1649 
 64 1650-1656, 1658, 1660-1662, 1665, 1666, 1650 - 1666 
 65 1668-1672, 1680-1684, 1700, 1701, 1722, 1759, 1760, 1762, 

1668 - 1762 
 66 1805-1823, 1805 - 1823 
 67 1911-1929, 1911 - 1929 
 68 1950-1960, 1950 - 1960 
 69 1961-1970, 1961 - 1970 
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3.2.3.3.4.3. Bijlagen tot de rekening 
 
 70-80 Bijlagen tot de rekeningen, 1595-1969.  11 omslagen 
 70 1595, 1599, 1606, 1608, 1610, 1613, 1615-1618, 1620, 1624, 

1628, 1631-1634, 1595 - 1634 
 71 1653-1657, 1659, 1661-1674, 1653 - 1674 
 72 1682-1685, 1689-1693, 1700, 1709-1714, 1682 - 1714 
 73 1719-1723, 1747, 1753-1756, 1758-1765, 1719 - 1765 
 74 1766-1769, 1771-1785, 1766 - 1785 
 75 1787-1795, 1797-1802, 1787 - 1802 
 76 1804-1812, 1804 - 1812 
 77 1813-1815, 1817-1820, 1823-1826, 1813 - 1826 
 78 1912-1929, 1912 - 1929 
 79 1930-1949, 1930 - 1949 
 80 1950-1969, 1950 - 1969 
 
 
 81-84 Kasboeken, 1924-1970.  4 delen 
 81 1924-1935, 1924 - 1935 
 82 1936-1951, 1936 - 1951 
 83 1952-1963, 1952 - 1963 
 84 1964-1969, 1964 - 1969 
 

3.2.4. Uitvoering van de taak 

 

3.2.4.1. Algemeen 

 
 85 Algemene keuren, met stukken betreffende de vaststelling en 

herziening van de keuren, 1911- 1952.  1 omslag 
 

3.2.4.2. Zorg voor waterkeringen 

 
3.2.4.2.1. Toezicht 
 
3.2.4.2.1.1. Vaststelling van bijzondere keuren 
 
 86 Keur op de boezemkade, 1917.  1 katern 
 
3.2.4.2.1.2. Hoefslagplicht en schouwvoering 
 
 87 Ordonnantie op het innen van boeten bij nalatigheid van 

onderhoudsplichtigen, 1611.  1 stuk 
 
 88 Lijst van hoefslagplichtigen van de Zuidkade, [c. 1615].  1 stuk 
 
 89 Correspondentie met Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland 

inzake de bevindingen tijdens de schouwvoering, alsmede de 
kwestie van de beweiding met koeien op de Zuidkade, met een 
staat houdende gegevens betreffende de hoogte en breedte van de 
kruin en afmetingen van het talud van de Zuidkade, 1920- 1968.  1 omslag 
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 90 Correspondentie met de NV Westlandsche Stoomtramweg-
Maatschappij inzake noodzakelijke verbeteringen aan de kade en de 
uitvoering ervan, 1924-1962.  1 omslag 

 
 91 Stukken betreffende de vergunningverlening door Gedeputeerde 

Staten aan de NV Westlandsche Stoomtramweg-Maatschappij tot 
het instandhouden van de tramlijnen, met 1 kaartje, 1930, 1950. 1 katern en 3 stukken 

 
 92 Brief aan een onderhoudsplichtige waarin wordt opgedragen de 

oorlogsschade aan de oostelijke kade van het balkengat te 
herstellen, 1940. Afschrift.  1 stuk 

 
 93 Brief van P.G. van Wees, rentmeester en makelaar, waarin wordt 

medegedeeld dat A. van Ammerlaan op de hoogte is gebracht van 
de klacht van het polderbestuur inzake zijn nalatigheid bij de 
schouwplicht, 1942.  1 stuk 

 
 94 Brief aan de gemeente Schipluiden waarin wordt gewezen op het 

ongemak voor de bewoners van de boezemkade langs de Gaag als 
de gemeente overgaat tot verhoging van de kade, met het verzoek 
om met de aangelanden tot een bevredigende oplossing te komen, 
1959. Doorslag.  1 stuk 

 
3.2.4.2.1.3. Verlening van vergunningen 
 
3.2.4.2.1.3.1. Bebouwing, trappen, stoepen, bruggen 
 
 95 Akte van consent verleend aan de molenaar, Louris Dircxs, tot het 

bouwen van een huisje op de kade, 1592. Afschrift, 1614.  1 stuk 
 
 96 Vergunning verleend aan A. van der Windt en J. van der Eijk tot 

grondroering aan de boezemkade langs de Gaag ten behoeve van 
het plaatsen van een muur voor hun woningen in de gemeente 
Schipluiden, sectie B nrs. 745, 746 en 747, met overige stukken 
betreffende de vergunningverlening, 1926.  3 stukken 

 
 97 Vergunning verleend aan de gemeente Schipluiden tot grondroering 

aan de boezemkade langs de Gaag ten behoeve van het 
vernieuwen van de Hofbrug, met aanvraag, 1928.  2 stukken 

 
 98 Vergunning verleend aan H.J. Hoog tot grondroering aan de 

boezemkade langs de Gaag ten behoeve van het leggen van een 
houten brug en een buis, alsmede het plaatsen van een betonnen 
trap in de gemeente Schipluiden, sectie B nr. 934, met aanvraag en 
1 tekening, 1931.  3 stukken 

 
 99 Vergunningen verleend aan particulieren tot grondroering aan de 

boezemkade langs de Gaag en een polderkade ten behoeve van de 
bouw van woningen met toebehoren, met overige stukken 
betreffende de vergunningverlening en 3 tekeningen, 1934-1936.  1 omslag 

 
 100 Vergunning verleend aan E. van der Lugt, weduwe van D. van 

Santen, tot grondroering aan de boezemkade langs de Gaag in de 
gemeente Schipluiden, sectie E nr. 388, ten behoeve van het 
maken van een spoelstoep, 1934.  1 stuk 
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3.2.4.2.1.3.2. Overweg, los- en laadplaats, rails, berijden 
 
 101 Vergunningen verleend aan J. van der Eijk en A.A. van Velzen tot 

het berijden van de boezemkade langs de Gaag met een kar, met 
aanvraag, 1929-1933.  5 stukken 

 
 102 Vergunningen verleend aan C.W. van der Ende tot grondroering aan 

de boezemkade langs de Gaag ten behoeve van het leggen van een 
spoor in de gemeente Schipluiden, sectie C nrs. 689 en 690, 1929.  2 stukken 

 
 103 Brief van de secretaris-penningmeester aan de voorzitter waarin 

wordt medegedeeld dat Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland 
vergunning hebben verleend aan P.M. Kalkman tot het leggen van 
een hevel over de boezemkade langs de Gaag in de gemeente 
Schipluiden, sectie C nrs. 710, 711 en 712, met overige stukken 
betreffende de vergunningverlening en 1 tekening, 1934.  5 stukken 

 
 104 Vergunning verleend aan J. Lindeijer te Rotterdam tot grondroering 

aan de boezemkade langs de Gaag ten behoeve van het maken van 
een los- en laadplaats met spoor en draaischijf in de gemeente 
Schipluiden, sectie E nrs. 338, 340 en 419, 1934.  1 stuk 

 
 105 Brief aan de gemeente Schipluiden waarin wordt medegedeeld dat 

het polderbestuur bezwaar heeft tegen de vergunningverlening aan 
L.J. van Gooswilligen tot het vestigen van een autospuiterij aan de 
boezemkade langs de Gaag, de Tramkade, vanwege een mogelijk 
intensiever gebruik van de kade door gemotoriseerd verkeer en de 
daaruit voorkomende verhoging van de onderhoudskosten, met 
bijlage, 1964. Doorslag.  2 stukken 

 
3.2.4.2.1.3.3. Duikers, schoeiingen, kademuur 
 
 106 Akte van consent van hoogheemraden van Delfland verleend aan 

Machtelt Aelbrechtsdr., weduwe van Hillebrant Jacobsz. van Wouw, 
tot het plaatsen van een duiker in de polderkade, 1639. Afschrift, 
1662.  1 stuk 

 
 107 Vergunningen verleend aan particulieren en bedrijven tot het 

plaatsen van schoeiing aan de boezemkade langs de Gaag en een 
polderkade, met overige stukken betreffende de 
vergunningverlening en 3 tekeningen, 1921-1943.  1 omslag 

 
 108 Vergunningen verleend aan de NV Westlandsche Stoomtramweg-

Maatschappij tot grondroering aan de boezemkade langs de Gaag 
ten behoeve van het leggen van inlaatkokers, met overige stukken 
betreffende de vergunningverlening, 1922.  1 omslag 

 
 109 Vergunning verleend aan het Rijk tot grondroering aan de 

boezemkade langs de Gaag ten behoeve van het herstellen van de 
kademuur langs de Kickert, 1923.  1 stuk 

 
 110 Vergunningen verleend aan G. Moerman en H.J. Loog tot 

grondroering aan de boezemkade langs de Gaag in de gemeente 
Schipluiden, sectie B nr. 771 en sectie E nr. 389, ten behoeve van 
het plaatsen van een duikerkast op een bestaande waterbuis, met 
overige stukken betreffende de vergunningverlening, 1928.  4 stukken 
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3.2.4.2.1.3.4. Kabels, palen, buizen, leidingen 
 
 111 Vergunningen verleend aan de NV Westlandsche Drinkwaterleiding 

Maatschappij en de gemeente Schipluiden tot grondroering aan de 
boezemkade langs de Gaag ten behoeve van het leggen van 
waterleidingbuizen, met overige stukken betreffende de 
vergunningverlening en 3 tekeningen, 1914-1966.  1 omslag 

 
 112 Vergunning verleend aan de gemeente Schipluiden tot grondroering 

aan de boezemkade langs de Gaag ten behoeve van het plaatsen 
van palen voor elektrische geleidingen, 1925.  1 stuk 

 
 113 Vergunningen verleend aan de PTT en gemeenten tot grondroering 

aan de boezemkade langs de Gaag en de Tanthofskade ten 
behoeve van het leggen van elektriciteitskabels en telefoonkabels, 
met overige stukken betreffende de vergunningverlening en 13 
tekeningen, 1926-1970.  1 pak 

 
 114 Vergunning verleend aan de gemeente Schipluiden tot grondroering 

aan de boezemkade langs de Gaag ten behoeve van het plaatsen 
van drie palen in de gemeente Schipluiden, sectie B nrs. 505, 743 
en 745, ten behoeve van de aansluiting van het licht voor de 
seinmast, met overige stukken betreffende de vergunningverlening, 
1929.  4 stukken 

 
3.2.4.2.1.4. Bemoeienis met vergunningverlening door andere overheden 
 
 115 Vergunning verleend aan H.A. van der Lans te Den Hoorn tot het 

plaatsen van een filterbak in de gemeente Schipluiden, sectie C nr. 
388, en het leggen van een buis door de boezemkade langs de 
Gaag, de Tramkade, sectie C nrs. 388 en 658, ter aanvoer van 
water uit de Gaag naar de tuin, sectie C nr. 740, 1953.  1 stuk 

 
3.2.4.2.2. Beheer en onderhoud 
 
 116 Akte van insinuatie van dijkgraaf en hoogheemraden van Delfland 

ter verbetering van de Zuidkade overeenkomstig Delflands keur, 
1807. Afschrift.  1 stuk 

 
 117 Vergunning verleend door Dijkgraaf en Hoogheemraden van 

Delfland tot het maken van een schoeiing aan de kade langs de 
Oostgaag in de gemeente Schipluiden, sectie B nr. 771, met 
stukken betreffende de aanbesteding, aangenomen door G. 
Westerman, 1924, 1928.  3 stukken 

 
 118 Besluit van Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland tot het 

wederom van kracht worden van de op 10 september 1959 
ingetrokken vergunning van de op 17 juli 1924 verleende 
vergunning tot het hebben van een schoeiing langs de Oostgaag, 
1959.  1 stuk 

 
3.2.4.2.3. Kadebewaking 
 
 119 Verordeningen op het dijkleger, met lijsten van dienstplichtigen, 

alsmede instructies en overige stukken betreffende de formering 
van een dijkleger, 1940-1944.  1 omslag 
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 120 Brief van de Holierhoekse- en Zouteveense polder waarin het 
polderbestuur wordt uitgenodigd voor een bespreking inzake de 
organisatie van een dijkleger voor de inundatiekade, met bijlage, 
1944.  2 stukken 

 

3.2.4.3. Zorg voor water en watergangen 

 
3.2.4.3.1. Toezicht 
 
3.2.4.3.1.1. Schouwvoering 
 
 121 Brieven aan onderhoudsplichtigen waarin wordt gewezen op de 

tijdens de schouw geconstateerde gebreken aan de watergangen 
met het verzoek om hierin op korte termijn verbetering aan te 
brengen, met bijlagen, 1924-[c. 1970]. Doorslagen en afschriften, 
1924 - 1970.  1 omslag 

 
 122 Brief van notaris R.J. Montijn waarin wordt medegedeeld welke 

personen de watergang langs de Zouteveenseweg in eigendom 
hebben, met afschrift, 1931.  2 stukken 

 
 123 Brief aan de NV Westlandsche Stoomtramweg-Maatschappij waarin 

wordt verzocht de sloot op het rangeerterrein te rioleren en te 
dempen vanwege stagnatie in de afwatering, 1943. Doorslag.  1 stuk 

 
 124 Brief aan belanghebbenden ter uitnodiging voor een bespreking 

over de verontreiniging van de sloot langs de Tanthofskade en de 
onderhoudsplicht ervan, 1955. Afschrift.  1 stuk 

 
3.2.4.3.1.2. Verlening van vergunningen 
 
3.2.4.3.1.2.1. Algemeen 
 
 125 Brieven van Rijkswaterstaat waarin mededeling wordt gedaan van 

de voorbereiding van de aanleg van Rijksweg 19, ofwel de 
Zoomweg, met 1 tekening, 1970.  3 stukken 

 
3.2.4.3.1.2.2. Dempen, duikers, bemaling 
 
 126 Vergunning verleend aan de weduwe van J. van Winden tot het 

dempen van een watergang in de gemeente Schipluiden, tussen de 
percelen sectie C nrs. 689 en 730 en het verlengen van de 
spuiduiker over de gedempte sloot, met aanvraag, 1928.  2 stukken 

 
 127 Vergunningen verleend aan S. van den Berg, M. Moerman en P.L. 

Cloosterman tot het plaatsen van windwatermolentjes ten behoeve 
van de onderbemaling, met aanvragen, 1929, 1942.  1 omslag 

 
 128 Vergunning verleend aan NV Deni tot het dempen van een 

watergang, met aanvraag, 1953.  2 stukken 
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3.2.4.3.1.2.3. Buizen, leidingen 
 
 129 Vergunningen verleend aan de NV Nederlandse Gasunie tot het 

leggen van gasleidingen, met overige stukken betreffende de 
vergunningverlening en 20 tekeningen, 1964-1968.  1 pak 

 
3.2.4.3.1.2.4. Lozing van afvalstoffen 
 
 130 Brief aan de NV Westlandsche Stoomtramweg-Maatschappij waarin 

wordt medegedeeld dat de polder bereid is tot vergunningverlening 
tot het bergen van bagger en andere afvalstoffen, 1944. Doorslag.  1 stuk 

 
3.2.4.3.1.3. Bemoeienis met vergunningverlening door andere overheden 
 
 131 Vergunningen verleend door Dijkgraaf en Hoogheemraden van 

Delfland aan de PTT en de gemeente Schipluiden tot het leggen van 
kabels door de Gaag, met 1 tekening, 1963, 1964.  4 stukken 

 
3.2.4.3.2. Beheer en onderhoud 
 
 132 Akten van aanbesteding van het op breedte maken van de 

watergangen, 1607-1790. Met hiaten.  1 omslag 
 
 133 Akte van aanbesteding van aardewerken bij de molen, zoals het 

leggen van dammen, het graven van een watergang en het 
schoonmaken van een bestaande watergang, 1616.  1 stuk 

 
 134 Ordonnantie op het jaarlijkse onderhoud van de Buursloot, 1623.  1 stuk 
 
 135 Brief aan de gemeenteraad van Schipluiden waarin wordt 

medegedeeld dat er bezwaar bestaat tegen deel IV van het 
ontwerp-uitbreidingsplan "Kerkpolder" vanwege de verwachte 
vervuiling van watergangen door afvalwater, met brief van B en W 
waarin wordt medegedeeld dat de bezwaren door de raad 
ongegrond zijn verklaard, 1964. Doorslag.  2 stukken 

 
 136 Brief van de gemeente Schipluiden waarin wordt verzocht de 

watergangen op de vereiste breedte en diepte te houden in verband 
met de bluswatervoorziening, 1968.  1 stuk 

 
3.2.4.3.3. Regeling van de waterstand 
 
3.2.4.3.3.1. Algemeen 
 
 137 Stukken betreffende de bemaling door de Holierhoekse- en 

Zouteveense polder van de Kerkpolder, de Hargpolder en de 
Babberspolder in opdracht van Gedeputeerde Staten als gevolg van 
de olieschaarste en waarvan de Kerkpolder zich terugtrekt vanwege 
de verplichte overschakeling op elektriciteit, met stukken 
betreffende de verrekening van de kosten, 1940-1946.  1 omslag 

 
 138 Bekendmaking van de Luchtbeschermingsdienst van de inhoud van 

het luchtbeschermingsplan, [c. 1940].  1 stuk 
 



- 20 - 

3.2.4.3.3.2. Seingeving 
 
 139 Bevelschriften van Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland tot 

betaling van ? 150,- ter vergoeding van de bedienaar van de 
seinmolen, met brieven van het hoogheemraadschap inzake de 
vaststelling en uitbetaling van de vergoeding, 1919-1932, 1946.  1 omslag 

 
 140 Brief van Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland waarin wordt 

verzocht om herplaatsing van de peilschaal aan de buitenwaterloop 
van het gemaal na een aanvaring, 1947.  1 stuk 

 
 141 Correspondentie met Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland 

inzake de vernieuwing van de apparatuur voor registratie van de 
boezemwaterstand, 1963, 1964, 1968.  3 stukken 

 
 142 Brief van Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland waarin wordt 

medegedeeld dat binnenkort tot sloop van de seinmast wordt 
overgegaan, waarbij de machinist per 1 januari 1966 uit zijn functie 
van seinmolenaar wordt ontheven, met besluit tot intrekking van 
het besluit tot aanwijzing van seininrichtingen, 1965.  2 stukken 

 
3.2.4.3.3.3. Peil 
 
 143 Besluiten van het polderbestuur tot vaststelling van het zomer- en 

winterpeil, met overige stukken betreffende de vaststelling, 1943-
1952.  1 omslag 

 
3.2.4.3.3.4. Molen 
 
 144 Akte van consent van hoogheemraden van Delfland tot het 

vervangen van de oude watermolen die in vervallen staat verkeert, 
1615.  1 stuk 

 
 145 Bestek en aanbesteding van het plaatsen van een dak op de nieuwe 

achtkante watermolen, met openbare bekendmaking van de 
aanbesteding, 1615.  1 katern en 1 stuk 

 
 146 Akte van verklaring van hoogheemraden van Delfland dat is 

goedgevonden dat overeenkomstig de oude ordonnantie de kosten 
van de bouw van de nieuwe molen door de gebruikers zullen 
worden betaald en evenredig verdeeld over huurders en eigenaren, 
1617.  1 stuk 

 
 147 Octrooi van de Staten Generaal voor Eduwart Iacot te Alkmaar ten 

behoeve van zijn uitvinding van een watermolen, 1622.  1 stuk 
 
3.2.4.3.3.5. Gemaa 
 
3.2.4.3.3.5.1. Algemeen 
 
 148 Polissen van de brandverzekering van de machinekamer en 

machinerieën in het gemaal en van het woonhuis van de machinist, 
met overige stukken betreffende het afsluiten van de verzekering, 
1939-1969.  1 omslag 
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3.2.4.3.3.5.2. Dieselgemaal 
 
 149 Stukken betreffende het onderzoek naar de mogelijkheden tot 

vervanging van het stoomgemaal, 1927, 1928, 1937.  1 omslag 
 
 150 Brieven van de Arbeidsinspectie waarin wordt opgedragen 

maatregelen te nemen ter verbetering van de inrichting van het 
gemaal volgens de eisen van de Veiligheidswet, 1935, 1943.  3 stukken 

 
 151 Bestekken voor het maken van grond- en bouwwerken, alsmede 

het leveren en opstellen van een motorinstallatie ter vervanging 
van het stoomgemaal door een dieselgemaal, met overige stukken 
betreffende de bouw en inrichting van het dieselgemaal en 7 
tekeningen, 1937-1939.  1 pak 

 
 152 Stukken betreffende het aangaan van geldleningen ten behoeve 

van de bouw van een dieselgemaal en de aanschaf van een 
bemalingsinstallatieinstallatie, 1937, 1939.  1 omslag 

 
 153 Stukken betreffende de verplichte elektrificatie van het 

dieselgemaal, alsmede de verkoop van de installatie waarbij weer 
wordt overgeschakeld op dieselbemaling, met 3 tekeningen, 1941-
1947.  1 pak 

 
 154 Stukken betreffende het gebruik en verbruik van olie ten behoeve 

van het dieselgemaal, [1942]-[1946].  1 omslag 
 
 155 Stukken betreffende de organisatie en de kostenverdeling van de 

bemaling van de Lage Abtwoudsche polder en een gedeelte van de 
Holierhoekse- en Zouteveense polder door de Kerkpolder vanwege 
de brandstofschaarste, 1945.  1 omslag 

 
3.2.4.3.3.5.3. Elektrisch gemaal 
 
N.B. Zie ook inv.nr. 153. 
 
 156 Stukken betreffende de voorgenomen vervanging van het 

stoomgemaal door een elektrisch centrifugaal pompgemaal, 
waarvan wordt afgezien vanwege de hoge kosten, 1918, 1920.  1 omslag 

 
 157 Correspondentie met bankinstellingen inzake het aangaan en 

aflossen van geldleningen ten behoeve van de verplichte 
elektrificatie van het dieselgemaal, 1941-1948, 1954.  1 omslag 

 
 158 Vergunning verleend door Dijkgraaf en Hoogheemraden van 

Delfland tot het plaatsen van een elektromotor ter vervanging van 
de dieselmotor van het gemaal, met overige stukken betreffende 
het onderzoek naar de vervanging van dieselbemaling, alsmede 
stroomlevering, 1956-1962.  1 omslag 

 
 159 Stukken betreffende het aangaan van geldleningen ten behoeve 

van de vervanging van dieselbemaling door elektrische bemaling, 
1957, 1958.  1 omslag 
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3.2.4.3.3.6. Kunstwerken 
 
N.B. Zie ook inv.nr. 133. 
 
 160 Akte van consent van hoogheemraden van Delfland tot het plaatsen 

van een sluisje of duiker in de kade ter inlaat van water in de 
zomer om het vee van drinken te voorzien, 1607. Afschrift.  1 stuk 

 
 161 Akte van consent van hoogheemraden van Delfland tot het leggen 

van een dam in het buitenwater bij de dam in de kade onder 
Dijkshoorn, 1769.  1 stuk 

 
 162 Akte van consent van hoogheemraden van Delfland tot het leggen 

van een dam in het buitenwater voor de molenwaterloop, 1771.  1 stuk 
 
 163 Akte van overeenkomst met de Holierhoekse- en Zouteveense 

polder waarbij de Kerkpolder zich verplicht tot het leggen van een 
duiker in een watergang en de Holierhoekse- en Zouteveense 
polder zich verplicht het water in de polder te laten gedurende de 
tijd dat het gemaal buiten werking is door verbetering van de ketel, 
1923. Afschrift.  1 stuk 

 
 164 Brief van de Holierhoekse- en Zouteveense polder waarin wordt 

voorgesteld een schuif aan te brengen voor het riool in de weg 
naast de woning van dhr. Bontenbal als oplossing voor het 
ontbreken van een kade om voormalig Kenenburg, 1929.  1 stuk 

 

3.2.4.4. Zorg voor wegen en bruggen 

 
3.2.4.4.1. Toezicht 
 
3.2.4.4.1.1. Hoefslagplicht en schouwvoering 
 
 165 Brief van de NV Westlandsche Stoomtramweg-Maatschappij waarin 

wordt medegedeeld dat het de maatschappij niet bekend is 
onderhoudsplichtig te zijn met betrekking tot het voetpad op de 
kade, 1931.  1 stuk 

 
 166 Brief van de NV Westlandsche Stoomtramweg-Maatschappij waarin 

wordt verzocht om toelichting inzake het onderhoud aan de 
trambaanafscheidingen door de maatschappij, 1947.  1 stuk 

 
 167 Brief aan de NV Westlandsche Stoomtramweg-Maatschappij waarin 

wordt verzocht om in het voetpad langs de trambaan Schipluiden-
Den Hoorn watergaten te steken en het pad te voorzien van een 
koolaslaag ten behoeve van de begaanbaarheid, 1952. Doorslag.  1 stuk 

 
3.2.4.4.2. Beheer en onderhoud 
 
3.2.4.4.2.1. Wegen 
 
 168 Keur van hoogheemraden van Delfland op het onderhoud van de 

uitpaden, 1604.  1 stuk 
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 169 Brieven van B en W van Schipluiden waarin wordt verzocht om een 
mening over het voornemen de gemeenteraad voor te stellen om 
het bestraatte gedeelte van de boezemkade langs de Gaag, de 
Tramkade, af te sluiten voor gemotoriseerd verkeer op meer dan 
twee wielen, 1957, 1958.  2 stukken 

 
 170 Brief van Provinciale Waterstaat waarin wordt opgedragen de weg 

over de boezemkade langs de Gaag, de Tramkade, te verbeteren, 
1967.  1 stuk 

 
3.2.4.4.2.2. Bruggen 
 
 171 Stukken betreffende de toestand van de Schoutjansheulbrug, het 

onderzoek naar de onderhoudsplicht, alsmede de voorgenomen 
verbetering van de brug door de gemeente Schipluiden welke door 
het ontbreken van medewerking van belanghebbenden niet is 
doorgegaan, 1932-1935.  1 omslag 

 
 172 Brieven van de Holierhoekse- en Zouteveense polder waarin wordt 

verzocht de hoofdeinden van de brug aan de Zuidkade naar 
behoren te onderhouden, met een afwijzende beschikking door 
genoemde polder op het verzoek om vergunningverlening tot het 
plaatsen van een duiker ter vervanging van de brug, 1935.  2 stukken 

 

3.2.5. Bijlage 

 
 173 Inventaris van het archief van de Kerkpolder, 1592-1826, met 

supplement, 1859-1970 (1972), [c. 1940], 1979, 1592 - 1979.  2 stukken 
 
 


