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1. HISTORISCH KADER VAN DE NOORD-KETHELPOLDER 
EN DE INVENTARISATIE VAN HET ARCHIEF 

 

1.1. Ambachtelijke en gemeentelijke indeling 

 
De Noord-Kethelpolder behoorde tot het ambacht Kethel. In de 
negentiende en in de eerste helft van de twintigste eeuw tot 
de gemeente Kethel en Spaland. Een klein gedeelte van de 
polder lag op het grondgebied van de gemeente Hof van 
Delft.L.F. Teixeira de Mattos, Waterkeeringen, waterschappen 
en polders in Zuid-Holland II Het vasteland ('s-Gravenhage, 
1908), 302. Na een gemeentelijke herindeling in 1941 kwam 
de polder deels onder de gemeente Schiedam en in 1946 deels 
onder de gemeente Rotterdam. 
 

1.2. Dijkdoorbraak 

 
Op 24 april 1903 ontstond bij hoog water en noord-
noordwester storm een dijkdoorbraak langs de Poldervaart.. 
Notulen van het verhandelde in de Verenigde Vergadering van 
Delfland gedurende het jaar 1903 (z.p., z.j.) 28. Tussen de 
spoorlijn en de Schie sloeg het water een gat van 30 meter in 
de kade.. Ibidem, 69. Zowel de Noord-Kethelpolder als een 
gedeelte van de Lage Abtwoudsche polder en de Holierhoekse- 
en Zouteveense polder kwam onder water te staan.. Ibidem, 
71. De economische schade was groot. Niet alleen door de 
beschadigingen aan de landerijen en gebouwen, maar ook 
doordat er geen scheepvaartverkeer meer mogelijk was door 
het droogvallen van de Schie, waardoor ook de fabrieken stil 
kwamen te liggen.. Th.F.J.A. Dolk, Geschiedenis van het 
hoogheemraadschap Delfland ('s-Gravenhage, 1939) 408. Het 
Hoogheemraadschap van Delfland weet de doorbraak aan de 
slechte staat van de boezemkade, die bestond uit puin, veen 
en 'derrie'. Om een dergelijke doorbraak in de toekomst te 
voorkomen wijzigde het hoogheemraadschap het reglement op 
de boezemkaden. In deze gewijzigde versie van het reglement 
van 1900 waren bepalingen toegevoegd waarin de 
mogelijkheden voor tussenkomst van het hoogheemraadschap 
bij tekortschietend beheer nader waren uitgewerkt, met een 
duidelijker omlijning van de onderhoudsplicht en de verhaling 
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van de kosten bij nalatigheid.. Ibidem, 408 - 409. De 
polderbesturen waren van nu af aan verantwoordelijk voor de 
toestand van de boezemkaden en kregen de plicht opgelegd 
een keur te vervaardigen op het onderhoud van de 
polderkaden en boezemkaden.. Notulen van de VV 1904, 124 - 
131. 
 

1.3. Regeling van de waterstand 

 

1.3.1. Bemaling 

 
Tot 1872 werd de Noord-Kethelpolder bemalen door middel 
van twee windwatermolens. De Noordmolen stond langs de 
Schie, iets ten noorden van de Kandelaar. De Zuidmolen sloeg 
uit op de Poldervaart.. Teixeira de Mattos, Waterkeeringen, 
303. 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 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 windwatermolen in de Noord-Kethelpolder 
dateert uit 1557. In dat jaar verleende het 
hoogheemraadschap vergunning aan Floris Jorisz., Claes 
Alewijnsz. en IJsbrant Jansz. te Kethel tot het leggen van een 
windas in de kade bij de nieuwe molen ten behoeve van de 
scheepvaart vanuit de Poldervaart naar de polder.. Register 
van keuren enz. van dijkgraaf en hoogheemraden van Delfland 
1555 - 1557, Oud-Archief Delfland (OAD), inv.nr. 29 fol. 123v 
en 124r. Het betreft hier de Zuidmolen. De aanduiding "nieuwe 
molen" wijst erop dat de Zuidmolen in 1557 nog niet zo lang 
bestond en dat de Noordmolen al eerder was opgericht. In 
1574 wordt er gesproken van vier achtkante molens 'inde 
noortketel ende Ketelambacht'. Ibidem 1573 - 1577, inv.nr. 
32, fol. 27v.. Het hoogheemraadschap verzocht in dat jaar de 
vier molens die waren afgebrand, te herstellen. Deze molens 
waren ten prooi gevallen aan de geuzen. Zij vernielden hoge 
gebouwen om te voorkomen dat de Spanjaarden deze zouden 
gebruiken als uitkijkpost. De 'Noortketel' maakte deel uit van 
het ambacht Kethel. Binnen dit ambacht waren meerdere 
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polders gelegen. De vier afgebrandde molens stonden dan ook 
in verschillende polders. 
 
In 1872 werd de Noordmolen vervangen door een 
stoomschepradgemaal.. Teixeira de Mattos, Waterkeeringen, 
303. Of plannen tot vergroting van de bemalingscapaciteit van 
het stoomgemaal in 1883 zijn uitgevoerd is niet in het archief 
terug te vinden. Tot 1884 heeft de Zuidmolen nog dienst 
gedaan. In datzelfde jaar is de molen afgeknot. Het resterende 
deel van de molen is nog steeds in gebruik als woning.. G. 
Ottevanger e.a., Molens, gemalen en andere 
waterstaatkundige elementen in midden-Delfland. Een 
inventarisatie van hun cultuurhistorische waarden (Den Haag, 
1985) 205. 
 
In 1920 werd de stoomketel afgekeurd. Bij deze gelegenheid 
besloot het polderbestuur het stoomgemaal om te bouwen tot 
een dieselgemaal. Het scheprad werd daarbij vervangen door 
een vijzelpomp. In 1921 was het dieselgemaal gereed.. 
Ibidem. 
 

1.3.2. Waterinlaat 

 
In het begin van de twintigste eeuw verzorgde de polder het 
beheer en onderhoud van vier duikers ten behoeve van de 
waterinlaat van de polder. De duikers waren gelegen in de 
kade langs de Schie bij de Mandjeskade, bij het gemaal, bij de 
voormalige Zuidmolen en bij de Kerklaan. Een vijfde duiker 
was in beheer van de toenmalige gemeente Kethel en Spaland. 
Deze duiker zorgde voor de inlaat van water uit de Poldervaart 
in de Kerkwatering ter verversing van het water binnen de 
bebouwde kom van de gemeente. Het overtollige water werd 
geloosd op het polderwater door een duiker ten noorden van 
Kethel.. Teixeira de Mattos, Waterkeeringen, 303 De bediening 
van deze duiker door het ambachtsbestuur en later het 
gemeentebestuur van Kethel leidde herhaalde malen tot 
conflicten tussen het lokale bestuur en het polderbestuur. De 
Kerkwatering was van oorsprong een vaarroute naar het dorp 
Kethel. Na het graven van de Poldervaart, rond 1330, werden 
schepen vanuit de Poldervaart door middel van een windas 
overgezet naar de Kerkwatering. In de kaden werden duikers 
aangebracht om het water vanuit de Poldervaart in de 
Kerkwatering te brengen ter verhoging van het waterpeil voor 
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de scheepvaart en verversing van het water. De duikers 
werden bediend door vertegenwoordigers van het 
ambachtsbestuur. In 1739 kwam het Hoogheemraadschap van 
Delfland voor het eerst tussenbeide in een conflict tussen het 
ambachtsbestuur en het polderbestuur. 
 
Voor de polder bracht de tussenkomst geen bevredigende 
oplossing. De bediening van de duikers bleef in handen van 
het ambachtsbestuur. Na een doorbraak van de kade bij de 
windas in 1823 gaf de schout van Kethel opdracht de windas 
op te ruimen. De Kerkwatering verloor hiermee de functie van 
vaarroute. Sindsdien fungeerde de watering als 
waterverversingskanaal voor de watergangen binnen het 
ambacht Kethel. Als consequentie van de zeggenschap over de 
in- en uitlaat van water zou het ambachtsbestuur ook de 
verantwoordelijkheid hebben over het beheer en onderhoud 
van de duikers. Ook hierover verschilde het polderbestuur van 
mening met het ambachtsbestuur. De oplossing van deze 
kwestie kwam pas in 1946 toen de polder in de gelegenheid 
was naar aanleiding van de samenvoeging van de gemeente 
Kethel en Spaland met de gemeente Schiedam te bepalen dat 
de gemeente een vergunning moest aanvragen voor het in- en 
uitlaten van water op grond van artikel 165c van het 
Algemeen Polderreglement van 1943.. Rapport onderzoek naar 
beheer en onderhoud Kerkwatering 20-3-1946, Archief Noord-
Kethelpolder (ANKP), inv.nr. 128. 
 

1.4. Wegen 

 
De belangrijkste wegen in de polder waren de Harreweg, de 
Groeneweg en de Kethelweg, ook wel Herenweg. Akte van 
consent van Hoogheemraadschap van Delfland vervangen 
Papenheul 1758, ANKP, inv.nr. 182. genoemd. Het eigendom, 
beheer en onderhoud van de Harreweg was bij besluit van 
Gedeputeerde Staten in 1879 aan de gemeente Hof van Delft 
toegewezen. Voor die tijd was het niet duidelijk wie 
verantwoordelijk was voor de Harreweg.. Staat houdende 
gegevens Harreweg en Groeneweg [c. 1900], ANKP, inv.nr. 
188. De Groeneweg was in eigendom van de aangelanden. De 
gemeente Kethel en Spaland droeg zorg voor het beheer en 
onderhoud van de weg.. Ibidem. De Kethelweg was in 
onderhoud bij de polder.. Algemene keuren 1934 - 1957, 
ANKP, inv.nr. 94. Naast de Kethelweg bestond er ook nog een 



- 8 - 

weg genaamd de Kethelseweg. Dit was tot 1942 de officieuze 
benaming voor de weg over de kade langs de Schie die ook 
wel Kethelsekade werd genoemd.. Burgemeester Rotterdam 
aan polder 1942, ANKP, inv.nr. 189. Deze weg was tot 1950 in 
onderhoud bij de gemeente Rotterdam. Na verharding van de 
weg nam de polder het onderhoud op zich. Dit heeft echter 
niet lang geduurd. In 1957 heeft het polderbestuur de 
overeenkomst inzake het onderhoud aan de Kethelseweg 
opgezegd.. Akte van overeenkomst met gemeente Rotterdam 
overdracht Kethelseweg 1950, ANKP, inv.nr. 191. 
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2. GESCHIEDENIS VAN HET ARCHIEF EN 
INVENTARISATIE 

 

2.1. Geschiedenis 

 
Het archief van de Noord-Kethelpolder werd aanvankelijk 
beheerd door de molenmeester en later door de secretaris-
penningmeester. Op welke plaats de beheerder het archief 
door de eeuwen heen bewaarde is niet bekend. Vermoedelijk 
hield de secretaris-penningmeester het archief thuis in 
bewaring. Als de functie overging naar een andere persoon 
veranderde dus ook het archief van locatie. In de twintigste 
eeuw waren de oudste stukken opgeslagen in de Zuidmolen.. 
Polder aan Provinciaal Archiefinspecteur 25-8-1941, ANKP, 
inv.nr. 32. 
 
In 1940 werd een 'verzameling oude stukken' overgebracht 
naar het gemeentehuis van de voormalige gemeente Kethel en 
Spaland. Op deze locatie bevonden zich al een serie 
rekeningen over de jaren 1723 - 1773. De archiefstukken van 
voor 1813 werden in 1949 op voorstel van de provinciaal 
archiefinspecteur in bewaring gegeven bij het 
Hoogheemraadschap van Delfland. Hiermee voldeed het 
polderbestuur aan de bepalingen in de Archiefwet van 1918. 
De Wet van 1918 stelde gemeentebesturen en besturen van 
waterstaatsorganisaties tot taak 'zich meer dan tot dusverre 
aan de verzorging harer archieven gelegen te laten liggen'. 
'Concept-gemeentelijke archiefverordening' en 'Concept-
instructie voor den gemeente-archivaris' door het ministerie 
van Onderwijs, kunsten en wetenschappen, december 1919, 
Archief Lage Abtwoudsche polder (ALAP) 52.. De Wet van 
1918 verplichtte waterschapsbesturen de archieven van vóór 
1811 over te brengen naar een openbare archiefbewaarplaats. 
Het was toegestaan ook de archieven van jonger datum over 
te dragen, mits deze archieven niet meer voor de lopende 
dienst werden gebruikt. Voorts waren gemeentebesturen en 
waterschapsbesturen gehouden de archieven vochtvrij en zo 
mogelijk brandvrij te bewaren. Om strafdepot te voorkomen 
kregen de kleinere instellingen het advies om de archieven 
over te brengen naar een archiefbewaarplaats van een grotere 
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gemeente of naar het Rijksarchief.. Circulaire Gedeputeerde 
Staten 3-5-1920, ALAP, inv.nr. 52. 
 
In 1970 ondertekende het polderbestuur een akte van 
inbewaringgeving bij het Hoogheemraadschap van Delfland.. 
Akte van inbewaringgeving 1970, ANKP, inv.nr. 32. De 
betreffende archieven zijn in 1975 overgedragen door de 
secretaris-penningmeester van de polder Vockestaert. 
 
De gemeente Schiedam droeg in 1982 een serie rekeningen 
van 1723 tot 1773 en 1840 over aan de afdeling Oud-Archief 
en Bibliotheek van het hoogheemraadschap. In 1988 volgde 
het resterende gedeelte van het archief dat berustte bij de 
gemeente Schiedam. Dit gedeelte bestond voornamelijk uit 
bijlagen tot de rekeningen en consenten van Delfland verleend 
aan de polder over de periode 1737 - 1830. 
 

2.2. Inventarisatie 

 
Een ordening van het oudste gedeelte van het polderarchief 
werd rond 1940 voor het eerst ter hand genomen door de heer 
Van der Hoeven op het voormalige gemeentehuis van Kethel 
en Spaland. De secretaris- penningmeester van de Noord-
Kethelpolder zond in 1941 deze 'verzameling oude stukken' ter 
inventarisatie naar de provinciaal archiefinspecteur.. Polder 
aan Provinciaal Archiefinspecteur 25-8-1941, ANKP, inv.nr. 32. 
LITERATUUR Dolk, Th.J.A., Geschiedenis van het 
Hoogheemraadschap van Delfland ('s-Gravenhage, 1939). 
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). 
ARCHIEVEN Vindplaats: Hoogheemraadschap van 
DelflandArchief Lage Abtwoudsche polder Archief Noord-
Kethelpolder Oud-Archief van Delfland Deze functionaris 
ordende de archiefbescheiden van 1836 en ouder onder de 
twee hoofdrubrieken "Financiën" en "Waterstaatkundige 
werken". De laatstgenoemde rubriek was verder 
onderverdeeld in een tiental sub-rubrieken. 
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Het archiefgedeelte uit de twintigste eeuw, dat in 1975 was 
overgebracht naar het hoogheemraadschap, werd 
geïnventariseerd door C.P. Postma, hoofd van de afdeling Oud-
Archief en Bibliotheek van het Hoogheemraadschap van 
Delfland. De heer Postma herordende de archiefstukken aan 
de hand van een twintigtal rubrieken die geplaatst waren in 
alfabetische volgorde. Binnen deze rubrieken waren de 
archiefbestanddelen vervolgens chronologisch gerangschikt. 
 
Van het laatst overgebrachte archiefgedeelte maakte J.D. van 
Tuijl, wetenschappelijk archiefmedewerker bij de afdeling Oud-
Archief en Bibliotheek van het hoogheemraadschap, 
enkelvoudige beschrijvingen in volgorde van de 
rubrieksaanduidingen volgens de hiervoor aangegeven 
methode. 
 
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 het archief van de Noord-Kethelpolder ontbreken vrijwel alle 
archiefstukken uit de negentiende eeuw. De bewaard gebleven 
archiefbescheiden verkeren in goede staat. Zo mogelijk zijn de 
stukken eigenhandig hersteld. Een uitzondering hierop vormde 
de serie rekeningen die in 1982 zijn overgedragen door de 
gemeente Schiedam. Dit archiefgedeelte was ernstig aangetast 
door vocht. Dit doet vermoeden dat het archief verspreid 
bewaard is geweest. De aangetaste stukken zijn samen met 
een uiteengevallen register gerestaureerd. 
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3. NOORD-KETHELPOLDER 1708 - 1970 (1976) 

 

3.1. Stukken van algemene aard 

 

3.1.1. Notulen 

 
 1-3 Notulen van de vergaderingen van het dagelijks 

bestuur, 1911 - 1938 en 1938 - 1970 en van 
stemgerechtigde ingelanden, 1911 - 1969, 1911-
1970, 1911 - 1970.  3 delen 

N.B. Achterin inv.nr. 1 rooster van aftreding van 
leden van het dagelijks bestuur over de jaren 1906 
- 1946 

 1 1911-1938, 1911 - 1938 

 2 1941-1964, 1941 - 1964 

 3 1965-1970, 1965 - 1970 

 

3.1.2. Ingekomen en minuten van uitgaande stukken 

 
 4-5 Registers houdende afschriften en een agenda van 

uitgaande brieven, 1921-1966.  2 delen 

 4 1921-1947, 1921 - 1947 

 5 1948-1966, 1948 - 1966 

 

3.2. Stukken betreffende bijzondere onderwerpen 

 

3.2.1. Bestuursinrichting 

 
 6 Bijzondere reglementen, met een ontwerp-besluit 

en 1 tekening, 1858, 1959-1964.  5 stukken 

 
 7 Brief aan Rijkswaterstaat waarin wordt 

medegedeeld dat in droge perioden water wordt 
ingelaten in de polder en de bodem bestaat uit 
zwarte veengrond, 1947. Doorslag.  1 stuk 
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 8 Brief aan Gedeputeerde Staten waarin bezwaar 
wordt gemaakt tegen het ontwerp-besluit tot 
wijziging van het algemeen reglement van het 
Hoogheemraadschap van Delfland waarvan de 
bepalingen een inbreuk zouden zijn op de 
zelfstandigheid van de polderbesturen, 1962. 
Afschrift.  1 stuk 

 
 9 Stukken betreffende het besluit van Gedeputeerde 

Staten tot samenvoeging van de Noord- 
Kethelpolder, de Holierhoekse- en Zouteveense 
polder, de Lage Abtwoudsche polder en de 
Kerkpolder en tot vaststelling van het bijzonder 
reglement van de op te richten polder Vockestaert, 
met bezwaarschriften van de besturen van de Lage 
Abtwoudsche Polder en de Kerkpolder, 1969, 1970.  1 omslag 

 

3.2.2. Bestuur 

 

3.2.2.1. Dagelijks bestuur 

 
 10 Rooster van aftreding van de leden van het 

dagelijks bestuur over de jaren 1911 - 1970, [c. 
1911]-[c. 1970].  1 katern 

N.B. Zie voor de jaren 1906 - 1946 ook inv.nr. 1 

 
 11 Stukken betreffende de vaststelling van de 

bezoldiging van de leden van het dagelijks bestuur 
en de secretaris-penningmeester door de 
stemgerechtigde ingelanden en Gedeputeerde 
Staten, alsmede stukken betreffende de vergoeding 
voor de vergaderingen van stemgerechtigde 
ingelanden, 1916-1963.  1 omslag 

 
 12 Processen-verbaal van de inlevering en opening van 

de stembriefjes van de verkiezing van de voorzitter 
en de overige leden van het dagelijks bestuur, met 
staten houdende gegevens van stemgerechtigde 
ingelanden en de aantallen uitgebrachte stemmen, 
[1922], 1934-1966.  1 pak 
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 13 Stukken betreffende de gezamenlijke toelating van 
leden tot het dagelijks bestuur, 1934-1960.  1 omslag 

 
 14 Stukken betreffende de benoeming, herbenoeming, 

toelating, eedsaflegging en bezoldiging van de 
individuele leden van het dagelijks bestuur, 1938-
1959.  1 omslag 

 

3.2.2.2. Stemgerechtigde ingelanden 

 
N.B. Zie ook inv.nr. 11. 
 
 15 Lijsten van stemgerechtigde ingelanden, [1923], 

1931-1965, 1967-[1970].  1 pak 

 

3.2.3. Hulpmiddelen bij de uitvoering van de taak 

 

3.2.3.1. Personeel 

 
3.2.3.1.1. Algemeen 

 
 16 Brieven van de Pensioenraad en het Algemeen 

Burgerlijk Pensioenfonds waarin opgave wordt 
gedaan van de verschuldigde bijdragen, met 
bijlagen, 1923-1967.  1 omslag 

 
 17 Staten houdende gegevens inzake de mutaties van 

het personeel ten behoeve van de Pensioenraad 
over de jaren 1934, 1946 - 1966, [1934]-[1966]. 1 stuk en 2 katernen 

 
 18 Besluit van de stemgerechtigde ingelanden tot 

verhoging van de bezoldiging voor het personeel, 
1945.  1 stuk 

 
 19 Ambtenarenreglement A en B, 1945.  1 stuk en 1 katern 

 
 20 Verzamelloonstaat over het jaar 1952, [c. 1953].  1 stuk 

 
 21 Polis van de verzekering tegen de geldelijke 

gevolgen van wettelijke aansprakelijkheid, 1964.  1 stuk 
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3.2.3.1.2. Secretaris-penningmeester 

 
 22 Besluiten tot vaststelling van de bezoldiging van de 

secretaris-penningmeester door de stemgerechtigde 
ingelanden en Gedeputeerde Staten, 1920, 1954-
1970.  1 omslag 

N.B. Zie ook inv.nr. 11 

 
 23 Stukken betreffende de terugvordering van het 

kastekort door het bestuur als gevolg van 
wanbeheer door secretaris-penningmeester J.A. 
Olsthoorn, 1934-1945.  1 omslag 

 
 24 Stukken betreffende de benoeming, ontslag en 

pensioen van de secretarissen-penningmeester J.A. 
Olsthoorn, D.W. Poot en J.M. Smidt, 1934-1965.  1 omslag 

 
 25 Instructie voor de secretaris en instructie voor de 

penningmeester, 1934.  2 katernen 

 
 26 Polis van de verzekering tegen fraude en schade 

voortkomend uit handelingen en nalatigheden van 
de penningmeester, met stukken betreffende de 
vaststelling van de premie, 1938-1962.  4 stukken 

 
3.2.3.1.3. Molenaar, machinist 
 
 27 Stukken betreffende de aanstelling, bezoldiging, 

huisvesting, pensioen en ontslag van de 
machinisten L.A. Keijser en M.A. van Velsen, 1933-
1967.  1 omslag 

 
 28 Stukken betreffende de vaststelling van de 

bezoldiging voor de machinist en de bode door de 
stemgerechtigde ingelanden, 1945-1951.  4 stukken 

 
 29 Instructies voor de machinist, 1945, 1963.  2 stukken 

 
3.2.3.1.4. Bode 

 
 30 Stukken betreffende de aanstelling, bezoldiging, 

pensioen en ontslag van de boden C.N. Lansbergen, 
P.J. Lansbergen en L. Mostert, 1925-1959.  1 omslag 
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N.B. Zie voor bezoldiging ook inv.nr. 28 

 
 31 Instructie voor de bode, 1955. Afschrift.  1 stuk 

 

3.2.3.2. Archief 

 
 32 Stukken betreffende de inbewaringgeving van het 

polderarchief aan de provinciaal archiefinspecteur 
en aan het Hoogheemraadschap van Delfland, 
1941-1970.  1 omslag 

 
 33 Inventaris van het archief door de provinciaal 

archiefinspecteur 1708 - 1836, [1949], 1708 - 
1949.  1 stuk 

 

3.2.3.3. Financiën 

 
3.2.3.3.1. Algemeen 

 
 34 Circulaire houdende het Koninklijk Besluit tot 

erkenning van de gulden en de cent als het officiële 
Nederlandse betaalmiddel, 1816.  1 stuk 

 
 35 Formulieren voor het Centraal Bureau voor de 

Statistiek houdende gegevens inzake de geheven 
omslag en uitstaande leningen over de jaren 1937 - 
1957, 1939-[1957].  1 omslag 

 
3.2.3.3.2. Belastingen en heffingen 

 
3.2.3.3.2.1. Ten behoeve van de polder 

 
3.2.3.3.2.1.1. Vaststelling en heffing omslag 

 
3.2.3.3.2.1.1.1. Leggers 

 
 36-39 "Gaarderboek" Kadastrale artikelsgewijze legger 

van onroerende goederen, [c. 1911]-[1970].  3 delen en 1 pak 

N.B. Inv.nr. 37 met voorin een index op de 
artikelen en een naamindex. Achterin een index op 
de vervallen percelen en vervallen bladen van de 
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kadastrale artikelsgewijze legger. Inv.nr. 39 op 
kaart 

 36 [c. 1911]-[c. 1932], 1911 - 1932 

 37 [c. 1934]-[c. 1970], 1934 - 1970 

 38 vervolg van inv.nr. 37 (vervallen bladen, art. 70-
240) 

 39 [c. 1970]-[c. 1976], 1970 - 1976 1 pak 

 
 40-41 Naamindex op de kadastrale, artikelsgewijze legger 

van onroerende goederen, [c.1911]-[c. 1976]. 1 deel en 1 pak 

N.B. Inv.nr. 41 op kaart 

 40 [c. 1911]-[c. 1932], 1911 - 1932 1 deel 
 41 [c. 1970]-[c. 1976], 1970 - 1976 

 
 42 Index op de artikelen van de kadastrale legger van 

onroerende goederen,[, c. 1970]-[c. 1976].  1 omslag 

N.B. Op kaart 

 
 43 Brieven van de Rijksdienst voor het Kadaster waarin 

opgaven worden gedaan van de resultaten van de 
hermeting van percelen in de gemeenten Schiedam, 
Overschie en Kethel en Spaland naar aanleiding van 
de gemeentelijke herindeling, 1941.  4 stukken 

 
3.2.3.3.2.1.1.2. Kohieren 

 
 44-45 Kohieren van omslag, 1912-1970.  2 pakken 

 44 1912, 1913, 1920-1940, 1912 - 1940 

 45 1941-1967, 1969, 1970, 1941 - 1970 

 
3.2.3.3.2.1.1.3. Inning en invordering 

 
 46 Brieven aan Provinciale Waterstaat houdende 

specificaties van aangeslagen percelen in verband 
met de restitutie van de polderlasten door de 
provincie, met overige stukken betreffende de 
opgave, 1934-1950. Afschriften en doorslagen, 
1934 - 1950.  1 omslag 

 
 47 Brief van A. van der Weijde te Overschie waarin 

deze zijn diensten aanbiedt als deurwaarder, 1956.  1 stuk 

 
3.2.3.3.2.1.2. Recognitie 
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 48 Brief aan A.P. van der Helm en A. van der Does 
waarin wordt medegedeeld dat recognitie zal 
worden geheven op het plaatsen van een 
particuliere bemaling en het hebben van dammen, 
1941. Doorslag.  1 stuk 

 
3.2.3.3.2.2. Ten behoeve van andere overheden 

 
 49 Brief aan de ambachtsbewaarder van Vrijenban 

houdende gegevens inzake het molengeld over de 
jaren 1796 - 1805 en de morgentalen, met verzoek 
van de ambachtbewaarder, 1806. Afschrift.  2 stukken 

 
 50 Brief van het hoofd Administratie van het 

Hoogheemraadschap van Delfland waarin wordt 
medegedeeld dat het perceel in de gemeente Delft, 
sectie H nr. 270, is vrijgesteld van sluisgeld en het 
perceel watergang in de gemeente Delft, sectie H 
nr. 942, wel wordt aangeslagen, 1934.  1 stuk 

 
 51 Formulier voor Hoogheemraadschap van Delfland 

houdende gegevens inzake de gebouwde 
eigendommen, zoals het stoomgemaal met 
toebehoren in de gemeente Overschie, sectie E nr. 
69, welke worden opgenomen in de omslag van het 
algemeen beheer, 1958.  1 stuk 

 
3.2.3.3.3. Eigendom 

 
3.2.3.3.3.1. Onroerende goederen 

 
3.2.3.3.3.1.1. Algemeen 

 
 52 Polissen van de brandverzekering voor de als 

boerderij ingerichte voormalige Zuidmolen, 1884, 
1914.  2 stukken 

 
3.2.3.3.3.1.2. Aankoop 

 
 53 Brief aan een onbekende geadresseerde waarin 

wordt medegedeeld dat overeenstemming is bereikt 
met de heer De Vette over de verkoop van een 
perceel grond, 1968. Doorslag.  1 stuk 
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3.2.3.3.3.1.3. Verkoop 

 
 54 Akte van verkoop van percelen land en watergang 

in de gemeente Kethel en Spaland, sectie A nrs. 
114 en 1156, aan de provincie ten behoeve van de 
verbetering van de weg Westelijk Delft-Schiedam, 
ofwel de Provinciale weg 15, met overige stukken 
betreffende de verkoop, 1937.  1 omslag 

 
 55 Stukken betreffende de onteigening van een perceel 

watergang in de gemeente Schiedam, sectie O nr. 
489, de Huig- of Hofsloot, door de gemeente 
Schiedam ten behoeve van de stadsuitbreiding, 
1964-1968.  1 omslag 

 
3.2.3.3.3.1.4. Verhuur en verpachting 

 
 56 Stukken betreffende de verpachting van het 

grasgewas van de Mandjeskade, 1756-1969.  1 omslag 

 
 57 Akte van verpachting van het grasgewas van de 

Noord-Kethelsekade voor de tijd van zeven jaar, 
gepacht door J. Akkersdijk, 1771.  1 stuk 

 
 58 Stukken betreffende de verpachting van het 

visrecht aan particulieren en de 
hengelsportvereniging "Kethel", [1934]-1965.  1 omslag 

 
3.2.3.3.3.1.5. Zakelijk recht 
 
N.B. Zie inv.nr. 132. 
 
 59 Akte van overeenkomst met de NV 

Elektriciteitsbedrijf "Zuid-Holland" waarbij de polder 
zich verplicht medewerking te verlenen aan de 
vestiging van een zakelijk recht van de NV voor het 
leggen van een elektriciteitsnet tussen Rotterdam 
en Delft, met bijlage, 1957, 1958.  2 stukken 

 
3.2.3.3.4. Geldlening 

 
 60 Akte van overeenkomst met de Maatschappij voor 

Gemeente-crediet te Amsterdam waarbij de 
maatschappij zich verplicht een geldlening 
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beschikbaar te stellen van ? 22.000,- en de polder 
zich verplicht tot 1934 jaarlijks een bedrag terug te 
betalen, 1904.  1 stuk 

 
3.2.3.3.5. Begroting en rekening 

 
3.2.3.3.5.1. Begroting 

 
 61-65 Begrotingen over de jaren 1913 - 1964, 1913-1964. 

 5 pakken 

N.B. Inv.nr. 75 bevat de begrotingen over de jaren 
1965 - 1970. Inv.nrs. 70 - 75 bevatten tevens de 
stukken betreffende de vaststelling van de 
begrotingen over de jaren 1919 - 1970 door de 
stemgerechtigde ingelanden en de goedkeuring 
door Dijkgraaf en Hoogheemraden 

 61 1913-1924, 1913 - 1924 

 62 1925-1934, 1925 - 1934 

 63 1935-1944, 1935 - 1944 

 64 1945-1956, 1945 - 1956 

 65 1957-1964, 1957 - 1964 

 
3.2.3.3.5.2. Rekening 

 
 66-75 Rekeningen over de jaren 1723 - 1970 en 

begrotingen over de jaren 1965 - 1970, met 
borderellen over de jaren 1723 - 1773, alsmede 
stukken betreffende de vaststelling van de 
rekeningen over de jaren 1914 - 1969 en 
begrotingen over de jaren 1919 - 1970 door de 
stemgerechtigde ingelanden en de goedkeuring 
door Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland, 
1724-1971.  10 pakken 

 66 1723-1734, 1723 - 1734 

 67 1735-1749, 1735 - 1749 

 68 1750-1759, 1750 - 1759 

N.B. Rekening van 1754 met afschrift 

 69 1760-1773, 1840, 1760 - 1840 

 70 1913-1924, 1913 - 1924 

 71 1925-1934, 1925 - 1934 

 72 1935-1944, 1935 - 1944 

 73 1945-1956, 1945 - 1956 

 74 1957-1963, 1957 - 1963 

 75 1964-1970, 1964 - 1970 
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3.2.3.3.5.3. Bijlagen tot de rekening 

 
 76-87 Bijlagen tot de rekeningen, 1708-1970.  12 pakken 

 76 1708, 1721, 1737-1749, 1708 - 1749 

 77 1750, 1752, 1756-1762, 1764-1769, 1750 - 1769 

 78 1770-1777, 1779, 1780, 1770 - 1780 

 79 1781-1790, 1781 - 1790 

 80 1791-1800, 1791 - 1800 

 81 1801-1810, 1801 - 1810 

 82 1811, 1813-1817, 1819, 1811 - 1819 

 83 1822-1824, 1826, 1830, 1835, 1836, 1822 - 1836 

 84 1913-1924, 1913 - 1924 

 85 1925-1944, 1925 - 1944 

 86 1945-1963, 1945 - 1963 

 87 1964-1970, 1964 - 1970 

 
 88-89 Kasboeken van ontvangsten over de jaren 1914 - 

1970, 1914-1970, 1914 - 1970.  2 pakken 

 88 1914-1940, 1914 - 1940 

 89 1941-1970, 1941 - 1970 

 
 90-91 Kasboeken van uitgaven over de jaren 1915 - 1970, 

1915-1970, 1915 - 1970.  2 pakken 

 90 1915-1925, 1929-1932, 1915 - 1932 

 91 1933-1970, 1933 - 1970 

 

3.2.4. Uitvoering van de taak 

 

3.2.4.1. Algemeen 

 
 92-93 Registers houdende staten van verleende 

vergunningen over de jaren 1900 - 1969, [1900]-
[1969], 1900 - 1969.  2 delen 

 92 1900, 1912-1950, 1900 - 1950 

 93 1954-1969, 1954 - 1969 

 
 94 Algemene keuren, met stukken betreffende de 

wijziging en vaststelling door Gedeputeerde Staten, 
alsmede verlenging, met 1 tekening, 1934-1970.  1 omslag 
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 95 Brief aan de gemeente van Delft waarin wordt 
uiteengezet waarom bij vergunningverlening 
advieskosten in rekening worden gebracht, met 
bijlage, 1962. Afschrift.  2 stukken 

 

3.2.4.2. Zorg voor waterkeringen 

 
3.2.4.2.1. Toezicht 
 
3.2.4.2.2. Vaststelling van bijzondere keuren 

 
 96 Keuren op de boezemkaden, met vastgesteld 

concept, 1906, 1917, 1929.  3 katern en 1 stuk 

 
3.2.4.2.3. Schouwvoering 

 
 97 Brieven aan de gemeente Delft en Dijkgraaf en 

Hoogheemraden van Delfland waarin mededeling 
wordt gedaan van geconstateerde gebreken aan de 
boezemkaden langs de Schie en de Poldervaart 
tijdens de schouw, 1960. Doorslagen.  2 stukken 

 
 98 Brief aan W. Bos te Vlaardingen waarin wordt 

opgedragen de schade aan de Kethelsekade te 
herstellen, 1962. Afschrift.  1 stuk 

 
3.2.4.2.4. Verlening van vergunningen 

 
3.2.4.2.4.1. Bebouwing en opslag baggerspecie 

 
 99 Vergunningen verleend aan W. Bijl Jzn. en F. Bijl te 

Kethel tot grondroering aan de boezemkaden ten 
behoeve van het bouwen van woningen, met 1 
tekening, 1914, 1918, 1934.  5 stukken 

 
 100 Vergunningen verleend aan A.P. de Vette tot het 

storten van baggerspecie op land in de gemeente 
Overschie, sectie E nr. 127, aan de boezemkade 
langs de Poldervaart, 1956, 1959.  3 stukken 

 
3.2.4.2.4.2. Keersluis 
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 101 Vergunning verleend aan Dijkgraaf en 
Hoogheemraden van Delfland tot grondroering aan 
de boezemkade ten behoeve van de bouw van een 
keersluis in de Poldervaart, 1928.  1 stuk 

 
3.2.4.2.4.3. Kabels, buizen, leidingen 

 
 102 Vergunningen verleend aan overheden en 

particulieren tot grondroering aan de boezemkade 
langs de Schie en langs de Poldervaart en aan 
polderkaden ten behoeve van het leggen van 
waterleidingbuizen en riolering, met overige 
stukken betreffende de vergunningverlening en 17 
tekeningen, 1912-1967.  1 pak 

 
103-104 Vergunningen verleend aan overheden tot 

grondroering aan de boezemkade langs de Schie en 
langs de Poldervaart en aan polderkaden ten 
behoeve van het leggen van elektriciteitskabels, 
telefoonkabels, alsmede het plaatsen van palen, 
met bijlagen en 54 tekeningen, 1921-1969.  2 pakken 

 103 1921-1958, 1921 - 1958 

 104 1959-1969, 1959 - 1969 

 
 105 Vergunningen verleend aan particulieren, bedrijven 

en overheden tot grondroering aan kaden ten 
behoeve van het leggen van gas- en olieleidingen in 
kaden en door watergangen, met 22 tekeningen, 
1955- 1973.  1 pak 

 
 106 Vergunningen verleend aan de gemeente Schiedam 

tot het opspuiten met zandspecie van 38 ha. grond 
ten noorden van het dorp Kethel, met bijbehorende 
werken zoals het graven en dempen van 
watergangen en grondroering aan de polderkaden 
ten behoeve van het leggen van aan- en 
afvoerbuizen met lozingskisten ter uitvoering van 
stadsuitbreiding "Kethel", met stukken betreffende 
de vergunningaanvraag en 8 tekeningen, 1967-
1969.  1 pak 

 
3.2.4.2.4.4. Wegverharding, bruggen, schoeiing 
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 107 Vergunningen verleend aan de gemeente Kethel en 
Spaland en de provincie tot grondroering aan de 
boezemkade langs de Schie en langs de Poldervaart 
ten behoeve van het vervangen van bruggen, met 3 
tekeningen, 1931-1965.  1 omslag 

 
 108 Vergunning verleend aan de NV Hollandsche IJzeren 

Spoorweg-Maatschappij tot grondroering aan de 
boezemkade ten behoeve van de verbetering van 
de overbrugging van de Poldervaart, met 
aanmerkingen van Dijkgraaf en Hoogheemraden 
van Delfland op de voorwaarden, 1936.  2 stukken 

 
 109 Brief aan Gedeputeerde Staten waarin mededeling 

wordt gedaan van het besluit van stemgerechtigde 
ingelanden tot vergunningverlening tot het 
instandhouden van de wegverharding op de 
Mandjeskade, 1962. Afschrift.  1 stuk 

 
3.2.4.2.5. Beheer en onderhoud van boezemkaden en 
polderkaden 

 
 110 Brief van de Zuidhollandsche Waterschapsbond 

waarin wordt medegedeeld dat de polder is 
gerechtigd de boezemkaden die in beheer en 
onderhoud zijn van de polder op te hogen, waarbij 
de beheerder van de weg bij ophoging van de kade 
verplicht is voor eigen rekening de weg op de kade 
op te breken en te herstellen, 1949.  1 stuk 

 
 111 Brieven van het ministerie van Financiën houdende 

mededeling van het besluit tot vergoeding van de 
oorlogsschade aan het hekwerk op de Mandjeskade, 
met bericht van acceptatie door de polder, 1951.  3 stukken 

 
 112 Stukken betreffende de bevindingen tijdens de 

schouwvoering van de boezemkade langs de Schie 
en langs de Poldervaart door het 
Hoogheemraadschap van Delfland, 1958-1965.  1 omslag 

 
 113 Stukken betreffende de niet doorgegane demping 

van de Poldervaart door de provincie, met 4 
tekeningen, 1963-1970.  1 pak 
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3.2.4.2.6. Aanleg, beheer, onderhoud en opruiming van 
inundatiekaden 

 
 114 Stukken betreffende de aanleg van een noodkade 

ter voorkoming van inundatie van het zuidelijk deel 
van de polder in de gemeenten Schiedam en 
Rotterdam door de Duitse bezetter, alsmede 
stukken betreffende de vergoeding door het Rijk 
van de inundatieschade en van de uitmaling van het 
geïnundeerde gedeelte van de polder, met staat 
houdende gegevens van landeigenaren, 1944-1952. 
 1 omslag 

 
 115 Correspondentie met Provinciale Waterstaat inzake 

het beheer en onderhoud van de inundatiekade in 
het zuidelijk gedeelte van de polder en het 
formeren van een dijkleger, 1944.  2 stukken 

 
 116 Registers houdende gegevens betreffende de 

inkomsten en uitgaven van de aanleg van de 
inundatiekade in het zuidelijk gedeelte van de 
polder, 1944.  2 delen 

 
 117 Akte van overeenkomst tussen de Rijksdienst voor 

Landbouwherstel en F. Bijl te Rotterdam waarbij Bijl 
zich verplicht tot het opruimen van de 
inundatiekade in het zuidelijk gedeelte van de 
polder, waarbij de poldervoorzitter optreedt namens 
de Rijksdienst, 1945.  1 stuk 

 

3.2.4.3. Zorg voor water en watergangen 

 
3.2.4.3.1. Toezicht 
 
3.2.4.3.1.1. Vaststelling van bijzondere keuren 

 
 118 Keuren op de watergangen, 1814-1924.  1 omslag 

 
 119 Correspondentie met advocaten inzake de 

reglementering voor het dempen van de 
watergangen door particulieren en de 
bevoegdheden van de polder bij overtreding, 1939, 
1950.  3 stukken 



- 26 - 

 
3.2.4.3.1.2. Schouwvoering 

 
 120 Akte van consent van hoogheemraden van Delfland 

tot het schouwen van de watergangen, 1742.  1 stuk 

 
 121 Akte van approbatie van hoogheemraden van 

Delfland van de overeenkomst tussen de polder en 
B. Plasman, waarbij Plasman zich verplicht tot het 
verplaatsen en vergroten van het polderhek, het 
onderhouden van het pad, alsmede het verlenen 
van vrije doorgang aan de ingelanden ten behoeve 
van het laden en lossen van goederen aan de Schie, 
1754.  1 katern 

 
 122 Brief van de Raad van Administratie der 

Hollandsche IJzeren Spoorweg Maatschappij waarin 
de spoorwegbeambten worden gelast het 
polderbestuur tijdens de schouw vrije doorgang te 
verlenen langs de spoorbaan, 1847.  1 stuk 

 
 123 Brief aan de NV Nederlandse Spoorwegen waarin 

wordt verzocht om uitdieping van de spoorsloten, 
1945. Afschrift.  1 stuk 

 
 124 Brief van de gemeente Schiedam waarin wordt 

medegedeeld dat de watergang naast de 
Groeneweg is vervuild door een vuilniswagen van 
een particulier bedrijf en niet door de gemeentelijke 
reinigingsdienst, 1950.  1 stuk 

 
 125 Brief aan G.H.A. Smits te Kethel waarin wordt 

opgedragen de onderhoudsplichtigen van de 
watergangen op zijn land toe te laten ter uitvoering 
van het onderhoud, 1961. Afschrift.  1 stuk 

 
 126 Brief aan Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland 

waarin mededelingen worden gedaan over de 
intrekking van de vergunning tot het leggen van 
een buisleiding voor J. Hoogerbrugge, over de 
goede staat van de houten koker bij de woning van 
J. Hoogerbrugge, alsmede over de demping van de 
Binnenschie, 1961. Afschrift.  1 stuk 
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 127 Brief aan W. Bos te Rotterdam waarin wordt 
opgedragen de schade te herstellen aan de 
afrastering van het stoomgemaal, 1962. Afschrift.  1 stuk 

 
3.2.4.3.1.3. Verlening van vergunningen 

 
3.2.4.3.1.3.1. Dempen, graven, bruggen, duikers, dammen, 
keerschutten, bemaling, waterinlaat en -uitlaat 
 
 128 Vergunning verleend aan de gemeente Schiedam 

tot het inlaten van water en het leggen van duikers 
ten behoeve van het verversen van het water in 
Kethel, met afschriften van stukken betreffende het 
conflict tussen de polder en de windasmeester over 
de bediening van de duikers, met 1 tekening, 1739, 
1824, 1825, 1946, 1947.  1 omslag 

 
 129 Vergunningen verleend aan particulieren en de 

gemeente Kethel en Spaland tot het dempen en 
afdammen van watergangen, met 1 tekening, 
1913-1968.  1 omslag 

N.B. Zie ook inv.nr. 106 

 
 130 Vergunningen verleend aan mw. Van de Berg, 

weduwe van C. van der Does, te Overschie en A. 
Barendregt te Rhoon tot het plaatsen van een pomp 
ten behoeve van de onderbemaling van hun 
percelen, 1914, 1965.  3 stukken 

 
 131 Vergunningen verleend aan particulieren, de NV 

Nederlandse Spoorwegen en de gemeente 
Schiedam tot het leggen van dammen, duikers en 
een schut, met 2 tekeningen, 1915-1965.  1 omslag 

 
 132 Brief van het ministerie van Financiën waarin wordt 

verzocht om vergunningverlening tot het leggen van 
een dam in de watergang langs de Kerkweg, 
alsmede het vestigen van het recht van weg en 
kabellegging in de vorm van erfdienstbaarheid, met 
1 tekening, 1937.  2 stukken 

N.B. De verleende vergunning tot het leggen van 
een dam ontbreekt. Aan het verzoek om vestiging 
van het recht van weg en kabellegging kan niet 
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worden voldaan omdat de watergang geen 
eigendom is van de polder 

 
 133 Stukken betreffende de vergunningverlening aan 

particulieren en de NV Nederlandse Spoorwegen tot 
het plaatsen en vervangen van bruggen, met 1 
tekening, 1938-1950.  1 omslag 

 
 134 Vergunning verleend aan Provinciale Waterstaat tot 

het dempen van gedeelten watergang en het 
graven van een nieuwe watergang, alsmede het 
leggen van dammen en duikers, ten behoeve van 
de aanleg van de weg Westelijk Delft-Schiedam, de 
Provinciale weg 15, met 3 tekeningen, 1938, 1940.  1 omslag 

 
 135 Vergunning verleend aan W. Bijl te Kethel tot het 

plaatsen van een onderbemaling, 1946.  1 stuk 

 
 136 Vergunningen verleend aan D. van Does en J. van 

Does te Delft tot het onttrekken van water uit de 
Lage Abtwoudsche polder en het inlaten van water 
in de polder ten behoeve van het besproeien van 
tuinbouwgewassen en spoelen van de grond in de 
kassen vanwege de toenemende verontreiniging 
van het Schiewater, 1964.  4 stukken 

 
 137 Vergunning verleend aan de gemeente Schiedam 

tot het dempen van een gedeelte watergang langs 
de Kerklaan en het leggen van riolering in de 
Kerklaan ten behoeve van villabouw ten oosten van 
Kethel, met aanvraag, 1964.  2 stukken 

 
 138 Vergunning verleend aan C.A. Vollering te Den 

Hoorn tot het graven van een vijver in zijn weiland 
aan de Kandelaarweg in de gemeente Overschie, 
sectie E nr. 130, 1964.  1 stuk 

 
 139 Tekening van de te slopen brug en de te maken 

schoeiing langs de Schie door de gemeente Delft, 
behorend bij een niet aangetroffen 
vergunningaanvraag, 1965.  1 stuk 

 
3.2.4.3.1.3.2. Leidingen, palen, putten 
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 140 Vergunning verleend aan F. Bijl tot het plaatsen van 
palen in een watergang ten behoeve van de aanleg 
van een tijdelijk werkspoor, 1941.  1 stuk 

 
 141 Vergunning verleend aan de gemeente Schiedam 

tot het leggen van brandputten aan de 
Schiedamseweg, de Harreweg en de Kerkweg, met 
1 tekening, 1941.  2 stukken 

 
 .-- Vergunningen verleend aan particulieren, bedrijven 

en overheden tot het leggen van gas- en 
olieleidingen door watergangen, 1955-1973.  
N.B. Zie inv.nr. 105 

 
3.2.4.3.1.3.3. Opslag, lozing van afvalstoffen en hemelwater 

 
 142 Vergunningen verleend aan J. van der Does, A. van 

der Does en A. van der Burg te Hof van Delft tot het 
lozen van overtollig water op de watergangen, 
1917, 1919.  2 stukken 

 
 143 Vergunningen verleend aan particulieren tot het 

lozen van afvalwater op de watergangen, met 2 
tekeningen, 1948-1959.  1 omslag 

 
 .-- Vergunningen verleend aan A.P. de Vette tot het 

storten van baggerspecie op land in de gemeente 
Overschie, sectie E nr. 127, aan de boezemkade 
langs de Poldervaart, 1956, 1959.  
N.B. Zie inv.nr. 100 

 
 144 Vergunningen verleend aan particulieren tot het 

plaatsen van een septictank, met 2 tekeningen, 
1959-1963.  1 omslag 

 
3.2.4.3.1.4. Bemoeienis met vergunningverlening door andere 
overheden 

 
 145 Brief van Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland 

waarin wordt gevraagd of het polderbestuur een 
toelaatbaarheidsverklaring wenst voor het 
zwemmen of het aanleggen van schepen in de 
Poldervaart, 1936.  1 stuk 
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 146 Brief van de provincie waarin wordt medegedeeld 
dat het verzoek van J.A. Kant en B. Mastop te 's- 
Gravenhage om vergunningverlening tot 
ontgronding van weilanden in de gemeente 
Schiedam, sectie O nrs. 577, 578, 1035, 1066 en 
1284, is afgewezen in verband met de toekomstige 
bestemming van de percelen als begraafplaats, met 
toestemming van de eigenaren tot ontgronding en 
vergunningaanvraag, 1958.  5 stukken 

 
 147 Vergunning verleend door Dijkgraaf en 

Hoogheemraden van Delfland aan de PTT tot het 
leggen van kabels door de Middelwatering en de 
Berkelse Zweth, met bijlage, 1959. Afschrift.  2 stukken 

 
3.2.4.3.2. Beheer en onderhoud 

 
 148 Akten van aanbesteding van het onderhoud aan de 

watergangen, 1752-1830.  1 omslag 

N.B. Met hiaten 

 
 149 Akte van bewijs van Dijkgraaf en Hoogheemraden 

van Delfland voor de aangeving van het verbeteren 
van de schoeiing naast de windas, 1804.  1 stuk 

 
 150 Akte van schuldbekentenis van ? 1700,- ten 

behoeve van J.A. Criellaert ter droogmaking van de 
polder na een doorbraak van een kade, 1825.  1 stuk 

 
 151 Stukken betreffende de aanbesteding van het 

herstel van de schade aan de watergangen als 
gevolg van de inundatie door de Duitse bezetter, 
1945.  1 omslag 

 
 152 Brief aan de aannemers van het onderhoud aan de 

watergangen waarin wordt medegedeeld dat de 
vergoeding voor de werkzaamheden wordt 
verhoogd met 100 %, 1946. Afschrift.  1 stuk 

 
3.2.4.3.3. Regeling van de waterstand 

 
3.2.4.3.3.1. Algemeen 

 
N.B. Zie ook inv.nr. 183. 
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 153 Stukken betreffende de organisatie en de betaling 

van de gezamenlijke uitmaling van de Noord- 
Kethelpolder, de Hargpolder, de Babberspolder en 
de Kerkpolder op de Holierhoekse- en Zouteveense 
polder, 1940-1943.  1 omslag 

 
3.2.4.3.3.2. Seingeving 

 
 154 Circulaire van Dijkgraaf en Hoogheemraden van 

Delfland waarin wordt gelast te stoppen met malen 
als de seinmolens dat aangeven, 1816.  1 stuk 

 
3.2.4.3.3.3. Peil 
 
 155 Brieven van Gedeputeerde Staten waarin 

mededelingen worden gedaan inzake de vaststelling 
van het waterpeil, met aanhangsel van de 
Algemene keur van de polder inzake het peilbesluit, 
1947, 1959.  3 stukken 

 
3.2.4.3.3.4. Molens 

 
3.2.4.3.3.4.1. Algemeen 

 
 156 Polis van de brandverzekering voor de Noordmolen 

en de Zuidmolen, 1821.  1 stuk 

 
3.2.4.3.3.4.2. Noordmolen 

 
 157 Akte van consent van hoogheemraden van Delfland 

tot het verbeteren van de watergang aan de 
Noordmolen, met akte van aanbesteding, 1760, 
1761.  2 stukken 

 
 158 Akten van consent van hoogheemraden van 

Delfland tot het verbeteren van de Noordmolen, 
1765, 1783.  2 stukken 

 
 159 Akte van aanbesteding van de verbetering van de 

Noordmolen, aangenomen door A. van Stigt, met 
afschrift, 1789.  2 stukken 

 
3.2.4.3.3.4.3. Zuidmolen 
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 160 Akten van consent van hoogheemraden van 

Delfland tot het verbeteren van de watergang aan 
de Zuidmolen, 1737, 1776, 1806.  3 stukken 

 
 161 Uittreksel uit de resolutie van hoogheemraden van 

Delfland van het besluit tot aanpassing van de 
vergunning voor D. Hersbroek tot het bouwen van 
een schuur aan de boezemkade langs de 
Poldervaart in de Oost- Abtspolder naar aanleiding 
van een verzoek van het bestuur van de Noord-
Kethelpolder om nietigverklaring van de verleende 
vergunning vanwege de nadelige gevolgen voor de 
Zuidmolen, 1758.  1 stuk 

 
 162 Akte van consent van hoogheemraden van Delfland 

tot het leggen van een dam voor de waterloop van 
de Zuidmolen bij de duiker, alsmede tot het 
afgraven van de boezemkade langs de Poldervaart 
ten behoeve van de verbetering van de duiker, 
1759.  1 stuk 

 
 163 Akten van consent van hoogheemraden van 

Delfland tot het verbeteren van de Zuidmolen, 
1761, 1810.  2 stukken 

 
 164 Akte van aanbesteding van de verbetering van de 

watergang aan de Zuidmolen, 1762.  1 stuk 

 
 165 Akte van consent van hoogheemraden van Delfland 

tot het leggen van een dam voor de waterloop van 
de Zuidmolen ten behoeve van de verbetering van 
de molen, 1769.  1 stuk 

 
3.2.4.3.3.5. Gemalen 

 
3.2.4.3.3.5.1. Stoomgemaal 
 
 166 Uittreksel uit de notulen van de vergadering van 

stemgerechtigde ingelanden van het besluit tot 
oprichting van een stoomgemaal op de locatie van 
de Noordmolen, 1872.  1 stuk 
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 167 Polissen van de brandverzekering voor het 
stoomgemaal, machinerieën, alsmede de 
machinistenwoning met toebehoren, 1885, 1921.  2 stukken 

 
 168 Uittreksel uit de perceelsgewijze kadastrale legger 

van de gemeente Kethel en Spaland betreffende het 
perceel, sectie A nrs. 881 en 882, eigendom van 
Diederick Peters Hzn. te Rotterdam, met 
aantekeningen inzake recht van opstal voor het 
daarop staande stoomgemaal met toebehoren en de 
onbelastbaarheid, [begin 20e eeuw] 1 stuk 

 
3.2.4.3.3.5.2. Dieselgemaal 
 
 169 Vergunningen verleend door Dijkgraaf en 

Hoogheemraden van Delfland en Gedeputeerde 
Staten tot het vervangen van de stoommachine van 
het gemaal door een Brons-ruwoliemotorpomp, met 
overige stukken betreffende de vergunningverlening 
en de aanschaf van de installatie, 1920, 1921.  1 omslag 

 
 170 Akte van overeenkomst met de Holierhoekse- en 

Zouteveense polder waarbij de Holierhoekse- en 
Zouteveense polder zich verplicht tot overname van 
de bemaling van de Noord-Kethelpolder gedurende 
de bouw van het dieselgemaal, 1920.  1 stuk 

 
 171 Polis van de verzekering tegen oorlogsschade voor 

het gemaal en toebehoren, 1943.  1 stuk 

 
 172 Correspondentie met rijksinstellingen inzake de 

vergoeding voor de inbeslaggenomen onderdelen 
van de motor van het gemaal door de bezetter, 
1946-1952.  1 omslag 

 
 173 Brief van het Laboratorium voor 

Verbrandingsmotoren der Technische Hogeschool 
waarin wordt verzocht om teruggave van het 
instructieboek behorende bij de geleende 
dieselmotor, 1946.  1 stuk 

 
 174 Tekening van de werken ten behoeve van de 

verbetering van het bovenste gedeelte van de 
voorwaterloop van het gemaal, 1947.  1 stuk 
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 175 Stukken betreffende de verkoop van de Brons-

ruwoliemotorpomp aan motorreparatiebedrijf G. 
Olthof te Capelle aan den IJssel, 1948, 1949.  3 stukken 

 
3.2.4.3.3.5.3. Elektrisch gemaal 
 
 176 Akten van overeenkomst voor de levering van 

elektriciteit voor het gemaal door het 
elektriciteitsbedrijf van de gemeente Rotterdam, 
met brieven van het gemeentebedrijf waarin 
toelichting wordt gegeven op de inhoud van de 
overeenkomsten, 1937-1970.  1 omslag 

 
 177 Stukken betreffende de verplichte elektrificatie van 

het stoomgemaal, met 3 tekeningen, 1941- 1945.  1 omslag 

 
 178 Polissen van de brandverzekering voor het 

elektrisch gemaal, machinerieën, alsmede de 
machinistenwoning met toebehoren, 1956, 1960, 
1966.  3 stukken 

 
 179 Stukken betreffende het aangaan van een lening 

van ? 10.000,- van de Nederlandse 
Waterschapsbank ten behoeve van de verbetering 
van het gemaal, 1959.  4 stukken 

 
 180 Brief aan leveranciers waarin wordt verzocht om 

prijsopgave voor een pomp als vervanging voor de 
vijzel van het gemaal, tevens houdende gegevens 
over de bemaling en het maalpeil, 1959. Afschrift.  1 stuk 

 
3.2.4.3.3.6. Kunstwerken 

 
N.B. Zie ook inv.nrs. 162 en 165. 
 
 181 Akten van consent van hoogheemraden van 

Delfland tot het leggen en verbeteren van duikers in 
de Kethelweg, in de Schieweg bij de Mandjeskade, 
in de boezemkade langs de Poldervaart en bij de 
watermolens, 1750-1816.  1 omslag 
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 182 Akte van consent van hoogheemraden van Delfland 
tot het vervangen van de Papenheul in de 
Kethelweg, 1758.  1 stuk 

 
 183 Akte van overeenkomst met de Lage Abtwoudsche 

Polder waarbij de Lage Abtwoudsche polder zich 
verplicht zoveel mogelijk behulpzaam te zijn bij het 
uitmalen en droogleggen van de ondergelopen 
polder door middel van het leggen van duikers in de 
Mandjeskade en het inlaten van het water, 1903.  1 stuk 

 

3.2.4.4. Zorg voor wegen en bruggen 

 
3.2.4.4.1. Toezicht 
 
3.2.4.4.1.1. Schouwvoering 

 
 184 Brief van de gemeente Schiedam waarin wordt 

medegedeeld dat een landmeter metingen zal 
verrichten om na te gaan of de Kerkweg al dan niet 
in de breedte is verzakt, 1964.  1 stuk 

 
3.2.4.4.1.2. Verlening vergunningen 

 
 185 Vergunningen verleend aan de PTT tot het leggen 

van kabels door bruggen aan de Kerkweg en de 
Kandelaarweg, met 1 tekening, 1938, 1948.  1 omslag 

 
 186 Vergunning verleend aan de NV Nederlandse 

Spoorwegen tot het aanpassen van de zuidelijke 
oprit aan de spoorwegovergang in de 
Kandelaarweg, met 2 tekeningen, 1957-1959.  1 omslag 

 
3.2.4.4.1.3. Bemoeienis met vergunningverlening door andere 
overheden 

 
 187 Vergunningen verleend door Gedeputeerde Staten 

aan de Coöperatieve Landbouwers 
Aankoopvereniging "Samenwerking" te Vlaardingen 
en J.A. van Walsem te Rotterdam tot het berijden 
van de Kethelseweg en de Woudweg, 1948, 1949.  2 stukken 

 
3.2.4.4.2. Beheer en onderhoud 
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3.2.4.4.2.1. Wegen 

 
 188 Staat houdende gegevens inzake eigendom, beheer 

en onderhoud van de Harreweg en de Groeneweg, 
[c. 1900].  1 stuk 

 
 189 Brief van de burgemeester van de gemeente 

Rotterdam waarin mededeling wordt gedaan inzake 
het besluit van B en W tot verandering van de 
straatnaam Schieweg in Ketelscheweg per 1 
november 1942 en de hernummering van de 
huizen, 1942.  1 stuk 

 
 190 Stukken betreffende het aanbrengen van 

wegversperringen in het noordelijk gedeelte van de 
Groeneweg in opdracht van de 
Wehrmachtbefehlhaber, met 2 tekeningen, 1944.  1 omslag 

 
 191 Akte van overeenkomst met de gemeente 

Rotterdam waarbij de gemeente overdraagt aan de 
polder het onderhoud van het wegdek van de 
Kethelseweg vanaf de Kandelaar tot aan de 
gemeentegrens en waarbij de gemeente een 
jaarlijkse financiële bijdrage levert in de 
onderhoudskosten, met overige stukken betreffende 
de overdracht en de financiële vergoeding, alsmede 
de opzegging van de overeenkomst door de polder, 
1946- 1957.  1 omslag 

 
3.2.4.4.2.2. Bruggen 

 
 192 Akten van consent van hoogheemraden van 

Delfland en de stad Delft voor het leggen van een 
brug in het Jaagpad, alsmede het verbeteren van 
bruggen in de Kethelweg en in de boezemkade 
langs de Schie bij de voorwaterloop van de 
Noordmolen, 1752-1804.  1 omslag 

 
 193 Brief van de ingelanden waarin wordt verzocht om 

een financiële bijdrage voor de vervanging van een 
brug in de Groeneweg, 1938.  1 stuk 
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 194 Brieven aan de gemeente Delft en de commissaris 
der Koningin waarin bezwaar wordt gemaakt tegen 
de aanwijzing van de polder als onderhoudsplichtige 
van een brug in het Jaagpad in de ontwerp-legger 
van de wegen van de gemeente, 1941, 1942. 
Doorslagen.  2 stukken 

 
 195 Correspondentie met Gedeputeerde Staten en 

Provinciale Waterstaat inzake de constatering van 
nalatig onderhoud en het herstel van de schade aan 
de bruggen in de Groeneweg en de Kandelaarweg, 
1948- 1969.  1 omslag 

 
 196 Stukken betreffende de sloop van de brug tussen de 

Kandelaarweg en de Kerkweg, 1968.  2 stukken 

 
3.2.4.4.2.3. Overtoom 

 
 197 Akte van consent van hoogheemraden van Delfland 

tot het afbreken van de windas naast de 
Noordmolen, 1796.  1 stuk 

 

3.2.4.5. Stukken waarvan het verband met het archief niet 
duidelijk is 

 
 198 Tekeningen van het bouwplan voor een boerderij 

aan de Abtwoudseweg in de gemeente Delft, sectie 
L nr. 1176, voor J.W. Kestner, 1961, 1962.  2 stukken 

 

3.2.5. Bijlage 

 
 199 Inventaris van het archief van de Noord-

Kethelpolder 1824-1970, met supplementen 1723-
1830, 1978, [c. 1982], 1989, 1723 - 1989.  3 stukken 

 
 


