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- 1931-  dieselgemaal met centrifugaalpomp in de romp van de v.m. 

vijzelmolen Noordeindseweg 76 
 
 
Bergboezem:  - 1858-1933 de polder van Viruly, gelegen in de Bieslandse Bovenpolder 

Waterinlating:  - Vanuit de binnenboezem van de polder Nootdorp 
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1. I INLEIDING 

 

1.1. I Historisch kader 

 

1.1.1. Naamgeving 

 
Oorspronkelijk werd de naam Polder van Biesland gebruikt voor een poldergebied dat de huidige 
Polder van Biesland en de Bieslandse Bovenpolder omvatte 1. Na de droogmaking van het 
noordoostelijk gebied van deze polder in 1799-1801 werd aan deze droogmaking in archiefstukken 
regelmatig als 'Drooggemaakte Polder van Biesland' gerefereerd. Na de reglementering door de 
provincie Zuid-Holland in 1857 2 werd de naam Polder van Biesland gevoerd.  
 
  

1.1.2. Ambachtelijke en gemeentelijke indeling 

 
Het grondgebied waarop de polder is gelegen, behoorde oorspronkelijk tot de heerlijkheid Biesland, 
die eigendom van de stad Delft was 3. Bij de gemeentelijke indeling in 1814 werd Biesland een 
afzonderlijke gemeente. In 1833 werd de gemeente Biesland opgeheven en werd het grondgebied 
toegevoegd aan de gemeente Vrijenban (gemeente Vrijenban en Biesland) 4. De gemeente 
Vrijenban werd op haar beurt in 1921 opgeheven en het grondgebied waarop de Polder van 
Biesland is gelegen werd toegewezen aan de gemeente Pijnacker 5.  
Kadastraal gezien maakte de polder tot 1921 deel uit van de gemeente Vrijenban sectie A. Vanaf 
1921 maakt de polder deel uit van de gemeente Pijnacker sectie E.  
 

1.1.3. Droogmaking en bestuurlijke ontwikkeling 

 
Op 14 maart 1778 verleenden de Staten van Holland en Westfriesland aan Schout en Gerechten 
van Biesland octrooi tot droogmaking van het noordoostelijk deel van de vroegere polder van 
Biesland. Deze droogmaking was omstreeks 1801 gereed 6. De droogmaking omvatte twee 
blokken. Het bestuur over de polder, die door een eigen ringdijk was omgeven, werd gevoerd door 
een molenmeester met twee adsistenten 7. In het bijzonder reglement van 1952 staat dat het 
bestuur uit een voorzitter en twee bestuursleden bestaat 8. De polder wordt aan de zuidwestzijde 
door de Loetwatering begrensd, aan de noordwestzijde door de Tweemolentjesvaart, aan de 
noordoostzijde door de Poldervaart en aan de zuidoostzijde door een scheidingssloot langs de 
Noordkade 9. 
De oppervlakte van de polder bedraagt 130 hectare. 
Per 1 januari 1977 werd de Polder van Biesland opgeheven (Provinciaal Blad nr. 163 van 17 mei 
1974. Goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 20 augustus 1975 nr. 87). De rechten en 
verplichtingen van de voormalige polder werden overgenomen door het hoogheemraadschap van 
Delfland. 
 
 

1.1.4. Regeling van de waterstand 

 

1.1.4.1. Bemaling 

 
De polder van Biesland loosde zijn water op de Bieslandse Bovenpolder. In 1858 ging de polder 
met J.D. Viruly en de Bieslandse Bovenpolder een overeenkomst aan voor het gebruik als 
bergboezem van een door Viruly droog te maken plas in de Bieslandse Bovenpolder. Deze 
bergboezem, genaamd 'de polder van Viruly', diende voor opvang van water als de Polder van 
Biesland wegens het bereiken van het maalpeil in de boezem niet op de Bieslandse Bovenpolder 



mocht uitmalen in de maanden november-april 10. De polder van Viruly loosde zijn water zodra dit 
mogelijk was weer via een duiker onder de Loetwatering door op de Polder van Biesland. 
Het gebruik als bergboezem werd in 1933 beëindigd en met de toemalige eigenaar J. van Zijverden 
werd een overeenkomst gesloten voor de bemaling  van de v.m. bergboezem door de Polder van 
Biesland 11. In verband met de aanleg door de gemeente Delft van de 'Delftse Hout' werd de 
Bieslandse Bovenpolder ontpolderd en werd de polder van Viruly weer omgevormd tot een 
waterplas. Met de gemeente Delft werd een nieuwe bemalingsovereenkomst aangegaan 12. 
 
 
 

1.1.4.2. Molens en gemalen 

 
De polder werd tot 1931 bemalen door een windvijzelmolen. De molen stond aan de zuidwestelijke 
ringdijk van de polder en sloeg zijn water uit op de molentocht van de Bieslandse Bovenpolder.  De 
hoofdwatergang in de polder is de 'molensloot', deze sloot loopt vanaf de vijzelmolen in het 
verlengde van de Bieslandse Molensloot tot aan de Rijskade. 
De windmolen werd in 1931 gedeeltelijk gesloopt. In de onderbouw werd een dieselgemaal met 
centrifugaalpomp geplaatst. Leverancier was de firma Spaans te Hoofddorp. De centrifugaalpomp 
had een capaciteit van 25 m3 per minuut. In 1976 werd de molen met bijbehorende grond aan de 
Stichting 'De Delftse Hout' verkocht, terwijl de polder het beheer over de bemalingsinstallatie 
behield 13. 
 

1.1.4.3. Waterinlaat 

 
Waterinlating vond plaats uit de binnenboezem van de polder Nootdorp. Deze waterinlaat verliep 
door duikers in de Rijskadedijk, de noordwestelijke rindgijk naar het tweede blok en een 
inlaatduiker in de zuidoostelijke ringdijk uit de scheidingssloot langs die dijk.  
 

1.1.6. Wegen en bruggen 

 
De polder had één weg in beheer en onderhoud. Deze weg was gelegen op de Bieslandsekade en 
liep van de Noordeindseweg tot aan de woning van de heer A. v.d. Kooy. De weg had in de legger 
der wegen en voetpaden van de gemeente Pijnacker nummer 5. In 1971 is het beheer en 
onderhoud van deze weg overgedragen aan de gemeente Delft 14. 
 

1.2. II Geschiedenis van het archief en inventarisatie 

 

1.2.1. Geschiedenis 

 
Over de bewaring van het archief in de 'poldertijd' werden géén gegevens overgeleverd. Ten tijde 
van de opheffing van de polder berustte het archief onder het beheer van de secretaris-
penningmeester, die het bij de opheffing overdroeg aan het hoogheemraadschap. Evidente 
vermissingen zijn in 1979 genoteerd in de destijds opgemaakte magazijnlijst 15.  
 

1.2.2. Inventarisatie 

 
Het archief was bij overdracht aan Delfland niet beschreven. Na overdracht werd een voorlopige 
magazijnlijst van dit archief vervaardigd. Aangezien de toegankelijkheid van het archief 
verdergaande inventarisatie vereiste, werd het archief in 2005 opnieuw geordend en beschreven, 
waarbij het Delflandse indelingsschema voor de inventarisatie van polderarchieven werd gebruikt. 
Tijdens deze herordening werd het archief in zuurvrije omslagen en dozen verpakt, archiefstukken 
werden voorzover nodig gerestaureerd. 
 



1.2.3. Vernietiging 

 
Vernietiging werd bij de samenstelling van de magazijnlijst in 1979 uitgevoerd. Aanvullend zijn in 
2005 enkele losse stukken en dubbelen vernietigd. Uitgangspunt bij deze vernietiging was de 'Lijst 
van voor vernietiging/bewaring in aanmerking komende archiefbescheiden van waterschappen van 
na 1935 (goedgekeurd bij ministeriële beschikking van 18 januari 1993, afgekondigd op 8 april 
1993, Staatscourant no. 69). 
 

1.3. Noten 

1. Teixeira de Mattos De Waterkeeringen enz. blz. 321.  
2. Inv.nr. 11.  
3. Van der Aa Aardrijkskundig woordenboek enz. letter B.  
4. Balkenende e.a. Schetsen uit de geschiedenis van Pijnacker blz. 98.  
5. Internetsite Provincie Zuid-Holland. Lijst houdende gegevens van 
gemeenten. 

 

6. Teixeira de Mattos blz, 325.  
7. Inv.nr.11.  
8. Inv.nr. 13.  
9. Teixeira de Mattos blz. 325.  
10. Inv.nr. 150.  
11. Inv.nr. 152.  
12. Inv.nr. 152.  
13. Inv.nr. 69.  
14. Inv.nr. 179.  
15. Inv.nr. 181.  
 

1.5. Literatuur 

 
A.J. van der Aa; Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden ... tweede deel B. Gorinchem, 
1840. 
 
N.C. Balkenende, C.A. van der Ende, J.B. Vermetten e.a.; Schetsen uit de geschiedenis van 
Pijnacker. Pijnacker, 1986. 
 
L.F. Teixeira de Mattos; De Waterkeeringen, waterschappen en polders van Zuid-Holland. Deel II. 
's-Gravenhage, 1908. 
 

Lijst van voorzitters (molenmeesters) en bestuursleden 

Alsemgeest, A.  1883-1887 bestuurslid  
Alsemgeest, J.  1895-1905 bestuurslid  
Alsemgeest,Willem 1845, 1847, 1849, 1853, 

1855, 1857-1884 
Molenmeester/voorzitter  

Beveren, M. van  1909-1915 bestuurslid  
Beveren, M. van  1915-1936 voorzitter  
Casling, Gerrit Jurrien 1804 molenmeester  
Duijndam, H.A. 1919-1937 bestuurslid  
Duijndam, H.A. 1937-1951 voorzitter  
Duijndam, Th.J. 1913-1952 bestuurslid  
Duijndam, Th.J. 1952-1976 voorzitter  
Elfferich, P.C.  1937-1938 bestuurslid  
Groeneveld, F. 1891-1895 bestuurslid  
Haket, Cornelis Bastiaan  1848, 1850, 1852, 1854, 

1856 
molenmeester  

Haket, S.  1858-1873, 1889-1890 bestuurslid  
 Haket, S. 1891-1909 voorzitter  
Helm, Jan van der  1805 molenmeester  
Kleijne, Jan Koert  1803 molenmeester  
Kooij, A. v.d.  1915, 1944-1976 bestuurslid  



Kooij, D.C. v.d.  1938-1943 bestuurslid  
Langeveld, C.  1861-1869? bestuurslid  
Langeveld, J.  1948-1953 bestuurslid  
Langeveld, J.H.M.  1954-1976  bestuurslid  
Langeveld, J.N.S. 1926-1947 bestuurslid  
Lansbergen, J.  1968 bestuurslid  
Leeuwen, C. van  1874-1882 bestuurslid  
Leeuwen, C. van  1883-1890 voorzitter  
Lelij, P. van der  1860 bestuurslid  
Loos, W.H. van der  1906-1909 bestuurslid  
Loos, W.H. van der  1909-1915 voorzitter  
Mil, W.P. van  1887-1902 bestuurslid  
Nouwels, Johannes  1846, 1858 molenmeester  
Oosthoek, P.B.  1913, 1916 bestuurslid  
Persoon, H.  1885-1886 bestuurslid  
Schie, M. van 1870-1884 bestuurslid  
Vreede, F. de 1909 bestuurslid  
Vreede, Q. de 1915-1926 bestuurslid  
Zanden, Pieter van der  1816 molenmeester  
Zonneveld, P.  1903-1913 bestuurslid  
 

Lijst van secretarissen-penningmeester en molenaars 

Bruijn, J.W. de  1968-
1976 

machinist 

Bukman, Ph.J.  1922 secretaris-penningmeester 
Bukman, S.  1923-1963 secretaris-penningmeester 
Cazaux, J.M.A.  1828 secretaris-penningmeester 
Haak, A. de  1827 secretaris-penningmeester 
Helm, L. van der 1860-1897 molenaar 
Helm, N. van der 1846-1860 molenaar 
Jongeneel, G.  1963-1976 secretaris-penningmeester 
Kleij, Krijn van der 1799-1804 molenaar 
Landheer, A.W.  1920 secretaris-penningmeesteresse 
Landheer, E.H.  1891-1920 secretaris-penningmeester 
Landheer, H.  1880-1890 secretaris-penningmeester 
Lindeman, Willem 1815-1845 molenaar 
Schie, M. van  1880-1881 secretaris-penningmeester 
Scholten Jz., H.  1858-1879 secretaris-penningmeester 
Staak, Ad. ter 1827  secretaris-penningmeester  
Stap, J.P.W. van der  1935-1967  machinist  
Stap, Th.M. van der  1898-1934  molenaar  
Valk, Cornelis van der  1793-1797  molenaar  
 



2. II ARCHIEF 

 

S t u k k e n   v a n   a l g e m e n e   a a r d 

 

NOTULEN (RESOLUTIES) 

 
 1-3 Notulen van de vergaderingen van stemgerechtigde ingelanden, 1856-1961.  1 

omslag en 2 deeltjes 
 1 1856, 1858-1880omslag 
 2 1880-1914 
 3 1915-1961 

N.B. Zie voor de jaren 1962-1976 vl.inv.nr. 150. 
 
 4-5 Notulen van de vergaderingen van het bestuur, 1881-1976 en van stemgerechtigde 

ingelanden, 1962-1976, 1881-1976.  2 delen 
 4 1881-1928 
 5 1929-1976 
 
 6 Convocaties voor het bijwonen van de vergadering van stemgerechtigde 

ingelanden, 1922-1970.  1 omslag 
 
 7 Presentielijst van de vergaderingen van stemgerechtigde ingelanden, 1966-1975. 1 katern 
 

INGEKOMEN EN MINUTEN VAN UITGAANDE STUKKEN 

 
 8-9 "Brievenboeken", registers houdende minuten van uitgegane brieven, 1881-1962. 2  delen 
 8 1881-1915 
 9 1916-1962 
 

S t u k k e n   b e t r e f f e n d e  b i j z o n d e r e   o n d e r w e r p e n 

 

BESTUURSINRICHTING 

 
 10 Aantekening betreffende de oppervlakte van de droogmakerij en jaartallen 

betreffende het begin van de droogmaking, z.d. [begin 19de eeuw].  1 stuk 
 
 11 Stukken betreffende de vaststelling door gedeputeerde staten van het bijzonder 

reglement van de Polder van Biesland, met bijbehorende schetskaart, 1857-1858. 1 omslag 
 
 12 Kaartje van de kadastrale situatie rond de grensscheiding tussen de Polder van 

Biesland en de Bieslandse Bovenpolder ter plaatse van de Bieslandsekade, de 
Loetwatering en de Tweemolentjesvaart, z.d. [c. 1930].  1 stuk 

 
 13 Stukken betreffende  de herziening en wijziging door provinciale staten van het 

bijzonder reglement voor de Polder van Biesland, voor wat betreft de 
grensomschrijving en de bemaling, 1952-1953. Met retroactum, 1913.  1 omslag 
N.B. In duplo. 

 
 14 Stukken betreffende de wijziging van het bijzonder reglement door provinciale 

staten in verband met de wijziging van de bemalingsovereenkomst naar aanleiding 
van de opheffing en ontpoldering van de Bieslandse Bovenpolder, 1972.  4 stukken 

 
 15 Ontwerp-bestemmingsplan Buitengebied gemeente Pijnacker, toegezonden voor 

overleg, met 3 tekeningen en 2 bijbehorende brieven, 1973.  1 omslag 
 



BESTUUR 

Algemeen 

 
 16 Polis van de verzekering voor wettelijke aansprakelijkheid, met 1 aanhangsel, 

1961, 1963.  2 stukken 
 
 17 Brief aan de Zuidhollandse Waterschapsbond, houdende mededeling dat het 

bestuur zich met de voorgenomen reorganisatie in de Unie van Waterschapsbonden 
kan verenigen en lid blijft van deze Unie, 1967. Doorslag.  1 stuk 

 
 18 Besluit van de vergadering van stemgerechtigde ingelanden tot vaststelling van de 

hoogte van de vergaderkosten, 1972.  1 stuk 
 

Dagelijks bestuur 

 
 19 Processen-verbaal van de inlevering en opening der stembriefjes ter verkiezing van 

bestuursleden, 1858-1975.  1 omslag 
 
 20-37 Stukken betreffende benoeming, herbenoeming en aftreden van voorzitters en 

bestuursleden, 1860-1976.  17 omslagen 
 20 Alsemgeest, J. bestuurslid, 1905 
 21 Alsemgeest, W. voorzitter, 1858 
 22 Beveren, M. van voorzitter, 1933 1 stuk 
 23 Duijndam, H.A. bestuurslid en voorzitter, 1925-1939 
 24 Duijndam, Th.J. bestuurslid en voorzitter, 1951-1976 
 25 Elfferich, P.C. bestuurslid, 1937 
 26 Kooij, A. v.d. bestuurslid, 1943-1973 
 27 Kooij, D.C. van der bestuurslid, 1938 
 28 Langeveld, C. bestuurslid, 1861 
 29 Langeveld, J. bestuurslid, 1947 
 30 Langeveld, J.H.M. bestuurslid, 1965, 1971 
 31 Langeveld, J.N.S. bestuurslid, 1926-1935 
 32 Lelij, P. van der bestuurslid, 1860 
 33 Loos, W.H. van der bestuurslid en voorzitter, 1906, 1909 
 34 Persoon, H. bestuurslid, 1885 
 35 Schie, M. van bestuurslid, 1870 
 36 Vreede, Q. de bestuurslid, 1915 
 37 Zonneveld, P. bestuurslid, 1903, 1915 
 
 38 Missive van dijkgraaf en hoogheemraden van Delfland houdende uitnodiging 

namens gedeputeerde staten om tot een nieuwe verkiezing over te gaan met 
inachtneming van de voorschriften van het bijzonder reglement, 1885.  1 stuk 

 
 39 Stukken betreffende de vaststelling van de bezoldiging van de bestuursleden en de 

secretaris-penningmeester, 1896-1970.  1 omslag 
 

Stemgerechtigde ingelanden 

 
 40 Lijsten van gestemd hebbende ingelanden ter verkiezing van bestuursleden, 1860-

1915, 1963-1975.  1 omslag 
 
 41 Lijsten van stemgerechtigde ingelanden, 1889, 1891, 1893, 1895, 1962 en z.d.  1 omslag 
 



 

 

HULPMIDDELEN BIJ DE UITVOERING VAN DE TAAK 

Personeel 

algemeen 

 
 42-48 Stukken betreffende aanstelling, bezoldiging, ontslag en pensioen van personeel, 

1827-1976.  7 omslagen 
 42 J.W. de Bruijn machinist, 1967-1976 

N.B. Bij het gereedkomen van deze inventaris in 2005 is de heer De Bruijn nog in dienst bij 
Delfland. Dit dossier is derhalve niet openbaar. 

 43 S. Bukman, secretaris-penningmeester, 1938, 1962, 1965 1 omslag 
 44 A. de Haak secretaris-penningmeester, 1827 
 45 G. Jongeneel secretaris-penningmeester, 1962-1975 1 omslag 
 46 H. Landheer penningmeester, 1890 
 47 J.P.W. van der Stap molenaar/machinist, 1957-1967 
 48 Th.M. van der Stap molenaar, 1923, 1935 
 
 49 Besluiten van het polderbestuur om de pensioenpremie niet op de personeelsleden 

te verhalen, 1923.  3 stukken 
 
 50 Mutatiestaten van personeel, houdende gegevens inzake benoeming, ontslag, 

bezoldiging en pensioen, 1924-1955.  4 stukken 
 
 51 Polissen van ziekengeldverzekering voor het personeel, 1967, 1971, 1973.  4 stukken 
 

secretaris-penningmeester 

   
N.B. Zie ook inv.nr. 39. 

 
 52 Polis van de verzekering voor het beheer van de penningmeester, met 2 

aanhangsels en bijbehorende stukken, 1935, 1938, 1962, 1963, 1976.  1 omslag 
 
 53 Correspondentie met gedeputeerde staten inzake een gemeenschappelijk 

secretariaat voor meerdere polders, 1962.  2 stukken 
 
 54 Polissen van de ongevallenverzekering voor de secretaris-penningmeester, 1973. 2 stukken 
 

molenaar, machinist 

 
 55 Instructie voor machinist J.W. de Bruijn, 1968.  1 stuk 
 

Financiën 

algemeen 

 
 56 Repertoire van akten, 1827-1835.  1 stuk 
 
 57 Stukken betreffende de uitkering aan het polderbestuur van een gedeelte van de 

afkoopkas van Biesland voor wat betreft de droogmaking in de polder, 1849, 1863-
1864.  5 stukken 

 
 58 Ingevulde enquête-formulieren, houdende opgaven aan Centraal Bureau voor de 

Statistiek ten behoeve van statistiek van de waterschapsfinanciën, 1963-1964, 
1966, 1970, 1973-1976.  1 omslag 



 

belastingen en heffingen 

ten behoeve van de polder 

 
- vaststelling en heffing omslag 

 
 59-62 Kohieren van de omslag (molengeld), 1842-1976.  4 omslagen 
 59 1842, 1844, 1846-1848, 1851-1860, 1862, 1864-1875 
 60 1876-1900 
 61 1901-1916, 1920, 1922-1940 
 62 1941-1946, 1948-1952, 1963-1976 
 
 63 'Gaarderboek', kadastrale legger van onroerende eigendommen in gemeente 

Pijnacker artikelen 1-25; met naams- en perceelsgewijze index, z.d. [c. 1956-
1963], 1956-1963.  1 deel 

 
 64 Index, naamsgewijs ingedeeld, 1963-1976.  1 kaartsysteem 
 
 65 Kadastrale (artikelsgewijs) legger van onroerende eigendommen, Pijnacker sectie 

E, 1963-1976.  1 kaartsysteem 
 

- leges, recognities en overige heffingen 
 
 66 Stukken betreffende de financiële bijdrage van de Nederlandse Aardolie 

Maatschappij in de kosten van de waterhuishouding van de polder, 1956-1966.  1 omslag 
 

eigendom 

onroerende goederen 

 
  - algemeen 

 
 67 Brieven betreffende de wijziging van de tenaamstelling van eigendommen van 

'Ambacht van Biesland' in 'Polder van Biesland', 1869, 1958.  2 stukken 
 

- verkoop 
 
 68 Besluit, goedgekeurd door gedeputeerde staten, tot verkoop aan D.C. van der Kooij 

van een perceel land, Pijnacker sectie E nr. 659, met begeleidende brief van 
gedeputeerde staten, 1937.  2 stukken 

 
 69 Stukken betreffende de verkoop aan 'De Delftse Hout' van de molen met water en 

erf Pijnacker sectie E nr. 554 en percelen dijk, watering en weiland Pijnacker sectie 
E nrs. 552, 553, 557, 619, 622, 1730, 1731, 1732, 1734, 1735, 1736 en 1755, 
alsmede regeling van het gebruik om niet door machinist J.W. de Bruijn en zijn 
gezin van het woongedeelte van de molen met tuin en prieel en het recht van 
overpad over de toegangswegen, met 2 kaarten, 1970-1976 [-1978].  1 omslag 
N.B. Zie ook inv.nr. 152. 

 
- verhuur en verpachting 

 
 70 Akten van verhuring van een perceel dijkgrond Vrijenban sectie A nr. 557 (nieuw 

Pijnacker sectie A nr. 557), 1864-1940.  1 omslag 
 
 71 Akten van overeenkomst gesloten met de Nederlandse Aardolie Maatschappij tot 

verhuur aan de Maatschappij van gedeelten van de percelen Pijnacker sectie E nr. 
557 en nr. 1701, met brief inzake opzegging van 2 van deze overeenkomsten, 
1955, 1956, 1960, 1975.  6 stukken 

 



 72 Akten van verpachting aan J.H.M. Langeveld voor de duur van zes jaren van het 
perceel weiland Pijnacker sectie E nr. 557, 1958-1973.  4 stukken 

 
- beheer en onderhoud 

 
 73 Polissen van de verzekering van de molen en het gemaal c.a. tegen brandschade, 

1917, 1931, 1935, 1952, 1960, 1964, 1966.  1 omslag 
 

- zakelijk recht 
 
 74 Stukken betreffende de overeenkomst met de Staat der Nederlanden, departement 

van Defensie, tot het gebruik door Defensie van de koolasweg vanaf de molen naar 
de Noordeindseweg ten behoeve van de bereikbaarheid van de schietbaan in de 
bergboezem  (polder van Viruly), 1932-1936.  1 omslag 

 
 75 Akten van overeenkomst gesloten met de Staat der Nederlanden (Domeinen) tot 

het vestigen van een zakelijke recht tot het leggen van een olietransportleiding op 
de percelen Pijnacker sectie E nr. 552 en Delft sectie A nrs. 814, 837, 860 en 861, 
met bijbehorende stukken, 1956.  6 stukken 

 
 76 Vergunning aan A. van der Kooij  tot het hebben van recht van overweg (voetpad) 

over het perceel Pijnacker sectie E nr. 1700, 1959.  1 stuk 
 

geldlening 

 
 77 Besluiten goedgekeurd door gedeputeerde staten, tot het aangaan van 

geldleningen, met bijbehorende brieven, 1883, 1892, 1910.  1 omslag 
 

begroting en rekening 

- begroting 

 78-81 Begrotingen, 1858-1964.  4 pakken 
 78 1858-1900 
 79 1901-1930 
 80 1931-1950 
 81 1951-1964 

N.B. Zie voor begrotingen 1965-1976 inv.nr. 88. 

- rekening 

 82-88 Rekeningen, 1793-1976.  7 omslagen 
 82 1793-1797, 1799-1802 
 83 1815, 1842, 1844, 1846-1849, 1851-1860 
 84 1861-1867, 1869, 1871-1881, 1883-1900 
 85 1901-1925 
 86 1926-1940 
 87 1941-1960 
 88 1961-1976 en begroting 1965-1976, 1961-1976 

- bijlagen tot de rekening 

 89-94 Bijlagen tot de rekeningen, 1794-1976.  6 pakken 
 89 1794-1797, 1799-1803, 1815, 1842, 1844, 1846-1849, 1851-1860 
 90 1861-1880 
 91 1881, 1882-1900 
 92 1901-1940 
 93 1941-1960 
 94 1961-1976 
 
 95-99 Kasboeken, 1836-1976.  2 omslagen en 3 delen 
 95 1836-1850, 1854omslag 
 96 1880-1899 
 97 1900-1925 



 98 1926-1956 
 99 1957-1962, 1976omslag 
 
 100 Proces-verbaal van kasopneming, 1976.  1 stuk 
 

UITVOERING VAN DE TAAK 

Algemeen 

 
 101 Keur van de Polder van Biesland, 1878, 1909, 1919, 1929, 1940, 1951.  1 omslag 
 
 102 Stukken betreffende de keur, 1878, 1906-1976.  1 omslag 

Zorg voor waterkeringen 

hoefslagplicht 

 103 Staat houdende opgave aan Hoogheemraadschap van Delfland van de 
onderhoudsplichtige eigenaren van de hoefslagen aan de kaden, met bijbehorende 
brief, 1901.  2 stukken 

toezicht 

vaststelling van bijzondere keuren 

 104 Keur op de kaden van de Polder van Biesland, 1907.  1 stuk 
 
 105 Keur op de boezemkade van de Polder van Biesland, 1917. Afschrift.  1 stuk 
 

verlening van vergunningen 

- bouwen 
 
 106 Vergunning aan C. van Leeuwen tot het bouwen van een boerderij op de kade langs 

de Tweemolentjesvaart en het leggen van een waterinlaat door deze kade, 1880.  1 stuk 
 
 107 Vergunningen aan J.N. Steijger tot het bouwen op de kade langs de 

Tweemolentjesvaart op het perceel Pijnacker sectie E nr. 1705, 1962.  5 stukken 
 
 108 Vergunning aan L.J. Steijger tot het bouwen van een schuur bij de kade langs de 

Tweemolentjesvaart op het perceel Pijnacker sectie E nr. 1705, 1963.  1 stuk 
 

- kabels en leidingen 
 
 109 Vergunningen aan Staatsbedrijf der Posterijen, Telegrafie en Telefonie tot het doen 

van grondroering aan kaden en het kruisen van watergangen met telefoonkabels, 
met 8 tekeningen, 1935-1971.  1 omslag 

 
 110 Vergunning aan de Nederlandse Aardolie Maatschappij tot grondroering in de kade 

langs de Tweemolentjesvaart voor het leggen van een hoogspanningskabel ten 
behoeve van de stroomvoorziening van een olieboring, met verzoekschrift en 2 
tekeningen, 1955.  4 stukken 

 
 111 Vergunning aan Rijksdienst Gasvoorziening tot het leggen van een 

gastransportleiding  door de kade langs de Tweemolentjesvaart, met bijbehorende 
brieven en 1 tekening, 1955-1956.  4 stukken 

 
 112 Brieven van de Nederlandse Aardolie Maatschappij houdende aanvragen om 

vergunning tot grondroering in de kade voor het leggen van kabels en leidingen, 
met 6 tekeningen, 1955-1965.  1 omslag 

 



 113 Vergunning aan de Nederlandse Aardolie Maatschappij tot het leggen van een 
olietransportleiding en telefoonkabel in het perceel Pijnacker sectie E nr. 557 en het 
leggen van deze leidingen in een gedeelte van de kade perceel Pijnacker sectie E 
nr. 858 ten behoeve van de kruising van de Tweemolentjesvaart, met 
verzoekschrift en 4 tekeningen, 1956-1957.  1 omslag 

 
 114 Vergunning aan de Nederlandse Aardolie Maatschappij tot het doen van 

grondroering in de kade en in enkele percelen Pijnacker sectie E nrs. 557, 1699, 
1698 en 1702 voor het leggen van een zoutwaterleiding, met verzoekschrift en 1 
tekening, 1957.  3 stukken 

 
 115 Vergunning aan de Nederlandse Aardolie Maatschappij tot grondroering in de kade 

langs de Tweemolentjesvaart perceel Pijnacker sectie E nr. 558 voor het leggen van 
twee bovengrondse spuitleidingen en een laagspanningsleiding naar meetstation 
Pijnacker, met bijbehorende stukken en 1 tekening, 1958.  6 stukken 

 
 116 Vergunning aan Bureau Pijpleidingen tot het doen van grondroering in perceel 

Pijnacker sectie E nr. 552 tot het leggen van een olietransportleiding, met 
verzoekschrift en 1 tekening, 1958.  3 stukken 

 
 117 Vergunning aan de gemeente Delft voor het leggen van een drinkwaterleiding in de 

kade langs de Tweemolentjesvaart perceel Pijnacker sectie E nr. 1702, met 
verzoekschrift en 1 tekening, 1960.  3 stukken 

 
 118 Vergunning aan de Nederlandse Aardolie Maatschappij tot grondroering in de kade 

langs de Tweemolentjesvaart perceel Pijnacker sectie E nr. 558 voor het leggen van 
een hoogspanningskabel, met bijbehorende stukken en 1 tekening, 1964.  4 stukken 
N.B. De vergunning spreekt abusievelijk van Pijnacker sectie B. 

 
 119 Vergunning aan de gemeente Delft tot het leggen van een buisleiding in de kade 

ten behoeve van de afwatering van een sloot in 'De Delftse Hout' op de 
Tweemolentjesvaart, met 1 tekening, 1974.  2 stukken 

 
- profielwijziging 

 
 120 Vergunning aan de gemeente Delft tot het wijzigen van het profiel van de 

polderkade in verband met het maken van een plas in de Bieslandse Bovenpolder, 
met 1 tekening, 1967.  3 stukken 

 
- wegen 

 
 121 Vergunning aan Nederlandse Aardolie Maatschappij tot grondroering in de kade 

langs de Tweemolentjesvaart perceel Pijnacker sectie E nr. 640 ten behoeve van de 
aanleg van een toegangsweg naar de percelen Pijnacker sectie E nrs. 586 en 584, 
met verzoekschrift en 1 tekening, 1956.  3 stukken 

 

bemoeienis met vergunningen verleend door andere overheden 

 122 Brief van dijkgraaf en hoogheemraden van Delfland aan de gemeente Delft 
betreffende grondroering voor de aanleg van een plas in de Delftse Hout en de 
vervanging van de Bieslandsekade door de kade rond deze plas, 1972. Afschrift.  1 stuk 

 

beheer en onderhoud van boezemkaden en polderkaden 

algemeen 

 123 Consent van dijkgraaf en hoogheemraden van Delfland, houdende uitstel van de 
data waarop de kaden van de polder verhoogd en verzwaard dienen te zijn, 1842. 
Extract.  1 stuk 

 
 124 Notitie houdende opgaven van de waterpassing en bepaling van de hoogte van de 

dijken van de Polder van Biesland, z.d. [19e eeuw].  1 stuk 



 
 125 Staat houdende opgave door Hoogheemraadschap van Delfland van de 

waterkerende toestand en afmetingen van de boezemwaterkerende polderkaden, 
met begeleidend schrijven, 1921.  2 stukken 

 

 

objecten 

 126 Brief aan J.J. Duijnstee, waarbij onder zijn aandacht wordt gebracht dat de 
gebruiker van zijn grond de sloot langs de Noordkade heeft afgestoken, waardoor 
de kade mogelijk aan waterkerende kracht heeft ingeboet, 1875.  1 stuk 

 
 127 Missiven van dijkgraaf en hoogheemraden van Delfland houdende aanschrijving tot 

het verrichten van onderhoud aan de kaden van de polder, 1914, 1922, 1934, 
1961.  4 stukken 

 

Zorg voor water en watergangen 

toezicht 

algemeen 

 128 Missive  van dijkgraaf en hoogheemraden van Delfland houdende mededeling dat 
de polder niet in aanmerking komt voor een uitkering wegens lozing door derden 
van afvalwater, 1970.  1 stuk 

verlening van vergunningen 

- dammen en duikers 
 
 129 Vergunning aan de Nederlandse Aardolie Maatschappij tot het leggen van een dam 

met duiker in de sloot tussen de percelen Pijnacker sectie E nrs. 557 en 565 en het 
verbreden en verharden van de polderweg op de percelen Pijnacker sectie E nrs. 
1710 en 557, met 1 kaart, 1954.  1 omslag 

 
 130 Brieven houdende aanvrage door de Nederlandse Aardolie Maatschappij van 

vergunning tot het leggen van dammen en duikers in sloten ten behoeve van 
toegangswegen naar boringen, met 7 tekeningen, 1955-1959.  1 omslag 

 
 131 Vergunning aan W.C.J. v.d. Beek tot het maken van een dam met duiker in een 

sloot in de percelen Pijnacker sectie E nrs. 592 en 1708, 1958.  1 stuk 
 
 132 Brief van de gemeente Delft houdende verzoek om vergunning tot het leggen van 

een duiker voor het lozen van water uit een sloot in de Delftse Hout op de polder; 
met aantekening door de poldersecretaris inzake akkoord, 1972.  1 stuk 

 
- dempen 

 
 133 Vergunning aan L.J. Steijger tot het dempen van een tussensloot in het perceel 

Pijnacker sectie E nr. 1717 (ged.), 1964.  1 stuk 
 
 134 Vergunning aan N.A. Steijger tot het dempen van een gedeelte sloot in het perceel 

Pijnacker sectie E nr. 1718, 1967.  2 stukken 
 

- kabels/leidingen/zinkers 
 
  Vergunningen aan Staatsbedrijf der Posterijen, Telegrafie en Telefonie tot het doen 

van grondroering aan kaden en het kruisen van watergangen met telefoonkabels, 
met 8 tekeningen, 1935-1971.  1 omslag 
N.B. Zie inv.nr. 242? 

 



 135 Vergunning aan de Nederlandse Aardolie Maatschappij tot het leggen van zinkers in 
polderwater, percelen Pijnacker sectie E nrs. 552, 553, 555, 1701 en 557 voor de 
aanleg van een zoetwaterleiding naar het meetstation te Pijnacker, met 
verzoekschrift en 1 tekening, 1957-1958.  3 stukken 

 
 136 Vergunning aan de Nederlandse Aardoliemaatschappij tot het kruisen van een 

poldersloot met een zinker voor een spuitleiding naar het meetstation Pijnacker, 
met verzoekschrift en 1 kaart, 1965.  3 stukken 

 
 137 Vergunning aan de Nederlandse Aardolie Maatschappij tot het leggen van een 

hoogspanningskabel in het perceel Pijnacker sectie E nr. 557, met verzoekschrift en 
1 tekening, 1969-1970.  3 stukken 

 
- onttrekken van water 

 
 138 Vergunning aan de Nederlandse Aardolie Maatschappij tot het leggen van een 

leiding en elektrische kabel in een slootberm voor het onttrekken met een 
centrifugaalpompje van water aan de Tweemolentjesvaart ten behoeve van een 
boring, met verzoekschrift en 1 kaart, 1954. Fotokopie.  3 stukken 

 
 139 Vergunning aan de Nederlandse Aardolie Maatschappij tot het leggen van een 

leiding voor het onttrekken van water aan een poldersloot ten behoeve van de 
brandbeveiliging van meetstation Pijnacker, met verzoekschrift en 1 tekening, 
1957.  3 stukken 

 
 140 Vergunning aan de Nederlandse Aardolie Maatschappij tot het onttrekken van water 

aan de sloot tussen de percelen Pijnacker sectie E nrs. 585 en 1704, met 
verzoekschrift en 1 tekening, 1958.  3 stukken 

 
- lozingen 

 
 141 Brief van de Nederlandse Aardolie Maatschappij houdende aanvraag van 

vergunning voor het lozen van afvalwater van een te bouwen wachthuisje bij 
meetstation Pijnacker, met 1 tekening, 1957.  2 stukken 

 
 142 Brief aan dijkgraaf en hoogheemraden van Delfland houdende mededeling, dat tot 

op heden geen lozingsvergunningen werden verleend waarop jaarlijkse recognitie 
moet worden betaald, 1965.  1 stuk 

 

bemoeienis met vergunningen verleend door andere overheden 

 143 Vergunningen verleend door Hoogheemraadschap van Delfland aan J.J. Duijnstee 
en H. van der Ploeg tot het bouwen van schuren binnen de verboden afstand van 
de watermolen, 1883, 1885. Afschriften.  2 stukken 

 
 144 Missive van dijkgraaf en hoogheemraden van Delfland houdende verzoek om advies 

inzake het verzoek van H. van der Ploeg tot het bouwen van een schuur binnen de 
verboden kring van de watermolen van de polder, 1885.  1 stuk 

 
 145 Missive van dijkgraaf en hoogheemraden van Delfland aan de Noordpolder van 

Delfgauw, houdende mededeling dat de molen van de Polder van Biesland niet 
beschouwd kan worden als watermolen bedoeld in Delflands Keur, zodat er geen 
vergunning voor het bouwen in de nabijheid van deze molen is vereist, 1926. 
Afschrift.  1 stuk 

 
 146 Vergunningen verleend door gedeputeerde staten aan de gemeente Delft tot het 

verrichten van ontgrondingen ten behoeve van de aanleg van het uitbreidingsplan 
'Delftse Hout', 1968, 1973.  1 omslag 

 
 147 Vergunning verleend door Hoogheemraadschap van Delfland aan de gemeente Delft 

tot het verrichten van ontgrondingen in de Delftse Hout ten behoeve van het 
graven van de zogenaamde grote plas, 1969. Doorslag.  1 stuk 

 



beheer en onderhoud 

algemeen 

 148 Aankondiging van de schouw door de molenmeesters en schouwers van de 
Noordpolder van Delfgauw van de watering van het schuthok tot de Noordkade, 
1835.  1 stuk 

watergangen 

 149 Stukken betreffende een klacht van P.J. van der Kooy over de toestand van de 
watergangen in de polder, 1961.  4 stukken 

regeling van de waterstand 

- algemeen 
 
 150 Akte van overeenkomst gesloten met de Bovenpolder van Biesland en J.D. Viruly 

betreffende de droogmaking van een plas water in de polder en het gebruik van 
deze droogmakerij als bergboezem voor het water gedurende de maanden 
november-april, 1858. Afschrift.  1 stuk 
N.B. Zie voor klachten over het niet nakomen van bepalingen uit de overeenkomst inv.nr. 
161. 

 
 151 Stukken betreffende een verzoek van de Noordpolder van Delfgauw om de 

bemaling van deze polder over te nemen na het afbranden van de wipwatermolen, 
1874.  1 omslag 

 
 152 Stukken betreffende de overeenkomst met de Bieslandse Bovenpolder en J. van 

Zijverden tot het laten vervallen van de polder van Viruly als bergboezem en de 
regeling voor de bemalingskosten voor de afvoer van water uit de polder van 
Biesland naar de Bieslandse Bovenpolder (Delftse Hout), na ontpoldering van de 
Bieslandse Bovenpolder werd een bemalingsovereenkomst met de gemeente Delft 
gesloten, 1922, 1930-1934, 1943, 1962-1963, 1970-1977.  1 omslag 

 
- peil 

  Klachten van J.D. Viruly betreffende het niet nakomen van de bepalingen van de 
bemalingsovereenkomst, met rapporten door fabriek-landmeter van Delfland J.P. 
van den Berg betreffende noodzakelijke reparaties en voorzieningen aan de 
vijzelmolen, 1866-1867, 1870-1873.  
N.B. Zie inv.nr. 161. 

 
 153 Missiven van Hoogheemraadschap van Delfland betreffende de controle op de 

hoogte en aanwezigheid van de peilmerken en -schalen, 1889, 1976.  2 stukken 
 
 154 Brief van dr. L.H. Siertsema betreffende de te hoge waterstand op zijn percelen 

grond in de gemeente Vrijenban sectie A nrs. 623, 630, 631, 638, 639 en 646, 
1914.  1 stuk 

 
 155 Peilbesluit, goedgekeurd door gedeputeerde staten, met bijbehorend schrijven van 

gedeputeerde staten en 3 kaarten van Provinciale Waterstaat betreffende het peil, 
1964 en z.d. [c. 1963].  5 stukken 

 
- vijzelmolen 

 
 156 Brief van Machine-fabriek Delftshaven met bericht dat voor een aangeboden vijzel 

vijf jaar garantie wordt gegeven, 1910.  1 stuk 
 
 157 Bestek en voorwaarden voor het uithalen van de roeden en de houten bovenas en 

het steken en stellen van een ijzeren bovenas, z.d. [laatste kwart 19de eeuw]. 
Concept.  1 stuk 

 
 158 Rapport van W. van Dorp betreffende de materiële staat van de vijzel, met 

bijbehorend stuk, 1883.  2 stukken 
 



 159 Begrotingen door P. Kerklaan voor onderhoudswerken aan de vijzelmolen, met een 
rapport betreffende de begroting uit 1913 door Ingenieursbureau H. Paul, 1880, 
1910, 1913.  5 stukken 

 
 160 Stukken betreffende de vervanging van molenroeden, 1869, 1892.  1 omslag 
 
 161 Klachten van J.D. Viruly betreffende het niet nakomen van de bepalingen van de 

bemalingsovereenkomst, met rapporten door fabriek-landmeter van Delfland J.P. 
van den Berg betreffende noodzakelijke reparaties en voorzieningen aan de 
vijzelmolen, 1866-1867, 1870-1873.  1 omslag 

 
 162 Akten van aanbesteding aan A. Jongerbloed, D. den Hengst en H.G. van Oel van 

het onderhoud van het touwwerk en de zeilen van de molen, 1834, 1883, 1902. 4 stukken 
 

- dieselgemaal 
 
 163 Advies door Ingenieurbureau H. Paul  betreffende de te kiezen wijze van bemaling 

ter vervanging van de windbemaling, 1913.  1 stuk 
 
 164 Tekeningen voor de aanleg van een bemalingsinstallatie, waarvan één met vijzel 

(nr. 8686) en één met centrifugaalpomp (nr. 8687), 1926 en z.d. Blauwdrukken. 2 stukken 
 
 165 Aanbiedingen, waarvan géén gebruik werd gemaakt, voor de levering van een 

nieuwe bemalingsinstallatie ter vervanging van de windbemaling, met 1 tekening, 
1926, 1930-1931.  1 omslag 

 
 166 Bestek en voorwaarden, opgemaakt door Machinefabriek Spaans, voor het 

ombouwen van de bestaande vijzelmolen tot een motorgemaal, met 1 tekening, 
1931.  2 stukken 

 
 167 Offerte van J. I. Kerklaan voor het gedeeltelijk afbreken van de bestaande 

vijzelmolen en het ombouwen van het te handhaven gedeelte tot motorgemaal, z.d. 
[1931].  1 stuk 

 
 168 Aanbiedingen door firma Machinefabriek Spaans voor de levering van een 25 m³ 

Kromhout dieselgemaal, met advies van Prof.dr. L.H. Siertsema, 1931.  1 omslag 
 
 169 Vergunning van de gemeente Pijnacker tot het verbouwen van de vijzelmolen tot 

motorgemaal, 1931.  1 stuk 
 
 170 Akte van geldlening van mw. A.P. van Beveren van f 7500,-- voor de verbouwing 

van de vijzelmolen en de aanschaf van een dieselmotor met centrifugaalpomp, met 
bijbehorende stukken, 1931.  4 stukken 

 
 171 Vergunning, verleend door gedeputeerde staten, tot het inrichten van de 

gedeeltelijk te slopen vijzelmolen tot motorgemaal met dieselmotor en een 25 m³ 
centrifugaalpomp, met bijbehorende beschrijving en 1 tekening, 1931.  3 stukken 

 
 172 Rapport van de hoofdinspecteur van de Arbeidsinspectie 10e district betreffende het 

aanbrengen van een elektrische lamp en het verstrekken van goed en kosteloos 
drinkwater aan de machinist, 1949.  1 stuk 

 
 173 Stukken betreffende de aansluiting van de machinistenwoning op het 

drinkwaterleidingnet, 1967-1968.  1 omslag 
 
 174 Stukken betreffende de aansluiting van de machinistenwoning op het 

elektricteitsnet en de vergoeding aan Ph. Lugtigheid voor het gebruik van zijn 
eigendom voor het leggen van een elektriciteitskabel in de berm van de 
Noordeindseweg  en het plaatsen van een meterkastje, 1968.  1 omslag 

 



Zorg voor wegen 

algemeen 

 175 Missive van de gemeente Pijnacker, houdende verzoek om een jaarlijkse bijdrage 
van f 90,-- in het onderhoud van wegen in de polder, 1879.  1 stuk 

 

toezicht 

 176 Brief aan de Nederlandse Aardolie Maatschappij houdende afwijzing van een 
verzoek om vergunning tot afrastering van de polderweg op de percelen Pijnacker 
sectie E nrs. 552, 555, 557 en 1701, met verzoekschrift, 1955.  2 stukken 
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