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Aanwinsten 6 augustus 1975, 1979/55 & 89 1982/81 

N.B. In de jaren 1975 en 1979 zijn door de secretaris van de Harnaschpolder en de gemeentearchivaris van Delft 
archivalia overgedragen. De stukken die in de archiefbewaarplaats van de gemeente Delft berustten waren reeds 
geïnventariseerd door J.P. Rogier. Gezien het gering aantal beschrijvingen (34 nrs.) zijn deze stukken, ter 
vereenvoudiging van het onderzoek, met die welke van de poldersecretaris zijn ontvangen in deze inventarislijst 
opgenomen. 

 

INLEIDING 

N.B. Overgenomen uit de inventaris door J.P. Rogier van het archief van de Harnaschpolder 1826-1958 
 
Eveneens in de gemeente Schipluiden ligt de Harnaschpolder, niet meer dan 224 Ha. groot en begrensd 
door de Zweth en de Dulder, de Noordhoornse watering en het Lookwater, de Gaag en het Lots- of 

Harnaschwater. De vlietlanden in de zuidelijke punt tussen Gaag en Lotswater en langs de Zweth en De 
Dulder in het Noorden en een stukje boezemland in de Noordoosthoek bij het Bonte Huis liggen buiten de 
poldergrens. Van de Voordijkshoornsepolder is deze polder gescheiden door een strook boezemlanden 
langs de westzijde van de Dijkshoornseweg. 

Bij het bijzonder reglement, vastgesteld door Prov. Staten 13 juli 1959 (K.B. 18 augustus 1858 nr. 71) is 
de samenstelling van het bestuur op de gebruikelijke wijze geregeld: een molenmeester en twee leden. 
Een ambtelijke secretaris-penningmeester was reeds lang aan het bestuur toegevoegd. Jan Dirk Toole 

werd ook hier bij de reorganisatie van het bestuur als gevolg van de invoering van het bijzonder 
reglement in deze functie opnieuw benoemd. Als molenmeester trad op Hendr. Hartogh Heys van de Lier. 
De vergaderingen werden in deze tijd meestal gehouden in het Rechthuis van Hof van Delft aan Den 
Hoorn. Enige tientallen jaren vroeger, omstreeks 1830, trad Jacob Ammerlaan, de kastelein aan de 
Hoornseweg, als gastheer van het polderbestuur op. Ook voor de administratie van deze polder geldt, 
dat het jaar 1827 een duidelijke caesuur is geweest. De regelmatige series van ingekomen en verzonden 

stukken en van rekeningen en begrotingen nemen dit jaar een aanvang. Hieruit blijkt dat de Koninklijke 
besluiten van 13 september en 22 december 1826 over de registratie van akten en het inzenden van 
rekeningen en begrotingen aan het provinciaal bestuur van groter betekenis zijn geweest voor de 
organisatie van de lagere Waterstaatscolleges dan tot dusver in de literatuur over dit onderwerp naar 
voren is gekomen. 
 
Ten aanzien hiervan geldt hetzelfde als reeds opgemerkt is over de organisatie van de vervening en 

droogmaking in de Bataafse tijd.: deze maatregelen zijn afkomstig van andere dan de daartoe geëigende 
en geroepen instanties, i.c. de hoogheemraadschappen en zij zijn niet ingevoerd dan na hevig verzet van 

deze lichamen. 
De besluiten van 1826-1827 brachten geen wijziging in de bestuursorganisatie van de polders. 
Molenmeester en kroosheemraden -of slijkheemraden, zoals zij in 1651 ook genoemd werden -oefenden 
ook hier het gezag uit. Een ambtelijke secretaris -P.A. Hartz- komen we eveneens in 1827 tegen. De 
vermelding van namen als Arkesteyn, Overgaag, Van Leeuwen en Ammerlaan onder de functionarissen 

en ingelanden gedurende enige eeuwen wijst op een vrij stabiele bevolking. 
De Harnaschpolder bestaat uit een hoog en een laag gedeelte, ongeveer gescheiden door de particuliere 
Woudselaan. Tot het hoge gedeelte ebhoort ook het z.g. Hooipoldertje, waarmee het 22 H.A. groote deel 
van de polder, gelegen ten zuiden van de Woudseweg -van de Rijstuinheul aan Den Hoorn naar de 
Suikertjesheul- bedoeld wordt. Het Hooipoldertje maakte deel uit van de ambachtsheerlijkheid Hodenpijl. 
De rest van de polder behoorde tot de sluis- en schoutsambachten Hof van Delft en Hoog- en 

Woutharnas. Het beloop van de grenzen van deze ambachten binnen de polder is uitermate grillig en 
komt niet overeen met de scheiding tussen het hoge en lage gedeelte. De naam Hoog-Harnas, 
oorspronkelijk gebruikt voor dat deel van de Harnaschpolder, dat tot het Harnasambacht behoorde, een 
contra-naam dus van Laag-Harnas of Groeneveld, is later overgegaan op het  hoge gedeelte van de 
polder. Vandaar dat voor het lage gedeelte eveneens de naam Laag-Harnas gebezigd werd. De bemaling 
heeft de eeuwen door tot soms ernstige conflicten tussen de ingelanden van het hoge en het lage 

gedeelte aanleiding gegeven. In het archief van het hoogheemraadschap vindt men de papieren neerslag 

daarvan sinds 1651. 
 
 Voor beide gedeelten van de polder deed to 1913 een windvijzelmolen dienst die stond aan het 
Harnaswater schuin tegenover de Nieuwe of Woutharnasmolen. In 1913 werd een dieselmotorgemaal in 
gebruik genomen, dat echter spoedig tot klachten aanleiding gaf. Het moest tenslotte in 1932 geheel 
vernieuwd worden. Het is ondoenlijk voor deze polder zonder woonkern een historich overzicht op te 
stellen zonder in herhalingen te vervallen. Ter inleiding van de archieven van de Groeneveldse en de 

Woudse polder is aandacht besteed aan de wordingsgeschiedenis van dit gebied, de stichters en 



ambachtsheren, de naam oorsprong en de grenzen van de verschillende territoria. Hoewel de resultaten 

daarvan onbevredigend bleven, moet hiermee ook ten aanzien van deze polder volstaan worden. 

 
Het archief. 
Het oud-archief van de Harnaschpolder is geheel verloren gegaan. Wat ons rest dateert van na 1826-
1827. Over de betekenis van de in die jaren doorgevoerde administratieve organisatie is hierboven het 
een en ander opgemerkt. Tijdens de inventarisatie ontving het gemeentearchief nog enige welkome 
aanvullingen van de huidige secretaris de heer J.Th. Tuytel. Hiertoe behoorden de notulen- en de 

gaarderboeken. Voor archiefstukken over deze polder moet ook hier verwezen worden naar de archieven 
van het Hoogheemraadschap Delfland en de v.m. gemeente Hof van Delft. 
 

ALGEMEEN 

 
 1 Notulen van de vergaderingen van het bestuur en van de stemgerechtigde ingelanden, 

1859-1904.  1 deel 
 
 2 Notulen van de vergaderingen van het bestuur, 1948-1956.  1 deel 

 
 2.a Notulen van de vergaderingen van het bestuur en van vergaderingen van 

stemgerechtigde ingelanden, 1957-1976.  1 omslag 
 

 3-4 Notulen van de vergaderingen van stemgerechtigde ingelanden, 1905-1956.  2 delen 
 3 1905-1931 
 4 1932-1956 

N.B. Zie ook inv.nr. 1. 
 

 5 Convocaties voor de vergaderingen van de stemgerechtigde ingelanden, 1917-1976. 1 omslag 
 
 6 Ingekomen- en minuten van uitgaande brieven, met tekeningen, 1849-1870, 1913-1976. 

 1 omslag 
 

 7-8 Brievenboeken, 1827-1914.  1 katern en 1 deel 
 7 1827-1837 1 katern 
 8 1880-1914 1 deel 

 

 9 Agenda van ingekomen- en uitgaande brieven, 1950-1957.  1 deel 
 
 10 Repertoires van akten, 1827-1871.  1 omslag 
 

ARCHIEFBEHEER 

 
 11 Overeenkomst, gesloten tussen het bestuur van de polder en de burgemeester en 

wethouders van Delft, ter zake van het in bewaring geven van het polderarchief aan de 
gemeente Delft, 16 maart 1964.  1 stuk 

 
 12 Ingekomen brieven betreffende het archiefbeheer, 1964-1969.  1 omslag 

 

BESTUUR 

 

 13 Stukken betreffende de benoeming en salariëring van bestuursleden, 1920-1972. 1 omslag 
N.B. Zie ook inv.nrs. 14 en 15. 

L.J. Arkesteijn, bestuurslid 1920, 1926, 1927   
N.L. Arkesteijn, voorzitter 1924   
P. Kleijweg, bestuurslid 1946   
P.N.J. Kleijweg, bestuurslid 1946, 1952, 1958, 1959   
G. van Leeuwen Nz., bestuurslid 1922, 1928, 1934, 1940   
C. Lekkerkerk, bestuurslid en voorzitter 1930, 1936, 1940, 1942, 1948, 1954, 1955   
C.A. van der Maarel, bestuurslid 1927, 1932, 1938, 1940, 1944, 1950   
J. Poot, voorzitter 1972   

 



 14 Stukken betreffende de benoeming en salariëring van bestuursleden, 1866, 1914, 1949-

1972.  1 omslag 
N.B. Zie ook inv.nrs. 13 en 15. 

 
 15 Stukken betreffende salariëring en pensionering van bestuursleden en personeel, 1915-

1975.  1 omslag 
N.B. Zie ook inv.nrs. 13, 14, 103. 

 

BRUGGEN 

 
 16 Bestek en voorwaarden van werkzaamheden aan de brug over het Look voor de 

Woudselaan, met tekening, z.d. (1861).  1 omslag 
 
 17 Begrotingen van werkzaamheden aan de brug over het Look voor de Woudschelaan, 

1861 en z.d..  1 omslag 

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

van bruggen, 1861, 1863, 1918-1941 en z.d..  1 omslag 

 

DIJKLEGER 

 
 19 Naamlijsten van dienstplichtigen van het dijkleger, 1940-1946.  1 omslag 

 

FINANCIEN 

 
 20-22 Rekeningen, 1826-1963.  3 omslagen 
 20 1826-1915 
 21 1916-1950 
 22 1951-1963 

 
 23 Rekeningen, 1964-1975 en begrotingen, 1965-1976 1 omslag 

 

 24-31 Bijlagen tot de rekeningen, 1826-1975.  8 omslagen 
 24 1826-1835 
 25 1836-1840 
 26 1841-1850 
 27 1851-1870 
 28 1871-1900 
 29 1901-1960 
 30 1961-1972 
 31 1973-1975 

 
 32-33 Begrotingen, 1827-1964.  2 omslagen 
 32 1827-1925 
 33 1926-1964 

 

 34-37 Kasboeken van ontvangsten en uitgaven, 1859-1975.  3 delen en 1 omslag 
 34 1859-1904 1 deel 
 35 1905-1914 1 deel 
 36 1923-1948 1 deel 
 37 1971-1975 1 omslag 

 
 38 Tabellarisch kasboek, 1965-1970.  1 deel 
 
 39 Legesverordening, 15 september 1958.  1 stuk 
 

 40 Opgaven voor de statistiek van de waterschapsfinanciën, 1939-1976.  1 omslag 
 
 43 Akten van schuldbekentenis ten laste van de polder, 1938, 1942, 1948, 1956, 1957, 

1959, 1960, 1962, 1970.  1 omslag 
 



 44 Ingekomen- en minuten van uitgaande brieven betreffende gesloten leningen, 1905-

1974.  1 omslag 

 
 45 Besluiten van de stemgerechtigde ingelanden, ter zake van de verzekering tegen fraude 

van de penningmeester, 1938, 1950.  1 omslag 
 
 46 Akten van borgstelling ten name van H. Mols e.a. ten behoeve van het bestuur van de 

polder, voor het beheer van de kasgelden door de penningmeester, 1871, 1934.  1 omslag 

 
 47 Polissen van verzekering tegen fraude van de penningmeester, 1938, 1953, 1958, 1960, 

1971.  1 omslag 
 
 48 Polissen van verzekering tegen wettelijke aansprakelijkheid, 1954, 1955, 1957, 1962, 

1966, 1968.  1 omslag 

 

GADERING EN OMSLAG 

 

 49-50 Kohieren van de omslag, 1827-1975.  2 omslagen 
 49 1827-1920 
 50 1921-1975 

 
 50.a Kohier van de omslag, 1976.  1 katern 
 

 52-54 Leggers; alfabetische naamwijzers; percelenregisters, z.d. (c. 1860-1960).  3 delen 
 52 c. 1860-1922 
 53 c. 1923-1948 
 54 c. 1948-1960 

 
 55 Alfabetische naamwijzer, z.d. (19e en 20e eeuw).  1 deel 
 
 56 Verzamelleggers van de slotsommen van de artikelen in het gaarderboek, z.d. (20e 

eeuw).  1 omslag 

 
 57 Ingekomen- en minuten van uitgaande brieven betreffende de heffing van polderlasten, 

1933-11961, 1972.  1 omslag 

 

GEMAAL C.A. EN MOLEN 

 
 58 Voorwaarden van aanbesteding door het bestuur van de polder van het zeil- en touwwerk 

van de molen, januari 1873.  1 stuk 
 
 59 Besluit van de vergadering van stemgerechtigde ingelanden ter zake van het aangaan 

van de lening ad f 8.500,-- à 4% voor de bouw van het Dingler-dieselgemaal, 6 
november 1912.  1 stuk 

 

 60 Akte van verkoop door N.V. Vissers Landbouwkantoor te Amsterdam aan het bestuur van 
de polder van het dieselgemaal, 6 november 1912.  1 stuk 

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

de polder, tot de bouw vannhet dieselgemaal, 23 januari 1913.  1 stuk 
 

 62 Akte van aansprakelijkheidsstelling door het bestuur van de polder van Vissers 

Landbouwkantoor te Amsterdam, voor wanprestatie inzake de levering van het 
dieselgemaal, 11 juni 1913.  1 stuk 
N.B. Zie ook inv.nr. 60. 

 
 63 Besluit van de vergadering van stemgerechtigde ingelanden, ter zake van de aflossing 

van lopende leningen en het aangaan van de lening ad f 11.100,-- voor de bouw van het 
dieselgemaal c.a., 12 juni 1914.  1 stuk 

 



 64 Besluiten van de vergadering van stemgerechtigde ingelanden ter zake van het aangaan 

van leningen voor werkzaamheden aan het gemaal, 1917, 1918, 1925.  1 omslag 

 
 65 Vergunningen, verleend door de verenigde vergadering en dijkgraaf en hoogheemraden 

van Delfland aan het bestuur van de polder tot de bouw van de vijzelpomp te 
Schipluiden, sectie H nr. 30, 664 enz., met intrekkingsbesluiten, 1 juni 1928 en 26 mei 
1932.  1 omslag 

 

 66 Ingekomen- en minuten van uitgaande brieven betreffende de bouw en het onderhoud 
van het dieselgemaal, 1912-1932.  1 omslag 

 
 67 Rapport, uitgebracht door het Ingenieursbureau voor bouw- en waterbouwkundige 

werken, betreffende de vernieuwing van het gemaal, met aanvulling, 22 juli 1931, 3 
augustus 1931.  1 omslag 

 
 68 Bestekken en voorwaarden van de bouw van het dieselgemaal, 17 augustus 1931 en 28 

oktober 1931.  1 omslag 
 
 69 Overeenkomst, gesloten tussen het bestuur van de polder en de N.V. Machinefabriek 

Gebr. Stork & Co. te Hengelo ter zake van de levering van het dieselgemaal, oktober 
1931.  1 stuk 

 
 70 Vergunning, verleend door gedeputeerde staten aan het bestuur van de polder, tot bouw 

van het dieselgemaal, met tekeningen, 18/27 januari 1932.  1 omslag 
 
 71 Besluiten van de vergadering van stemgerechtigde ingelanden, ter zake van het aangaan 

van annuïteitsleningen voor de bouw van het dieselgemaal met machinistenwoning, 14 
augustus en 20 november 1931, 22 februari 1932 en 3 mei 1933.  1 omslag 

 
 72 Akte van schuldbekentenis, ten overstaan van notaris Th.P.J. Hoppe te Delft ten name 

van het bestuur van de polder ten behoeve van de R.K. Parochiale Armeninstellingen te 
Delft voor de lening ad f 20.500,-- à 5% voor betaling van het dieselgemaal c.a., 10 
maart 1932.  1 stuk 

 

 73 Akte van schuldbekentenis ten name van het bestuur van de polder ten behoeve van A.J. 
Kleijweg te Delft voor de lening ad f 1.700,-- à 5%, voor de betaling van de kosten van 

de levering van het dieselgemaal c.a., 27 juli 1933.  1 stuk 
N.B. Zie ook inv.nr. 71. 

 

 74 Polissen van verzekering tegen oorlogsschade van het gemaal c.a., 12 september en 6 
oktober 1941.  1 omslag 

 
 75 Besluit van de vergadering van stemgerechtigde ingelanden, ter zake van het aangaan 

van de lening voor de elektrificatie van het gemaal, 13 december 1941.  1 stuk 
 
 76 Rapport, uitgebracht door het ingenieursbureau Netto & Smit te 's-Gravenhage, 

betreffende de bouw van het transformatorhuisje bij het gemaal, 24 december 1941. 1 stuk 
 
 77 Vergunning, verleend door gedeputeerde staten aan het bestuur van de polder, tot de 

bouw van het elektrisch gemaal, met tekening en toelichting, 31 augustus/10 september 
1943.  1 omslag 

 
 78 Overeenkomst, gesloten tussen het bestuur van de polder en W.A.A. van Leeuwen, ter 

zake van het onderhoud van het gemaal, 14 april 1953.  1 stuk 

 
 79 Besluit van de vergadering van stemgerechtigde ingelanden ter zake van het aangaan 

van de lening ad f 3.350,-- tot vernieuwing van de motor in het gemaal, 12 maart 1971. 1 stuk 
 
 80 Akten van schuldbekentenis ten name van de polder ten behoeve van de 

Waterschapsbank N.V. te 's-Gravenhage voor de lening ad f 3.350,-- à 8½% voor de 
betaling van de kosten van de motor in het gemaal, 1 februari en 28 april 1971.  1 omslag 
N.B. Zie ook inv.nr. 79. 

 



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

van het elektrisch gemaal, met tekening, 1941-1970 en z.d..  1 omslag 

 
 82 Polissen van verzekering tegen brand van de molen en van het gemaal c.a., 1914, 1932, 

1948, 1961, 1963, 1965, 1976.  1 omslag 
 
 83 Overeenkomsten, gesloten tussen het bestuur van de polder en burgemeester en 

wethouders van Delft , ter zake van de energielevering voor het gemaal, 3/9 november 

1942 en z.d. (1952).  1 omslag 
 
 84 Ingekomen- en minuten van uitgaande brieven betreffende de energielevering, 1931-

1962 en 1973-1974.  1 omslag 
 
 85 Ingekomen- en minuten van uitgaande brieven betreffende de betaling van de 

exploitatiekosten van het gemaaltje in de Hooipolder door de daar wonende ingelanden, 
1949-1952, 1954 en 1968.  1 omslag 

 

KABELS EN PIJPLEIDINGEN 

 
 86 Ingekomen- en minuten van uitgaande brieven betreffende de aanleg van 

electriciteitskabels, met tekeningen, 1896, 1926, 1938-1970.  1 omslag 

 
 87 Ingekomen- en minuten van uitgaande brieven betreffende de aanleg van gasleidingen, 

met tekeningen, 1964-1966.  1 omslag 
 
 88 Ingekomen brieven betreffende de aanleg van pijpleidingen, met tekeningen, 1964-1966. 

 1 omslag 
 

KADEN EN WATEREN 

 
 89 Staat houdende opgaaf van duikers, kaden enz. die onder het toezicht en onderhoud van 

de polder vallen, 1 december 1842.  1 stuk 
 

 90 Besluiten van de vergadering van stemgerechtigde ingelanden, ter zake van het aangaan 

van leningen voor het onderhoud van de boezemkade langs de Noordhoornse watering, 
1905, 1915, 1927, 1929, 1938.  1 omslag 

 
 91 Bestek en voorwaarden van de bouw van de keersluis in de watergang langs de 

Woudschelaan te Schipluiden, sectie H nr. 376, 11 juli 1940.  1 stuk 
 
 92 Ingekomen- en minuten van uitgaande brieven betreffende de tijdens de Tweede 

Wereldoorlog ontstane inundatieschade in de polder, 1948-1952 en z.d. .  1 omslag 
 
 93 Bestek en voorwaarden van het herstel van de boezemwaterkerende kade van de polder, 

24 september 1958.  1 stuk 
 

KEUR EN BIJZONDER REGLEMENT 

 

 94 Algemene keuren, 1934, 1944, 1959, 1969.  1 omslag 

 
 95 "Keur regelende de verplichtingen der eigenaren van gronden, wateren, hoofden, 

dammen, duikers enz. in den Harnaschpolder", 17 oktober 1860.  1 stuk 
 
 96 Keur op de boezemkade, 12 januari 1907.  1 stuk 

 
 97 Keur op de waterstaat van de polder, 22 september 1921.  1 stuk 
 
 98 Ingekomen- en minuten van uitgaande brieven betreffende de keuren, 1921-1969. 1 omslag 
 



 99 Bijzonder reglement, 13 juli 1858.  1 omslag 

N.B. In duplo. 

 
 100 Buitengewoon provinciaal blad nr. 406/1144, houdende de afkondiging van het 

goedgekeurde statenbesluit tot wijziging van het bijzonder reglement voor de polder, 11 
februari 1907.  1 omslag 
N.B. In duplo. 

 

 101 Kaart van de polder, behorende bij het bijzonder reglement, 13 juli 1858.  1 stuk 
 

PERSONEEL 

 
 102 Stukken betreffende benoeming, aftreding, ontslag, salariëring en pensionering van 

personeel, 1914-1976.  1 omslag 
N.B. Zie ook inv.nrs. 15 en 103. 

J.M. Bakkeren, bode en secretaris-penningmeester 1947-1951   
G.S.P. de Bruyn, secretaris-penningmeester 1948-1958   
M. van Eijk, machinist 1960-1966   
J.G. Ham, machinist 1914-1934   
G. Jongeneel, secretaris-penningmeester 1971-1976   
P.A.M. Kleijweg, machinist 1975, 1976   
W.F.H. Ritter, bode 1922-1942   
S. van Scheijndel, molenaar 1923, 1924   
J.H.G. van der Stap, bode 1948-1952   
J.Th. Tuijtel, secretaris-penningmeester 1955-1970   
D. Waverijn, secretaris-penningmeester 1914-1940   
C.N. van der Zalm, machinist 1933-1976   

 
 103 Stukken betreffende salariëring en pensionering van personeel, 1924-1976.  1 omslag 

N.B. Zie ook inv.nrs. 15 en 102. 
 

 104 Ambtenarenreglementen A & B, 25 mei 1932.  1 omslag 
 
 105 Instructie voor de machinist, z.d. (2e helft 20e eeuw).  1 stuk 

 

VERGUNNINGEN 

 
 106-109 Vergunningen, 1831-1976.  4 omslagen 
 106 1831-1930 
 107 1931-1960 
 108 1961-1965 
 109 1966-1976 

 

VERKIEZINGEN 

 
 110 Naamlijsten van stemgerechtigde ingelanden, 1876-1957.  1 omslag 

N.B. Zie verder inv.nr. 2A. 
 

 111 Naamlijsten van stemgerechtigde ingelanden, die aan stemmingen hebben deelgenomen, 
1882-1918.  1 omslag 

 

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

bestuursleden, 1882-1918.  1 omslag 
 

VERKOOP 

 
 113 Besluit van de vergadering van stemgerechtigde ingelanden, ter zake van het aangaan 

van de lening tot aankoop van het perceel grond te schipluiden, sectie H nr. 687, 14 mei 
1963.  1 stuk 



 

 114 Akte van verkoop, ten overstaan van notaris C. Plet te Pijnacker, door W.C. Harteveld te 

Schipluiden aan het bestuur van de polder van het perceel grond te Schipluiden, sectie h 
nr. 687, 18 oktober 1963.  1 stuk 

 
 115 Akten van schuldbekentenis te name van het bestuur van de polder, ten behoeve van de 

Waterschapsbank N.V. te 's-Gravenhage, voor de lening ad f. 1.050,- à 4½% voor 
betaling van het perceel grond te Schipluiden, sectie H nr. 687, 22 oktober en 1 

november 1963.  1 omslag 
N.B. Zie ook inv.nr. 113. 

 

 116 Besluit van de vergaderingen van stemgerechtigde ingelanden van de Harnaschpolder en 
van de Woudse polder ter zake van de verkoop van het hoogspanningsstation aan de 
Harnaschkade te Schipluiden, sectie G nr. 912, 3 juni 1964.  1 stuk 

 

WATERPEIL 

 
 117 Besluit van het bestuur van de polder ter zake van het peil van de waterstand, 24 

november 1959.  1 omslag 
N.B. In duplo. 
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