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1. LAGE BROEKPOLDER, (1922-) 1923 - 1976 (-1978) 
 
oprichting: 1923; opheffing: 1976; opvolger: Hoogheemraadschap van Delfland; 
grootte: 164.50.68 ha.; ligging: binnen de gemeenten Rijswijk en Delft; 
begrenzing: - ten oosten: Postenkade, polderkade, onderhoud door polder en 
Tedingerbroekpolder; westzijde van vliegveld Ypenburg (Hoge Broekpolder) - ten 
zuiden: Brasserskade (Henricuskade), polderkade, onderhoud als kade door 
aangelanden, onderhoud als weg door gemeente Delft - ten westen: slootkade 
ten westen van Rijksweg-13, polderkade, onderhoud door Rijkswaterstaat; kade 
van ringvaart en van gedeelte van voorboezem, resp. polderkade en 
boezemkade, onderhoud door aangelanden - ten noorden: zuidzijde van vliegveld 
Ypenburg (Hoge Broekpolder); kade langs Rijksweg-13, onderhoud door 
Rijkswaterstaat; bemaling: uitslaand op de Delftse Vliet - elektrisch gemaal van 
de voormalige Broekpolder 
 

1.1. Stukken van algemene aard 

 

1.1.1. Notulen 

 
 572 Convocaties voor vergaderingen van stemgerechtigde ingelanden, 

1923-1924, 1959, 1965, 1968- 1971, 1973-1976, 1923 - 1976.  1 omslag 
 
 573 Notulen van vergaderingen van stemgerechtigde ingelanden, 1923-

1975.  1 deel 
 
 574 Presentielijsten van vergaderingen van stemgerechtigde 

ingelanden, 1923-1924.  2 stukken 
 
 575 Notulen van vergaderingen van het dagelijks bestuur, 1923-1975.  1 deel 
 

1.1.2. Ingekomen en uitgaande stukken 

 
 576-578 Agenda's van ingekomen en van uitgaande stukken, 1924-1976.  3 delen 
 576 1924-1934, 1924 - 1934 
 577 1935-1946, 1935 - 1946 
 578 1947-1976, 1947 - 1976 
 

1.2. Stukken betreffende bijzondere onderwerpen 

 

1.2.1. Bestuursinrichting 

 
 579 Stukken betreffende de vaststelling en wijziging van het bijzonder 

reglement, o.a. wegens overname van te bemalen rijksweggebied 
en vliegveldterrein in de Hoge Broekpolder; met 7 tekeningen, 
1922-1923, 1947- 1948, 1952-1953, 1956-1960, 1922 - 1960.  1 omslag 
N.B. Tekening van 1956 is in drievoud. Zie voor totstandkoming van de polder 
inv.nr. 215. Zie ook inv.nrs. 393, 566, 605, 688-689, 699 
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 580 Formulier ingevuld ten behoeve van dijkgraaf en hoogheemraden 
van Delfland houdende gegevens inzake personeel, 
onderhoudsplicht, eigendommen, financiën en archief in ver- band 
met de opheffing van de polder (polderconcentratie), 1976.  1 katern 

 

1.2.2. Bestuur 

 

1.2.2.1. Dagelijks bestuur 

 
 581 Stukken betreffende verkiezing, benoeming en ontslag van een 

voorzitter, 1922-1969.  1 omslag 
 
 582 Stukken betreffende verkiezing, benoeming en aftreding van 

bestuursleden (tot 1948 "poldermeesters" genoemd), 1922-1973.  1 omslag 
 
 583 Staat van bestuursleden, houdende jaren van benoeming en 

aftreding, z.d. [1922-1955].  1 stuk 
 
 584 Besluiten van Gedeputeerde Staten tot vaststelling der jaarwedden 

van de leden van het dagelijks bestuur, van de secretaris en van de 
penningmeester; met briefwisseling inzake deze wedden, 1923, 
1934, 1945-1946, 1967.  1 omslag 

 

1.2.2.2. Stemgerechtigde ingelanden 

 
 585 Naamlijsten van stemgerechtigde ingelanden, met opgave van de 

hoeveelheid land waarvoor zij worden aangeslagen en het naar 
aanleiding hiervan uit te brengen aantal stemmen, 1923-1975.  1 omslag 

 

1.2.3. Hulpmiddelen bij de uitvoering van de taak 

 

1.2.3.1. Personeel 

 
1.2.3.1.1. Algemeen 
 
 586 Stukken betreffende de vaststelling van pensioengrondslagen en 

loonbelasting van het personeel, 1925-1976 [-1978].  1 omslag 
 
1.2.3.1.2. Secretaris-penningmeester 
 
 587 Stukken betreffende aanstelling en ontslag van de secretaris, 1922-

1924.  1 omslag 
N.B. Zie ook inv.nr. 584 

 
 588 Stukken betreffende aanstelling, salariëring, vaststelling van 

pensioenpremie en ontslag van de penningmeester, 1923-1924, 
1945.  1 omslag 
N.B. Zie ook inv.nr. 584 
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 589 Stukken betreffende verzekering tegen de financiële gevolgen van 
fraude door de penningmeester, 1923-1924, 1927, 1934-1935, 
1938, 1961-1962, 1976.  1 omslag 

 
 590 Stukken betreffende aanstelling, salariëring, vaststelling van 

pensioenpremie en ontslag van de secretaris-penningmeester, 
1924-1976.  1 omslag 

 
 591 Instructie voor de secretaris, 1934.  1 stuk 
 
 592 Instructie voor de penningmeester, 1934.  1 stuk 
 
1.2.3.1.3. Machinist 
 
 593 Stukken betreffende aanstelling, salariëring, vaststelling van 

pensioenpremie en ontslag van de machinist, 1923-1976.  1 omslag 
 
 594 Instructie voor de machinist, 1924.  1 stuk 
 
1.2.3.1.4. Bode 
 
 595 Stukken betreffende aanstelling, salariëring, vaststelling van 

pensioenpremie en ontslag van de bode, 1924, 1934, 1936-1937.  1 omslag 
 
1.2.3.1.5. Opzichter 
 
 596 Stukken betreffende aanstelling, vaststelling van pensioenpremie 

en ontslag van de opzichter, 1922, 1924-1925.  1 omslag 
 

1.2.3.2. Archief 

 
 597 Polis van verzekering tegen de financiële gevolgen van brand van 

de archiefkast; met brief aan de verzekeringsmaatschappij 
houdende mededeling van beëindiging van de verzekering, 1923-
1924.  2 stukken 

 
 598 Briefwisseling met o.a. Gedeputeerde Staten en de 

Rijksarchiefdienst betreffende vermissing en overname van 
archiefstukken, 1923-1924, 1947, 1949-1950, 1955.  1 omslag 

 
 599 Inventaris van het archief over de periode 1913, 1916-1918, 1922-

1924; 1924, 1913 - 1924.  1 katern 
 
 600 Briefwisseling met het Registratuurbureau der Unie van 

Waterschapsbonden betreffende toetreding, ten behoeve van een 
verantwoorde administratievoering, 1937, 1939.  1 omslag 

 

1.2.3.3. Representatie 

 
 601 Brief aan dijkgraaf en hoogheemraden van Delfland houdende 

toezegging van bezichtiging van Delflands dieselgemaal aan de 
Boonersluis, 1928.  1 stuk 
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1.2.3.4. Financiën 

 
1.2.3.4.1. Algemeen 
 
 602 Staten houdende opgave omtrent de toestand van de financiële 

huishouding, opgemaakt ten behoeve van het Centraal Bureau voor 
de Statistiek, 1939-1974.  1 omslag 

 
 603 Polissen van verzekering tegen de financiële gevolgen van 

wettelijke aansprakelijkheid; met briefwisseling, 1961, 1963, 1966, 
1972-1973, 1975-1976.  1 omslag 

 
1.2.3.4.2. Belastingen en heffingen 
 
1.2.3.4.2.1. Ten behoeve van de polder 
 
1.2.3.4.2.1.1. Omslag 
 
1.2.3.4.2.1.1.1. Stukken betreffende de inning en invordering 
 
 604 Besluit van de vergadering van stemgerechtigde ingelanden tot 

vernietiging van een aan de gemeente Delft opgelegde aanslag over 
percelen openbare weg, 1933.  1 stuk 

 
 605 Briefwisseling met de Staat der Nederlanden (Rijkswaterstaat; 

Inspectie der Domeinen) en de Stichting tot het Beheeren van 
Landbouwgronden betreffende herziening van omslag wegens 
wijziging van de poldergrenzen, 1959.  1 omslag 
N.B. Zie ook inv.nrs. 393, 579, 699 

 
1.2.3.4.2.1.1.2. Kohieren 
 
 606 Kohieren van de omslag, 1923-1971, 1976.  1 omslag 
 
1.2.3.4.2.1.1.3. Leggers, plantekeningen 
 
 607 Kadastrale (artikelsgewijze) legger van onroerende eigendommen, 

met voorin een naamsindex en perceelsindices (gemeente Delft 
sectie N, gemeente Rijswijk sectie E, F), z.d. [1923-1976].  1 deel 
N.B. Zie ook inv.nr. 236 

 
 608 Plantekening van de kadastrale situatie in de polder, gemeente 

Delft sectie N, gemeente Rijswijk E, F; schaal 1:5000, z.d. [1923], 
1923.  1 blad 
N.B. Afzonderlijk geborgen 

 
 609 "Verzamelleggers". Staten houdende opgave van de totale grootte 

van de belaste en onbelaste percelen per artikel 
(belastingplichtige), 1929-1930, 1932-1934, 1942-1957, 1960-
1975.  1 omslag 

 
 610 Plantekeningen van de kadastrale situatie in de polder, gemeente 

Rijswijk sectie E, F; schaal 1:2000, 1954.  2 bladen 
N.B. Afzonderlijk geborgen 
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1.2.3.4.2.1.2. Recognities, retributies 
 
N.B. Zie ook in inv.nrs. 639, 690, 723 (verg.nr. 1966/3 en 1971/1). 
 
 611 Brief aan Th. Tetteroo en M.A. Janssen houdende mededeling van 

verlaging van hun verschuldigde retributie voor het hebben van een 
brongaswel, 1929.  1 stuk 

 
 612 Staten houdende opgave van ontvangen recognities (o.a. krachtens 

verleende vergunningen), 1953-1976.  1 omslag 
 
 .-- Privaatrechtelijke vergunningen, verleend aan C. Mast, 

Drinkwaterleiding De Vlietstreek en de Staat der Nederlanden 
(Ministerie van Defensie) tot het uitvoeren van werken in 
poldereigendom, onder voorwaarde van recognitiebetaling; met 
stukken betreffende de vergunningen en 5 tekeningen, 1968-1971.  1 omslag 

 
 614 Akten van verklaring van de Staat der Nederlanden (Ministerie van 

Defensie) inzake beëindiging van recognitiebetaling in ruil voor 
erkenning van het eigendomsrecht van de polder op percelen, 
waarin Defensie dammen, pijpleidingen e.d. heeft geplaatst 
krachtens vergunningen van 1-9 en 13-12-1955, 1975.  2 stukken 
N.B. De vergunningen ontbreken in het polderarchief 

 
1.2.3.4.2.1.3. Bemalingsgelden 
 
 615 Briefwisseling met het bestuur van de Hoge Broekpolder en 

anderen betreffende te ontvangen gelden wegens ontwatering van 
genoemde polder, als gevolg van vernieling van het gemaal aldaar 
door de Duitse bezetter, 1940-1950.  1 omslag 
N.B. Zie ook inv.nr. 440 

 
 616 Brief van het bestuur van de Hoge Broekpolder houdende 

dankbetuiging voor bemaling van deze polder gedurende de uitval 
van zijn gemaal aan het Zwarte Pad en betreffende kostende- 
claratie terzake, 1974.  1 stuk 

 
1.2.3.4.2.2. Ten behoeve van andere instellingen 
 
 617 Brief van het bestuur van de polder Berkel houdende oproep tot 

adhesiebetuiging aan zijn verzoekschrift voor dijkgraaf en 
hoogheemraden van Delfland tot uitstel van de bouw van nieuwe 
werken en tot verlaging van Delflands sluisgeld, 1932.  1 stuk 

 
1.2.3.4.2.3. Overige lasten en verplichtingen 
 
N.B. Zie ook inv.nrs. 641, 710. 
 
 618 Stukken betreffende tenaamstelling van een recognitie voor het 

verbreden en hebben van een houten dek op een toegangsbrug tot 
het gemaal (bij herberg "De Koetswagen") door de ge- meente 
Delft, later door de gemeente Rijswijk, ten laste van de polder en 
betreffende beëindiging van de betaling, 1924, 1962-1964.  1 omslag 
N.B. Zie ook inv.nr. 203 

 
 619 Verzoekschrift aan de Controleur der Grondbelasting om 

vernietiging van een aanslag in de belasting over gebouwd 
poldereigendom (perceel machinistenwoning), 1947.  1 stuk 
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 620 Briefwisseling met A. van Walsum inzake betaling van een door de 

polder verschuldigde re- cognitie wegens het hebben van een 
elektriciteitskabel door zijn land ten behoeve van het gemaal, 1950, 
1960.  3 stukken 

 
1.2.3.4.3. Onroerende eigendommen 
 
1.2.3.4.3.1. Algemeen 
 
 621 Staat houdende opgave van eigendommen van de voormalige Oude 

Broekpolder en Nieuwe Broekpolder, met ingang van 1923 van de 
Lage Broekpolder en Hoge Broekpolder, 1923, 1923.  1 stuk 

 
 622 Staat houdende opgave van de eigendommen en hun gebruik, 

opgemaakt ten behoeve van de Directie van den Landbouw, 1942.  2 stukken 
 
1.2.3.4.3.2. Verkrijging, overdracht om niet- verkrijging 
 
 623 Akte van bevestiging door het bestuur van de Lage Broekpolder en 

van de Hoge Broekpolder van de toewijzing aan hen door 
Gedeputeerde Staten van onroerende eigendommen, tevens 
verzoekschrift aan en akte van registratie door de Bewaarder der 
Hypotheken betreffende de nieuwe tenaamstelling, 1923.  1 stuk 

 
1.2.3.4.3.3. Overdracht wegens vordering, onteigening 
 
 624 Briefwisseling met de Stichting Landelijke Bezettingsschaden en de 

Stichting tot het Beheeren van Landbouwgronden betreffende de 
vordering van percelen ten behoeve van het vliegveld Ypenburg en 
betreffende de schadeloosstelling terzake, 1944-1947, 1953, 1956, 
1958.  1 omslag 
N.B. Zie ook inv.nrs. 547, 552, 689 

 
1.2.3.4.3.4. Aankoop 
 
 625 Akten van aankoop van de Stichting tot het Beheeren van 

Landbouwgronden van eertijds door de Stichting Landelijke 
Bezettingsschaden gevorderde percelen, kadastraal gemeente 
Rijswijk sectie E nrs. 950 ged., 980, 981, 982, 1020 en sectie F nrs. 
651, 1143, 1314, 1344, 1345, 1354; met stukken betreffende de 
aankoop, 1950, 1954, 1020 - 1954.  1 omslag 

 
1.2.3.4.3.5. Verkoop 
 
 626 Stukken betreffende de verkoop aan De Staat der Nederlanden 

(Rijkswaterstaat) van percelen land en water wegens de aanleg en 
uitbreiding/reconstructie van de Rijksweg-13 ('s-Graven- hage-
Rotterdam); met 4 tekeningen, 1926-1927, 1935, 1938, 1954-
1957, 1926 - 1957.  1 omslag 

 
 627 Stukken betreffende verkoop aan de N.V. Machinefabriek Reineveld 

van een gedeelte van de Broekmolensloot, benodigd voor het 
overkluizen daarvan ter verbinding van haar bedrijfster- reinen; 
met 1 tekening, 1952-1953.  1 omslag 
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 628 Briefwisseling met de Staat der Nederlanden (Ministerie van Oorlog) 
betreffende verkoop van een perceel niet-openbare uitweg naar de 
Brasserskade, wegens uitbreiding van de legerings- complexen 
aldaar; met 1 tekening, 1953.  5 stukken 
N.B. Niet doorgegaan. Zie voor (latere) vergunningen tot uitvoering der werken 
inv.nrs. 613 (verg. 1971/2), 688 (verg. 1955/1) 

 
1.2.3.4.3.6. Verhuur en verpachting 
 
 629 Akten van verpachting aan ingelanden van percelen weide- en 

hooiland en viswater, 1924, 1929, 1935-1937, 1941-1944, 1959, 
1973.  1 omslag 

 
 
 630 Briefwisseling met het bestuur van de Hoge Broekpolder 

betreffende de kosten van verhuur van het gemaal en van de 
bemaling van genoemde polder, 1924.  3 stukken 
N.B. Zie ook inv.nr. 564 

 
 631 Akte van verhuur aan de weduwe A.M.M. van Koppen-Huisman van 

de machinistenwoning met tuin, 1942.  1 stuk 
 
 632 Stukken betreffende een tegen de weduwe A.M.M. van Koppen-

Huisman aangespannen rechtsgeding, wegens haar weigering de 
machinistenwoning te verlaten, 1945-1946.  1 omslag 

 
 633 Stukken betreffende uitgifte in erfpacht aan het bestuur van de 

Hoge Broekpolder van grond nabij het poldergemaal, wegens de 
bouw aldaar van een bemalingsinrichting, onder voorwaar- de van 
onderhoudsverplichting van een gedeelte van de Broekmolensloot 
en bijbehorende schoeiing; met afschriften van bestekken van de 
bouw en 1 bijbehorende tekening, 1953-1954.  1 omslag 

 
 634 Stukken betreffende de uitgifte in erfpacht aan het bestuur van de 

Hoge Broekpolder van een perceel land aan het Zwarte Pad, 
wegens de bouw van een pompgemaaltje aldaar; met 1 teke- ning, 
1954.  1 omslag 

 
 635 Akte van verhuur aan M. Westdorp van de Communicatieweg ten 

behoeve van zijn autoslope- rij, 1959.  1 stuk 
N.B. Zie ook inv.nr. 722 

 
 636 Brief aan C. Mast houdende mededeling van verhoging van de 

huurgelden van de Communicatieweg, 1964.  1 stuk 
 
1.2.3.4.3.7. Ingebruikgeving 
 
 637 Vergunningen verleend aan poldermachinist W.G.J. van Koppen tot 

het bouwen en hebben van een stal en het leggen van een mestput 
op poldereigendom, 1927.  2 stukken 

 
 638 Vergunning verleend aan poldermachinist W.G.J. van Koppen tot 

het bouwen en hebben van een loods in de tuin van de 
machinistenwoning, 1930.  1 stuk 

 
 639 Vergunning verleend aan het bestuur van de Hoge Broekpolder tot 

het hebben van een pers- leiding in een perceel land aan het 
Zwarte Pad, ten behoeve van een aldaar te stichten 
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pompgemaaltje; met verklaring van aanvaarding en 1 tekening, 
1954.  3 stukken 

 
 640 Vergunning verleend aan de machinist tot het leggen van een gas- 

en olieleiding in het gemaalterrein, ten behoeve van de 
energievoorziening van de machinistenwoning; met verzoekschrift, 
1973- 1974.  2 stukken 

 
1.2.3.4.3.8. Toegang 
 
 641 Vergunningen verleend door de gemeente Delft tot het hebben en 

behouden van dammen in gemeentelijke watergangen en 
toegangen (opritten) naar die dammen,ten behoeve van de 
polderpercelen kadastraal gemeente Rijswijk sectie E nr. 540 en 
sectie F nrs. 651 en 657, met opheffing van recognitieplicht, 1934.  3 stukken 

 
 .-- Verzoekschrift van de Inspectie der Domeinen tot vestiging van een 

erfdienstbaarheid van uitweg ten behoeve van ingelanden, ten laste 
van de polderpercelen kadastraal gemeente Rijswijk sectie F nrs. 
651 en 1344 (Combinatieweg); met antwoordbrief, 1954, 1344 - 
1954.  2 stukken 

 
1.2.3.4.4. Begroting en rekening 
 
1.2.3.4.4.1. Algemeen 
 
 .-- Briefwisseling met dijkgraaf en hoogheemraden van Delfland 

betreffende de door hen gecontroleerde rekeningen en begrotingen, 
1923, 1954-1976.  1 omslag 

 
1.2.3.4.4.2. Begroting 
 
 644-645 Begrotingen van ontvangsten en uitgaven, 1923-1974.  2 pakken 
 644 1923-1950, 1923 - 1950 
 645 1951-1974, 1951 - 1974 

N.B. Zie voor begrotingen over 1975-1976 inv.nr. 648 
 
 646 Begroting door de polderopzichter van werken aan waterkeringen, 

watergangen en wegen, 1923.  1 stuk 
 
1.2.3.4.4.3. Rekening 
 
 647-648 Rekeningen en verantwoordingen door het bestuur aan de 

ingelanden van ontvangsten en uitgaven 1923-1976, sedert 1974 
tevens houdende begrotingen, 1975-1976. 1923-1976, 1923 - 
1976.  2 pakken 

 647 1923-1935, 1923 - 1935 
 648 1936-1976, 1936 - 1976 

N.B. De rekening over 1976 is vastgesteld door dijkgraaf en hoogheemraden van 
Delfland 

 
1.2.3.4.4.4. Bijlagen tot de rekening 
 
 649-650 Bijlagen tot de rekeningen, 1923-1976.  3 pakken 
 649 1923-1945, 1923 - 1945 
 650 1946-1976, 1946 - 1976 
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 651 Staat, opgesteld door de penningmeester, houdende overzicht van 
de inkomsten en uitgaven over de jaren 1923, 1930, 1940-1944, 
verbonden aan het aantal omslagen, vergunningen, 
schouwvoeringen, bevelschriften en vergaderingen, z.d. [1945], 
1923 - 1945.  1 stuk 

 
 652 Proces-verbaal van kasopneming door het bestuur, z.d. [1976].  1 stuk 
 
 653 Stukken betreffende liquidatie van bank- en girorekeningen, de 

overdracht van financiële bescheiden aan dijkgraaf en 
hoogheemraden van Delfland en betreffende het opmaken van de 
slotrekening, wegens opheffing van de polder, 1976 (-1978).  1 omslag 

 

1.2.4. Uitvoering van de taak 

 

1.2.4.1. Algemeen 

 
 654-655 Stukken betreffende vaststelling, wijziging en goedkeuring van de 

algemene keur, 1924-1973.  2 omslagen 
 654 Algemene keur: A. 1925, met gedrukt afschrift; B. 1935, met 

gedrukt afschrift; C. 1969, gedrukte afschriften; D. 1973, met 
gedrukt afschrift, 1925 - 1973 

 655 briefwisseling met dijkgraaf en hoogheemraden van Delfland en 
Gedeputeerde Staten, 1924- 1925, 1969, 1971-1973 

 

1.2.4.2. Zorg voor waterkeringen 

 
1.2.4.2.1. Toezich 
 
1.2.4.2.1.1. Schouwvoering 
 
 656 Briefwisseling met particulieren, machinefabriek Reineveld en 

overheden betreffende de toestand van de door hen te 
onderhouden waterkeringen; met 1 tekening, 1924, 1926, 1931-
1932, 1940, 1946, 1965,1967,1970-1971,1973, 1924 - 1973.  1 omslag 

 
1.2.4.2.1.2. Verlening van vergunningen 
 
N.B: Zie ook inv.nrs. 612-614. 
 
1.2.4.2.1.2.1. (af)graven 
 
 657 Vergunning verleend aan de gemeente Delft tot het uitvoeren van 

graafwerk in de kade langs de Broekmolensloot ten behoeve van 
het maken van een noodoverstort, tevens spoelwaterinlaat, 1934.  1 stuk 
N.B. De tekening ontbreekt 

 
 658 Vergunning verleend aan de Staat der Nederlanden 

(Rijkswaterstaat) tot het verlagen van een gedeelte van de 
Brasserskade, ten behoeve van de aanleg van de Rijksweg-13 ('s-
Gravenhage- Rotterdam); met verzoekschrift en 1 tekening, 1936.  3 stukken 
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 659 Vergunning verleend aan J.A. Post A. Gzn. (Koelhuis "Arctic") tot 
het afgraven van land naast de Brasserskade; met verzoekschrift, 
1939.  2 stukken 

 
1.2.4.2.1.2.2. Schoeien 
 
N.B. Zie ook inv.nr. 688, jr. 1923 (verg. aan de gemeente Delft) 
 
 660 Vergunning verleend aan de N.V. Grondmaatschappij "Ypenburg" 

tot het maken van een be- tonnen schoeiing langs de kade 
(ringdijk) van de droogmaking; met verzoekschrift en 1 teke- ning, 
1936.  3 stukken 

 
1.2.4.2.1.2.3. Betreden 
 
 661 Vergunning verleend aan dhr. Koolen tot het betreden van de 

Postenkade, 1934.  1 stuk 
 
1.2.4.2.1.2.4. Bouwen 
 
 662 Vergunning verleend aan de machinefabriek Reineveld tot het 

leggen van een voetmuur en funderingen in de kade langs de 
Broekmolensloot (voorboezem), wegens uitbreiding van de 
werkplaatsen; met verzoekschrift en 1 tekening, 1924.  3 stukken 

 
 663 Vergunning verleend aan J. Weber tot het bouwen van een 

woningcomplex in de kade langs de Broekmolensloot, 1934.  1 stuk 
 
1.2.4.2.1.2.5. Brughoofden 
 
 664 Vergunningen verleend aan de Staat der Nederlanden 

(Rijkswaterstaat) en aan de machine- fabriek Reineveld tot het 
leggen van brughoofden in de kade langs de Broekmolensloot en 
langs de ringvaart van de Droogmakerij, ten behoeve van 
respectievelijk de aanleg van de Rijksweg-13 (Rotterdam-'s-
Gravenhage) en de verbinding van fabrieksterreinen; met stukken 
betreffende de vergunningen en 3 tekeningen, 1926-1927, 1952- 
1953, 1955.  1 omslag 

 
1.2.4.2.1.2.6. Ijsbaan 
 
 665 Vergunning verleend aan de IJsvereeniging "Insulinde" tot het 

inrichten van een ijsbaan nabij de Rijksweg-13 en de Brasserskade 
en tot het inlaten van water; met verzoekschrift, 1940.  2 stukken 

 
1.2.4.2.1.2.7. Kabels en pijpleidingen 
 
 666 Vergunningen verleend aan overheden en particuliere bedrijven tot 

het leggen en hebben van kabels en pijpleidingen door 
waterkeringen ; met stukken betreffende de vergunningen en 56 
tekeningen, 1923-1976.  1 pak 
N.B. Zie ook inv.nrs. 685, 690 

 
1.2.4.2.1.2.8. Omleggen 
 
 667 Vergunning verleend aan de Staat der Nederlanden 

(Rijkswaterstaat) tot het omleggen van de ringdijk der 
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Droogmakerij, ten behoeve van de aanleg van Rijksweg-13 ('s-
Gravenhage-Rot- terdam); met verzoekschrift en 2 tekeningen, 
1927.  4 stukken 

 
1.2.4.2.1.3. Bemoeienis met vergunningen verleend door andere overheden 
 
 668 Briefwisseling met de Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij 

betreffende een te plaatsen grensafscheiding met de 
Tedingerbroekpolder op de Postenkade, wegens een door Delfland 
te verlenen vergunning aan de Stichting Craeyenburg tot de bouw 
van een inter- naat; met uittreksels uit kadastrale leggers en 5 
tekeningen, 1972.  1 omslag 

 
1.2.4.2.2. Beheer en onderhoud van boezemkaden en polderkaden 
 
1.2.4.2.2.1. Algemeen 
 
 669 Briefwisseling met Gedeputeerde Staten betreffende te nemen 

maatregelen ter beveiliging van de kaden en van het gemaal tegen 
luchtaanvallen, 1939.  3 stukken 

 
1.2.4.2.2.2. Postenkade 
 
 670 Stukken betreffende het ophogen en op profiel brengen van de 

Postenkade, 1923-1924.  1 omslag 
 
 671 Briefwisseling met dijkgraaf en hoogheemraden van Delfland 

betreffende de plicht om de Pos- tenkade te verhogen, wegens 
verlaging van het waterpeil in de Tedingerbroekpolder, 1952.  2 stukken 

 
 672 Verzoekschrift aan de gemeente Rijswijk om uitstel te verlenen van 

de plicht tot het begaan- baar maken van de Postenkade, 1952.  1 stuk 
 
1.2.4.2.2.3. Kadebewaking 
 
N.B. Zie ook inv.nr. 669. 
 
 673 Telegram van dijkgraaf en hoogheemraden van Delfland houdende 

oproep tot extra waak- zaamheid ten aanzien van de kaden wegens 
de hoge waterstand, 1926.  1 stuk 

 
 674 Verordening op het dijkleger, 1940.  1 stuk 
 
 675 Bevelschrift aan L.J. Arkesteyn, lid van het dijkleger, om zich bij de 

machinist te melden ter bewaking van de waterstaatswerken, 1940. 
 1 stuk 

 
 676 Rooster van de kadebewaking over 17 mei tm. 16 juni 1940, 

opgesteld krachtens (bijgevoegde) instructie van de dijkgraaf van 
Delfland aan de poldervoorzitter, 1940, 1940.  1 katern en 1 stuk 

 
 677 Akten van aanstelling van leden van het dijkleger, tevens houdende 

hun instructie, 1940-1944.  1 omslag 
 
 678 Naamlijsten van de leden van het dijkleger, opgemaakt ten 

behoeve van dijkgraaf en hoogheemraden van Delfland, 1940-
1945.  1 omslag 
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 679 Circulaire van dijkgraaf en hooogheemraden van Delfland houdende 

mededeling van opheffing van het dijkleger, 1946.  1 stuk 
 

1.2.4.3. Zorg voor water en watergangen 

 
1.2.4.3.1. Toezicht 
 
1.2.4.3.1.1. Schouwvoering 
 
 680 Briefwisseling met en aanschrijvingen voor bedrijven en overheden, 

betreffende het door hen op peil en in goede onderhoudsstaat 
brengenvan watergangen, 1924-1973.  1 omslag 

 
1.2.4.3.1.2. Verlening van vergunningen 
 
N.B. Zie ook inv.nrs. 612-614. 
 
1.2.4.3.1.2.1. Bomen in watergang 
 
 681 Vergunning verleend aan houthandel C. van Rees en Zn. tot het 

leggen en hebben van bomen in de toevoertocht naar het gemaal; 
met verzoekschrift, 1958.  2 stukken 

 
1.2.4.3.1.2.2. Bruggen 
 
N.B. Zie ook inv.nrs. 664, 685, 688. 
 
 682 Vergunningen verleend aan particulieren, de N.V. Machinefabriek 

Reineveld en de Staat der Nederlanden (Ministerie van Waterstaat) 
tot het leggen van bruggen over polderwatergangen; met stukken 
betreffende de vergunningen en 8 tekeningen, 1924, 1927, 1932, 
1952-1953, 1975.  1 omslag 

 
 683 Verzoekschrift van de Staat der Nederlanden (Rijkswaterstaat) om 

vergunning tot het verlen- gen van de westelijke brug en verlaging 
van het brugdek over de Broekmolensloot en het leggen van een 
tijdelijke dam in deze sloot, wegens reconstructie van de Rijksweg-
13; met 2 tekeningen, 1964.  2 stukken 

 
1.2.4.3.1.2.3. Dammen/uitritten 
 
N.B. Zie ook inv.nrs. 683, 688, 723. 
 
 684 Vergunningen verleend aan particulieren en aan de gemeenten 

Delft en Rijswijk tot het leggen van dammen met doorlaatkokers; 
met enkele verzoekschriften en verklaringen van aanvaar- ding, 
1923-1924, 1937, 1967.  1 omslag 

 
1.2.4.3.1.2.4. Duikers, stuw 
 
N.B. Zie ook inv.nrs. 665-666, 688, 690. 
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 685 Vergunningen verleend aan particulieren en aan overheden tot het 
leggen van duikers, bruggen en leidingen; met stukken betreffende 
de vergunningen en 2 tekeningen, 1925, 1928, 1934-1935, 1955.  1 omslag 

 
 686 Vergunning verleend aan het bestuur van de Tedingerbroekpolder 

tot het leggen van een stuw in een watergang langs de Postenkade 
en het (ver)leggen van duikers, ter verkrijging van een betere 
waterstand; met verzoekschrift, 1951.  2 stukken 

 
 687 Brief aan de Staat der Nederlanden (Rijkswaterstaat) houdende 

verklaring-van-geen-bezwaar tegen buitengebruikstelling door het 
Ministerie van Oorlog van een duiker in de Rijksweg-13; met brief 
van Rijkswaterstaat terzake, 1955.  2 stukken 

 
1.2.4.3.1.2.5. Graven, dempen, rioleren, lozen van afval- en regenwater 
 
 688 Vergunningen verleend aan de gemeenten Delft en Rijswijk, aan de 

Staat der Nederlanden (ministerie van Waterstaat/Verkeer en 
Waterstaat, ministerie van Oorlog/Defensie), aan particulieren en 
bedrijven tot het graven, dempen, rioleren van watergangen en het 
lozen van afval- en regenwater, incidenteel tevens tot het leggen 
van bruggen, dammen, duikers, stuwenen schoeiingen; met 
stukken betreffende de vergunningen en 27 tekeningen, 1923-
1924, 1926-1930, 1932-1935, 1941, 1950-1955, 1957, 1959, 
1965-1967, 1969, 1972, 1975, 1923 - 1975.  1 omslag 
N.B. Zie voor bemoeienis terzake met de Staat der Nederlanden ook inv.nrs. 566, 
579, 687, 699 

 
 689 Verzoekschrift van de Stichting tot het Beheeren van 

Landbouwgronden tot het graven en dempen van watergangen 
wegens uitbreiding van vliegveld Ypenburg; met 1 tekening, 1953.  2 stukken 

 
1.2.4.3.1.2.6. Kabels 
 
N.B. Zie ook inv.nr. 685. 
 
 690 Vergunningen verleend aan het Electriciteitsbedrijf Zuid-Holland 

N.V. en aan de gemeente Rijswijk tot het leggen van 
elektriciteitskabels in polderwatergangen en in de Communica- 
tieweg, o.a. wegens profielwijziging en verlichting van de Rijksweg-
13; met stukken be- treffende de vergunningen en 5 tekeningen, 
1955, 1963, 1967, 1970-1971.  1 omslag 

 
1.2.4.3.1.3. Bemoeienis met vergunningen te verlenen door andere overheden 
 
 691 Briefwisseling met dijkgraaf en hoogheemraden van Delfland 

betreffende door hen te verlenen ontheffingen aan ingelanden van 
het verbod tot lozing van afvalwater op Delflands boezemwater en 
op polderwater; met 1 tekening, 1964-1968.  1 omslag 

 
1.2.4.3.2. Beheer en onderhoud van watergangen 
 
 692 Akten van aanbesteding van het uitbaggeren van de 

Broekmolensloot en van de Molentocht, 1925, 1927-1928, 1935.  4 katernen 
N.B. Zie voor de Molentocht ook inv.nr. 726 

 
 693 Briefwisseling met dijkgraaf en hoogheemradenvan Delfland en 

brieven aan Gedeputeerde Staten en aan het bestuur van de Hoge 
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Broekpolder betreffende het uitbaggeren van wa- tergangen, 1925, 
1954, 1972.  1 omslag 

 
1.2.4.3.3. Regeling van de waterstand 
 
1.2.4.3.3.1. Algemeen 
 
 694 Vergunningen verleend door dijkgraaf en hoogheemraden van 

Delfland tot het vergroten van de uitmalingscapaciteit met een 
rioolgemaal; met retroactum (1920), aanvullingen en wijzi- gingen, 
1923, 1925- 1926.  2 katernen 
N.B. Zie voor de aan de woningbouwvereniging verleende vergunningen inv.nr.688 

 
 695 Briefwisseling met J. Verkade en brief van J.A. van der Hoeff en een 

onbekende betreffende onvoldoende waterafvoer, 1943, 1946.  4 stukken 
 
 696 Stukken betreffende de vaststelling en goedkeuring van het 

waterpeil, 1943-1944, 1971-1972.  1 omslag 
 
 697 Brief aan de Stichting tot het Beheeren van Landbouwgronden 

houdende verzoek tot het aanbrengen van twee riolen met duikers, 
voor het inlaten van water uit de Hoge Broekpolder, 1947.  1 stuk 

 
 698 Briefwisseling met het bestuur van de Hoge Broekpolder 

betreffende het leggen vanwege die polder van een duiker, om de 
wateroverlast in het Lage Broekpoldergebied op te heffen, 1951-
1952.  1 omslag 

 
 699 Stukken betreffende een overeenkomst met de Staat der 

Nederlanden (Rijkswaterstaat) en de Hoge Broekpolder tot het 
bemalen door de Lage Broekpolder van rijksweggebied en tot wij- 
ziging van de poldergrenzen, als gevolg van de aanleg van een 
verkeersknooppunt in de Rijks- weg-13; met 2 tekeningen, 1955-
1956, 1958, 1960.  1 omslag 
N.B. Zie ook inv.nrs. 393, 566, 579, 615, 688 (verg. 1955/2) 

 
1.2.4.3.3.2. Seingeving 
 
 700 Besluit van dijkgraaf en hoogheemraden van Delfland tot het 

intrekken van hun besluit van 15 september 1960, tot aanwijzing 
van het gemaal als seininrichting, wegens het vervallen van de 
behoefte aan optische seinmiddelen, 1965.  1 stuk 

 
1.2.4.3.3.3. Gemaal c.a 
 
N.B. Zie ook inv.nrs. 618-620, 631-632, 640, 669. 
 
 701 Polissen van verzekering tegen de financiële gevolgen van brand 

van het gemaal en de machinistenwoning; met briefwisseling met 
de verzekeringsmaatschappij inzake premierestitutie, 1923, 1925, 
1960, 1964, 1966, 1973.  1 omslag 

 
 702 Stukken betreffende het op naam van de Lage Broekpolder stellen 

van het gemaal van de voormalige Broekpolder, 1924.  1 omslag 
 
 .-- Akte van aanbesteding van het verfwerk van gemaal, 

machinistenwoning en enkele nabijge- legen brugjes, 1924.  1 stuk 
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 704 Akte van aanbesteding van het maken en plaatsen van een 

krooshek voor het gemaal en het maken van een raamkozijn in de 
machinistenwoning; met 1 tekening, 1924.  2 stukken 

 
 705 Stukken betreffende overeenkomsten met de gemeente Delft 

inzake gebruik en betaling van elektrische energie ten behoeve van 
het gemaal, 1924-1933, 1936-1938, 1940-1941, 1943, 1954, 
1965-1966, 1924 - 1966.  1 omslag 

 
 706 Briefwisseling met machinefabrieken betreffende de levering van 

nieuwe waaiers ten behoeve van de centrifugaalpomp van het 
gemaal, 1925, 1933.  1 omslag 

 
 707 Offerte van N.V. loodgieters- en gasfittersbedrijf P.J.C. Heederik 

betreffende het vernieuwen van de dakgoten van gemaal en 
machinistenwoning; met positieve antwoordbrief, 1927.  2 stukken 

 
 708 Controlerapporten van het Technisch Adviesbureau van de Unie van 

Waterschapsbonden en van de Technische Dienst van het 
Hoogheemraadschap van Delfland betreffende de toestand (o.a. de 
uitwateringscapaciteit) van het gemaal, 1929-1934, 1971.  1 omslag 

 
 709 Rapport van het Technisch Bureau van de Unie van 

Waterschapsbonden betreffende de gebre- ken van het gemaal, 
tevens houdende advies en begroting inzake vernieuwing; met 
briefwis- seling en 1 tekening, 1938.  1 omslag 

 
 710 Vergunning verleend door J.A. van Kampen tot het leggen en 

hebben van een waterleiding in het perceel kad. gemeente Rijswijk 
sectie F nr. 1236 (tegen betaling van een recognitie), ten behoeve 
van de drinkwatervoorziening van de machinistenwoning; met 1 
tekening, 1938, 1236 - 1938.  2 stukken 

 
 711 Stukken betreffende reparaties aan de as en de luchtpomp van het 

gemaal en betreffende de financiering daarvan, 1941-1942.  1 omslag 
 
 712 Stukken betreffende de verbouwing van de machinistenwoning en 

betreffende de financiering daarvan; met 1 tekening, 1946.  1 omslag 
N.B. Het bestek ontbreekt 

 
 713 Stukken betreffende de vervanging van de luchtpomp door een 

vacuum-centrigaalpomp en betreffende het onderhoud; met 1 
tekening, 1947-1948, 1951-1952, 1956, 1967.  1 omslag 

 
 714 Offerte van aannemer E.S. van Venrooij tot het slopen van het 

oude ketelhuis van het gemaal en tot het metselen van een 
scheidingsmuur, 1953.  1 stuk 
N.B. Gegund en uitgevoerd: zie inv.nr. 650, jr. 1953 nr. 44 

 
 715 Verzoekschrift aan de gemeente Rijswijk om vergunning tot afbraak 

van het oude ketelhuis van het gemaal wegens zware stormschade, 
1953.  1 stuk 
N.B. Vergunning ontvangen blijkens uitvoering van het werk door de aannemer: zie 
inv.nr. 650, jr. 1953 nr. 44 

 
 716 Stukken betreffende verbouwing van de bemalingsinrichting en 

wijziging van de bemalings- installatie, wegens respectievelijk 
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bouwvalligheid en veranderde capaciteitseisen; met 1 te- kening, 
1957-1961.  1 omslag 

 
 717 Vergunning verleend door dijkgraaf en hoogheemraden van 

Delfland tot het lozen van riool- water uit de machinistenwoning 
(via polderwater) op Delflands boezem; met verzoekschrift, 1965.  2 stukken 

 
1.2.4.3.3.4. Kunstwerken (duikers en bruggen) 
 
N.B. Zie ook inv.nr. 703. 
 
 718 Vergunning verleend door het bestuur van de Tedingerbroekpolder 

tot het leggen van een duiker door de Postenkade tot inlating van 
water uit die polder; met stukken betreffende de vergunning, 1925, 
1936.  1 omslag 

 
 719 Stukken betreffende de vernieuwing van de brug over de 

toevoertocht naar het gemaal; met 2 tekeningen en met 
verzoekschrift aan de bouwleiding der Duitse Luchtmacht om de 
brugleu- ning te repareren, 1939, 1941.  1 omslag 

 
 720 Akte van overeenkomst met de firma M. Westdorp & Co. om de 

brug over de toevoertocht naar het gemaal door de firma op haar 
eigen kosten te doen verbreden en (tijdelijk) te doen onderhouden; 
met 1 tekening, 1955.  2 stukken 

 
1.2.4.3.4. Ontwatering van de Tedingerbroekpolder 
 
 721 Brief aan het bestuur van de Tedingerbroekpolder houdende 

afwijzende beschikking op een verzoek tot overname van water uit 
die polder; met verzoekschrift, 1945.  2 stukken 

 

1.2.4.4. Zorg voor wegen 

 
1.2.4.4.1. Toezicht 
 
1.2.4.4.1.1. Schouwvoering 
 
 722 Aanschrijving voor de firma Westdorp & Co. tot verwijdering van 

auto's van de polderweg (Combinatieweg), tevens houdende 
aantekening van de verwijdering, 1952.  1 stuk 

 
1.2.4.4.1.2. Verlening van vergunningen 
 
 723 Vergunningen verleend aan ingelanden tot het maken van uitritten 

naar verbindingswegen met de Brasserskade en de 
Communicatieweg (tegen betaling van recognitie); met stukken 
betref- fende de vergunningen en 1 tekening, 1966, 1968, 1970-
1971.  1 omslag 
N.B. Zie ook inv.nrs. 684, 688 

 
1.2.4.4.2. Beheer en onderhoud van wegen en bruggen 
 
1.2.4.4.2.1. Wegen 
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 724 Briefwisseling met Gedeputeerde Staten betreffende het onderhoud 
van polderwegen, 1940.  2 stukken 

 
 725 Verzoekschrift van gebruikers van de Communicatieweg tot herstel 

van het wegdek, 1950.  1 stuk 
 
 .-- Brief van Gedeputeerde Staten houdende kennisgeving van hun 

schrijven aan Stichting ?Nalatenschap de Drevon? betreffende de 
door de polder te onderhouden Communicatieweg en Molentocht; 
met bijlagen, 1954-1955.  3 stukken 

 
 727 Briefwisseling met de Provinciale Waterstaat en met Gedeputeerde 

Staten betreffende de afsluiting van polderwegen voor 
motorvoertuigen, 1958-1960, 1966-1967.  1 omslag 

 
1.2.4.4.2.2. Brug 
 
 728 Stukken betreffende geslotenverklaring van de brug in de 

zuidwestelijke toegangsweg van de Communicatieweg, 1967.  1 omslag 
 

1.2.5. Bijlage 

 
 729 Inventaris van het archief van de Lage Broekpolder over de periode 

1923-1976 (-1978), 1979, 1923 - 1979.  1 omslag 
 


