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049-Nieuwe of Drooggemaakte Polder van Pijnacker



1. I INLEIDING 

 

1.1. Historisch kader 

 

1.1.1. Naamgeving 

 
Oorspronkelijk maakte de Nieuwe of Drooggemaakte Polder deel uit van het grondgebied van de 
Pijnackersche polder. Door uitvening van een groot gedeelte van de Pijnackersche polder in de 17de-
18de eeuw, bleef alleen de Oude- of Hooge Polder van Pijnacker over. Bij de naamgeving aan de 
droogmaking in de 18de eeuw is waarschijnlijk gekozen voor Nieuwe of Drooggemaakte Polder om het 
onderscheid met de Oude- of Hooge Polder aan te geven. 
 

1.1.2. Ambachtelijke en gemeentelijke indeling 

 
De polder is gelegen op het grondgebied van de gemeenten Pijnacker en Zoetermeer. Kadastraal 
gemeente Pijnacker sectie A en Zoetermeer secties E en F, beide gedeeltelijk. 
 

1.1.3. Bestuurlijke ontwikkeling 

 
De zorg voor de molens en de waterhuishouding werd tot begin 19de eeuw door de ambachtsbewaarders 
uitgeoefend. In 1829 werd een reglement op het beheer van de polder opgesteld.(1) Het bestuur 
bestond dan uit één ambachtsbewaarder en drie molenmeesters. Dit reglement werd in 1833 aangepast. 
Vanaf dit jaar bestond het bestuur uit één ambachtsbewaarder en twee molenmeesters. In 1858 werd 
door Provinciale Staten een bijzonderreglement voor de polder vastgesteld.(2) Vanaf dit jaar bestond het 
bestuur uit een voorzitter met twee molenmeesters. het bestuur behield deze samenstelling tot aan de 
reglementswijziging van 1960.(3)  Vanaf dit jaar bestond het bestuur uit een voorzitter met vier 
molenmeesters, van wie er twee onbezoldigd waren.(4) Per 1 januari 1977 werd het polderbestuur 
opgeheven (Prov.blad nr 163, uitgegeven 19 september 1975). Eén lid van het polderbestuur werd 
aangewezen om zitting te nemen in het voorlopig districtsbestuur van Delfland. 
 

1.1.4. Regeling van de waterstand 

 

1.1.4.1. Bemaling 

 
Om de landbouwproductiviteit te bevorderen werd in 1947 de waterhuishouding in het polderdeel Achter 
Katwijk aangepast. De watergangen werden verbreed en er werd een vijzelgemaal gesticht, dat voor een 
betere ontwatering kon zorgdragen.(5) Als gevolg van de uitvoering van uitbreidingsplannen door de 
gemeente Pijnacker werd de waterhuishouding diverse malen gewijzigd. Zo werd bij de uitvoering van 
uitbreidingsplan Noord een groot gedeelte van de Noordvaart gedempt, waardoor een vijftal 
tuinbouwbedrijven van watervoorziening werd afgesloten. In deze situatie werd voorzien door het 
aanbrengen van een automatisch werkende pompinstallatie. Bij de uitvoering van bestemmingsplan 
Noord II  moest o.m. een bemalingskom achter het poldergemaal worden aangebracht. 
 

1.1.4.3. Molens, gemalen en bergboezem 

 
De bemaling van de polder bestond in 1789 uit vier droogmakerijmolens, genummerd 1 tot en met 4. 
Molen nummer 1 ook wel bovenmolen genoemd, stond aan de Rijskade en behoorde vóór de 
droogmaking tot de Oude Polder van Pijnacker en had toen de naam Noordmolen. Molen nummer 2 
stond in de zuidelijke hoek van het blok Helpolder bij de Rijskade. Molen nummer 3 stond aan de 
zuidoostelijke rand van het blok Voor-Nieuwkoop. Molen nummer 4, ook wel benedenmolen genoemd 



stond in het blok Achter-Nieuwkoop op ongeveer 110 meter ten noordwesten van de Katwijkseweg en op 
500 meter ten noordoosten van de Nieuwkoopsche weg.(6) 
 
 
 
In 1912 werd door ingenieur architect W. Brandsma uit Rotterdam op verzoek van het polderbestuur een 
rapport uitgebracht over de verbetering van de bemaling door omschakeling van wind- naar electrische 
bemaling.(7) Het bestuur besloot hierop twee electrische gemalen te stichten, waardoor de molens 
buiten gebruik konden worden gesteld. Er kwam een bovengemaal aan de Rijskade en een 
benedengemaal aan de Noordweg. Machinefabriek Jaffa te Utrecht leverde de centrifugaalpompen voor 
deze gemalen. De gemalen kwamen in 1914/15 gereed. Met de financiering had het polderbestuur enige 
moeite.(8)  
 
Ter verbetering van de waterhuishouding in Achter Katwijk bracht de Nederlandse Heidemaatschappij in 
1947 op verzoek van het polderbestuur een advies uit.(9)  De bestaande hulpgemalen van particulieren 
zouden worden vervangen door één electrisch vijzelgemaal achter de boerderij aan de Katwijkerlaan nr. 
33. In 1950 werd de bouw van dit gemaal uitbesteed aan de firma Spaans te Hoofddorp.(10) 
 
Tijdens de droogmaking werd de Helpolder als bergboezem ingericht. Dit polderdeel behield de functie 
van bergboezem. De gronden werden sind 1832 verkaveld en naar rato van de grootte van hun 
eigendommen aan ingelanden om niet in gebruik gegeven. (11) De erven en dijken die buiten de 
bermsloten waren gelegen kwamen niet in aanmerking voor deze ingebruikgeving. Bij akte van 23 april 
1932 (12) werden de landen in de Helpolder op naam van de gebruikers gesteld. In deze akte werd de 
bepaling opgenomen, dat de polder te allen tijde gerechtigd was om water in de Helpolder uit te lozen. In 
1970 werd een onderbemaling toegestaan ten behoeve van de sportvelden in de Helpolder van de 
gemeente Pijnacker, hiertoe werd door de gemeente o.a. een inlaatduiker naar de tussenboezem 
aangelegd. (13)  
 

1.1.4.5. Droogmaking 

 
In de 17de eeuw vormde het grondgebied van deze polder één geheel met de huidige Oude Polder van 
Pijnacker en de Droogmaking in de Oude Polder van Pijnacker. In de 2de helft van de 18de eeuw was het 
gebied van de huidige Nieuwe of Drooggemaakte Polder grotendeels uitgeveend, zodat aan droogmaking 
kon worden gedacht. De droogmaking zou in twee gedeelten plaats hebben. Het eerste, noordoostelijke 
deel omvatte de blokken Achter-Katwijk en Achter-Nieuwkoop. Het tweede gedeelte omvatte de blokken 
Voor-Nieuwkoop en de Hel. Archiefbescheiden over deze droogmaking zijn te vinden in het archief van 
het Hoogheemraadschap van Delfland onder de inventarisnummers 3897-3921. De droogmaking kwam 
in 1789 gereed.(14) 
 

1.1.6. Wegen en bruggen 

 
Het polderbestuur had de volgende wegen in beheer en onderhoud: Molenpad, Nieuwkoopseweg, 
Noordweg en Rijskade. Tevens werd bijgedragen in het onderhoud van de Grindweg Delft-Zegwaard. In 
de loop van de 20ste eeuw werden deze wegen geheel of gedeeltelijk overgedragen aan de gemeente 
Pijnacker. De polder had bruggen over de Noordvaart en de Nieuwkoopsevaart in beheer en eigendom. 
In het onderhoud van de schutsluis van de Oude Polder van Pijnacker aan de Pijnackerse vaart werd 
bijgedragen tot aan de opheffing van deze sluis in 1966.(15) 
 

1.2. Geschiedenis van het archief en inventarisatie 

 

1.2.1. Geschiedenis 

 
Het archief van de droogmaking en uit de eerste jaren van de polder is waarschijnlijk bij een brand 
omstreeks 1837 verloren gegaan. Van deze brand wordt gewag gemaakt in een brief van 16 november 
1943 aan Provinciale Waterstaat. (16) Tengevolge van deze brand waren oude overeenkomsten tot 
lozing van water door landerijen van buiten de poldergrenzen niet te vinden.Het wel bewaard gebleven 
archief werd aanvankelijk door de toenmalige secretarissen bewaard. Mogelijk bewaarden zij dit archief 



thuis. In 1859 bestond er namelijk een verschil van mening tussen het bestuur en de secretaris Vernée 
inzake door hem over te dragen archief. (17) Bekend is ook dat het archief in de 20ste eeuw in café het 
Oude Raadhuis werd bewaard, totdat het in 1958 werd ondergebracht in de archiefbewaarplaats van de 
gemeente Pijnacker.(18) Een gedeelte van het oude archief was verweven met het archief van de 
gemeente en was opgenomen in de inventaris van het archief van de gemeente. Na opheffing van het 
polderbestuur per 1 januari 1977 werd het archief overgedragen aan de rechtsopvolger van de polder, 
het Hoogheemraadschap van Delfland. 
 

1.2.2. Inventarisatie 

 
Het archief was gedeeltelijk beschreven in de inventaris van het archief van de gemeente Pijnacker. Het 
bij de secretaris berustende gedeelte was niet geïnventariseerd. Na overdracht aan Hoogheemraadschap 
van Delfland werd een voorlopige plaatsingslijst van dit archief vervaardigd. Aangezien de 
toegankelijkheid van het archief verdergaande inventarisatie vereiste, is het archief opnieuw geordend 
waarbij het Delflandse indelingsschema voor de inventarisatie van polderarchieven werd gebruikt. 
 

1.2.3. Vernietiging 

 
Vernietiging werd bij de samenstelling van de voorlopige magazijnlijst in 1977 en 1978 uitgevoerd. 
Aanvullend zijn in 2004 de bijlagen van de rekening geschoond en werden incidenteel losse stukken 
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. vl. inv.nr. 305    
2. vl.inv.nr. 313    
3. vl.inv.nr. 130    
4. vl. inv.nr. 230    
5. vl.inv.nr. 182    
6. Teixeira de Mattos De Waterkeeringen enz. blz. 335-336    
7. vl.inv.nr. 171    
8. vl.inv.nrs. 171 en 178    
9. vl.inv.nr. 182    
10. vl.inv.nr. 183    
11. vl.inv.nr. 191    
12 vl.inv.nr. 90    
13. vl.inv.nr. 119    
14. Teixeira de Mattos enz. blz. 334    
15. vl.inv.nr. 155    
16. vl.inv.nr. 90    
17. vl.inv.nr. 282    
18 vl.inv.nr. 282    
 

1.4. Naamlijsten van bestuursleden en secretarissen-penningmeesters 

 

1.4.1. Bestuursleden 

Brouwer, J.L.A. molenmeester 1941-1963   
Burg, L.J. van der molenmeester 1965-1971   
Burg, L.J. van der voorzitter 1971-1976   
Burg, S. van der molenmeester 1836-1858   
Daalen, K.A. van molenmeester 1961-1967   
Dam, H. van molenmeester 1919-1941   
Koole, J.C. molenmeester 1830-1836   
Kouwenhoven, L.F. molenmeester 1963-1969   



Lamens, J. molenmeester 1832-1840   
Leeuwen, J. van molenmeester 1865   
Leeuwen, J. van voorzitter 1865-1885   
Leeuwen, N.C. van voorzitter 1957-1965   
Leeuwen, P van voorzitter 1885-1921   
Leeuwen, P. van NCzn molenmeester 1971-1976   
Keeuwen, Th. van voorzitter 1921-1955   
Mullem, A. van molenmeester 1858-1865   
Notenboom, A. molenmeester 1901-1919   
Notenboom, C. molenmeester 1871-1895   
Notenboom, C. molenmeester 1963-1966   
Notenboom, Chr.L. molenmeester 1966-1972   
Notenboom, J.C. molenmeester 1889-1901   
Notenboom, T. molenmeester 1830-1838   
Sar, D. van der molenmeester 1798-1800   
Slootweg, J. molenmeester 1830   
Smijt, C. van der molenmeester 1801-1802   
Sonneveld, J.P. molenmeester 1972-1973   
Sonneveld, P. Gzn. molenmeester 1943-1961   
Tas, A. molenmeester 1883-1889   
Tas, L. molenmeester 1836-1865   
Vermeer, F. molenmeester 1800-1801   
Verwoerd, H. molenmeester 1798-1802   
Westerman, H. voorzitter 1858-1865   
Winden, J. van molenmeester 1929-1941   
Winden, J.M. van molenmeester 1868-1901   
Winden, M. van molenmeester 1901-1923   
Wubbels, H. molenmeester 1830-1839   
Zegwaard, E. voorzitter 1965-1971   
 

1.4.2. Secretarissen-penningmeesters 

Braak, L. v.d. 1799-1830   
Burg, J.P.M. van der 1967-1976   
Hesselt van Dinter, jhr. E.J.K. plv. secretaris-penningmeester 1965-1967   
Hesselt van Dinter, jhr. J.E. 1929-1967   
Hesselt van Dinter, jhr. J.K. 1897-1929   
Hesselt van Dinter, jhr. J.l. 1858-1896   
Vernée, J. 1830-1858   
 

1.5. Literatuurlijst 

 
Jhr. L.F. Teixeira de Mattos; DE WATERKEERINGEN, WATERSCHAPPEN EN POLDERS VAN ZUID-HOLLAND 
DEEL II AFDELING II. 's-Gravenhage, 1908. 
 



2. II ARCHIEF 

 

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

 

2.1.1. NOTULEN (RESOLUTIES) 

 
 1-4 Notulen van vergaderingen van het bestuur en van het bestuur met stemgerechtigde 

ingelanden, 1833-1976.  3 delen en 1 omslag 
 1 1833-1859, februari 

N.B. bindwerk is slecht 
 2 1859, maart-1929, mei 

N.B. Bindwerk is slecht 
 3 1930-1958, januari 
 4 1958, juni-1976, decemberomslag 
 
 5 Convocaties tot het bijwonen van vergaderingen van het bestuur met stemgerechtigde 

ingelanden, 1892-1976.  1 omslag 
 
 6-8 Notulen van de vergaderingen van het bestuur, 1929-1976.  1 deel en 2 omslagen 
 6 1929, augustus-1960, mei 
 7 1960, juli-1970, november 
 8 1970, december-1976, november 
 
 9 Stukken betreffende de afwijzing van een verzoek bestuurslid K.A. van Dalen om in het 

vervolg de notulen van de bestuursvergaderingen aan de bestuursleden toe te zenden, 
1964.  3 stukken 

 
 10 Convocaties tot het bijwonen van bestuursvergaderingen, 1964-1976.  1 omslag 
 
 11 Presentielijsten van vergaderingen van het bestuur met stemgerechtigde ingelanden, 

1968-1976.  1 omslag 
 

2.1.2. INGEKOMEN EN MINUTEN VAN UITGAANDE STUKKEN 

 
 12-17 'Brievenboek', registers houdende minuten van uitgegane brieven, 1859-1864, 1867-

1900, 1907-1915.  6 katernen 
 12 1859-1864 
 13 1867-1876 
 14 1877-1884, juni 
 15 1884, juli-1892, augustus 
 16 1892, september-1900, april 
 17 1907, december-1915 
 
 18-19 Registers van ingekomen - en verzonden stukken, 1937-1958.  2 delen 
 18 1937, januari-1949, oktober 
 19 1949, november-1958, januari 
 

2.2. 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 

 

2.2.1. BESTUURSINRICHTING 

 
 20 Stukken betreffende de vaststelling van het reglement en bijzondere keuren voor het 

Hoogheemraadschap van Delfland, 1847-1858, met gedrukte retroacta, 1796, 1797. 1 omslag 
 
 21 Akte van overeenkomst met de erfgenamen van Jan Ruigrok inzake de waterlozing van 

de percelen Pijnacker sectie C nrs. 2, 3, 4, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 40, 41 op de 



boezem van de Nieuwe of Drooggemaakte Polder en het daartoe leggen van een duiker 
nabij molen, met bijbehorende stukken, 1843. Kopie van retroactum, 1809.  1 omslag 

 
 22 Reglement op het beheer en bestuur van de polder, met aanvulling om verbetering in de 

toestand van de polderfinanciën te brengen, met bijbehorende kennisgeving aan de 
eigenaren en gebruikers, 1829, 1833.  3 stukken 

 
 23 Stukken betreffende de droogmaking van plassen in de polder Nootdorp en het vervallen 

van de duiker tussen de Nieuwe of Drooggemaakte Polder en de Droogmaking, 1844-
1846.  1 omslag 
N.B. Zie ook de inv.nrs. 301 en 349. 

 
 24 Stukken betreffende de invoering van het Algemeen Polderreglement, met circulaires 

betreffende de uitvoering, 1850-1858.  1 omslag 
 
 25 Stukken betreffende de vaststelling van het bijzonder reglement, 1856-1857.  1 omslag 
 
 26 Kaart behorende bij het bijzonder reglement van de Nieuwe of Drooggemaakte Polder, 

vervaardigd door landmeter P.A. Korevaar en vastgesteld door Gedeputeerde Staten, met 
begeleidend schrijven van dijkgraaf en hoogheemraden van Delfland, 1856, 1858. 2 stukken 

 
 27 Kaart behorende bij het bijzonder reglement, vervaardigd door landmeter P.A. Korevaar 

en vastgesteld door Gedeputeerde Staten, met twee begeleidende brieven van dijkgraaf 
en hoogheemraden van Delfland, 1856, 1868, 1969.  3 stukken 

 
 28 Stukken betreffende wijzigingen en herzieningen van het bijzonder reglement van de 

Nieuwe of Drooggemaakte Polder, 1868, 1869, 1936, 1947, 1952, 1960.  1 omslag 
 
 29 Stukken betreffende de wijziging van het bijzonder reglement, in verband met een 

grenswijziging tussen de Nieuwe of Drooggemaakte Polder en de Oude Polder van 
Pijnacker en het daartoe aanbrengen van een duiker en regeling van de omslag in de 
nieuw toegevoegde percelen, 1931-1938, 1941-1944, 1947.  1 omslag 

 
 30 Akten van overeenkomst met de Oude Polder van Pijnacker, J.T. Ruigrok en C.J. Ruigrok 

betreffende de bemaling van percelen, die door de grenswijziging zijn overgegaan naar 
de Nieuwe of Drooggemaakte Polder, 1936.  3 stukken 

 
 31 Brief houdende bezwaar, ingebracht bij de Commissaris der provincie Zuid-Holland, tegen 

de aanvulling van het Algemeen Polderreglement, 1942.  1 stuk 
 
 32 Kaart, behorend bij het bijzonder reglement, vervaardigd door J.v.D. en vastgesteld door 

de Commissaris der provincie Zuid-Holland, met begeleidende brief van dijkgraaf en 
hoogheemraden, 1942, 1943. Gedrukt.  8 stukken 
N.B. Met 6 gedrukte afschriften. 

 
 33 Stukken betreffende wijziging en aanvulling van het bijzonder reglement, 1950-1963. 1 omslag 
 
 34 Schetstekening van het gebied van de Nieuwe of Drooggemaakte Polder schaal 1:5000, 

vastgesteld door Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland op 16 december 1952, behorend 
bij het bijzonder reglement, 1952.  1 kaart 

 
 35 Stukken betreffende het z.g. 'Plan Reyens' (niet doorgegaan) inzake het vestigen van een 

satellietstad op cultuurgronden in Pijnacker, 1957, 1958.  1 omslag 
 
 36 Schetstekening van het gebied van de Nieuwe of Drooggemaakte Polder schaal 1:5000,  

vastgesteld door Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland 23 mei 1960, behorend bij het 
bijzonder reglement; met gedrukt afschrift, 1957.  1 kaart 

 
 37 Verslagen van besprekingen met de gemeente Pijnacker van de uit te voeren werken in 

het kader van de uitvoering van bestemmingsplannen, 1961-1973.  1 omslag 
 
 38 Akte van overeenkomst tussen de Oude Polder van Pijnacker en de Nieuwe of 

Drooggemaakte Polder tot regeling van de gevolgen van de overdracht door de Oude 



Polder van het niet gedempte gedeelte van de Noordvaart, Pijnacker sectie A nr. 660 en 
Pijnacker sectie C nr. 4443, 1962.  1 stuk 

 
 39 Schetstekening van het gebied van de Nieuwe of Drooggemaakte Polder, schaal 1:5000, 

vastgesteld door Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland 11 juni 1965, behorend bij het 
bijzonder reglement, 1965.  1 kaart 

 
 40 Stukken betreffende de opheffing van het polderbestuur per 1 januari 1977 in verband 

met de schaalvergroting van het waterschapsbestel, 1973-1976.  1 omslag 
 

2.2.2. BESTUUR 

 

 2.2.2.0. Algemeen 

 
 41 Brief aan E. Huysman te Pijnacker, houdende mededeling dat het bestuur heeft besloten 

het lidmaatschap van de 'Vereeniging tot behartiging der belangen van de Ingelanden 
van het Hoogheemraadschap Delfland' op te zeggen, 1936.  1 stuk 

 

 2.2.2.1. Dagelijks bestuur 

 
 42 Processen-verbaal van gehouden stemmingen ter verkiezing van bestuursleden, 1858-

1966.  1 omslag 
N.B. Met hiaten. 

 
 43-66 Stukken betreffende de verkiezing en benoeming van bestuursleden, 1858-1976. 21 omslagen 
 43 Brouwer, J.L.A., 1941-1954 (molenmeester) 
 44 Burg, L.J. van der, 1965-1971 (molenmeester) 
 45 Daalen, K.A. van, 1961-1967 (molenmeester) 
 46 Dam, H. van, 1919-1937 (molenmeester) 
 47 Kouwenhoven, L.F., 1963-1969 (molenmeester) 
 48 Leeuwen, J. van, 1865 (molenmeester) 
 49 Leeuwen, N.C. van, 1957, 1965 (voorzitter) 
 50 Leeuwen, P. van, 1885, 1891, 1897 (voorzitter) 
 51 Leeuwen, P. van NCzn., 1972 (molenmeester) 
 52 Leeuwen, Th. van, 1921-1952 (voorzitter) 
 53 Mullem, A. van, 1858, 1865 (molenmeester) 
 54 Notenboom, A., 1907, 1913, 1919 (molenmeester) 
 55 Notenboom, C., 1871, 1895 (molenmeester) 
 56 Notenboom, C., 1965-1966 (molenmeester) 
 57 Notenboom, Chr.L., 1966, 1972 (molenmeester) 
 58 Notenboom, J.C., 1889 (molenmeester) 
 59 Sonneveld, J.P., 1972-1973 (molenmeester) 
 60 Sonneveld, P. Gzn., 1943, 1949, 1952, 1955 (molenmeester) 
 61 Tas, Leendert, 1858 (molenmeester) 
 62 Westerman, H., 1858, 1865 (voorzitter) 
 63 Winden, J. van, 1929, 1935, 1941 (molenmeester) 
 64 Winden, J.M. van, 1868 (molenmeester) 
 65 Winden, M. van, 1923 (molenmeester) 
 66 Zegwaard, E., 1965, 1971 (voorzitter) 
 
 67 Stukken betreffende wijziging van bezoldiging van bestuur en personeel en vaststelling 

hoogte vergaderkosten, 1917-1971.  1 omslag 
 
 68 Polissen van de verzekering voor wettelijke aansprakelijkheid, 1957, 1964, [1977]. 3 stukken 
 
 69 Stukken betreffende de uitbreiding van het dagelijks bestuur met twee onbezoldigde 

molenmeesters, 1958, 1960.  1 omslag 
 
 70 Brieven betreffende de aanwijzing van L.J. van der Burg als vertegenwoordiger in het 

voorlopig districtsbestuur voor Hoogheemraadschap van Delfland, 1976.  2 stukken 
 



 71 Brief en staat houdende overzicht van zittende bestuursleden en hun zittingsperiode, 
1976.  2 stukken 

 

 2.2.2.2. Stemgerechtigde ingelanden 

 
 72 Naamlijsten van stemgerechtigde ingelanden, 1858-1894, 1896-1897.  1 omslag 
 
 73 Lijsten van stemgerechtigde ingelanden die gestemd hebben ten behoeve van de 

verkiezing van bestuursleden, 1858, 1863-1966 en z.d.  1 omslag 
 

2.2.3. HULPMIDDELEN BIJ DE UITVOERING VAN DE TAAK 

 

  2.2.3.1. Personeel 

 
  2.2.3.1.0. algemeen 
 
 74-85 Stukken betreffende Benoeming, bezoldiging, pensioen en ontslag van personeel, 1917-

1976.  12 omslagen 
 74 A. Bazuin, machinist, 1967, 1973, 1976 
 75 C. de Bruin, machinist, 1967-1970 
 76 H. de Bruin, machinist, 1970-1976 
 77 J.P.M. van der Burg secretaris en penningmeester, 1967-1968, 1971, 1973, 1976 
 78 H.W. van Everdingen, machinist, 1959-1960, 1965-1967 
 79 Jhr. E.J.K. Hesselt van Dinter, waarnemend secretaris en penningmeester, 1965 
 80 Jhr. J.E. Hesselt van Dinter, secretaris en penningmeester, 1929, 1948, 1953, 1967 
 81 Jhr. J.K. Hesselt van Dinter secretaris en penningmeester, 1917, 1918, 1933 
 82 C. Neeleman, machinist, 1940, 1947, 1949, 1951, 1953-1955, 1959, 1961, 1967 
 83 J. Neeleman, machinist, 1930 
 84 J.F. Neeleman, machinist, 1933-1934, 1938-1941 
 85 L. Neeleman, machinist, 1930, 1953-1956, 1959 
 
 86 Staten houden opgave van mutaties onder het personeel, 1929, 1942, 1953-1956, 1967-

1968, 1972-1976.  1 omslag 
 
 87 Stukken betreffende opgave van personeelsgegevens in verband met de arbeidsinzet in 

Duitsland van personen van 18 tot 50 jaar, 1943-1944.  1 omslag 
 
 88 Stukken betreffende deelneming door het polderbestuur aan het Bedrijfspensioenfonds 

voor de Landbouw ten behoeve van werknemers die in dienst van de polder landarbeid 
verrichten, 1950-1951.  1 omslag 

 
 89 Brieven betreffende de uitkering bij vorstverlet aan de losse werklieden N.C. van Beek en 

J.A. van Beek, 1956.  3 stukken 
 
  2.2.3.1.1. secretaris-penningmeester 
 
 90 Stukken betreffende de verzekering voor het beheer van de penningmeester, 1935, 

1938-1976 (1977).  1 omslag 
 
 91 Stukken betreffende het besluit van Gedeputeerde Staten dat de functies van secretaris 

en penningmeester van de polder Nootdorp en de Nieuwe of Drooggemaakte Polder door 
één persoon moeten worden bekleed, 1967.  4 stukken 

 
  2.2.3.1.2. bode 
 
 92 Besluit tot het per 1 juli 1933 opheffen van de betrekking van bode en het op wachtgeld 

stellen van bode P. van Loon, 1933.  1 stuk 
 
 
 



  250.200.300. molenaar, machinist 
 
 93 Brief van L. van der Toolen houdende sollicitatie naar de functie van molenaar, 1913. 1 stuk 
 

  2.2.3.2. Archief 

 
 94 Stukken betreffende de bewaring van het archief, 1859, 1947-1970.  1 omslag 
 

  2.2.3.3. Wapen en vlag 

 
 95 Brief aan machinist Neeleman, houdende instructie om voorlopig geen nationale of 

Oranjevlag uit te steken van de gemalen, 1940.  1 stuk 
 

  2.2.3.4. Financiën 

 
  2.2.3.4.0. algemeen 
 
 96 Ingevulde formulieren voor het Centraal Bureau voor de Statistiek inzake de toestand van 

de waterschapsfinanciën, jaren 1943, 1947-1956, 1939, 1944-1957.  1 omslag 
 
  2.2.3.4.1. belastingen en heffingen 
 
  2.2.3.4.1.0. algemeen 
 
 97 Circulaires van het Hoogheemraadschap van Delfland betreffende het gebruik van de 

uitkomsten van de kadastrale meting als grondslag voor de heffing van belastingen, 
1833, 1834, 1843.  3 stukken 

 
  2.2.3.4.1.1. ten behoeve van de polder 
 
  2.2.3.4.1.1.1. - vaststelling en heffing omslag 
 
 98 Kohieren van de inning van molengeld, dijkgeld, concessiegeld en banwerkgeld, 

1827-1830, 1832-1850, 1858.  1 omslag 
 
 99-104 Kohieren van omslag, 1832-1976.  5 omslagen 
 99 1832-1870 
 100 1871-1925 
 101 1926-1959 
 102 1960-1968 
 103 1969-1972 
 104 1973-1976 
 
 105 Stukken betreffende een geschil met J. Lamens en J. van Mullem over het door de polder 

niet verlenen van uitstel van betaling van polderlasten, 1835.  1 omslag 
 
 106 Bekendmaking van het ter inzage liggen van het gaarderboek van de polder, 1859.  1 stuk 
 
 107 Stukken betreffende vrijdom, vaststelling en invordering van de polderomslag, 1911-

1975.  1 omslag 
 
 108 Akte van verklaring door notaris H.P. Bok te Delft inzake toebedeling aan J.M. Pos van de 

onverdeelde helft in de percelen weiland, Nootdorp sectie C nr. 1080 en Pijnacker sectie 
A nrs. 662, 929 en 931, 1913.  1 stuk 

 
 109 Gaarderboek, met naamsgewijze en perceelsgewijze indices, 1947-1968 [begonnen c. 

1947 en bijgewerkt tot c. 1968].  1 band 
 



 110-113 'Kadastrale' kaarten van de gemeente Pijnacker sectie A en Zoetermeer secties E en F 
gedeeltelijk, [z.d. c. 1960].  4 kaarten 

 110 Pijnacker sectie A 1e blad gedeeltelijk, schaal 1:2500, z.d. 20e eeuw 
 111 Pijnacker sectie A 2e blad, schaal 1:2500, z.d. 20e eeuw 
 112 Pijnacker sectie A 3e blad en Zoetermeer secties E en F gedeeltelijk, schaal 1:2500, z.d. 20e eeuw 
 113 Pijnacker sectie A 4e blad en Zoetermeer sectie E gedeeltelijk, schaal 1:2500. z.d. 20e eeuw 
 
 114-126 Kadastrale (perceelsgewijze) legger van onroerende eigendommen, Pijnacker sectie A en 

C en Zoetermeer sectie E; kaartsysteem,, z.d. [c. 1960].  13 pakken 
 114 Artikel 124 - 2150 
 115 artikel 2219 - 3474 
 116 artikel 3602 - 5224 
 117 artikel 5225 - 5460 
 118 artikel 5461 - 5678 
 119 artikel 5680 - 5975 
 120 artikel 5988 - 6592 
 121 artikel 6605 - 7356 
 122 Index A-F 
 123 Index G-L 
 124 Index M-R 
 125 Index perceelsgewijs 
 126 Index S-Z 
 
  2.2.3.4.1.2. ten behoeve van andere instellingen 
 
 127 Brief van polder Berkel houdende oproep er bij het Hoogheemraadschap van Delfland op 

aan te dringen de uitvoering van nieuwe werken uit te stellen met het oog op de 
economische crisis, 1932.  1 stuk 

 
 128 Brief van Hoogheemraadschap van Delfland, houdende vaststelling van de belastbare 

opbrengst  van de gebouwde eigendommen van de polder voor de omslagheffing door 
het hoogheemraadschap, 1957.  1 stuk 

 
  2.2.3.4.1.3. - overige lasten en verplichtingen 
 
 129 Verzoekschrift aan de Gouverneur van Zuid-Holland tot herziening van de aanslag in de 

Grondbelasting voor de molens  en belendende gebouwen, met bericht van doorzending 
aan de staatscommissie, 1833, 1834.  2 stukken 

 
 130 Akte van overeenkomst met de Oude Polder van Pijnacker tot afkoop van de verplichting 

tot betaling van omslag voor landen gelegen in de Nieuwe of Drooggemaakte Polder, die 
op de Oude Polder afwateren, 1840.  1 stuk 

 
 131 Missive van de Minister van Financiën, houdende mededeling dat geen vrijdom van de 

Grondbelasting voor de Helpolder wordt verleend, met bijbehorende stukken, 1845. 4 stukken 
 
  2.2.3.4.2. eigendom 
 
  2.2.3.4.2.1. onroerende goederen 
 
  2.2.3.4.2.1.0. - algemeen 
 
 132 Stukken betreffende deelname in het kapitaal van de "Brand Waarborg Maatschappij, 

Enkel voor Poldermolens" ter verzekering van de molens tegen brandschade, 1833. 1 omslag 
 
 133 Ingekomen brieven houdende verzoeken om informatie betreffende het eigendom van de 

percelen land in de Helpolder (bergboezem), 1889, 1894.  3 stukken 
 
 134 Vergunning aan N.V. Nederlandse Aardolie Maatschappij tot het plaatsen van een stenen 

grenspaal in het perceel Pijnacker sectie A nr. 650 ter markering van het 
concessiegebied, met bijbehorende stukken en 3 tekeningen, 1955.  7 stukken 

 
  2.2.3.4.2.1.1. - aankoop 
 



 135 Akte van aankoop ten overstaan van notaris J. Vernée te Delft van A. Post van land en 
een huis en erf gelegen in of bij de Helpolder, kadastraal Pijnacker sectie A nrs. 28, 41, 
44, 45, 48, 56, 57, 58 en 62, 1838. Met retroacta (waaronder oude eigendomsbewijzen), 
1804-1829.  1 omslag 
N.B. Twee akten op perkament uit 1805, zijn geborgen in de charterverzameling. 

 
 136 Akte van aankoop ten overstaan van notaris P.A. Tukker te Delft van mr. W.F. van der 

Mandele van een huis en erf, kadastraal bekend Pijnacker sectie A nr. 658 gelegen aan 
de dijk aan de westzijde van de Helpolder, 1891.  1 stuk 

 
 137 Akte van aankoop van A. van der Meer van een perceel grond, kadastraal Pijnacker sectie 

A nr. 196, bestemd ter verbetering van de Nieuwkoopseweg, met enkele bijbehorende 
stukken, 1957-1958.  1 omslag 

 
 138 Stukken betreffende de aankoop van de gemeente Pijnacker van een perceel land, 

kadastraal Pijnacker sectie A nrs. 1027 en 1307, ter verbreding van de tocht tussen de 
Nieuwkoopseweg en de spoorlijn, alsmede betreffende verkoop aan de gemeente 
Pijnacker van het Molenpad en overname in beheer en onderhoud door de gemeente, 
1967-1971, 1975.  1 omslag 

 
 139 Akte van aankoop van C. Notenboom van het perceel grond langs de tocht bij de 

Nieuwkoopseweg, kadastraal Pijnacker sectie A nr. 1308 (nieuw A 1329), met 
bijbehorende stukken, 1971.  4 stukken 

 
 140 Akte van aankoop van de gemeente Pijnacker van een strook grond bij de 

machinistenwoning, kadastraal Pijnacker sectie C nr 6178 ged. (oud nr 5880 ged.), met 
bijbehorende stukken en 1 kaartje, 1972, 1973.  2 stukken 

 
  2.2.3.4.2.1.2. - verkrijging en overdracht om niet (ruiling) 
 
 141 Stukken betreffende de overdracht om niet aan het polderbestuur door eigenaren van de 

eigendom van de tochtsloot in de percelen Pijnacker sectie A nrs. 129, 139, 168, 180, 
181, 817, 862, 863, 865, 866, 898, 971 en 1008;, 1924.  3 stukken 

 
 142 Stukken betreffende de overdracht om niet aan Gedeputeerde Staten van een gedeelte 

van de Keulsevaart, Pijnacker sectie A nr. 1152, met 1 kaartje, 1933.  3 stukken 
 
 143 Stukken betreffende de ruiling met Gedeputeerde Staten van het perceel Pijnacker sectie 

A nr. 1186 tegen de percelen Pijnacker sectie A nrs. 1142 en 1193, 1936-1937.  1 omslag 
 
 144 Stukken betreffende de ruiling met de gemeente Pijnacker van de percelen Pijnacker 

sectie A nr. 1316 en sectie C nr. 1349 tegen het perceel Pijnacker sectie A nr. 1311, 
1976.  3 stukken 

 
  2.2.3.4.2.1.3. - verkoop 
 
 145 Akte van veiling, ten overstaan van schout en schepenen van Pijnacker, van twee huizen 

met erven in de Helpolder, 29 januari 1805;, 1853. Authentiek afschrift.  1 stuk 
N.B. In de voorwaarden wordt o.m. de verplichting vastgelegd om in de wintermaanden, als de 
Helpolder als bergboezem wordt gebruikt, water te gedogen. 

 
 146 Stukken betreffende de openbare verkoping van de percelen land Pijnacker sectie C nrs. 

2294, 2295 en 2296, 1915.  3 stukken 
 
 147 Besluit tot verkoop aan J. Neeleman van de percelen weiland, tuin en erf met daarop 

staande gebouwen, kadastraal Pijnacker sectie A nrs. 644, 647, 42 en 43, 1915. 2 stukken 
 
 148 Akte van overeenkomst met Gedeputeerde Staten tot verkoop van de percelen Pijnacker 

sectie A nrs. 1080 en 1142 ten behoeve van de verbetering van de weg Delft-Zegwaard, 
met bijbehorende stukken, 1931.  1 omslag 

 
 149 Akte waarbij het vruchtgebruik van de percelen grond in de Helpolder, kadastraal 

Pijnacker sectie A nrs. 623, 624, 626, 627, 634, 635, 636, 638, 639, 642, 648, 1155, 
1156, 1157, 1158, 1159, 1160, 1161, 1162, 1163, 1164, 1165, 1166, 1167, 1168, 1169, 



1170, 1171, 1172 en 1173 wordt omgezet in eigendom van de vruchtgebruikers, met 
bijbehorende stukken, 1931-1932, 1943.  1 omslag 
N.B. In de akte is een bepaling opgenomen, dat de polder gerechtigd is water op de betrokken 
percelen te lozen (bergboezem). Zie voor ingebruikgeving van deze gronden de inv.nrs. 161, 162 en 
164. 

 
 150 Stukken betreffende de verkoop aan B.N. Brouwer van het perceel dijkgrond Pijnacker 

sectie A nr. 649 (Helpolder) en aan J.A. Brouwer van het perceel dijkgrond Pijnacker 
sectie A nr. 48, 1960-1961.  1 omslag 

 
 151 Stukken betreffende de verkoop aan K.A. van Daalen van het perceel tuingrond Pijnacker 

sectie A nr. 1079, genaamd 'Het Ambachtsbos' en vestiging erfdienstbaarheid t.b.v. 
Gedeputeerde Staten, 1961-1962.  1 omslag 

 
 152 Stukken betreffende de verkoop aan de gemeente Pijnacker van de percelen land en 

water, kadastraal Pijnacker sectie A nrs. 641, 650, 651, 660, 672, 919, 988, 990, 992, 
1214, 1240 ten behoeve van de uitvoering van bestemmingsplan Noord II, met 3 
kaarten, 1963-1967.  1 omslag 
N.B. In de akte wordt tevens de plaatsing van een hekwerk op het perceel Pijnacker sectie C nr. 
4813 door de gemeente geregeld. 

 
 153 Akte van volmacht voor E. Zegwaard om namens de polder aan de gemeente Pijnacker te 

verkopen diverse stukken weiland en water, kadastraal gemeente Pijnacker sectie A nrs. 
919, 1214, 641, 651 ged; Pijnacker sectie C nr. 4813 en een schuur met tuin en erf, 
Pijnacker sectie A nr. 650, 1967.  1 stuk 

 
 154 Stukken betreffende de onderhandelingen over de verkoop van twee percelen grond in de 

Helpolder, kadastraal Pijnacker sectie A nr. 633 en nr. 1314 aan Stichting Delftse Hout en 
Hoogheemraadschap van Delfland, 1970-1976.  1 omslag 

 
 155 Stukken betreffende de verkoop aan de gemeente Pijnacker van het perceel land bij het 

Molenpad, kadastraal Pijnacker sectie A nr. 917;, 1975.  1 omslag 
 
 156 Stukken betreffende de taxatie van door Hoogheemraadschap van Delfland over te 

nemen poldereigendommen, kadastraal Pijnacker sectie A nr. 633 en nr. 1314, waarop 
een recht van uitweg voor het achterliggende land rust, 1976, [1977].  2 stukken 

 
  2.2.3.4.2.1.4. - verhuur en verpachting 
 
 157 Stukken betreffende de verhuur van weiland en grasgewas, 1828-1967.  1 omslag 

N.B. Met hiaten. 
 
 158 Stukken betreffende de verpachting van het visrecht in polderwateren, 1932-1976. 3 stukken 
 
 159 Akten van verpachting van tuinland, 1958.  2 stukken 
 
 160 Akte van verpachting aan P.Th.M. van Winden van de berm van de Nieuwkoopseweg, 

1974.  1 stuk 
 
  2.2.3.4.2.1.5. - ingebruikgeving 
 
 161 Staat houdende opgave van de grondoppervlakte van de Helpolder en de verdeling van 

het gebruik van deze grond over de stemgerechtigde ingelanden, met uitzondering van 
de eigenaren van de z.g. berm- en dijklanden, 1832.  1 stuk 
N.B. Zie ook inv.nr. 149. 

 
 162 Stukken betreffende de ingebruikgeving van de landen in de Helpolder (bergboezem) aan 

stemgerechtigde ingelanden in de polder, met uitzondering van bezitters van de z.g. 
berm- en dijklanden, 1862, 1885-1886, 1923-1925 en z.d.[c. 1900]; met retroactum, 
1836.  1 omslag 
N.B. Zie ook inv.nr. 149. 

 
 163 Vergunning van Gedeputeerde Staten tot het in gebruik nemen van het perceel Pijnacker 

sectie A nr. 535 ged., met bijbehorende stukken, 1928.  3 stukken 
 



 164 Kaart van de Helpolder (Pijnacker sectie A), houdende verdeling van het vruchtgebruik 
van de gronden in deze bergboezem over de stemgerechtigde ingelanden, met 
uitzondering van de eigenaren van de z.g. berm- en dijklanden, 1932.  1 stuk 
N.B. Zie ook inv.nr. 149. 

 
2.2.3.4.2.1.6. - beheer en onderhoud 

 
 165 Stukken betreffende bemoeienis met door de gemeente Pijnacker aan derden verleende 

hinderwetvergunningen, 1949-1975.  1 omslag 
 

2.2.3.4.2.1.7. - zakelijk recht 
 
 166 Stukken betreffende de afkoop door het polderbestuur van een erfpacht tegen de penning 

vijftien, 1843.  4 stukken 
 
 167 Brieven aan ingelanden betreffende het geven van overpad over eigendom van de polder 

naar het Molenpad, 1956, 1960.  4 stukken 
 

2.2.3.4.2.2. roerende goederen en beleggingen 
 
 168 Stukken betreffende het aanbieden van een geldlening van f 250.000,-- aan de gemeente 

Pijnacker, 1967-1968.  4 stukken 
 

2.2.3.4.3. geldlening 
 
 169 Stukken betreffende geldleningen, 1829, 1860-1956 en z.d.  1 omslag 
 
 170 Stukken betreffende een geschil met N. van Buijsen, weduwe D. Bik, betreffende de 

aflossing van obligatiegeldleningen, die indertijd door het ambachtsbestuur ten behoeve 
van de polder werden aangegaan, 1833-1836.  1 omslag 

 
 171 Akte van kredietverstrekking in rekening courant door Coöperatieve Raiffeisenbank 

"Pijnacker" van f 15.000,--, 1974.  1 stuk 
 

2.2.3.4.4. begroting en rekening 
 

2.2.3.4.4.1. - begroting 
 
 172-175 Begrotingen, goedgekeurd door dijkgraaf en hoogheemraden van Delfland, 1859-1967. 4 omslagen 
 172 1859-1895, 1897-1913 
 173 1914-1940 
 174 1941-1960 
 175 1961-1967 
 
2.2.3.4.4.2. - rekening 
 
 176-184 Rekeningen van ontvangsten en uitgaven, 1825, 1830-1976, met begrotingen, 1968-

1976, 1825, 1830-1976.  12 omslagen 
 176 1825, 1830-1870 
 177 1871-1910 
 178 1911-1920 
 179 1921-1930 
 180 1931-1940 
 181 1941-1950 
 182 1951-1960 
 183 1961-1970 en begroting, 1968-1971 
 184 1971-1976 
 
2.2.3.4.4.3. - bijlagen tot de rekening 
 
 185-186 "Cassaboeken" Kasboeken van ontvangsten en uitgaven van het molengeld, 1794-1815. 2 delen 
 185 1794-1796 
 186 1803-1815 

N.B. Over het jaar 1815 alleen de uitgaven. 
 
 187-200 Bijlagen tot de rekeningen, 1842-1976.  12 omslagen 



 187 1832-1840 
 188 1841-1850 
 189 1858, 1869-1875 
 190 1876-1880 
 191 1881-1890 
 192 1891-1900 
 193 1901-1910 
 194 1911-1920 
 195 1921-1930 
 196 1931-1940 
 197 1941-1950 
 198 1951-1960 
 199 1961-1969 
 200 1970-1976 
 
 201-202 Journalen van ontvangsten, 1930-1974.  2 omslagen 
 201 1930-1950 
 202 1951-1974 
 
 203-204 Journalen van uitgaven, 1930-1973.  2 omslagen 
 203 1930-1950 
 204 1951-1973 
 
 205 Staten houdende overzichten van rekeningen en begrotingen, 1964-1973.  1 omslag 
 
 206 Kasboek van inkomsten en uitgaven, 1974-1976.  1 deel 
 
 207 Proces-verbaal van kasopneming door het polderbestuur, 1976.  1 stuk 
 

2.2.3.4.5. registratierecht 
 
 208 Registers van geregistreerde en gezegelde akten, 1847-1860.  2 stukken 
 

3. UITVOERING VAN DE TAAK 

 

3.0. Algemeen 

 
 209 Staat houdende opgave van wegen, kaden, duikers enz. die door de polder worden 

geschouwd; met concept, 1842.  3 stukken 
 
 210 Stukken betreffende vaststelling en wijziging van de algemene keur van de Nieuwe of 

Drooggemaakte Polder, 1861-1976.  1 omslag 
 
 211 Stukken betreffende bezwaren, ingebracht door ingelanden, tegen de wijziging van de 

algemene keur van de polder, 1863 en z.d. [19de eeuw].  1 omslag 
 
 212 Brief van Rijkswaterstaat houdende mededeling dat voor de voorbereiding van het plan 

voor de aanleg van een verkeersweg van 's-Gravenhage naar Utrecht grondboringen aan 
de noordzijde van de spoorlijn 's-Gravenhage-Gouda moeten worden verricht, 1927. 1 stuk 

 
 213 Kaart schaal 1:7500, behorend bij de keur, z.d. [c. 1943].  1 kaart 
 
 214 Brief aan Rijkswaterstaat, houdende mededeling dat jaarlijks in droge perioden tot 

inlating van water in de polder wordt overgegaan, alsmede dat de grondsoorten in de 
polder bestaan uit veen en klei, 1947.  1 stuk 

 
 215 Kaart, schaal 1:5000, behorend bij de keur, z.d. [c.1952].  1 kaart 

N.B. In zevenvoud. 
 

3.1. Zorg voor waterkeringen 

 



3.1.0. algemeen 
 
 216 Circulaire van de Minister van Binnenlandse zaken, houdende richtlijnen waaraan het 

voor de zeewerende dijken te gebruiken rijsmateriaal dient te voldoen, met brief van de 
burgemeester van Pijnacker, 1850.  2 stukken 

 
3.1.1. toezicht 

 
3.1.1.1. vaststelling van bijzondere keuren 

 
 217 Stukken betreffende een verschil van mening met Hoogheemraadschap van Delfland 

inzake de noodzaak tot het vaststellen van een keur op de boezemkaden, aangezien de 
polder géén boezemwaterkerende kaden binnen zijn grenzen heeft, 1906-1908.  1 omslag 

 
3.1.1.2. hoefslagplicht en schouwvoering 

 
 218 Stukken betreffende de aanschrijving van H. Zwaan te 's-Gravenhage tot het aanbrengen 

van een oeververdediging langs de 'Tiendgaarde', gelegen vóór de Sint Jans- of Helkade, 
1834.  1 omslag 

 
 219 Stukken betreffende schouw door Hoogheemraadschap van Delfland en het polderbestuur 

op de kaden, 1834, 1841, 1861, 1864, 1878, 1926-1974.  1 omslag 
 
 220 Staat houdende opgave van de hoefslagen op de kaden en dijken van de Nieuwe of 

Drooggemaakte Polder, 1864.  1 stuk 
 
 221 Vergunning, verleend aan J.M. Pos te Oegstgeest tot afgraving van de polderkade, 

kadastraal Pijnacker sectie A nrs. 929 en 93, voor turfwinning, 1947.  1 stuk 
 

3.1.1.3. verlening van vergunningen 
 

3.1.1.3.1. - afgraven en omleggen 
 
 222 Stukken betreffende vergunningen tot het steken van veen in polderkaden, 1917, 1920, 

1947.  1 omslag 
 
 223 Vergunning aan de gemeente Pijnacker tot het omleggen van de polderkade tussen de 

Noordweg en de spoorbaan Rotterdam Hofplein - 's-Gravenhage ter uitvoering van het 
uitbreidingsplan Noord II, 1968.  4 stukken 

 
3.1.1.3.2. - bouwen 

 
 224 Briefwisseling met N.V. Nederlandse Spoorwegen betreffende de toestand van de 

afrastering van de spoordijk langs het Molenpad, 1954.  2 stukken 
 
 225 Stukken betreffende vergunningen, verleend aan ingelanden tot het hebben van 

gebouwen  aan polderkaden, 1955-1976.  1 omslag 
 
 226 Vergunning aan Coöperatieve Groentenveilingvereniging "Pijnacker en Omstreken G.A." 

tot grondroering in de kade langs de Katwijkervaart voor het aanleggen van een rijdam 
ter vervanging van de brug in de Molenweg, 1965.  1 stuk 

 
 227 Vergunning aan N.V. de Vries & Loeve tot het maken van een brughoofd in de kade langs 

de Katwijkervaart bij het perceel Pijnacker sectie B nr. 1394, 1968.  1 stuk 
 
 228 Vergunning aan J.E.M. van Winden tot het hebben van een uitrit op de Nieuwkoopseweg 

ten behoeve van de percelen Pijnacker sectie A nrs. 1211 en 1212, 1974.  1 stuk 
 

3.1.1.3.3. - kabels en leidingen 
 
 229 Stukken betreffende vergunningen, verleend aan Staatsbedrijf der P.T.T. tot het kruisen 

van kaden en watergangen met telefoonkabels, met 13 tekeningen, 1905, 1956-1974. 1 omslag 
 



 230 Stukken betreffende vergunningen verleend aan ingelanden tot het hebben van 
inlaatleidingen voor water door polderkaden, 1926, 1951, 1953, 1956, 1962.  1 omslag 

 
 231 Stukken betreffende vergunningen verleend aan Stichting Drinkwaterleiding "De Tien 

Gemeenten" tot het leggen van drinkwaterleidingen in kaden en door watergangen, met 
13 tekeningen, 1927, 1962-1969.  1 omslag 

 
 232 Stukken betreffende vergunningen, verleend aan gemeente Delft en Elektriciteitsbedrijf 

"Delfland" tot het leggen van electricteitskabels in kaden en door watergangen, met 15 
tekeningen, 1930, 1959-1974.  1 omslag 

 
 233 Stukken betreffende de vergunning aan de Koninklijke Landmacht tot het kruisen van de 

Baly-Reyerskade, de Bommenkade, de St. Janskade en de Noordweg met een olieleiding 
ten behoeve van de N.A.T.O., 1955-1956.  1 omslag 

 
 234 Vergunningen aan gemeente Pijnacker, J.T. Neeleman en C.A. van Beveren tot het leggen 

van electricteitskabels, telefoonkabels en waterleidingen naar de woningen Rijskade 4 en 
Rijskade 7, 1959.  4 stukken 

 
 235 Stukken betreffende vergunningen verleend aan het Gasbedrijf Delfland tot het leggen 

van gasleidingen door kaden en polderwatergangen, met 49 tekeningen, 1963-1975. 1 pak 
 

3.1.1.4. bemoeienis met vergunningen verleend door andere overheden 
 
 236 Verzoekschrift van L. Ammerlaan aan Hoogheemraadschap van Delfland om vergunning 

tot het vervenen van de kruin van de dijk in de percelen Pijnacker sectie A nrs. 695 en 
696 en Pijnacker sectie B nrs. 753, 515 en 519, met apostille houdende verzoek om 
advies van het polderbestuur, 1877.  2 stukken 

 
 237 Vergunningen door Gedeputeerde Staten aan ingelanden tot het hebben van uitpaden, 

buizen en andere objecten in en aan provinciale wegen, 1926-1928, 1930, 1934, 1936, 
1937, 1943.  1 omslag 

 
3.1.2. beheer en onderhoud van boezemkaden en polderkaden 

 
3.1.2.0. algemeen 

 
 238 Vergunningen door Hoogheemraadschap van Delfland tot afwijking van de in Delflands 

Algemene Keur bepaalde hoogte van de polderkaden, 1930, 1940.  2 stukken 
 
 239 Brief aan Gedeputeerde Staten, houdende mededeling dat de ligging van de polder van 

dien aard is, dat vernieling van één of meer dijken geen aanleiding tot een ramp zal 
geven, 1939.  1 stuk 

 
3.1.2.1. kaden 

 
3.1.2.1.1. - Nieuwkoopseweg 

 
  N.B. Zie de inv.nrs. 370-373 
 

3.1.2.1.2. - Rijskade 
 
 240 Stukken betreffende het onderhoud van de Rijskade, met 4 tekeningen, 1953-1970. 1 omslag 
 
 241 Verslagen van besprekingen met gebruikers en de gemeente Pijnacker betreffende de 

door Hoogheemraadschap van Delfland voorgenomen verbreding en ophoging van de 
Rijskade, 1964.  2 stukken 

 
3.1.2.2. kadebewaking 

 
 242 Verordening op de instelling van een dijkleger, 1940.  1 stuk 
 
 243 Model-akten van aanstelling, tevens instructie, voor leden van het dijkleger, 1940, 1942. 

Gestencild.  1 stuk 



 
 244 Lijst van ingelanden die kunnen worden opgeroepen voor het verlenen van persoonlijke 

diensten ten behoeve van de kadebewaking, 1942.  1 stuk 
 

3.2. Zorg voor water en watergangen 

 
3.2.0. algemeen 

 
 245 Bezwaarschrift ingediend bij Gedeputeerde Staten tegen door de gemeente Nootdorp 

ingediende alternatieve tracé's voor het zoetwaterkanaal Waddinxveen-Voorburg, met 
bijbehorende brief en tekening, 1971-1972.  3 stukken 

 
3.2.1. toezicht 

 
3.2.1.1. vaststelling van bijzondere keuren 

 
 246 Stukken betreffende de vaststelling van de keur door Hoogheemraadschap van Delfland 

ten behoeve van het zoetwaterkanaal Waddinxveen-Voorburg, 1972-1973.  1 omslag 
 

3.2.1.2. hoefslagplicht en schouwvoering 
 
 247 Stukken betreffende schouw op het onderhoud van watergangen, duikers enz., 1837, 

1884, 1915, 1947, 1950, 1954, 1961-1976.  1 omslag 
 
 248 Stukken betreffende klachten van particulieren over het onderhoud van de Pijnackersche 

vaart, alsmede aanschrijvingen van Hoogheemraadschap van Delfland inzake het 
onderhoud, 1854, 1857.  1 omslag 

 
 249 Stukken betreffende klachten van ingelanden over het onderhoud van 

polderwatergangen, 1906, 1939, 1947, 1955-1973.  1 omslag 
 
 250 Brief van de Nederlandse Spoorwegen, houdende verzoek om opgave aan welke 

voorwaarden de sloten in het 'Poldertje Van Buijsen' moeten voldoen als dit poldertje met 
de waterhuishouding van de Nieuwe of Drooggemaakte Polder is verbonden, 1934.  1 stuk 

 
3.2.1.3. verlening van vergunningen 

 
3.2.1.3.1. - beplanting 

 
 251 Stukken betreffende vergunning aan de gemeente Pijnacker tot het aanbrengen van 

beplanting bij de maalkom van het gemaal in de Lage Noord en het leggen van twee 
bruggen, met 2 tekeningen, 1973-1974.  1 omslag 

 
3.2.1.3.10. - schoeiingen 

 
 252 Vergunningen tot het aanleggen van schoeiingen, 1950, 1974.  2 stukken 
 

3.2.1.3.11. - zinkers 
 
  N.B. Zie ook de inv.nrs. 229, 231, 232 en 235. 
 
 253 Brief van gemeente Pijnacker houdende verzoek om vergunning tot het leggen van een 

waterleidingzinker in de tussenboezem t.b.v. de watervoorziening van de tennisbanen en 
korfbalvelden, met 1 tekening, 1968.  2 stukken 

 
3.2.1.3.2. - bruggen 

 
  N.B. Zie ook de inv.nrs. 251, 258 en 270. 
 
 254 Stukken betreffende vergunningen aan ingelanden en de gemeente tot het leggen van 

bruggen over watergangen, met 5 tekeningen, 1955-1973.  1 omslag 
 



 255 Vergunning aan de gemeente Pijnacker tot het leggen en hebben van een voetbrug over 
de tussenboezem in het sportveldencomplex "De Groene Wijdte" in de Helpolder, met 
besluit tot intrekking en 1 tekening, 1972, 1977.  2 stukken 

 
3.2.1.3.3. - dempen 

 
  N.B. Zie ook inv.nr. 272. 
 
 256 Stukken betreffende vergunningen verleend aan ingelanden tot dempen van 

watergangen, met 1 tekening, 1918, 1947, 1950, 1953-1976.  1 omslag 
 
 257 Stukken betreffende vergunningen verleend aan Gedeputeerde Staten tot het uitvoeren 

van dempen van sloten, het graven van sloten, het leggen van duikers en het maken van 
bruggen ten behoeve van de reconstructie van de weg Delft-Zegwaard, met 1 bestek en 
3 tekeningen, 1930-1934.  1 omslag 

 
 258 Stukken betreffende vergunningen verleend aan de gemeente Pijnacker tot het dempen 

en graven van watergangen (o.a. gedeelte van de Noordvaart en graven bemalingskom), 
het leggen van duikers en bruggen ter uitvoering van uitbreidingsplan "Noord" en 
bestemmingsplan "Noord II", met 5 kaarten, 1961-1962, 1964-1967.  1 omslag 

 
 259 Stukken betreffende vergunningen verleend aan "Burg" Fabriek van 

Wegtransportmiddelen N.V. tot lozing van afvalwater op polderwater en dempen van 105 
meter sloot tussen de percelen Pijnacker sectie B nrs. 514 en 594 enerzijds en de 
percelen Pijnacker sectie B nrs. 1231 en 1232 anderzijds, met 1 tekening, 1961, 1962. 1 omslag 

 
 260 Stukken betreffende de voorwaarden te stellen aan een te verlenen vergunning voor de 

aanleg van provinciale weg nr. 18 (nieuw), met 11 tekeningen, 1964, 1967, 1969. 1 omslag 
 
 261 Brief van de gemeente Pijnacker houdende aanvraag tot dempen en rioleren van de 

singel langs de Groen van Prinstererlaan, 1968.  1 stuk 
 

3.2.1.3.4. - duikers 
 
  N.B. Zie ook de inv.nrs. 21, 258, 270, 273, 275 en 285. 
 
 262 Verslag van een bespreking met de gemeente Pijnacker en de Oude Polder van Pijnacker 

betreffende het aanbrengen door de gemeente van een duiker in de Overgauwseweg ter 
verkrijging van een beter doorstroming van het water, met bijbehorende bief, 1946. 2 stukken 

 
 263 Aanvrage door H.L. van Winden en P. van Schie tot het leggen van een verbindingsduiker 

tussen twee watergangen, 1947.  1 stuk 
 
 264 Vergunning aan L.J. van der Burg tot het leggen van een dam met duiker in de bermsloot 

langs de Katwijkerlaan, 1948.  1 stuk 
 
 265 Vergunning aan A.W. Brouwer tot het maken van een dam met duiker in de wegsloot aan 

de Nieuwkoopseweg, 1961.  1 stuk 
 
 266 Vergunning aan de gemeente Pijnacker tot het hebben van inlaatduikers, een dam met 

electrisch gemaal in de Noordvaart en onttrekken van water aan de Molenboezem ten 
behoeve van de watervoorziening van het afgesloten deel van de Noordvaart en de 
daarlangs gelegen land- en tuinbouwbedrijven, met bijbehorende stukken en 1 tekening, 
1961, 1962.  5 stukken 

 
 267 Vergunning aan de gemeente Pijnacker tot het hebben van spuiduikers voor het 

doorspoelen van de singels in het uitbreidingsplan "Noord" en het lozen van het water op 
de Tussenboezem, met bijbehorende brief van de gemeente, 1962.  2 stukken 

 
 268 Stukken betreffende de vergunning verleend aan N.V. Nederlanse Spoorwegen tot 

vervanging van de bruggen bij km 12.215, 12.330 en 13.189 in de lijn Rotterdam 
Hofplein - 's-Gravenhage door duikers, met bijbehorende stukken en 5 tekeningen, 1964, 
1970.  1 omslag 

 



3.2.1.3.5. - gebouwen 
 
 269 Brief van H.J. van Winden, houdende aanvraag om vergunning tot het bouwen van een 

kas op 1 meter uit de tocht, 1971.  1 stuk 
 

3.2.1.3.6. - graven 
 
  N.B. Zie ook inv.nr. 258. 
 
 270 Stukken betreffende de vergunning aan de Zuid-Hollandsche Electrische Spoorweg 

Maatschappij tot het uitvoeren van werken (watergangen, bruggen en duikers) ten 
behoeve van de aanleg van de spoorweg van Rotterdam naar 's-Gravenhage, met 7 
tekeningen, 1901-1905, 1918.  1 omslag 

 
 271 Vergunning aan Gemeentewerken Pijnacker tot aanleg van de maalkom bij het 

benedengemaal ter uitvoering van plan Noord II, met 1 tekening, 1971.  2 stukken 
 
 272 Briefwisseling met de gemeente Pijnacker inzake graven van vervangend 

oppervlaktewater ter compensatie van in het verleden gedempte sloten, met 1 kaart, 
1973-1974.  4 stukken 

 
 273 Vergunning aan de gemeente Pijnacker tot het graven van een waterpartij nabij het 

Molenpad en het leggen van een duiker naar de spoorsloot, met bijbehorende stukken, 
1975.  3 stukken 

 
 274 Vergunningen aan de gemeente Zoetermeer en Gedeputeerde Staten tot graven van 

sloten ten behoeve van het aanleggen van de zuidelijke verbindingsweg vanaf de 
Afrikaweg naar de Stationsstraat, met bijbehorende stukken en 3 tekeningen, 1976. 1 omslag 

 
3.2.1.3.7. - lozen 

 
  N.B. Zie inv.nrs. 259 en 267. 
 
 275 Aanvrage van N. Notenboom tot het mogen lozen van water uit de z.g. Kleine plas of 

Kleine polder, via een door haar aan te brengen duiker, op de boezem van de Nieuwe of 
Drooggemaakte Polder, 1882.  1 stuk 

 
 276 Stukken betreffende vergunningen, verleend aan ingelanden tot het lozen van water op 

de polderboezem, 1935, 1947, 1948.  1 omslag 
 
 277 Stukken betreffende vergunning aan S.A. Post tot lozen van koelwater dat met behulp 

van een nortonwel aan de bodem wordt onttrokken, 1951.  4 stukken 
 
 278 Brief aan Gedeputeerde Staten, houdende opgave van nortonputten of gaswellen in de 

polder, met bijbehorende brief van Gedeputeerde Staten en advies van Provinciale 
Waterstaat om géén nieuwe vergunningen af te geven in verband met de verzilting van 
het polderwater, 1952-1953, 1958.  5 stukken 

 
 279 Vergunning aan J.V. van den Arend tot lozing van water vanuit de Noordpolder van 

Delfgauw de percelen Pijnacker sectie F nrs. 433 en 718 op de Nieuwe of Drooggemaakte 
Polder, alsmede het onttrekken van water aan deze polder, 1960.  1 stuk 

 
 280 Brief aan Hoogheemraadschap van Delfland, houdende uiteenzetting van de procedure bij 

het verlenen van lozingsvergunningen in verband met de totstandkoming van het 
Zuiverheidsbeheer, 1964.  1 stuk 

 
 281 Brieven betreffende lozing op de voorboezem van het Bovengemaal van een door 

Gedeputeerde Staten aan te leggen riolering in de te reconstrueren provinciale weg nr. 
18 (tussen de Westlaan en Delftsestraatweg), met 1 kaartje, 1966.  3 stukken 

 
 282 Vergunning verleend aan de gemeente Pijnacker tot aanleg van een riolering in het 

sportpark 'De Groene Wijdte', met 1 tekening, 1975.  1 omslag 
 

3.2.1.3.8. - onderbemaling 



 
 283 Vergunningen aan ingelanden tot het hebben van onderbemalingen, 1918, 1939, 1946, 

1963, 1967, 1974.  1 omslag 
 
 284 Stukken betreffende de vergunning aan de Erven Van Buysen tot verplaatsing van de 

keersluisjes aan de Noordweg ter voorkoming van een ophoging van de kaden rond het 
'Poldertje Van Buijsen', 1939-1940.  5 stukken 

 
 285 Vergunning aan de gemeente Pijnacker tot het hebben van een onderbemaling en een 

inlaatduiker vanuit de Tussenboezem naar de Helpolder ten behoeve van de aanleg van 
sportvelden ten westen van de Noordweg en ten zuiden van de Molenboezem, met 7 
tekeningen, 1967-1968, 1970-1971, 1976.  1 omslag 

 
3.2.1.3.9. - ontrekken 

 
  N.B. Zie inv.nrs. 260 en 266. 
 
 286 Vergunning aan de gemeente Pijnacker tot het plaatsen van een fontein in de vijver nabij 

de Noordweg-Nobellaan, 1969.  1 stuk 
 
 287 Vergunning aan Tennisvereniging Pijnacker tot het onttrekken van water aan 

polderwatergangen ten behoeve van het besproeien van tennisbanen,, 1976.  1 stuk 
 

3.2.1.4. bemoeienis met vergunningen verleend door andere overheden 
 
 288 Stukken betreffende vergunningen verleend door Hoogheemraadschap van Delfland aan 

ingelanden van de polder tot het bouwen binnen de verboden kring van de watermolens, 
1890, 1915.  1 omslag 

 
 289 Stukken betreffende vergunningen, verleend door Hoogheemraadschap van Delfland aan 

ingelanden tot lozing van afvalwater op polderwatergangen, met stukken betreffende de 
vergoeding aan de polder, met 3 tekeningen, 1966-1976.  1 omslag 

 
 290 Vergunning door Hoogheemraadschap van Delfland aan de gemeente Pijnacker tot 

demping van een gedeelte van de voorboezem  van het gemaal aan de Rijskade en het  
leggen van een duiker in deze demping, alsmede het verhogen van de kaden, met 1 
tekening, 1969.  5 stukken 

 
 291 Bezwaarschrift. ingediend bij Gedeputeerde Staten tegen een door 'De Delftse Hout' 

aangevraagde vergunning voor ontgrondingen in de Helpolder (bergboezem) ten behoeve 
van de aanleg van een roeibaan, met bijbehorende stukken en 10 tekeningen, 1973. 1 omslag 

 
3.2.2. beheer en onderhoud 

 
3.2.2.1. watergangen 

 
  Stukken betreffende de aankoop van de gemeente Pijnacker van een perceel land, 

kadastraal Pijnacker sectie A nrs. 1027 en 1307 ter verbreding van de tocht tussen de 
Nieuwkoopseweg en de spoorlijn, alsmede betreffende verkoop aan de gemeente 
Pijnacker van het Molenpad en overname in beheer en onderhoud door de gemeente, 
1967-1971, 1975.  1 omslag 
N.B. Zie inv.nr. 138. 

 
 292 Stukken betreffende de bijdrage aan het uitdiepen van de Pijnackersche vaart, 1841-

1842, 1860.  1 omslag 
 
 293 Akte van aanbesteding aan D. Millenaar, N. van Velzen en P. Notenboom van het schieten 

van de tochten in de polder, 1864.  1 stuk 
 
 294 Akte van aanbesteding voor M. Verhagen van het verdiepen en graven van watergangen 

ten behoeve van de electrische bemaling, 1914. Gedrukte afschriften.  3 stukken 
N.B. Bestek in tweevoud. 

 



 295 Vergunning verleend door de Nederlandse Spoorwegen tot het graven van een sloot langs 
de spoorlijn,  1935.  1 stuk 

 
 296 Stukken betreffende het onderhoud van watergangen, 1937, 1938, 1943, 1963.  1 omslag 
 
 297 Briefwisseling met Gedeputeerde Staten en gemeente Pijnacker inzake opheffing van de 

voetgangersverbinding onder de spoorlijn langs de aanvoertocht naar het gemaal, in 
verband met een voorgenomen verbreding van de aanvoertocht, 1968.  4 stukken 

 
 298 Brief aan diverse aannemers, houden aanvraag van prijsopgave voor de verbreding van 

de tocht tussen de Nieuwkoopseweg en de spoorlijn nabij het Molenpad, 1971.  1 stuk 
 
 299 Stukken betreffende de verbreding van de molentocht langs de Rijskade, 1976.  1 omslag 
 

3.2.2.2. regeling van de waterstand 
 

3.2.2.2.0. - algemeen 
 
 300 Nota van de verdeling van de onkosten wegens reparatie aan het verlaat in de 

Pijnackersche vaart in de Oude Polder van Pijnacker, 1839.  1 stuk 
 
 301 Stukken betreffende klachten van de Driemanspolder dat het onderhoud van de 

bermsloot langs de Landscheiding niet wordt uitgevoerd, 1843-1886.  1 omslag 
N.B. Het onderhoud van deze sloot was geregeld bij overeenkomst uit 1790. Als gevolg van de 
droogmaking van de Nootdorpse plassen kon de Nieuwe of Drooggemaakte Polder niet meer voor de 
aanvoer van water naar deze sloot zorgen. Zie ook de inv.nrs. 23 en 349. 

 
 302 Stukken betreffende de procedure gevoerd door J. Lamens inzake betwisting van het 

recht van de polder om zijn landerijen gelegen in de Helpolder (bergboezem) onder water 
te zetten, met 2 schetskaarten, 1853.  1 omslag 

 
 303 Stukken betreffende de verzekering voor brandschade van de molens, gemalen en 

overige gebouwen, 1861-1976.  1 omslag 
 
 304 Stukken betreffende tijdelijke bemaling van de Noordpolder van Delfgauw en de Polder 

van Biesland, alsmede bemaling van enkele percelen land in de Oude Polder van 
Pijnacker, met 2 kaartjes, 1942-1944, 1951, 1961, 1970 en z.d.  1 omslag 

 
 305 Brief aan de gemeente Pijnacker betreffende de bemalingskosten voor de extra bemaling 

van de Helpolder, met antwoordbrief, 1974.  2 stukken 
 

3.2.2.2.1. - seingeving 
 
 306 Stukken betreffende de verbetering van de afwatering van Delflands boezem te 's-

Gravenhage, 1879, 1889.  1 omslag 
 
 307 Bezwaarschrift, ingebracht bij Hoogheemraadschap van Delfland  tegen invoering van een 

dagelijkse bemalingsstop, 1937.  1 stuk 
 
 308 Stukken betreffende betreffende de seingeving voor het maalpeil in Delflands boezem, 

1939, 1945, 1959-1960.  1 omslag 
 
 309 Brief van het polderbestuur aan machinisten, houdende aankondiging van eventuele 

stopzetting van de polderbemaling bij het invallen van de dooi, 1942.  1 stuk 
 

3.2.2.2.2. - peil 
 
 310 Circulaire van Hoogheemraadschap van Delfland houdende lastgeving om het zomerpeil 

zichtbaar te maken door het aanbrengen van een peilnagel  aan de achterwaterloop of de 
beschoeiing van de molens, 1847.  1 stuk 

 
 311 Rapporten betreffende waterpassing van het peil, 1862, 1976.  2 stukken 
 
 312 Stukken betreffende vaststelling van het peil, 1918, 1946, 1956, 1966-1967.  1 omslag 



 
 313 Stukken betreffende de waarneming van de grondwaterstand aan de Katwijkerlaan in het 

polderdeel Achter Katwijk, 1958.  5 stukken 
 
 314 Stukken betreffende een klacht van F.C. Kouwenhoven bij Gedeputeerde Staten inzake 

wateronttrekking door tuinders voor besproeien, 1976.  5 stukken 
 

3.2.2.2.3. - molens 
 

3.2.2.2.3.0. * algemeen 
 
 315 Uitnodiging aan diverse leveranciers tot inschrijving op de aanbesteding van de levering 

van olie, kaarsen, zeep en potlood ten behoeve van de vier watermolens, 1835.  1 stuk 
 
 316 Akten van aanbesteding van de levering en het onderhoud van de zeilen, touwwerk en 

ijzeren kettingen ten behoeve van de vier watermolens van de polder, 1835-1885, 1894. 1 omslag 
N.B. Met hiaten. 

 
 317 Akte van aanbesteding voor W. Wijnaendts te Overschie van de levering van houten 

molenroeden, 1844.  1 stuk 
 
 318 Akten houdende garantieverklaringen door verschillende leveranciers voor geleverde 

ijzeren molenassen ten behoeve van de molens, 1860-1881.  1 omslag 
 
 319 Brieven van L. van Koppen te Vrijenban houdende verzoek om de Rijskade als weg te 

onderhouden en van zijn latere weduwe om een hek langs deze kade te maken in 
verband met de overlast die zij van de molen en het uitgemalen polderwater ondervindt, 
1861, 1893.  2 stukken 

 
 320 Staat houdende overzicht over de jaren 1902-1911 van onderhoudskosten van de 4 

watermolens, z.d. [c. 1913].  1 stuk 
 

3.2.2.2.3.1. * bovenmolen 
 
 321 Vergunning van Hoogheemraadschap van Delfland tot het veranderen van de 

voorwaterloop van de molen, 1853.  1 stuk 
 
 322 Vergunning van Hoogheemraadschap van Delfland tot het herbouwen van het afgebroken 

zomerhuis op het molenerf aan de boezemkade en binnen de verboden kring van de 
Bovenmolen, 1883.  1 stuk 

 
 323 Brief van Gemeente Electriciteits Bedrijf Delft houdende aansprakelijkheidsstelling voor 

de beschadiging van de electriciteitskabel ten gevolge van de afbraak van de molen bij 
het transformatorstation, 1916.  1 stuk 

 
3.2.2.2.3.2. * ondermolens 

 
 324 Stukken betreffende de herbouw van de afgebrande ondermolen, 1861.  1 omslag 
 

3.2.2.2.4. - gemalen 
 

3.2.2.2.4.0. * algemeen 
 
 325 Stukken betreffende de stroomlevering ten behoeve van de gemalen en dienstwoningen, 

1912-1976.  1 omslag 
 
 326 Brieven aan Hoogheemraadschap van Delfland houdende opgaven ten behoeve van het 

verslag krachtens artikel 162 van de Provinciewet, 1929-1954.  1 omslag 
 
 327 Stukken betreffende gegevens over het malen van de gemalen, 1940-1971.  1 omslag 
 

 
 
 



3.2.2.2.4.1. * bovengemaal Rijskade en benedengemaal Noordweg 
 
 328 Stukken betreffende de plannen, ontworpen door ingenieursbureau Brandsma en de 

Ruyter c.i. te Rotterdam, voor de aanleg van een boven- en een benedengemaal met 
bijbehorende kunstwerken en verbetering van watergangen; met 13 tekeningen en 1 
grondmechanisch rapport, 1912-1916.  1 omslag 

 
 329 Aanbiedingen, waarvan geen gebruik werd gemaakt, voor de levering van de 

pompinstallaties voor het bovengemaal aan de Rijskade en het benedengemaal aan de 
Noordweg, met 6 tekeningen, 1914.  1 omslag 

 
 330 Akte van aanbesteding voor A. Kranenburg en S.H. Vroman van het bouwen van de 

kunstwerken en de gebouwen ten behoeve van het benedengemaal aan de Noordweg en 
het bovengemaal aan de Rijskade, met bijbehorende stukken, 1914.  5 stukken 
N.B. Bestek  in tweevoud. 

 
 331 Vergunning van Hoogheemraadschap van Delfland tot wijziging van de bemaling van de 

polder door afbraak van de vier watermolens en de bouw van een electrisch aangedreven 
gemaal met centrifugaalpomp; met bijbehorende verklaring van de ingenieur betreffende 
goedkeuring van de bestekken, 1914.  2 stukken 

 
 332 Stukken betreffende de geldlening voor de financiering van de bouw van het 

bovengemaal aan de Rijskade en het benedengemaal aan de Noordweg, 1914-1915. 1 omslag 
 
 333 Stukken betreffende de levering en bedrijfsvaardige opstelling door Machinefabriek Jaffa 

te Utrecht van de electrische centrifugaalpompen in het benedengemaal aan de 
Noordweg en het bovengemaal aan de Rijskade, met 1 tekening, 1914-1916.  1 omslag 

 
 334 Stukken betreffende het onderhoud aan de gemalen en dienstwoningen, 1933, 1937-

1965.  1 omslag 
 
 335 Hinderwetvergunningen, verleend door Gedeputeerde Staten, voor het hebben van het 

bovengemaal aan de Rijskade kadastraal Pijnacker sectie C nr. 2673 en het 
benedengemaal aan de Noordweg kadastraal Pijnacker sectie A nr. 990, met 
bijbehorende stukken en 2 tekeningen, 1944, 1946.  1 omslag 

 
 336 Schets van Stichting Drinkwaterleiding "De Tien Gemeenten" voor de aanleg van een 

waterleiding naar de machinistenwoning Noordweg 76, met begeleidende brief, 1959. 2 stukken 
 
 337 Aanschrijving van de Arbeidsinspectie tot het treffen van voorzieningen in het 

benedengemaal aan de Noordweg, 1964.  1 stuk 
 
 338 Aanschrijving van de Arbeidsinspectie tot het treffen van voorzieningen in het 

bovengemaal aan de Rijskade 2, 1964.  1 stuk 
 
 339 Brieven van Economisch en Bouwtechnisch Bureau 'Ecobo' en Hoogheemraadschap van 

Delfland betreffende het vernieuwen van de schoeiing van de voorwaterloop van het 
bovengemaal aan de Rijskade, 1964.  2 stukken 

 
 340 Brieven betreffende afbraak van de bestaande machinistenwoning en bouw van de 

nieuwe machinistenwoning, 1966.  2 stukken 
 
 341 Bestek en voorwaarden voor het bouwen van een woonhuis aan de Meidoornlaan op het 

terrein van het benedengemaal, met 1 tekening, 1968.  2 stukken 
 

3.2.2.2.4.2. * electrisch vijzelgemaal Achter Katwijk 
 
 342 Stukken betreffende de verbetering, met inschakeling van de Cultuur Technische Dienst, 

van de waterhuishouding in het polderdeel Achter Katwijk door stichting van een 
electrisch vijzelgemaal en aanpassing van de watergangen, met 4 tekeningen, 1947-
1949, 1951.  1 omslag 

 
 343 Stukken betreffende de opdracht aan N.V. machinefabriek Spaans te Hoofddorp van de 

levering van een electrisch vijzelgemaal, 1949-1950.  3 stukken 



 
 344 Vergunning van Provinciale Waterstaat tot het leggen van een electriciteitskabel onder de 

weg Delft-Pijnacker-Zegwaard, met verzoekschrift van het polderbestuur, 1949, 1950. 2 stukken 
 
 345 Vergunning van de gemeente Pijnacker tot het bouwen van een electrisch vijzelgemaal te 

Achter Katwijk, met 1 tekening, 1949-1950.  3 stukken 
 
 346 Vergunning verleend krachtens de Hinderwet door de gemeente Pijnacker tot het 

oprichten van een electrisch vijzelgemaal in Achter Katwijk, met 1 tekening, 1950, 1973. 4 stukken 
 

3.2.2.2.5. - kunstwerken (dammen, duikers, keersluis e.d.) 
 
 347 Bestek en voorwaarden voor het maken en leggen van een houten duiker in de 

Nieuwkoopseweg tussen de Helpolder en de Molentocht, 1842.  1 stuk 
 
 348 Vergunning van Hoogheemraadschap van Delfland tot het leggen van een duiker in de 

Nieuwkoopseweg tussen de Helpolder en de Molentocht, 1842.  1 stuk 
 
 349 Vergunning van het Hoogheemraadschap van Delfland voor de aanleg van een duiker 

nabij de Reguliersdam ten behoeve van de watervoorziening van de bermsloot van de 
Driemanspolder langs de Landscheiding, 1845.  1 stuk 
N.B. Zie ook de inv.nrs. 23 en 301. 

 
 350 Brief van de Oude Polder van Pijnacker, houdende mededeling dat de schuif tussen de 

molens nummer 1 en nummer 2 lek is, waardoor water in de voornoemde polder 
stroomt, 1860.  1 stuk 

 
 351 Bestek en voorwaarden tot het maken van een nieuwe houten duiker door de kade, onder 

de vaart en onder de Nieuwkoopseweg, met bijbehorende aanbiedingen van aannemers 
en 1 tekening, 1923.  1 omslag 

 
 352 Stukken betreffende het in opdracht van Provinciale Waterstaat door 

Hoogheemraadschap van Delfland aanbrengen van een verbindingsduiker tussen de 
Noordpolder van Delfgauw en de Tussenboezem van de Nieuwe of Drooggemaakte Polder 
en betreffende bemaling van de Noordpolder door de Nieuwe of Drooggemaakte Polder, 
1940, 1945, 1946.  1 omslag 

 
 353 Brief van Provinciale Waterstaat betreffende het aanvragen door de polder van materiaal 

ten behoeve van het vernieuwen van de vleugels en de schuif van de verbindingsduiker 
tussen de Helpolder en de Molensloot, 1942.  1 stuk 

 
 354 Vergunning van Hoogheemraadschap van Delfland  tot het maken van een inlaatduiker 

met een diameter van 0,20 meter nabij het gemaal aan de Rijskade, met bijbehorende 
brief van het polderbestuur, 1962.  2 stukken 

 
 355 Aanbieding door aannemersbedrijf de Vries en Loeve voor het vernieuwen van de 

beschoeiing, aansluitend aan de duiker onder de Nieuwkoopsevaart, 1963.  2 stukken 
 
 356 Verslagen van een bespreking met gemeente Pijnacker, Hoogheemraadschap van 

Delfland, Grontmij N.V. en Provinciale Waterstaat inzake het maken van een 
onderbemaling voor sportvelden in de Helpolder (bergboezem), 1967.  2 stukken 

 
 357 Stukken betreffende het maken van een dam met duiker in de Nieuwkoopsevaart bij de 

Hoge Brug naar het Molenpad, 1973.  1 omslag 
 

3.3. Zorg voor wegen en bruggen 

 
3.3.1. toezicht 

 
3.3.1.0. algemeen 

 



 358 Brief aan de gemeente Pijnacker, houdende verzoek om verbeteringen aan te brengen in 
de legger van wegen en voetpaden, 1939.  1 stuk 

 
3.3.1.1. hoefslagplicht en schouwvoering 

 
 359 Stukken betreffende de aanschrijving door Hoogheemraadschap van Delfland tot het 

aanbrengen van palen langs de wegen in de Nieuwe of Drooggemaakte Polder, 1836. 1 omslag 
 
 360 Brieven van ingelanden, houdende klacht over wegonderhoud van de brug over de 

Nieuwkoopsevaart, 1956, 1958.  2 stukken 
 
 361 Brief aan Provinciale Waterstaat, houdende verzoek om het aflopen van water vanaf de 

gereconstrueerde Katwijkerlaan tegen te gaan, met antwoordbrief, 1966.  2 stukken 
 

3.3.2. beheer en onderhoud 
 

3.3.2.0. algemeen 
 
 362 Brief aan de Commissaris der provincie Zuid-Holland, houdende opgave van de weglengte 

die de polder in onderhoud heeft in verband met een inventarisatie van bermen die 
gebruikt zouden kunnen worden voor opvoering van de bodemproductie, 1943.  1 stuk 

 
 363 Stukken betreffende gegevens voor het provinciaal wegenverslag, 1953-1969.  1 omslag 
 

3.3.2.1. wegen 
 

3.3.2.1.0. - algemeen 
 
 364 Staat houden opgave aan de Unie van Waterschapsbonden van wegen in onderhoud bij 

de Nieuwe of Drooggemaakte Polder, met bijbehorende brief, 1930.  2 stukken 
 

3.3.2.1.1. - Grindweg Delft-Zegwaard 
 
 365 Akte van overeenkomst met de gemeente Pijnacker en de Oude Polder van Pijnacker 

inzake de overdracht van de grindweg tussen Delft en Zegwaard aan Gedeputeerde 
Staten en de betaling van een jaarlijkse bijdrage in het onderhoud van de weg, met 
bericht van de gemeente van vervallen van de bijdrage, 1868, 1927 [afschrift], 1947, 
1967.  5 stukken 

 
3.3.2.1.2. - Molenpad 

 
  N.B. Zie ook inv.nr. 372. 
 
 366 Stukken betreffende de aanwijzing van het Molenpad en de Nieuwkoopseweg als B-weg 

en tot geslotenverklaring voor voertuigen met een wieldruk groter dan 1800 kg., 1958, 
1963.  1 omslag 

 
  Stukken betreffende de aankoop van de gemeente Pijnacker van een perceel land, 

kadastraal Pijnacker sectie A nrs. 1027 en 1307 ter verbreding van de tocht tussen de 
Nieuwkoopseweg en de spoorlijn, alsmede betreffende verkoop aan de gemeente 
Pijnacker van het Molenpad en overname in beheer en onderhoud door de gemeente, 
1967-1971, 1975.  1 omslag 
N.B. Zie inv.nr. 138. 

 
 367 Stukken betreffende de vernieuwing van de verkeersborden aan het Molenpad en de 

Nieuwkoopseweg, 1973.  1 omslag 
 
 368 Akte van verklaring voor R. Kromkamp dat hij recht van weg heeft over het gehele 

Molenpad, met bijbehorend verzoekschrift, 1973.  2 stukken 
 
 369 Stukken betreffende de afsluiting van het Molenpad voor autoverkeer, het bezwaar 

hiertegen van het polderbestuur in verband met een hieromtrent opgenomen clausule in 
de verkoopovereenkomst met de gemeente Pijnacker en het verlenen van ontheffingen 
door Gedeputeerde Staten, 1973-1976.  1 omslag 



 
3.3.2.1.3. - Nieuwkoopseweg 

 
  N.B. Zie ook inv.nrs. 366, 367, 376 en 377. 
 
 370 Brief van een aantal ingelanden, houdende klacht dat de ophoging van de 

Nieuwkoopseweg niet goed wordt uitgevoerd, 1928.  1 stuk 
 
 371 Vergunning van Staatsbosbeheer tot het rooien van 7 iepen langs de Nieuwkoopseweg en 

het herplanten van een gelijk aantal esdoorns of essen, met geleidebrief, 1941.  2 stukken 
 
 372 Stukken betreffende het onderhoud van de Nieuwkoopseweg en het Molenpad, 1953-

1973.  1 omslag 
N.B. Zie ook inv.nr. 93. 

 
 373 Briefwisseling met Hoogheemraadschap van Delfland over het verkrijgen van uitstel van 

de verplichting tot ophoging van de Nieuwkoopseweg, 1971-1972.  1 omslag 
 

3.3.2.1.4. - Noordweg 
 
 374 Stukken betreffende verbetering en onderhoud van de Noordweg (tertiaire weg no. 22-

bis) met subsidie van de provincie, 1935-1970.  1 omslag 
 
 375 Stukken betreffende de plaatsing van de Noordweg op het tertiair wegenplan van de 

provincie, met wegnummer 22-bis, 1938, 1952-1954.  1 omslag 
 
 376 Besluit tot tijdelijke sluiting van de Noordweg en de Nieuwkoopseweg in verband met 

opdooi, met bijbehorende brief, 1956.  2 stukken 
 
 377 Brief aan Stichting Drinkwaterleiding 'De Tien Gemeenten' houdende toezending van een 

nota betreffende herstelde beschadigingen aan de Noordweg en Nieuwkoopseweg, 1957. 2 stukken 
 
 378 Stukken betreffende de overdracht in eigendom, beheer en onderhoud aan de gemeente 

Pijnacker van een gedeelte van de Noordweg, 1966, 1970-1972.  1 omslag 
 

3.3.2.1.5. - Rijskade 
 
 379 Akte van overeenkomst met N.J. van der Helm betreffende het zesjarig onderhoud van 

140 meter weg gelegen op de Rijskade, met bijbehorende brief, 1954.  3 stukken 
N.B. Akte in tweevoud. 

 
 380 Stukken betreffende de overdracht van het onderhoud van een gedeelte van de weg op 

de Rijskade aan de gemeente Pijnacker, met 2 kaarten, 1966, 1970-1974.  1 omslag 
 

3.3.2.2. bruggen 
 
 381 Vergunning van Hoogheemraden van Delfland tot het verbreden van de brughoofden in 

de Noordvaart en de Nieuwkoopsevaart, met aanvrage, 1835.  2 stukken 
 
 382 Stukken betreffende het vervangen van de houten brug over de Noordvaart tussen de 

Noordweg en het Molenpad door een betonbrug, met 2 tekeningen, 1948.  1 omslag 
 
 383 Offertes van aannemers voor het maken van een betonbrug over de Nieuwkoopsevaart, 

1949.  3 stukken 
 

3.3.2.3. schutsluis 
 
 384 Brief van de Oude Polder van Pijnacker, houdende mededeling dat de brug over de 

schutsluis, in het onderhoud waarvan de Nieuwe of Drooggemaakte Polder bijdraagt, 
moet worden vernieuwd, 1868.  1 stuk 

 
 385 Stukken betreffende de bijdrage van de polder in de kosten van de schutsluis in de Oude 

Polder van Pijnacker aan de Pijnackersche vaart, 1893, 1952, 1958, 1961-1970.  1 omslag 
 



 386 Bestek en voorwaarden van Gemeentewerken Pijnacker voor de verbetering van de Oost- 
en Westlaan in de gemeente Pijnacker (o.m. verwijdering van de schutsluis in de Oude 
Polder van Pijnacker aan de Pijnackersche vaart), met 9 tekeningen, 1969-1970. 1 omslag 

 

5. Bijlagen 

 
 387 Algemene keur, goedgekeurd door het provinciaal bestuur en overgedragen uit het 

provinciaal archief aan het Hoogheemraadschap van Delfland in mei 1993, 1939-1965. 1 omslag 
 
 388 Inventarislijst van het archief van de Nieuwe of Drooggemaakte Polder, 1977, 1979, 

1980.  1 stuk 
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