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1. STUKKEN VAN ALGEMENE AARD 
 

1.1. Notulen 

 
 169-171 Notulen van vergaderingen van het bestuur en van vergaderingen 

van de stemgerechtigde ingelanden, 1845-1952.  2 delen en 1 omslag 
 169 1845-1930, met losse alfabetische index (20e eeuw);, 1845 - 1930 
 170 1931-27 februari 1932;, 1931 - 1932omslag 
 171 16 juni 1932-30 juni 1952, 1932 - 1952 
 
 172 Kladnotulen van vergaderingen van het bestuur en van de 

ingelanden, met aantekeningen betreffende de zeewering, 1845-
1847, 1851-1953, 1944-1952.  1 omslag 

 

1.2. Afschriften van uitgaande brieven 

 
 173 Afschriften van uitgaande brieven, 1863-1871.  1 katern 
 

2. STUKKEN BETREFFENDE BIJZONDERE ONDERWERPEN 
 

2.1. Bestuursinrichting 

 
 174 Reglement op het bestuur van het "Noordland", 1694.  1 katern 

N.B. Getiteld "Reglement ende ordre beraempt over de beheeringe van het 
Noortlandt geleegen bewesten der stede 's-Gravensande buijten de Delflandse 
dyck". Op perkament 

 
 175 Memorie van de penningmeester inzake het gerezen geschil met de 

baljuw van het Zandambacht, Douglas, met betrekking tot de 
jurisdictie over het Zandambacht, waar ook het Noordland onder 
ressorteert, z.d., 1769.  1 stuk 

 
 176 Concept-reglement voor het bestuur, z.d., 1850.  1 katern 

N.B. Zie ook inv.nr. 169, onder 25 mei 1850 
 
 177 Schetskaart van de polder (in triplo), z.d.(2e helft 19e eeuw), 2e 

helft 19e eeuw.  3 stukken 
N.B. Onofficiële grenskaarten; onderling nauwelijks verschillend 

 
 178 Bijzonder Reglement, concept, z.d., (2e helft 19e eeuw).  1 stuk 
 
 179 Onderhandse akte van overeenkomst met het polderbestuur van 

het Nieuwland, waarbij de opmeting wordt bevestigd van een 
gedeelte van de poldergrens, gelegen tussen de percelen kad. gem. 
's-Gravenzande, sectie N (nrs. 473, 476 en 477) en sectie M (nrs. 
463 en 464), 1883.  1 stuk 
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  179a. Overzichtskaart van de polder het Noordland, overgenomen 
van de kadastrale kaart der gemeente 's-Gravenzande, waarop 
aangegeven de poldergrens, z.d., 1900.  1 stuk 
N.B. Schaal 1: 2000; 105 X 105 cm 

 
 180 Brief van de secretaris van het Nieuwland aan het 

Hoogheemraadschap van Delfland houdende kennisgeving van geen 
bezwaar tegen het ontwerp-Bijzonder Reglement (waarbij de 
Noordlandse dijk eigendom wordt van het Noordland), mits de aan 
voornoemde dijk grenzende sloot bij het Nieuwland wordt gebracht, 
1905, afschrift, 1905.  1 stuk 

 
 181 Bijzonder reglement, 1905, afschrift (gedrukt), 1905.  1 stuk 

N.B. Buitengewoon Provinciaal Blad van Zuid-Holland nr. 383 
 
 182 Brieven van Gedeputeerde Staten en het Hoogheemraadschap van 

Delfland betreffende de vaststelling van het Bijzonder Reglement, 
1905-1906.  1 omslag 

 
 183 Brief van de burgemeester van 's-Gravenzande houdende 

mededeling van de bestaande staat van oorlog voor het gebied, 
waardoor het burgerlijk gezag over de polder is overgedragen aan 
het militaire gezag, 1915.  1 stuk 

 
 184 Brieven gewisseld met Gedeputeerde Staten en dijkgraaf en 

hoogheemraden van Delfand, waarbij het bestuur verklaart dat 
samenvoeging van de polder met het Nieuwland niet in het belang 
van de polder is, 1949.  1 omslag 

 
 185 Verslag van een gemeenschappelijke vergadering van ingelanden 

en belanghebbenden van de polders het Noordland en het 
Nieuwland terzake van de samenvoeging van beide polders, met 
een brief van beide polderbesturen aan Gedeputeerde Staten 
houdende bezwaarmaking tegen het (bijgevoegde) ontwerp-
Bijzonder Reglement, 1951.  1 omslag 

 
 186 Brief van Gedeputeerde Staten houdende verzoek het ontwerp-

besluit tot vaststelling van een Bijzonder Reglement voor de samen 
te voegen polders "het Noordland" en "het Nieuwland" zo spoedig 
mogelijk ter inzage te leggen, 1951.  1 stuk 

 

2.2. Bestuur 

 

2.2.1. Organen en functionarissen 

 

2.2.1.1. Dijkgraaf en hoofdingelanden/heemraden 

 
  Staat houdende opgave van de data van verkiezing van de 

bestuursleden tussen 1873 en 1952, z.d., (1952).  
N.B. Zie inv. nr. 171 (ingevoegd) 
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 187 Verslag van de vergadering van ingelanden in de rechtskamer van 
Zandambacht ter zake van de verkiezing van vier hoofdingelanden 
alsmede van de dijkgraaf, 1699.  1 stuk 

 
 188 Brief van C.W. Smalingh houdende verzoek aan Chrispijn Boeije om 

ingevolge art. 4 van het polderreglement de dijkgraaf Pieterson in 
diens functie op te volgen, 1710.  1 stuk 

 
 189 Brief van G. Ruijmveld houdende mededeling van zijn aftreden als 

hoofdingeland als gevolg van zijn ontslag als rentmeester van het 
weeshuis te 's-Gravenhage, 1743.  1 stuk 

 
 190 Notariële akte van volmacht verleend door P.C. van der Burch, 

weduwe van W.J. Snethlage, aan C. van der Burch en F. van der 
Burch Jansz. om als executeurs over haar nalatenschap en als 
voogden over haar minderjarige erfgenamen op te treden, 1764.  1 stuk 

 
 191 Akte van autorisatie door het gerecht van Delft waarbij 

hoofdingelanden A. van Bleiswijk, F. van der Burch Jansz., P. van 
Bleiswijk en F. van der Burch Willemsz. de voogdij wordt verleend 
over de erfgenamen van F. van der Burch, heer van Spieringshoek, 
1770, afschrift, 1770.  1 katern 

 
 192 Notariële akte van volmacht verleend door A. van Bleiswijk aan F. 

van der Burch Jansz. om in zijn plaats als hoofdingeland op te 
treden, 1771.  1 stuk 

 
 193 Notariële akte van volmacht verleend door G.A. van der Burch, 

weduwe van J. Can, aan M. van Kempen om als hoofdingeland op 
te treden, 1792.  1 stuk 

 
 194 Akte van volmacht verleend door de weduwe van J. Can aan haar 

zoon Franc Diederik om namens haar als hoofdingeland te 
fungeren, 1805.  1 stuk 

 
 195 Brief van N. Smallenburg houdende mededeling van het overlijden 

van W.B. van den Kasteele, 1820.  1 stuk 
 
 196 Brief van C.W. Bos, houdende kennisgeving van zijn late komst op 

de bestuursvergadering, 1903.  1 stuk 
 
 197 Stukken betreffende de verkiezing, de benoeming en het aftreden 

van bestuurleden, Het betreft: J. van Rijn Mzn. 1928-1936, A. van 
Staalduinen Jhsz. 1922-(1952), C. van Staalduinen Lzn. (1888)-
(1922), A. van Straalen Azn. 1903-1920, A. van Straalen jr. 1950-
(1952), F. van Straalen Wzn. (1900)-1926, L. van Straalen Lzn. 
1926-1930, W. van Straalen Lzn.1930-1948, Jac. Voskamp 1928-
(1944), A.H. Vreugdenhil (1900)-1928, H. van der Wijden (1945)-
(1952), M.P. Zonnenveld (1888)-1912, 1903-1950.  1 omslag 

 
 198 Brieven gewisseld met Gedeputeerde Staten betreffende de 

vaststelling van de jaarwedden van de bestuursleden en van de 
secretaris-penningmeester, 1923, 1934, 1946-1947.  1 omslag 
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2.2.1.2. Stemgerechtigde ingelanden 

 
  Lijst van ingelanden van de polder die opgeroepen zijn voor de 

vergadering waarin de buitengewone omslag t.b.v. Noordlandse 
dijk vastgesteld zal worden, concept, 1730.  
N.B. Zie inv.nr. 389 

 
 199 Naamlijsten van stemgerechtigde ingelanden, 1866-1872, 1912, 

1926, 1929, z.d..  1 omslag 
 
 200 Akte van volmacht verleend door P.I. de Fremery aan R.W.A.H. 

Reijnen te 's-Gravenzande om hem te vertegenwoordigen op de 
vergadering van stemgerechtigde ingelanden, 1882.  1 stuk 

 
 201 Presentielijsten van de vergaderingen van stemgerechtigde 

ingelanden en van het bestuur, 1903-1952.  1 omslag 
 

2.2.1.3. Kroosheemraden; molenmeester 

 
  Notulen van de vergadering van stemgerechtigde ingelanden ter 

zake van de herbenoeming van molenmeester Frans van der Post 
en de benoeming van de kroosheemraden Cornelis Willemsz. 
Dyxhoorn en Pieter Duyndam, 1743.  
N.B. Zie inv. nr. 221 

 

2.3. Hulpmiddelen bij de uitvoering van de taak 

 

2.3.1. Personeel 

 

2.3.1.1. Algemeen 

 
  Brieven gewisseld met Gedeputeerde Staten betreffende de 

vaststelling van de jaarwedde van de secretaris-penningmeester, 
1923, 1946-1947.  
N.B. Zie inv.nr. 198 

 
 202 Ambtenarenreglementen "A en B", 1933.  1 omslag 
 

2.3.1.2. Secretaris-penningmeester 

 
 203 Stemverklaring van F. van der Burch Willemszn. betreffende de 

verkiezing van een nieuwe penningmeester na het overlijden van J. 
Knops, 1798.  1 stuk 

 
 204 Lijst van werkzaamheden door de secretaris-penningmeester 

verricht gedurende de maanden januari tot en met april, z.d., ca. 
1800.  1 stuk 
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 205 Brief houdende ontslagaanvrage van de secretaris-penningmeester 
N.G. Beausar, 1903.  1 stuk 

 
 206 Stukken betreffende de vaststelling van de pensioengrondslag van 

de secretaris-peningmeester P.M. van Nierop, 1922-1932.  1 omslag 
 
 207 Besluit van de ingelanden tot vaststelling van het bedrag der 

zekerheidsstelling voor de penningmeester, concept, 1923.  1 stuk 
 
 208 Verzoekschrift houdende ontslagaanvrage van P.M. van Nierop als 

secretaris-penningmeester, 1932.  1 stuk 
 
 209 Stukken betreffende de benoeming en de vaststelling van de 

pensioengrondslag van de secretaris-penningmeester W. Hemstede, 
1932-1947.  1 omslag 

 
 210 Polis van een borgverzekering voor de secretaris-penningmeester 

W. Hemstede tegen eventuele schade als gevolg van wanbeleid, 
1932, met brief aan het Hoogheemraadschap van Delfland 
hieromtrent, minuut, 1934.  2 stukken 

 
 211 Brief aan Gedeputeerde Staten houdende mededeling dat de 

penningmeester verplicht is een zekerheid te stellen van f 500,--, ; 
minuut, 1935.  1 stuk 

 
 212 Besluit van de vergadering van stemgerechtigde ingelanden tot het 

aangaan van een overeenkomst met de Nationale 
Borgmaatschappij ter verzekering tegen de eventuele schade als 
gevolg van wanbeleid door de penningmeester, 1938.  1 stuk 

 
 213 Instructie voor penningmeester, 1942.  1 stuk 
 

2.3.1.3. Adviseur 

 
 214 Brieven gewisseld met de gemeentearchitekt van 's-Gravenzande, 

betreffende de uitbetaling van zijn honorarium voor uitgebrachte 
adviezen (nadat de polder besloten heeft het honorarium niet 
langer beschikbaar te stellen), 1933.  1 omslag 

 

2.3.2. Archief 

 
 215 Inventaris van de stukken van de polder die in 1778 overgebracht 

zijn van de herberg "de Spaanse Vloot" te 's-Gravenzande naar het 
huis van de penningmeester Adrianus Hoefnagel (in duplo), 1778.  1 omslag 

 
 216 Lijst houdende opgave van "dubbele stukken" in het archief te 's-

Gravenzande, z.d., (ca. 1825).  1 stuk 
 
 217 Proces-verbaal van overdracht door H.E.H. Knops, weduwe van 

Mathijs van Kempen (in leven penningmeester), aan J.P. de 
Fremery, penningmeester, van het archief met de inventaris, 1832. 
 1 stuk 
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 218 Inventaris van de archiefstukken in een kist, die door mr. J.P. de 
Fremery, oud-secretaris-penningmeester, is overgegeven aan de 
nieuw benoemde secretaris-penningmeester A.S.M. Hageman, 
1872.  1 stuk 

 
 219 Brief aan de provinciale inspecteur der gemeente- en 

waterschapsarchieven houdende mededeling van de afwezigheid in 
het archief van oude stukken, wegens het door brand verloren 
gaan, minuut, z.d., (1940).  1 stuk 

 

2.3.3. Financien 

 

2.3.3.1. Omslag 

 
   

N.B. Zie ook inv.nr. 389. 
Zie voor kadastrale kaarten inv. nrs. 491d-491e 
 
 220 Staat houdende overzicht van namen van grondeigenaren met 

aantekening van de oppervlakte en namen van de gebruikers, met 
aangehechte aantekening omtrent de heffing van de verponding, 
1739.  2 stukken 

 
 221 Notulen van de vergadering van stemgerechtigde ingelanden 

waarin o.a. de hoogte van het molengeld wordt vastgesteld, 1743, 
met aantekeningen omtrent de "rang der dykgraaven", 1751-1763, 
en afmetingen van de Bankdijk met aanbestedingen (1740), en met 
lijst van inglelanden met opgave van de grootten der 
eigendommen, 1758.  1 stuk 

 
 222 "Maanboek", staten houdende opgave van de buitengewoon 

molengeldplichtige grondeigenaren en -gebruikers, met 
aantekening omtrent de inning, 1741-1750.  1 omslag 

 
 223 Aantekening door de secretaris t.b.v. de penningmeester 

betreffende de hoogte van de aanslag in de gewone verponding van 
twee percelen op de Noordlandse dijk, welke verhuurd zijn aan Jan 
van Hees, 1766.  1 stuk 

 
 224 Staat houdende opgave van de genummerde, in de verponding en 

omslag belastingplichtige percelen, met aantekening van de namen 
der eigenaren en bruikers en van de grootte, 1768.  1 stuk 

 
 225 Brief van de penningmeester A. Hoefnagel aan baljuw Douglas, bij 

een (ontbrekende) opgave van in de polder gelegen kerk- en 
gasthuisgoederen van 's-Gravenzande en Zandambacht, afschrift, 
1769.  1 stuk 

 
 226 Lijst van ingelanden van de polder, met opgave van grootte van het 

grondbezit, 1778.  1 stuk 
 
 227 Bekendmakingen van de dagen waarop de huren van de Bonnen, 

de land- en hooipachten en het molengeld van Nieuwland en het 
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Noordland geïnd zullen worden, concepten, 1783, 1800, 
1830,1833.  1 omslag 

 
 228 Lijst houdende opgave van de jaarlijkse polder- en dijklasten, sluis- 

en molengelden en andere omslagen over 1786-1803, alsmede 
opgave van de gemiddelde omslag per morgen, z.d., 1805.  3 stukken 
N.B. Zie ook inv. nr. 230 

 
 
 229 Klad-berekening van het Noordlandse molengeld, z.d., 1816-1825.  1 stuk 
 
 230 Staat houdende opgave van de polderbemalingswijze en 

vastgestelde omslag van 1786 tot 1803, opgemaakt (door 
penningmeester M. van Kempen) ten behoeve van het kadaster, 
1820.  1 stuk 

 
 231 Lijst van opgeroepen ingelanden en grondgebruikers, die de tweede 

termijn van het molengeld moeten betalen, z.d., (1837).  1 stuk 
 
 232 Kohieren van de omslag van Noordlandse bundergeld, 1858-1950.  1 omslag 
 
 233 Brief aan N.N. (gaarderboekhouder van Delfland?), waarin de 

secretaris verzoekt om opgave van eventuele wijzigingen in het 
kadaster ten behoeve van het gaarderboek van de polders het 
Nieuwland en het Noordland, minuut, 1929.  1 stuk 

 
 234 Brief van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland houdende bezwaar 

tegen de door het polderbestuur opgelegde aanslag, 1932.  1 stuk 
 
 235 "Gaarderboek", artikelsgewijze legger, met persoons- en 

perceelsindices, z.d., (ca. 1933-1954).  1 deel 
N.B. Na 1952 voortgezet als legger voor de nieuwe polder 

 
 236 Verzoekschrift van J.A. Kling te 's-Gravenzande om ontheffing van 

de aanslag in de omslag wegens inkomstenderving als gevolg van 
de aanwezigheid van een mijnenveld op zijn eigendom, met 
beschikking van het bestuur, 1945-1946.  2 stukken 

 

2.3.3.2. Eigendommen 

 
2.3.3.2.1. Aankoop (effecten) 
 
 237 Stukken betreffende de belegging van gelden in het "Grootboek der 

Nederlandse Schuld", die ontvangen zijn door verkoop van grond 
aan de provincie, 1931.  1 omslag 
N.B. Zie ook inv.nr. 246 

 
2.3.3.2.2. Verkoop 
 
2.3.3.2.2.1. Onroerende goederen 
 
 238 Brieven gewisseld met het bestuur van de polder het Nieuwland en 

met Gedeputeerde Staten betreffende de opdeling van de 
Bankgronden en de Klingen bij 's-Gravenzande tussen de polders 
het Noord- en het Nieuwland en de verkoop van de Nieuwlandse 
Bankgronden aan het Hoogheemraadschap van Delfland, met 
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percelen-kaart (opgemaakt door de opzichter van Delfland te 's-
Gravenzande, 1863), 1863-1868.  1 omslag 
N.B. Kaart geborgen in kaartenkast 

 
 239 Brief van de ontvanger der Registratie en Domeinen, houdende 

medeling dat de akten van openbare verkopingen van onroerende 
goederen van waterschappen voortaan als onderhandse akten 
moeten worden beschouwd, 1871.  1 stuk 

 
 240 Brief van Gedeputeerde Staten houdende advies een strook grond 

gelegen langs een door de gemeente 's-Gravenzande beheerde en 
onderhouden weg (i.c. de Noordlandseweg) niet aan deze 
gemeente in eigendom over te dragen, 1882.  1 stuk 

 
 241 Brief van C.W. Bos houdende verzoek om toezending van een 

besluit van stemgerechtigde ingelanden tot verkoop van 
poldereigendommen alsmede van de ontwerpakte, 1903.  1 stuk 

 
 242 Onderhandse akte van verkoop aan de Westlandsche 

Stoomtramwegmaatschappij van een stuk land kad. gem. 's-
Gravenzande, sectie M, nrs. 517, 520, 527 en N nr. 522, 1903.  1 stuk 

 
 243 Brief van de Westlandsche Stoomtramwegmaatschappij waarin 

medegedeeld wordt dat de verkoop van de percelen te 's-
Gravenzande, kad. sectie M nr. 517 en N nr. 522, niet ongedaan 
gemaakt kan worden, 1916.  1 stuk 

 
 244 Brieven gewisseld met het gemeentebestuur van 's-Gravenzande en 

Gedeputeerde Staten naar aanleiding van de overname door de 
provincie van de Noordlandseweg en -dijk vanaf de Zijdijk tot aan 
de weg 's-Gravenzande-Hoek van Holland, met tekening, 1928-
1931.  1 omslag 

 
 245 Onderhandse akte van verkoop aan de provincie Zuid-Holland van 

percelen grond te 's-Gravenzande, kad. sectie M nrs. 231, 516, 523 
en 653, alsmede van overdracht van het beheer over een gedeelte 
van de weg Rijswijk-Hoek van Holland (i.c. de Noordlandseweg), 
met concept (1929), 1931.  1 omslag 
N.B. Zie ook inv.nrs. 237 en 462 

 
 246 Onderhandse akte van verkoop aan de provincie Zuid-Holland van 

een perceel grond te 's-Gravenzande, kad. sectie M nrs. 277, 1931. 
 1 stuk 

 
2.3.3.2.2.2. Roerende goederen 
 
 247 Bekendmaking van de openbare verkoping door de penningmeester 

van doorn- en struikgewas op de Noordlandsedijk en in de Klingen 
achter en ten westen van Vlugtenburg, 1765.  1 stuk 

 
2.3.3.2.3. Uitgifte in erfpacht 
 
 248 Brief van de secretaris-rentmeester van Delfland houdende 

mededeling van het besluit van de verenigde vergadering tot 
jaarlijkse restitutie van de grondbelasting voor de keet van 
Delfland, staande achter 's-Gravenzande, met afschriften van de 
besluiten van de Verenigde Vergadering van 1857 en 1858 inzake 
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de uitgifte in erfpacht door de polder van een stuk grond waarop de 
keet en een schuur staan, 1869.  1 omslag 

 
 249 Brieven gewisseld met J. van Dam te 's-Gravenzande inzake de 

uitgifte in erfpacht aan laatstgenoemde van het perceel kad. gem. 
's-Gravenzande sectie M nr. 494, 1925.  1 omslag 

 
 250 Besluit tot uitgifte in erfpacht aan A. Klaassen van het huis en de 

grond, kad. gem. 's-Gravenzande sectie M nr. 494, tegen een 
jaarlijkse vergoeding van f 14,60, met brieven van notaris P.W. de 
Kan, 1926.  3 stukken 

 
 251 Vergunning verleend aan A. Klaassen voor de plaatsing van een 

serre op het perceel dat hij van de polder in erfpacht heeft, 1929.  2 stukken 
 
 252 Brief aan J. Klaassen te 's-Gravenzande houdende verklaring van 

geen bezwaar tegen de overdracht van het recht van erfpacht van 
A. Klaassen aan eerstgenoemde, 1950.  1 stuk 

 
2.3.3.2.4. Verhuur en verpachting 
 
 253 Akten van verhuur door de penningmeester van de beweiding van 

de Noordlandse dijk en de daarbij horende klingen, 1731-1871.  1 omslag 
N.B. Zie ook inv. nr. 285 

 
 254 Bekendmaking door het bestuur van de verhuring aan de meest-

biedende van de beweiding van de Noordlandseweg, 1811.  1 stuk 
 
 255 Brieven gewisseld met het bestuur van het kampeerterrein Zeerust 

inzake gedeeltelijke vrijstelling van de huursom en de opzegging 
van de huurovereenkomst, 1941-1942.  1 stuk 

 
 256 Akte van verpachting aan L.G. Leerdam Cz. van een perceel 

weiland gelegen te 's-Gravenzande, kad. sectie M nr. 528;, 1951.  1 stuk 
 
 257 Akte van verpachting aan A. van Staalduinen van een perceel 

weiland gelegen te 's-Gravenzande, kad. sectie M, nrs. 526-530;, 
1951.  1 stuk 

 

2.3.3.3. (Kas-) Geldleningen 

 
   

N.B. Zie ook inv.nr. 391 
 
 258 Akte van schuldbekentenis door dijkgraaf, ingelanden en buren ten 

gunste van Gerrit Jansz. van Rhijn, wegens een lening ter waarde 
van 300 guldens, 1666, met kwitantie inzake de aflossing, 1681.  1 stuk 

 
 259 Akte van schuldbekentenis waarbij penningmeester J. Knops 

verklaart ontvangen te hebben van mr. P.J.D. Patijn een lening ter 
waarde van 1.000 guldens, 1793, met kwitantie inzake de 
aflossing, 1797.  1 stuk 

 
 260 Akte van schuldbekentenis waarbij penningmeester M. van Kempen 

verklaart ontvangen te hebben van L.M. van Geest een lening ter 
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waarde van 200 guldens, 1801, met kwitantie inzake de aflossing, 
1802.  1 stuk 

 

2.3.3.4. Begroting en rekening 

 
2.3.3.4.1. Algemeen 
 
 261 Ingekomen en minuten van uitgaande stukken betreffende de 

vaststelling en goedkeuring van de polderrekeningen, de polder- en 
dijklasten en de grondbelasting, 1814-1840.  1 omslag 

 
 262 Brieven gewisseld met het Hoogheemraadschap van Delfand ter 

zake van de ter goedkeuring ingezonden rekeningen en 
begrotingen, 1926-1934, 1948-1951.  1 omslag 

 
2.3.3.4.2. Begroting 
 
 263-264 Begrotingen, 1828, 1858-1886, 1889, 1921-1951.  2 omslagen 
 263 1828, 1858-1886, 1889, 1828 - 1889 
 264 1921-1951, 1921 - 1951 
 
 265 Brief van dijkgraaf en hoogheemraden van Delfland houdende 

opmerkingen aangaande de begroting voor, 1944.  1 stuk 
 
2.3.3.4.3. Rekening 
 
 266-269 Rekeningen, 1684-1951.  4 pakken 

N.B. Met hiaten; zie voor ontbrekende jaren inv.nrs. 270-277 
 266 1684-1740;, 1684 - 1740 

N.B. 1685, 1687-1688, 1701, 1704, 1707, 1714, 1722, 1730 en 1738-1739 
ontbreken 

 267 1741-1831;, 1741 - 1831 
N.B. 1743, 1748-1749, 1760, 1762-1763, 1780, 1782-1783, 1789, 1792-1794, 
1816-1818 ontbreken 

 268 1832-1897, 1903-1920, 1832 - 1920 
N.B. 1912-1919 in concept 

 269 1921-1951, 1921 - 1951 
 
 270-275 Bijlagen tot de rekeningen, 1690-1952.  6 pakken 
 270 1690-1716;, 1690 - 1716 

N.B. 1703, 1704 en 1711 ontbreken 
 271 1717-1745;, 1717 - 1745 

N.B. 1722, 1730, 1738, 1739 en 1743 ontbreken 
 272 1746-1775;, 1746 - 1775 

N.B. 1748-1749, 1760, 1762 en 1763 ontbreken 
 273 1776-1810;, 1776 - 1810 

N.B. 1782-1784, 1789 en 1792-1794 ontbreken 
 274 1811-1860;, 1811 - 1860 

N.B. 1817-1818, 1829 en 1850/1851 ontbreken 
 275 1861-1952, 1861 - 1952 

N.B. 1866-1868, 1870, 1874-1876, 1878, 1880, 1881, 1888, 1902, 1911, 1912, 
1914-1917, 1919, 1921, 1924-1929, 1933, 1934, 1936-1938, 1940-1941, 1943-
1946, 1948 en 1950 ontbreken 

 
 276-277 Rekeningen, afschriften, 1709-1826,.  2 omslagen 
 276 1709-1805;, 1709 - 1805 

N.B. 1731, 1734, 1736, 1740, 1741, 1743, 1745, 1747, 1748, 1750-1782, 1788, 
1791-1794, 1800 en 1806 ontbreken 

 277 1807-1810, 1820-1826, 1807 - 1826 
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 278 Convocaten voor de vergaderingen van ingelanden, o.a. ter 

vaststelling van de rekening en de omslag, met bijlagen, 1709-
1846.  1 lias 

 
 279 Aantekeningen omtrent de wijze waarop volgens het reglement de 

rekeningen van 1755 en 1759 behandeld werden, z.d., (1e helft 
19e eeuw).  1 stuk 

 
 280 Bekendmaking door de penningmeester van de terinzagelegging 

van de rekening, concept, z.d., ca. 1835.  1 stuk 
 
 281 Beschikkingen van Gedeputeerde Staten tot goedkeuring van de 

rekening, 1856-1857.  2 stukken 
 
 282 Journaal van ontvangsten, 1912, 1913.  1 omslag 
 
 283 Tabellarisch kasboek van inkomsten en uitgaven, 1924-1951.  1 deel 

N.B. Zie voor 1951-1952, inv.nr. 539 
 

2.3.3.5. Financiële verplichtingen jegens Delfland 

 
 284 Brief aan de secretaris-rentmeester van Delfland houdende verzoek 

om opgave van de objecten waarvoor de polder jaarlijks recognitie- 
en roedegeld verschuldigd is, minuut, 1917.  1 stuk 

 

2.3.3.6. Registratierecht 

 
 285 "Repertoires", registers van ten overstaan van de secretarissen J. 

van Kempen en J.P. de Fremery gepasseerde geregistreerde akten, 
1827-1857.  2 katernen 

 

2.4. Uitvoering van de taak 

 

2.4.1. Toezicht 

 

2.4.1.1. Algemeen 

 
 286 Rapport van het Bureau voor Staats- en Administratiefrechtelijke 

adviezen, houdende jurisprudentie en een advies inzake de 
bevoegdheid van polders de lozing van verontreinigd water op de 
polder te verbieden, 1907.  1 stuk 
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2.4.1.2. Keur 

 
 287 Bekendheid van het verbod om de oprel en de dijksteen bij 

Vlugtenburg met een rijtuig te passeren, op een boete van 12 
gulden, terwijl bij beschadiging van de slagboom over de oprel een 
boete van 25 gulden geheven zal worden, concept, 1744.  1 stuk 

 
 288 Bekendmaking van het verbod om vee te drijven en over de kruin 

van de Noordlandse Bankdijk te rijden (in duplo), concept, 1800.  2 stukken 
 
 289 Keur op het schoonmaken en de banwerken van de sloten en 

wateren in de polder, klad, z.d., ca. 1830.  1 stuk 
 
 290 Brief aan Gedeputeerde Staten houdende ontwerp-keur, klad, 

1834.  1 stuk 
 
 291 Brief van dijkgraaf en hoogheemraden van Delfland, houdende 

mededeling van het ontbreken van een rechtsgeldige keur voor het 
Noordland, 1936.  1 stuk 

 
 292 Keur, met brieven aan Gedeputeerde Staten en dijkgraaf en 

hoogheemraden van Delfland betreffende de vaststelling en 
goedkeuring, 1936.  1 omslag 

 
 293 Keuren (1948 en 1949), met stukken betreffende de 

totstandkoming, 1947-1949.  1 omslag 
 

2.4.1.3. Schouw 

 
 294 Staten houdende een overzicht van de banwerken, met vermelding 

van de banplichtige eigenaren en gebruikers, z.d., (1750).  1 omslag 
 
 295 Staat van de nieuwe hoefslagen of banwerken, vastgesteld door 

dijkgraaf en hoofdingelanden t.b.v. het opstellen van twee nieuwe 
schouwboeken, met bekendmaking hiertoe, 1758.  2 stukken 

 
 296 Akte van aanmaning waarbij dijkgraaf en hoofdingelanden de 

eigenaar van land gelegen aan de zuidzijde van de schouwwatering, 
Petronella Catharina van der Burch, weduwe Snethlage, opdragen 
het banwerk uit te voeren over een afstand, die door de 
kroosheemraden als schouwers met palen zal worden aangegeven, 
concept, z.d., (ca. 17680.  1 stuk 

 
 297 Akte waarbij de ingelanden verklaren dat de banwerken in de 

schouwwatering van de Strandweg af tot bij de Grote Kreek of 
Middenwatering volgens de nieuwe verdeling verricht zullen 
worden, ondanks het feit dat er vroeger minder banwerken waren, 
concept, 1768.  1 stuk 

 
 298 Lijst houdende opgave van de personen die aanwezig dienen te zijn 

bij de najaarsschouw van de Kreek en het Heultje bij de 
Noordlandseweg, 1768.  1 stuk 
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 299 "Quohier", legger van de hoefslagen en banwerken die ten laste 
van de in de polder gelegen landen vallen, opnieuw samengesteld 
ingevolge de resolutie van 7 september 1768, met een lijst van 
werken die geheel ten laste van de polder komen alsmede van die 
waarin de polder 1/3 deel moet bijdragen, 1768.  

 
 300 Bekendmaking door dijkgraaf en kroosheemraden van de 

aanstaande schouw over de Strandweg en de Noordlandse weg met 
de aanzegging dat het hout- en struikgewas over een breedte van 2 
meter aan weerszijden van deze wegen verwijderd moet worden, 
1769.  1 stuk 

 
 301 Stukken betreffende de aanzegging van personen die hun hoefslag- 

en banwerkverplichtingen niet zijn nagekomen, met concept van de 
aankondiging van de aanbesteding door het polderbestuur, 1769.  1 omslag 

 
 302 Resolutie van dijkgraaf en heemraden tot opstelling van een 

"kohier" of schouwboek van de banwerken in de Middenwatering of 
Grote Kreek, in de schouwwatering van de Strandweg of het 
Louwtje, in de schouwwatering van de landen gelegen achter de 
woning Exterburg en in de schouwwatering van de Noordlandseweg 
vanaf de zuidhoek van deze weg tot aan de Middenwatering, 
concept, 1769.  1 stuk 

 
 303 Staat van de hoefslagen of banwerken van de kerk- en 

gasthuislanden in het Noordland, 1769.  1 stuk 
 
 306 Aantekening van de verdeling van het banwerk in de polder in drie 

gedeelten, met in dorso een overzicht van de hoefslagen z.d., 
(1770).  1 stuk 

 
 307 Bekendmaking door dijkgraaf en kroosheemraden van een 

naschouw op de gewone banwerken, met aanzegging de Kreek op 
behoorlijke breedte te maken, concept, 1781.  1 stuk 

 
 308 Lijst van schouwpalen vanaf de heul aan de Noordlandseweg 

noordwaarts, met opgave van de namen der onderhoudsplichtigen, 
z.d., 1800.  1 stuk 

 
 309 Bekendmaking van dijkgraaf en kroosheemraden houdende 

waarschuwing aan de banplichtigen hun onderhoudsverplichtingen 
na te komen vóór de najaarsschouw op 12 september, concept, 
1802.  1 stuk 

 
 310 Brief van de dijkgraaf van de polder het Nieuwland houdende een 

voorstel met betrekking tot het onderhoud van de langs de 
Noordlandse dijk gelegen sloot, waarbij iedere polder ter halver 
breedte voor het schoonhouden van die sloot zorg zal dragen en de 
schouw zal worden overgedragen aan het Nieuwland, 1868.  1 stuk 

 
 311 Bekendmaking van de schouw over de dijken en schouwbare 

wateren, 1870.  1 stuk 
 
 312 Aanschrijving aan de nalatige onderhoudsplichtige ingelanden om 

hun deel van de Kreek alsnog te delven, minuut, 1912.  1 stuk 
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 313 Aanschrijving aan de ingelanden houdende aanmaning tot het 
zorgdragen voor uitgediepte en schoongemaakte sloten, 1917.  1 stuk 

 
 314 Brief van dijkgraaf en hoogheemraden van Delfland betreffende een 

wijziging van Delflands keur naar aanleiding van de onverbindend-
verklaring door de Hoge Raad van het verbod zich zonder 
vergunning in de zeeduinen te bevinden, 1927.  1 stuk 

 
 304-305 "Schouwboekje", perceelsgewijze legger van de hoefslagen en 

banwerken, met opgave van de onderhouds- en omslagplichtige 
eigenaren, 1769-1780.  2 katernen 

 304 1769, met aantekeningen tot 1779;, 1769 - 1779 
 305 ca. 1780, 1780 
 

2.4.1.4. Verlening van vergunningen 

 
2.4.1.4.1. Dempen van sloten 
 
 315 Vergunning verleend aan C. Leerdam om een gedeelte sloot te 

dempen tussen zijn perceel en dat van A. van Straalen Wzn, 1929.  1 stuk 
 
 316 Vergunning verleend aan H.J. Troost Dz. tot het dempen van twee 

gedeelten sloot, grenzende aan het Louwtje en het perceel 
tuingrond kad. gem. 's-Gravenzande sectie M nr. 668, 1933.  1 stuk 

 
 317 Vergunning verleend aan J. de Munnik te 's-Gravenzande voor het 

dempen van een sloot gelegen tussen de kadastrale percelen gem. 
's-Gravenzande sectie M nrs. 282 en 283, z.d., (1937).  1 stuk 

 
 318 Vergunning verleend aan H. van der Wijden voor het dempen van 

een sloot gelegen voor zijn perceel en langs de polderweg het 
Louwtje, 1938.  1 stuk 

 
 319 Brieven van de technische hoofdambtenaar van de Provinciale 

Waterstaat betreffende slootdempingen in de polder in verband met 
onderhoudswerken aan de weg Rijswijk-Hoek van Holland, 1940.  2 stukken 

 
2.4.1.4.2. Leggen van dammen, bruggen en uitwegen 
 
 320 Vergunning verleend aan Phs. van der Hoeven tot het hebben van 

een uitweg van zijn land naar het perceel kad. gem. 's-
Gravenzande sectie m nr. 530, tegen een jaarlijkse recognitie, 
1911.  1 stuk 

 
 321 Vergunning verleend aan M. van Staalduinen Lzn. tot het hebben 

en leggen van een inrijdam van het perceel kad. gem. 's-
Gravenzande sectie m nr. 203 naar perceel M nr. 516, 1911.  1 stuk 

 
 322 Vergunning verleend aan J. van Rijn Mzn. voor het hebben en 

leggen van dammen in wateringen van het perceel kad. gem. 's-
Gravenzande sectie M nr. 446 naar de Noordlandse weg en naar het 
perceel sectie m nr. 570, 1914.  1 stuk 

 
 323 Vergunning verleend aan w. van Geest Dzn. voor het hebben en 

leggen van een dam in wateringen van het perceel kad. gem. 's-
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Gravenzande sectie M nr. 384 naar het perceel sectie M nr. 454, 
1916.  1 stuk 

 
 324 Vergunning verleend aan W. van Geest Dzn. te 's-Gravenzande 

voor het leggen en hebben van een dam op het perceel kad. gem. 
's-Gravenzande sectie M nr. 384, concept, 1916.  1 stuk 

 
 325 Aantekeningen betreffende de bestaande uitwegen naar de 

Noordlandse weg te 's-Gravenzande, z.d.[ ca. 1920].  1 stuk 
 
 326 Brief waarbij E.W. de Kan namens de eigenaar van het landgoed 

"Vluchtenburg" te 's-Gravenzande een recht van uitweg verzoekt 
vanaf de percelen kad. gem. 's-Gravenzande sectie M nrs. 593 en 
576 naar de Noordlandse dijk, 1926.  1 stuk 

 
 327 Vergunning verleend aan B. Vellekoop tot het leggen van een dam 

van zijn perceel kad. gem. 's-Gravenzande sectie M nr. 282 naar de 
Noordlandse dijk, 1926.  1 stuk 

 
 328 Vergunning verleend aan M. Boers Bzn. te 's-Gravenzande voor het 

leggen van een dam op zijn perceel kad. gem. 's-Gravenzande 
sectie M nr. 141, 1929.  1 stuk 

 
 329 Situatietekening van een te leggen dam op het perceel kad. gem. 

's-Gravenzande sectie M nr. 192, grenzend aan nr. 195, z.d. [ca. 
1940].  1 omslag 

 
 330 Vergunning verleend aan J. van Nieuwkerk jr. te 's-Gravenzande 

om een dam te leggen in de sloot tussen zijn perceel en het 
Louwtje, 1947.  1 stuk 

 
 331 Vergunning verleend aan C. Solleveld om een voetbrug te maken 

over de sloot aan de Noordlandse weg, kad. gem. 's-Gravenzande 
sectie M nr. 740, met aanvrage en tekening, 1948-1949.  2 stukken 

 
 332 Vergunning verleend aan G. Middelburg voor het maken van een 

dam bij een te bouwen woonhuis op het perceel kad. gem. 's-
Gravenzande sectie M nr. 196, 1949.  1 stuk 

 
2.4.1.4.3. Lozen van afval- en hemelwater 
 
 333 Vergunning verleend aan J. van Nieuwkerk Jacz. tot het leggen en 

hebben van een rioolleiding tot afvoer van water van zijn perceel 
kad. gem. 's-Gravenzande sectie M nr. 620 naar de poldersloot, 
1926.  1 stuk 

 
 
 334 Vergunning verleend aan J. Voskamp Dzn. te 's-Gravenzande om 

vanaf zijn woningen, kad. gem. 's-Gravenzande sectie M nr. 137, 
huishoudwater te lozen in een poldersloot, 1929.  1 stuk 

 
 335 Vergunning verleend aan H. van Zanten te 's-Gravenzande voor het 

lozen van huishoudwater van vier woningen aan de 
Noordlandseweg in de sloot aan de noordwestzijde van deze 
woningen, met vergunningaanvrage, 1932.  1 omslag 
N.B. Zie ook inv.nr. 337 
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 336 Vergunning verleend aan B. Vellekoop voor lozing van 
huishoudwater vanaf zijn woning, plaatselijk bekend Noordland 27, 
1933.  1 stuk 

 
 337 Vergunning verleend aan C.J. Schaareman te 's-Gravenhage voor 

het lozen van huishoud- en regenwater van twee woningen aan de 
Noordselandseweg te 's-Gravenzande, kad. sectie M nr. 667, met 
vergunningaanvrage, 1933.  2 stukken 

 
 338 Vergunning verleend aan L. van der Wel Azn. te 's-Gravenzande 

voor het lozen van huishoudwater in een poldersloot, 1936.  1 stuk 
 
 339 Vergunning verleend aan J. van der Sar Pzn. te 's-Gravenzande 

voor het lozen van regen- en pompwater in een poldersloot, 1936.  1 stuk 
 
 340 Vergunning verleend aan C. van Staalduinen Lzn. voor het lozen 

van huishoudwater vanaf zijn woning, kad. gem. 's-Gravenzande 
sectie M nr. 571, in een poldersloot, 1938.  1 stuk 

 
 341 Appointement waarbij aan J. van der Sar Pzn. vergunning wordt 

verleend voor het lozen van huishoud- en afvalwater van een te 
bouwen huis op het perceel kad. gem. 's-Gravenzande sectie M nr. 
639, met tekening, 1939.  1 stuk 

 
 342 Vergunning verleend aan L. van Geest Wz., C.J.W. Lantinck en C. 

Solleveld om afvalwater te lozen vanaf percelen aan de 
Noordlandseweg te 's-Gravenzande, kad. sectie N nrs. 737, 738 en 
740;, 1949.  1 stuk 

 
 343 Verzoekschrift van J.A. Kling om middels septic-tanks afvalwater te 

mogen lozen vanaf het kampeerterrein Vluchtenburg op het 
polderwater, 1951.  1 stuk 
N.B. Zie ook inv.nr. 359 

 
2.4.1.4.4. Hebben van onder- en overbemalingswerken; onttrekken van water 
 
 344 Vergunning verleend aan B. van der Sar jr. te 's-Gravenzande om 

een molen te plaatsen aan de Nieuwlandse dijk, 1940.  1 stuk 
 
 345 Vergunning verleend aan P. de Koning te 's-Gravenzande voor het 

plaatsen van een watermolentje, 1942.  1 stuk 
 
 346 Vergunning verleend aan L. van Staalduinen en de weduwe C. 

Middelburg tot het plaatsen van een watermolen teneinde water te 
kunnen onttrekken voor besproeiing, met urgentieverklaring ten 
behoeve van het Rijksbureau van Metalen, 1946.  1 omslag 

 
2.4.1.4.5. Leggen van kabels, buizen en leidingen 
 
 347 Brieven van de ingenieur van Waterstaat van het 2e 

arrondissement van het 10e district en de minister van Financiën 
betreffende de aanleg van een telegraaflijn van 's-Gravenzande 
naar Hoek van Holland, 1874.  2 stukken 

 
 348 Topografische kaart, blad nr. 457 "Noordlandse dijk", schaal 1 : 

25.000, waarop aangegeven een deel van het traject van een 
electrische leiding langs de Noordlandseweg, z.d., 1905.  1 stuk 
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 349 Vergunning verleend aan de Eerste Westlandsche 

Electriciteitsmaatschappij te 's-Gravenzande tot het plaatsen van 
electriciteitspalen, met geleidebrief en tekening (in duplo), 1910.  1 omslag 

 
 350 Vergunning verleend aan burgemeester en wethouders van Delft tot 

het leggen en hebben van een hoogspanningskabel door wegen of 
bermen en terreinen van de polder (onverminderd de Koninklijke 
Besluiten van 6 maart 1905 en 11 juli 1914), 1916.  1 katern 

 
 351 Brief van de hoofdingenieur der Telegrafie te 's-Gravenhage inzake 

de betaling van de jaarlijkse vergoeding voor aanwezigheid van 12 
palen in de polder, 1920.  1 stuk 

 
 352 Brieven gewisseld met het gemeentebestuur van 's-Gravenzande 

inzake de verlening van een vergunning voor het plaatsen van 
electriciteitspalen, 1922.  1 omslag 

 
 353 Brieven gewisseld met de Rijkstelegraaf- en Telefoondienst 

betreffende het leggen van een telefoonkabel tussen 's-
Gravenzande en Hoek van Holland waar deze de Noordlandse dijk 
kruist, met tekening, 1932.  1 omslag 

 
 354 Brief van de directeur van het Post-, Telegraaf- en Telefoonkantoor 

te 's-Gravenzande houdende verzoek een brievenbus te mogen 
plaatsen bij de ingang van de hoeve "Vlugtenburg", 1934.  1 stuk 

 
 355 Revisietekening van de kabellegging tussen Hoek van Holland en 

Rotterdam, door de Dienst Kabels en Versterkers van de PTT, met 
geleidebrief, 1935.  1 omslag 

 
 356 Vergunning verleend aan het Gemeentelijk Energiebedrijf te 's-

Gravenzande tot het leggen van twee mantelbuizen in de bodem 
van twee sloten, 1949.  1 stuk 

 
 357 Vergunning verleend aan de N.V. Westlandsche 

Drinkwaterleidingmaatschappij tot het leggen, hebben en 
onderhouden van een hoofdleiding langs de Noorlandse dijk, door 
de percelen kad. gem. 's-Gravenzande sectie M nr. 528, 526 en 
530, met situatietekening, 1950.  2 stukken 

 
 358 Brief van het gemeentebestuur van 's-Gravenzande aan het 

Ingenieursbureau Netto en Smit, houdende verklaring van geen 
bezwaar tegen het leggen van een buisleiding door de openbare 
weg langs de Nieuwlandse dijk, afschrift, 1950.  1 stuk 

 
 359 Vergunning verleend aan de N.V. Westlandsche 

Drinkwaterleidingmaatschappij tot het leggen, hebben en 
onderhouden van een waterleiding vanaf het zee- en zomerdorp 
Vluchtenburg tot aan de bestaande leiding in het Louwtje, 1952.  1 stuk 

 
2.4.1.4.6. Hebben van een coupure in de Noordlandse dijk (door de Westlandsche 
Stoomtram-weg-Maatschappij) 
 
 360 Brieven gewisseld met de Westlandsche Stoomtramweg 

Maatschappij betreffende een verzoek om vergunning voor het 
maken van een coupure in de Noordlandse dijk ter plaatse van de 
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ontworpen tramlijn 's-Gravenzande-Hoek van Holland, met 2 
tekeningen, 1900-1903.  1 omslag 

 
2.4.1.4.7. Plaatsen en hebben van bouwwerken 
 
 361 Brief van de beheerder van het station "Vluchtenburg" van de 

Maatschappij tot Redding van Schipbreukelingen houdende verzoek 
om een vergunning voor de bouw van een nieuwe schuur voor de 
reddingsboot, 1891.  1 stuk 

 
 362 Brieven gewisseld met de commandant van het 

kustwachtdetachement Ter Heijde, naar aanleiding van de zonder 
vergunning van het polderbestuur geplaatste militaire barakken 
met privaat bij "Vlugtenburg", 1917.  1 omslag 

 
 363 Kennisgeving ingevolge de Hinderwet van het gemeentebestuur van 

's-Gravenzande betreffende een verzoek van Ph. C. Boers om een 
vergunning voor het oprichten van een opslagruimte voor 
petroleum, 1928.  1 stuk 

 
 364 Vergunning verleend aan H.J. Troost tot het bouwen van een huis 

op het perceel kad.gem. 's-Gravenzande sectie M nr. 668, 1929.  1 stuk 
 
 365 Vergunning verleend aan het gemeentebestuur van 's-Gravenzande 

voor de plaatsing van drie brandputten in het Louwtje en 
Noordlandse dijk, met tekening, 1931.  2 stukken 

 
 366 Stukken betreffende de verlening van vergunningen voor 

werkzaamheden in verband met de door C.J. Meuselaar op te 
richten kalkbranderij bij de Noordlandse dijk, 1932.  1 omslag 

 
2.4.1.4.8. Hebben van wegen 
 
 367 Vergunning verleend aan J.P. Leerdam te 's-Gravenhage voor het 

maken van een rijslag langs de Noordlandse dijk tot aan de 
Nieuwlandseweg, 1916.  1 stuk 

 
 368 Vergunning verleend aan A. van Straalen sr. voor het hebben van 

een hek en het aanleggen en onderhouden van een verhard 
overpad op het perceel kad. gem. 's-Gravenzande sectie M nr. 
530;, 1934.  2 stukken 

 
 369 Vergunning verleend aan G. Boers te Monster om met paard en 

wagen naar de kalkovens te rijden, tegen overleggging van een 
bewijs van toestemming van Delfland en de kampeervereniging en 
onder voorwaarde dat aan de weg aangebrachte schade direct 
hersteld moet worden, 1940.  1 stuk 

 
 370 Vergunning verleend aan de gemeente 's-Gravenzande voor het 

aanleggen en hebben van een rijwielpad, 1940.  1 stuk 
 
 371 Vergunning verleend aan het gemeentebestuur van 's-Gravenzande 

voor het gebruik van een perceel grond langs de weg aan de 
Nieuwlandse dijk als provisorisch parkeerterrein, 1949.  1 stuk 
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 372 Vergunning verleend aan het gemeentebestuur van 's-Gravenzande 
tot reconstructie van de Nieuwlandse dijk, alsmede tot storting van 
overtollige grond in langs de weg gelegen pannen, 1951.  1 stuk 

 
2.4.1.4.9. Overige werken 
 
 373 Vergunning verleend aan B. van Slingelandt om uit de Bankweiden 

aan de "Noordt Bankdijk" doornen (-struiken) weg te halen, 1780.  1 stuk 
 
 374 Beschikking, waarbij het polderbestuur aan A. van Straalen, 

landbouwer, vergunning verleent voor het afgraven van een hoog 
gedeelte van zijn perceel, kad. gem. 's-Gravenzande sectie M nr. 
530, ter verbetering van de weide, 1909.  1 stuk 

 
 375 Vergunning verleend aan het bestuur van de 's-Gravenzandse 

IJsvereniging om een gedeelte van het terrein genaamd de "Bank" 
in te richten en te gebruiken als ijsbaan, met vergunningaanvrage, 
1932.  2 stukken 

 
 376 Vergunning verleend aan de provincie Zuid-Holland voor de 

verlenging van een gemetselde duikersluis onder de provinciale 
weg Maassluis-Hoek van Holland in de gemeente 's-Gravenzande, 
in verband met de aanleg van een parallelweg, met tekening, 1935. 
 1 omslag 

 

2.4.1.5. Bemoeienis met vergunningen verleend door het Hoogheemraadschap 
van Delfland aan derden 

 
 377 Vergunning verleend door dijkgraaf en hoogheemraden van 

Delfland aan het Departement van Oorlog voor de tijdelijke 
plaatsing van vijf schilderhuizen, een barak en privaten op de 
zeewering bij de hofstede "Vlugtenburg" bij Arendsduin en bij Ter 
Heijde, ten behoeve van de militaire kustwacht, afschrift, 1915.  1 stuk 

 
 378 Vergunning verleend door dijkgraaf en hoogheemraden van 

Delfland aan G. Middelburg Lzn. te 's-Gravenzande voor het 
dempen van een sloot alsmede twee gedeelten bermsloot, kad. 
gem. 's-Gravenzande sectie M nrs. 196, 573 en 254, afschrift, 
1936.  1 stuk 

 

2.4.2. Beheer en onderhoud 

 

2.4.2.1. Waterkering 

 
2.4.2.1.1. Algemeen 
 
 379 Vergunning verleend door Grafelijkheidsrekenkamer aan de 

polderbesturen van het Noordland en het Nieuwland om de 
schadelijke gevolgen van konijnen in de duinen en klingen te 
bestrijden, 1605, authentiek afschrift, 1721.  1 stuk 
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 380 "Accordt", onderhandse akte van overeenkomst tussen de 
ambachten van de West- en Oostsluizen van Delfland, het Kapittel 
van St. Marie te 's-Gravenhage en de polders het Nieuwland en het 
Noordland betreffende het herstel van de Kapittelduinen op 
gemeenschappelijke kosten, 1564, afschrift z.d. (ca. 1800), met 
nota over de bedoeling van deze overeenkomst (in duplo), z.d., 
(ca. 1860).  1 omslag 

 
 381 Brieven gewisseld met de Ringcommissie tussen Lek, Goudse 

IJssel, Maas, Noordzee en IJ, waarbij opgaven van peilhoogten, 
onderhoudskosten en -werken aan de ringdijken van de polder, 
1810.  2 stukken 

 
 382 Verzoekschrift aan de commissaris van het arrondissement 

Rotterdam om vermindering van de grondlasten welke op de 
(Noorlandse) dijk rusten en ten laste van de polder komen, minuut, 
z.d., 1815.  1 omslag 

 
 383 Brief van dijkgraaf en hoogheemraden van Delfland houdende 

advies voldoende middelen aan te schaffen ter beveiliging van de 
polder bij storm en springvloed, 1846.  1 stuk 

 
 384 Brieven gewisseld met Gedeputeerde Staten, dijkgraaf en 

hoogheemraden van Delfland en het bestuur van de polder het 
Nieuwland betreffende het herstel en het onderhoud van de 
zeewering bij het Nieuwland en het Noordland, 1846-1855.  1 omslag 

 
  Kladnotulen van vergaderingen van het bestuur, met 

aantekeningen betreffende de zeewering, 1845-1847.  
N.B. Zie inv. nr. 172 

 
2.4.2.1.2. Duinen en stranden 
 
 385 Ontwerp-begroting voor de aanleg en het onderhoud van vier 

stenen strandhoofden ter beveiliging van de zeewering door de 
polder, met aanvullingen en opmerkingen, 1848.  1 omslag 

 
 386 Aantekeningen inzake een besluit van de verenigde vergadering 

van het Hoogheemraadschap van Delfland (1854) tot aanleg van 
nieuwe strandwerken waarvoor de polder het Noordland jaarlijks 
gedurende 24 jaren f 1.100,-- en vervolgens f 800,-- in de kosten 
zal bijdragen, z.d., (19e eeuw).  1 stuk 

 
2.4.2.1.3. Noordlandse dijk 
 
2.4.2.1.3.1. Algemeen 
 
 387 Brief aan Gecommitteerde Raden van Holland waarin het 

polderbestuur verklaart de Noordlandse dijk zo goed mogelijk te 
zullen onderhouden, 1740, afschrift, met aantekening van de data 
van herbevestiging, 1742-1787.  1 stuk 

 
 388 Uittreksel uit de staat van ongebouwde eigendommen in de 

gemeente 's-Gravenzande, betreffende de (Noordlandse) dijk, 
1814.  1 stuk 

 
2.4.2.1.3.2. Financiering van werken 
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2.4.2.1.3.2.1. Buitengewone omslag 
 
 389 Uitnodiging aan de ingelanden tot bijwoning van een vergadering 

waarin een buitengewone omslag in verband met de kosten van 
verhoging en verzwaring van de Noordlandse dijk zal worden 
vastgesteld, afschrift, met naamlijst van opgeroepen ingelanden, 
1730.  2 stukken 

 
2.4.2.1.3.2.2. Geldlening en subsidie 
 
 390 Beschikkingen van de Staten van Holland en West-Friesland en van 

Gecommitteerde Raden tot toekenning van een subsidie van 12.000 
guldens ten behoeve van de verzwaring en verhoging van de 
Noordlandse Bankdijk, 1740.  2 stukken 

 
 391 Onderhandse akte van schuldbekentenis ten gunste van Adriaan 

van der Goes, groot 3.000 guldens, ter fournering van de 
resterende gelden boven de door de Staten van Holland verleende 
subsidie ter verhoging en verzwaring van de Bankdijk, met concept, 
1740, authentiek afschrift, 1740.  2 stukken 

 
 392 Kwitantie, afgegeven door de Ontvanger-Generaal van Holland en 

West-Friesland, wegens een door dijkgraaf en hoofdingelanden 
betaalde som, groot 490 Ib. 3 S. 1 d., tot gedeeltelijk restitutie van 
de subsidie van 12.000 ponden voor de werkzaamheden aan de 
Noordlandse dijk, 1741.  1 stuk 

 
2.4.2.1.3.3. Uitvoering van werken 
 
 393 Bestek voor de verhoging en verzwaring van Noordlandse dijk, met 

aanduiding van de percelen, concept, 1730.  1 stuk 
 
 394 Begroting van de verhoging en verzwaring van de Noordlandse 

zeedijk, ingediend door landmeter Simon Leening volgens de 
opdracht van de hoofdingelanden, 1739.  1 stuk 

 
 395 Bestekken en processen-verbaal van aanbesteding van de 

verhoging, verzwaring en verlenging van de Noordlandse Bankdijk 
tot aan (en met) de Delftlandse Maasdijk, met proces-verbaal van 
de landmeter Simon Leening en de inspecteur Johannes Bloteling, 
1739-1740.  1 omslag 

 
 396 Lijst van stukken welke van belang zijn voor het rapport van 

dijkgraaf A. van der Goes en hoofdingeland P. de Bije, namens de 
commissie voor de verhoging en verzwaring van de 
Noordlandsedijk, 1741.  1 katern 

 
 397 Profieltekening van de Noordlandse dijk, z.d., (ca. 1750).  1 stuk 
 
 
 398 Brieven gewisseld met Gedeputeerde Staten en het 

Hoogheemraadschap van Delfland betreffende de verplichtingen 
van de polder ten aanzien van het herstel en het onderhoud van de 
zeewering, naar aanleiding van de slechte toestand waarin deze 
zich bevindt, 1835-1845.  1 omslag 
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 399 Begroting voor het herstel van de doorbraak in de polder het 
Nieuwland, de aanleg van drie ronde, met stenen bedekte hoofden 
buiten het Nieuwland, de aanleg van een nieuwe inlaagdijk binnen 
het Nieuwland alsmede voor de verhoging en verzwaring van een 
gedeelte zeedijk van de polder het Noordland, z.d., afschrift, (ca. 
1847).  1 stuk 
N.B. Het bijbehorende kaartje ontbreekt 

 
  Bestek voor de verhoging en verzwaring van de Noordlandse 

Bankdijk, 1717.  
N.B. Zie inv. nr. 271, bijlagen tot de rekening van 1717 

 
2.4.2.1.3.4. Rekening en verantwoording 
 
 400 Kwitantie van de penningmeester wegens gedane uitgaven in 

verband met de verzwaring en verhoging van de Noordlandse dijk 
(van 7 juni tot 12 september), 1730.  1 stuk 

 
 401 Rekening betreffende de uitgevoerde verhogings- en 

verzwaringswerkzaamheden aan de Noordlandse Bankdijk, 
goedgekeurd door de Staten van Holland en West-Friesland, met 
bijlagen, 1739-1741.  1 omslag 

 
 402 Declaratie door de penningmeester G. van Donk, wegens gemaakte 

kosten in verband met het verhogen en verzwaren van de 
Noordlandse Bankdijk van 30 mei 1739 tot 3 december 1740 (in 
duplo), 1740.  1 stuk 

 
 403 Brieven gewisseld met de penningmeester van het Nieuwland, H. 

de Gijselaar, betreffende de vereffening van de rekeningen inzake 
de werkzaamheden ter versterking van de Nieuwlandse zeewering 
en de Bankdijk, 1825, 1843-1847.  1 omslag 

 

2.4.2.2. Waterbeheersing 

 
2.4.2.2.1. Algemeen 
 
 404 Brief van Gedeputeerde Staten houdende verzoek een mening te 

geven over een bepaling in de verordening van de gemeente 's-
Gravenzande ter verbetering van de volksgezondheid, welke 
betrekking heeft op verontreinigde sloten, 1880.  1 stuk 

 
 405 Brief van dijkgraaf en hoogheemraden van Delfland waarin 

medegedeeld wordt dat de aansluiting van de polder Het Nieuwland 
op Delfands boezem in overweging genomen zal worden genomen, 
waarbij beide polders betrokken zullen worden in de omslag van de 
kosten van het boezembeheer, 1932.  1 stuk 

 
 406 Nota van de ingenieur van Delfland betreffende de verbetering van 

de waterlozing en watervoorziening van de polders het Noordland 
en het Nieuwland (in duplo), 1932.  1 omslag 

 
 407 Brief aan dijkgraaf en hoogheemraden van Delfland houdende 

(jaarlijkse) kennisgeving van de afwezigheid van wijzigingen in de 
werken tot bemaling en uitwatering, minuut, 1939.  1 stuk 
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 408 Prijsopgaven van de Firma M. van Oosten & Zonen te Hoek van 
Holland voor het leggen van ± 90 meter riool met bijkomende 
werkzaamheden, ten behoeve van de zoetwatervoorziening in de 
polders het Noordland en Nieuwland, 1950.  2 stukken 

 
 409 Brieven gewisseld met de ingelanden M. van Stralen, A. van 

Stralen, Van Dop, Sonneveld, Romein en Troost waarbij hun 
voorstel om de polderbesturen van het Noordland en het Nieuwland 
voor het materiaal van de zoetwatervoorziening te laten zorgen 
wordt afgewezen, 1950.  2 stukken 

 
  Staat opgemaakt door de penningmeester ten behoeve van het 

kadaster houdende opgave van polderbemalingswijze en de 
vastgestelde omslag van, 1786-1803, 1820.  
N.B. Zie inv. nr. 230 

 
2.4.2.2.2. Waterkwaliteitscontrole 
 
 410 Brief van dijkgraaf G. Veth inzake een opdracht aan de molenaar 

het ingelaten water regelmatig te laten onderzoeken door de 
Rijkstuinbouwconsulent te Naaldwijk, met bijlage, 1934.  2 stukken 

 
2.4.2.2.3. Regeling van de waterstand 
 
2.4.2.2.3.1. Algemeen 
 
 411 Brief aan het bestuur van de polder het Nieuwland, houdende 

verzoek de verruimingsmogelijkheid van de duiker bij Duindam te 
onderzoeken i.v.m. de afvoer van overtollig water, minuut, 1926.  1 stuk 

 
 412 Brief van de technisch ambtenaar van Delfland betreffende een 

foutive waterpassing bij de uitwateringsluis als gevolg van een 
foutieve hoogtemerkaanduiding, 1934.  1 stuk 

 
 413 Kladnotulen van een vergadering van belanghebbenden betreffende 

de verbetering van de watervoorziening alsmede de peilverhoging 
van de gronden gelegen tussen de Maasdijk, de Naaldwijkseweg en 
de Nieuwe- of Buitenwatering, z.d., (ca. 1940).  1 omslag 

 
 414 Notulen van vergaderingen van belanghebbenden van de 

zogenaamde Achterwegtuinen op 26 mei en 7 oktober, betreffende 
de onvoldoende bemaling door de tweede molen, met kladnotulen 
en presentielijst, 1941.  3 stukken 

 
 415 Besluiten tot vaststelling van het zomer- en winterpeil, met brieven 

gewisseld met Gedeputeerde Staten hieromtrent, 1949-1951.  1 omslag 
 
2.4.2.2.3.2. Gebruikmaking van bemalingswerken van de polder het Nieuwland 
 
2.4.2.2.3.2.1. Nieuwlandse molen 
 
 416 Akte van overeenkomst met het bestuur van het Nieuwland, 

betreffende het toezicht, beheer en onderhoud van de molen, de 
Hilsluis en de Vloeigatsluis, (1660), afschrift, z.d., (ca. 1800).  1 stuk 

 
 417 Akten van aanbesteding van het onderhoud van de Nieuwlandse 

molen gedurende 15 jaren (gegund aan Jasper den Braneker of 
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Braenker, molenmaker te Alblas), authentiek afschriften, 1803, 
1818.  1 omslag 

 
  Stukken betreffende de bemoeienis met de reparatie van de 

Nieuwlandse molen, 1814.  
N.B. Zie inv. nr. 432 

 
 418 Polis van een brandverzekering voor de watermolen, 1823.  1 stuk 
 
 419 Duplikaten van kwitanties voor de polder het Nieuwland wegens 

bestede gelden aan het beheer en onderhoud van de molen en 
andere werken de uitwatering betreffende, met rekening-courant 
met de polder het Nieuwland, 1827, 1833, 1837, 1840-1846,1850-
1857,1859-1888.  1 omslag 

 
 420 Uittreksel uit het contract van aanbesteding van het tienjarig 

herstel en onderhoud van de molen, afschrift, 1840.  1 stuk 
 
 421 Brief van dijkgraaf en hoofdingelanden van het Nieuwland, inzake 

het overlijden van de molenaar Joost Beijer en diens opvolging door 
Cornelis van Dam, alsmede de getroffen voorzieningen voor de 
weduwe Beijer, met minuut van een uitgaande brief, 1859.  2 stukken 

 
 422 Brief van dijkgraaf en hoofdingelanden van het Nieuwland 

betreffende de slechte toestand van de molenaarswoning en het 
gewijzigde tractement van de molenaar, 1861.  1 stuk 

 
 423 Brieven gewisseld met het bestuur van het Nieuwland, met afschrift 

van het op 15 juni 1580 door de Staten van Holland verleend 
octrooi voor het bouwen van een molen, 1861.  1 omslag 

 
 424 Brief van J.J. Bergsma houdende bevestiging van de ontvangst van 

een bijdrage in de bemalingskosten van het Nieuwland, 1910.  1 stuk 
 
2.4.2.2.3.2.2. Vloeigatsluis c.a 
 
   

N.B. Zie ook inv.nr. 419 
 
 425 Aantekeningen door de dijkgraaf betreffende de aanlegkosten van 

een nieuwe duiker met een nieuwe sluistocht in het Nieuwland ten 
behoeve van de uitwatering van het Nieuwland en het Noordland 
(toegezonden aan hoofdingelanden te Delft), 1777.  1 stuk 
N.B. Gemerkt "A" 

 
 426 Kwitantie door de penningmeester van het Nieuwland, Adriaan 

Hoefnagel, wegens het aandeel van het Noordland (groot 950 
gulden) in de aanlegkosten van een houten duiker bij het Vloeigat, 
1778.  1 stuk 

 
 427 Memorie van de onderhoudskosten in 1777 aan de duiker, de 

Vloeigatsluis en de wateringen, waarin het Buiten-Nieuwland, het 
Nieuwland en het Noordland elk voor 1/3 deel moeten bijdragen, 
afschrift, 1778.  1 stuk 

 
 428 Bestek met akte van aanbesteding door de polderbesturen van het 

Nieuwland en het Noordland van het delven van de molentocht 
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vanaf het sluisje bij Den Hil tot aan de buitensluis ofwel het 
Vloeigat, afschrift, 1784.  1 stuk 

 
 429 Stukken betreffende de reparatie van de Vloeigatsluis, 1792.  1 omslag 
 
 430 Onderhandse akte van overeenkomst met het bestuur van de 

polder het Nieuwland inzake de verdeling van de bijdragen in de 
kosten van de bouw en het onderhoud van de nieuwe stenen sluis 
in de Nieuwlandse dijk tegenover de Kil, 1611, afschriften, z.d., (ca. 
1800).  1 stuk 

 
 431 Concept-overeenkomst tussen de besturen van de polders het 

Noordland en het Nieuwland, waarbij voortaan de 
onderhoudskosten van de Oude Kil en de nieuw-gegraven 
watertocht zullen worden gedeeld, terwijl de polder het Nieuwland 
de afdamming van de Kil zal opruimen, waardoor het contract 
tussen de polders van 26 september 1450 weer van toepassing zal 
zijn, 1657, afschriften, z.d., (ca. 1800).  1 stuk 
N.B. Zie voor het contract van 1450: J.H. de Vey Mestdagh, Inventaris van het 
archief van de Heeren Dijkgraaf en Hoofdingelanden van het Nieuwland genaamd 
Den Andel buiten 's-Gravenzande, 1414-1868. Regestnr. 11 (blz. 50-51) 

 
  Akte van overeenkomst met het bestuur van het Nieuwland 

betreffende het toezicht, beheer en onderhoud van o.a. de Hilsluis 
en de Vloeigatsluis (1660), afschrift, z.d., 1660.  
N.B. Zie inv. nr. 416 

 
 432 Brieven gewisseld met hoofdingeland I.T. de Kasteele en het 

bestuur van het Nieuwland betreffende de noodzakelijke reparatie 
van de Nieuwlandse molen en de Vloeigatsluis, 1814.  1 omslag 

 
 433 Bestek voor de uitvoering van enkele reparatiewerkzaamheden aan 

de buitenkant van de Vloeigatsluis, afschrift, 1814.  1 omslag 
 
2.4.2.2.3.2.3. Inlaatgemaal 
 
 434 Brief van de dijkgraaf van het Nieuwland betreffende de wijziging 

van de bemaling van de polders en maatregelen ten behoeve van 
de zoetwatervoorziening, 1930.  1 stuk 

 
 435 Brief aan het bestuur van het Nieuwland houdende verzoek 

medewerking te ogen verlenen aan de bestudering van de 
mogelijkheid van het inlaten van zoet water in beide polders, 
minuut, 1935.  1 stuk 

 
 436 Onderhandse akte van overeenkomst met het bestuur van het 

Nieuwland betreffende de totstandkoming van een regeling met het 
Hoogheemraadschap van Delfland voor de zoetwatervoorziening 
van beide polders en het onderlinge overleg ter bestrijding van de 
kosten, 1937.  1 stuk 

 
 437 Onderhandse akte van overeenkomst met grondeigenaren in het 

Noordland betreffende een eenmalige financiële bijdrage ten 
behoeve van de te bouwen zoetwatervoorziening (in duplo), 1937.  2 stukken 

 
 438 Brief van de dijkgraaf van het Nieuwland inzake een besluit van de 

vergadering van stemgerechtigde ingelanden (van 4 februari) de 
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kosten van de zoetwatervoorziening om te slaan per m2 
glasoppervlakte, 1937.  1 stuk 

 
 439 Brief van penningmeester Hemstede aan de firma Schill & Capadose 

te 's-Gravenhage waarin wordt medegedeeld dat alle uitgaven voor 
de zoetwatervoorziening op rekening komen van polder het 
Nieuwland, 1938.  1 stuk 
N.B. Zie ook inv.nrs 408-409 

 

2.4.2.3. Wegen 

 
2.4.2.3.1. Algemeen 
 
 440 Request van J.A. Ling te 's-Gravenzande houdende verzoek om 

vrijstelling van de navordering van koolasgelden, 1928.  1 stuk 
 
2.4.2.3.2. In eigen beheer 
 
2.4.2.3.2.1. Nieuwlandse weg 
 
  Deze Nieuwlandse weg loopt langs de zuidelijke teen van de 

Noordlandse dijk! 
 
 441 Brieven gewisseld met het gemeentebestuur van 's-Gravenzande 

betreffende de slechte toestand van de Nieuwlandseweg, van de 
kalkovens tot de provinciale weg 's-Gravenzande Hoek van Holland, 
en betreffende maatregelen ter voorkoming van zwaar verkeer op 
deze weg, 1937.  2 stukken 

 
 442 Besluit van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland tot indeling van 

een gedeelte van de Nieuwlandse weg in de gemeente 's-
Gravenzande in de wegklasse B, 1938.  1 stuk 

 
 443 Verzoekschrift van diverse personen aan het bestuur tot 

verbetering van de weg langs de Nieuwlandsedijk (sic!) naar de 
kalkovens, 1944.  1 stuk 
N.B. Bedoeld wordt vermoedelijk de Noordlandsedijk 

 
2.4.2.3.2.2. Noordlandse dijk 
 
   

N.B. Zie voor verkoop van de dijk aan de provincie Zuid-Holland, inv.nrs. 244-246 
 
 444 Brieven gewisseld met het gemeentebestuur van 's-Gravenzande 

inzake een jaarlijkse bijdrage van de polder in de 
onderhoudskosten van de weg langs de Noordlandse dijk, vanaf de 
coupure tot aan de op de dijk gelegen woning van A. van de 
Beukel, 1932-1933.  1 omslag 

 
 445 Onderhandse akte van overeenkomst met het gemeentebestuur 

van 's-Gravenzande, inzake de overdracht aan de gemeente van de 
verplichting tot onderhoud van de weg op de Noordlandse dijk, 
1947.  1 stuk 
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2.4.2.3.2.3. Strandweg 
 
 446 Brieven van Gedeputeerde Staten houdende kennisgeving van de 

afvoering van de Strandweg van de legger van wegen en 
voetpaden, omdat deze weg uitsluitend door het 
Hoogheemraadschap van Delfand wordt gebruikt, met uittreksel 
van de legger, 1899.  1 omslag 

 
2.4.2.3.2.4. Zijdijk; overige wegen 
 
 447 Brieven gewisseld met het gemeentebestuur van 's-Gravenzande, 

dijkgraaf en hoogheemraden van Delfland en Gedeputeerde Staten 
aangaande de onderhoudsplicht ten aanzien van de Zijdijk en de te 
nemen maatregelen ter verbetering van de weg op die dijk, 1938-
1939, 1942.  1 omslag 

 
 448 Brief aan het gemeentebestuur van 's-Gravenzande houdende 

verzoek om twee particuliere wegen alsmede de Zijdijk met oprit, 
het onderwegje op de zuidoostelijke berm van deze dijk en de 
duiker met wand van de (ontwerp-) wegenlegger af te voeren, 
minuut, 1940.  1 stuk 

 
 449 Brieven gewisseld met het gemeentebestuur van 's-Gravenzande 

betreffende de overdracht van het onderhoud van de oprit vanaf de 
Beuklaan en de weg over de Zanddijk, 1946.  2 stukken 

 
 450 Brief aan het gemeentebestuur van 's-Gravenzande waarin het 

polderbestuur zich bereid verklaart een jaarlijkse bijdrage van f 
40,-- te verlenen indien de gemeente de weg over de Zijdijk in 
onderhoud overneemt, minuut, 1947.  1 stuk 

 
2.4.2.3.2.5. Coupure in de Maasdijk (Zanddijk) 
 
  Bestek voor metselwerk van nieuwe hoofden aan de zuidzijde van 

de oprel in de Delflandse Maasdijk bij 's-Gravenzande, met proces-
verbaal van de aanbestedeing, 1752.  
N.B. Zie inv.nr. 272, bijlagen tot de rekening van 1752 

 
 451 Vergunning verleend door dijkgraaf en hoogheemraden van 

Delfland voor roering in de Maasdijk in verband met de vervanging 
van de houten beschoeiing van de coupure in de Maasdijk door 
metselwerk, 1752.  1 stuk 

 
  Ingekomen brieven bij de penningmeester Adriaan Hoegnagel, 

betreffende de vervanging van de houten beschoeiing van de 
coupure in de Maasdijk door een gemetselde, 1777-1779.  
N.B. Zie inv. nr. 278 

 
 452 Vergunning verleend door dijkgraaf en hoogheemraden van 

Delfland waarbij de molenmeesters van de polder de houten 
beschoeiing aan de noordzijde van de coupure in de Maasdijk 
mogen vervangen door een gemetselde, 1778.  1 stuk 

 
  Bestek voor het metselwerk van een nieuwe beschoeiing aan de 

noordzijde van de oprel in de Delflandse Maasdijk buiten 's-
Gravenzande, met proces-verbaal van de aanbesteding, 1779.  
N.B. Zie inv. nr. 273, bijlagen tot de rekening van 1779 
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 453 Missive van dijkgraaf en hoogheemraden van Delfland waarbij het 
polderbestuur wordt opgedragen om vóór de Jacobusschouw de 
noodzakelijke voorraden aan te leggen welke in geval van nood ter 
afdamming van de opening in de Maasdijk bij de Noordlandse weg 
moeten dienen, 1779.  1 katern 

 
 454 Brieven gewisseld met dijkgraaf en hoogheemraden van Delfland 

inzake hun verzoek de schutten bij de coupure in de Zanddijk van 
15 september tot 15 april gereed te houden voor noodgevallen, 
1825.  2 stukken 

 
 455 Brief van de N.V. Westlandsche Stoomtramweg-Maatschappij 

houdende mededeling dat de Raad van Toezicht op de 
Spoorwegdiensten de door burgemeester en wethouders van 's-
Gravenzande en het polderbestuur gevraagde 
veiligheidsmaatregelen bij de coupure in de Maasdijk onnodig acht, 
1906.  1 stuk 

 
 456 Brieven gewisseld met het Hoogheemraadschap van Delfland en de 

Westlandsche Stoomtramweg-Maatschappij betreffende de 
opheffing van de levensgevaarlijke situatie bij de coupure in de 
Maasdijk, en de door Delfland verleende vergunning voor de 
verplaatsing van een hekwerk en het maken van een afrastering, 
1917.  1 omslag 

 
 457 Brief van de N.V. Westlandsche Stoomtramweg-Maatschappij 

houdende verzoek om overname door het polderbestuur van de 
gemetselde coupure en de daarbij horende werken in de Maasdijk, 
1950.  1 stuk 

 
2.4.2.3.3. Subsidiëring van het onderhoud van de Noordlandse weg 
 
 458 Brieven gewisseld met de gemeente 's-Gravenzande en 

Gedeputeerde Staten betreffende een financiële bijdrage door de 
polder in het onderhoud van de Noordlandse grindweg, lopende 
vanaf de monding van de nieuwe Rotterdamse Waterweg naar 's-
Gravenzande, 1866-1869.  1 omslag 

 
 459 Brief van de burgemeester van 's-Gravenzande betreffende de 

overname van het onderhoud van de Noordlandse weg door de 
gemeente, 1867.  1 stuk 
N.B. Zie ook inv.nr. 240 

 
 460 Memorie van toelichting behorende bij een verzoek van het 

polderbestuur aan de gemeenteraad van 's-Gravenzande om 
ontslagen te worden van de jaarlijkse verplichte bijdrage van f 
215,-- in het onderhoud van de Noordlandse weg, 1914.  1 stuk 

 
 461 Brief aan het gemeentebestuur van 's-Gravenzande houdende 

verzoek de aanbesteding van het onderhoud van de Noordlandse 
weg op te schorten, zodat het rijk, de provincie en de gemeente 
Rotterdam het onderhoud en het beheer van deze weg op zich 
zullen nemen, minuut, 1914.  1 omslag 

 
 462 Verzoekschrift van het gemeentebestuur van 's-Gravenzande om de 

jaarlijkse bijdrage van de polder in het onderhoud van de 
Noordlandse weg te laten vervallen in ruil voor de 
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eigendomsrechten, met besluit van de vergadering van ingelanden 
tot verkoop aan de gemeente van de weg, kad. gem. 's-
Gravenzande sectie M, nrs. 523 en 516, 1916.  1 omslag 

 
  Onderhandse akte van verkoop aan de Provincie Zuid-Holland van 

percelen grond te 's-Gravenzande alsmede van overdracht van het 
beheer over de Noordlandse weg, 1931.  
N.B. Zie inv. nr. 245 

 

2.5. Stuk waarvan het verband met het archief niet duidelijk is 

 
 463 Kaart van de nieuw geprojecteerde weg vanaf de Nieuwlandse weg 

naar de schuren van de Reddingmaatschappij achter het 
Kaapboersvlak in het Spanjaardsduin, 1845.  1 stuk 
N.B. Getiteld: "Figurative kaart van het geprojecteerde Nieuwe Rijdslag vanaf de 
Nieuwlandsche weg tot aan de schuren van de Reddingmaatschappij en 
Strandvonderij met een zijtak naar de nieuwe slaperdijk van het Nieuwland tot aan 
de Kaapwoning" 

 

2.6. Aanhangsel 

 
 464 Alfabetisch registratuur-schema voor polderarchieven, z.d., (1920). 

 1 stuk 
 


