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Typewritten Text
058-Droogmaking der Nootdorpsche Plassen



Algemeen 

 
 478-481 Notulen van de vergaderingen van de commissie tot droogmaking der Nootdorpsche 

Plassen, c.a. 1838-1848.  3 delen en 1 omslag 
 478 1838-1940 1 deel 
 479 1840-1841 1 omslag 
 480 1842-1845 1 deel 
 481 1846-1848 1 deel 
 
 482-490 Notulen van de vergaderingen van de commissie tot droogmaking der Nootdorpsche 

Plassen, 1840-1848. Concepten.  9 omslagen 
 482 1840 
 483 1841 
 484 1842 
 485 1843 
 486 1844 
 487 1845 
 488 1846 
 489 1847 
 490 1848 
 
 491 Convocaties voor vergaderingen van de Commissie tot droogmaking, 1846-1847. 1 omslag 
 
 492 Convocaties voor vergaderingen van ingelanden binnen de Droogmakerij, 1841, 1844. 1 omslag 
 
 493-505 Ingekomen - en minuten van uitgaande brieven, 1836-1855 en z.d..  13 omslagen 
 493 1836-1839 
 494 1840 
 495 1841 
 496 1842 
 497 1843 
 498 1844 
 499 1845 
 500 1846 
 501 1847 
 502 1848 
 503 1849 
 504 1850-1852, 1854, 1855 
 505 z.d. 
 
 501.A Agenda van ingekomen - en minuten van uitgaande brieven, 1848.  1 deel 
 
 502.A Nota betreffende de beëindiging van de zaken van het ambachtsbestuur, 25 juni 1850. 

Afschrift.  1 katern 
 
 503.A Nota betreffende het verslag van de rekening van de voormalige Commissie tot 

droogmaking, uitgebracht door de Commissie uit de ingelanden van de Polder van 
Nootdorp aan de stemgerechtigde ingelanden de dato 19 februari 1849, met bijlagen, 25 
juni 1850. Afschrift.  1 omslag 
N.B. Zie ook inv.nr. 547. 

 
Bergboezem 
 
 504.A Verslag van de vergadering van de ingelanden van de St. Jansdobbe met mr. S. Hartogh 

Heys, gemachtigde van de Commissie van de droogmaking, ter zake van de inrochtong 
van de St. Jansdobbe tot bergboezem, met presentielijst en concept-verslag, 15 augustus 
1844.  1 omslag 

 
 505.A Contract, gesloten tussen de Commissie tot droogmaking en de aannemer Arie Visser 

Pzn., ter zake van het geschikt maken van de St. Jansdobbe tot bergboezem, met 
inschrijvingsbiljetten, 20 augustus 1844.  1 omslag 

 



Bestuur 

 
 506 Reglement van orde voor de Commissie tot droogmaking der Nootdorpsche Plassen, 27 

oktober 1838. Met authentiek afschrift.  1 omslag 
 
 507 Jachtakten, verleend door de opperhoutvester aan de Commissie tot droogmaking, 1844-

1845.  1 omslag 
 
 508 Proces-verbaal van de gehouden stemming voor de benoeming van een dijkgraaf, vier 

heemraden en acht hoofdingelanden door notaris mr. W.B. Donker Curtius te 's-
Gravenhage, 24 januari 1848.  1 stuk 

 
 509 Bekendmaking van de namen van de leden van het college van dijkgraaf en heemraden 

van de Drooggemaakte Polder van Nootdorp, 9 februari 1848. Gedrukt.  1 omslag 
N.B. Met duplicaten. 

 
Bruggen 
 
 510 Contract, gesloten tussen de Commissie tot droogmaking en de aannemer A.G. Dekker, 

ter zake van het maken van een rijbrug in de plaats van de Snoekbrug en van een 
voetbrug in de Dwarskade, alsmede een duiker, z.d. (2 oktober 1841).  1 stuk 

 
 511 Vergunning, gegeven ten overstaan van notaris S.A. Scholten te 's-Gravenhage door 

Johannes van der Heyden aan de Commissie tot droogmaking, voor het leggen van een 
brug over de molensloot nabij het stoomhemaal te Vrijenban, 9 juni 1843.  1 stuk 

 
 512 Contract, gesloten tussen de Commissie tot droogmaking en de aannemer C. romeijn, ter 

zake van het afbreken en vernieuwen van de brug over de bergboezem aan het begin 
van de Kruisweg, met inschrijvingsbiljetten, 7 november 1843.  1 omslag 

 
 513 Contract, gesloten tussen de Commissie tot droogmaking enerzijds en de opzichter W. 

Langerveld en aannemer P. Burghout, ter zake van het maken van een brug ter 
vervanging van de Eendenestbrug, 1 juli 1845.  1 stuk 

 
 514 Stukken betreffende de aanbesteding en de kosten van het maken van bruggen en 

duikers, 1845.  1 omslag 
 
Duikers en verlaten 
 
  N.B. Zie ook inv.nr. 510 en 514. 
 
 515 Overeenkomst, gesloten tussen het ambachtsbestuur van de Tedingerbroekpolder en de 

Commissie tot droogmaking, ter zake van twee duikers in de Veenweg, voor de 
buitenplaats Oranjestein in de Oostnegentigmorgen en voor de R.K. kerk en de pastorie 
in de Westnegentigmorgen, 30 oktober 1841.  1 stuk 

 
 516 Contract, gesloten tussen de Commissie tot droogmaking en de aannemer C. Romeijn, 

ter zake van het leggen van duikers voor de afwatering van de plassen naar een van de 
stoomwatermolens, 23 september 1842.  1 stuk 

 
 517 Overeenkomst, gesloten tussen de Commissie tot droogmaking enerzijds en David van 

Eijk, Arij Post en C. Romeijn anderzijds ter zake van het leggen van een duiker met slot 
aan het Geerwegje voor de toevoer van water uit de bergboezem, 20 juni 1844.  1 stuk 

 
 518 Overeenkomst, gesloten tussen de Commissie tot droogmaking en Martinus van Vliet ter 

zake van het leggen van een duiker met slot in de Oudeweg nabij de korenmolen voor de 
toevoer van water uit de (berg)boezem, 20 juni 1844.  1 stuk 

 
 519 Overeenkomst, gesloten tussen de Commissie tot droogmaking en het bestuur van de 

Klein Vrijenbansche polder, ter zake van het maken van twee duikers voor het 
overnemen van water uit de Klein Vrijenbansche polder, 26 mei 1868.  1 stuk 

 



Dijken en kaden 

 
 520 Akte van afstand van eigendom door de eigenaars van gronden in Hoogeveen, Klein 

Vrijenban, Nieuweveen, Nootdorp, de Oostnegentigmorgen en Roeleveen, voor het 
leggen van de dijk van de Droogmakerij, december 1839.  1 stuk 

 
 521 Begroting van de kosten van het maken van een gedeelte van de omdijking van de 

plassen door ir. A. Greve, 8 februari 1840.  1 katern 
 
 522 Bestek en voorwaarden van aanbesteding van de omdijking van de Nootdorpse plassen, 

z.d. (1 april 1840). Gedrukt. Met concept.  1 omslag 
 
 523 Akte van openbare aanbesteding, ten overstaan van notaris Chr. Reijtenbagh te 

Pijnacker, van de omdijking van de Nootdorpse plassen, 3 april 1840.  1 stuk 
 
 524 Contract, gesloten tussen de Commissie tot droogmaking en de aannemer A.G. Dekker, 

ter zake van het omleggen van de dijk langs een gedeelte van de brasserskade, 18 mei 
1840.  1 stuk 

 
 525 Exploot van de deurwaarder B. Léon te 's-Gravenhage, voor de Commissie tot 

droogmaking op verzoek van Catharina La Grand, weduwe van Gerardus Roelofwaardt, 
eigenares van de herbrg 'De baars' met erf en kolfbaan, gelegen aan de Veenweg te 
Nootdorp, ter zake van het leggen van een dijk op haar erf, 29 mei 1840.  1 stuk 

 
 526 Contract, gesloten tussen de Commissie tot droogmaking en de aannemer A.G. Dekker, 

ter zake van het omdijken van de woningen ter weerszijden van de oude weg tussen 
Nootdorp en de zgn. Achterbuurt c.a., juni 1840.  1 stuk 

 
 527 Contract, gesloten tussen de Commissie tot droogmaking en de aannemer A.G. Dekker, 

ter zake van het leggen van een gedeelte van de omdijking bij de woning van S. 
Veldhoven aan de Laakweg, 26 oktober 1841.  1 stuk 

 
Financiën 
 

algemeen 

 
 528-540 Bijlagen tot de rekeningen, 1839-1857 en z.d..  13 omslagen 
 528 1839 
 529 1840 
 530 1841 
 531 1842 
 532 1843 
 533 1844 
 534 1845 
 535 1846 
 536 1847 
 537 1848 
 538 1849 
 539 1857 
 540 z.d. 
 
 541 Liquidatierekeningen van de Tedingerbroekpolder, betreffende ontvangsten en uitgaven 

voor de Oostnegentigmorgen, 1839-1840.  1 omslag 
 
 542 Begroting van kosten van de droogmaking van de plassen, z.d. (1840).  1 stuk 
 
 543 Memorie met begroting van de droogmaking van de plassen, z.d. (1840). Concept.  1 stuk 
 
 544 Begrotingen van de kosten van de droogmaking, 1841-1845. Concepten.  3 katernen 
 



 545 Besluit van Gedeputeerde Staten ter zake van de vrijdom van verhoging van 
grondbelasting van de droog te malen percelen, 9 april 1841.  1 stuk 

 
 546 Ingekomen - en minuten van uitgaande brieven betreffende de liquidatie van de 

Afkoopkas van Vrijenban, 1844, 1845 en z.d..  1 omslag 
 
 547 Verslag van de rekening van de Commissie tot droogmaking, uitgebracht door de 

Commissie uit de ingelanden aan de stemgerechtigde ingelanden van de Polder van 
Nootdorp, 13 en 19 februari 1849.  1 katern 
N.B. Zie ook inv.nr. 503. 

 

lening droogmaking 

 
 548 Volmacht voor het sluiten van de lening ad f 300.000,-- voor de kosten van de 

droogmaking van de Nootdorpsche Plassen, de Oostnegentigmorgen en Klein Vrijenban, 
gegeven door de ingelanden aan de Commissie tot droogmaking, januari 1840.  1 stuk 

 
 549 Akte van geldlening en pnderpand, ten overstaan van notaris Chr. Reytenbagh te 

Pijnacker, door de Commissie tot droogmaking en de firma Overklift & Co., ter zake van 
de lening ad f 300.000,-- voor de droogmaking, 12 september 1840.  1 omslag 
N.B. In duplo. 

 
 550 Rekening-courant en kapitaal-rekening van de Commissie tot droogmaking met de firma 

Overklift & Co., 1840-1846.  1 deel 
 
 551 Plan van negotiatie ad f 300.000,-- voor betaling van de kosten van de droogmaking van 

de plassen, z.d. (1840). Gedrukt.  1 omslag 
N.B. In duplo. 

 
 552 Overeenkomst, gesloten tussen mr. P.C. Schoonveld, advocaat en A.Ph.Th. Eyssel, 

procureur, gemachtigden van Joseph Vincent en diens crediteuren, ter zake van het 
beheer en liquidatie van eigendommen, 30 januari 1841.  1 stuk 

 
 553 Verslag van de vergadering van de crediteuren van Joseph Vincent, 23 juni 1841. 

Afschrift.  1 stuk 
 
 554 Betaallijsten op de fondsen van de Droogmakerij, 1842-1847.  1 omslag 
 
 555 Besluit van de vergadering van stemgerechtigde ingelanden ter zake van het aangaan 

van de lening ad f 300.000,--, 7 oktober 1848.  1 stuk 
 
 556 Proces-verbaal van uitloting van aandelen in de negotiatie van de Droogmakerij, 

opgemaakt door notaris Chr. Reytenbagh te Pijnacker, 2 november 1848.  1 stuk 
 
 557 Convocatie van de vergadering van de aandeelhouders in de negotiatie, gesloten in 1840 

door tussenkomst van de firma Overklift & Co, te 's-Gravenhage op 22 augustus 1849. 
Gedrukt 1 stuk 

 
 558 Nota van dijkgraaf en heemraden van de Polder van Nootdorp aan de aandeelhouders 

van de negotiatie van de droogmakerij, betreffende de financiën, de aflossing van de 
schulden en het bedrag van de omslag, z.d. (1850).  1 stuk 

 
 559 Stukken betreffende de lening ad f 300.000,--, z.d. (19e eeuw).  1 omslag 
 



Gemalen en molens 

 
  N.B. Zie het archief van de Polder van Nootdorp. 
 
Grondbezit 
 
 560 "Aanwijzend tableau bevattende de namen der eigenaren, alsmede de grootte hunner 

eigendommen, de plaats waar dezelve gelegen zijn, de eigendomsbewijzen en de ligging 
derzelven, volgens de kadastrale plans, in de droogmaking der plassen van Nootdorp 
c.a.", z.d. (1839).  1 deel 

 
 561.-562 Legger van eigendommen in de Droogmakerij, z.d. (1840). Met alfabetische naamindex 

van de grondeigenaars. Met concept 1 deel en 1 omslag 
 
 563 Lijsten van drooggemaakte percelen, opgemaakt ingevolge artikel 13 van de wet van 6 

juni 1840 (Stsbl. nr. 17), 1 augustus 1844.  1 omslag 
 
 564 Plan van de verkaveling van de plassen van Nootdorp, z.d. (1844).  1 stuk 

N.B. De kaart ontbreekt. 
 
 565 Lijst van hoge gronden die geëgaliseerd en zwart gemaakt moeten worden, samengesteld 

door de opzichter W. Langerveld, 25 juni 1845.  1 stuk 
 
 566 Voorwaarden van aanbesteding van het ploegen en betrouwbaar maken van de 

drooggemaakte gronden in de Droogmakerij, 4 augustus 1845.  1 stuk 
 
 567 Akten van openbare aanbesteding van het ploegen en bebouwbaar maken van de 

drooggemaakte gronden in de Droogmakerij, 4 augustus 1845.  1 stuk 
 
 568 Leggers van eigendommen binnen de Droogmakerij te Nootdorp, Stompwijk, Vrijenban 

en Zoetermeer, 1846.  1 omslag 
 
 569 Verklaringen van dijkgraaf en heemraden van de Polder van Nootdorp, betreffende de 

eigendom van de drooggemaakte gronden te Nootdorp, sectie A-C, te Stompwijk, langs 
de Veenweg en in het gedeelte D of nr. 4, genaamd Tedingerbroek en te Zoetermeer, 
gedeelte E of nr. 5 onder Roeleveen, 10 september 1849.  6 stukken 

 
 570 Staten van hermeting van percelen grond, afgegeven door de bewaarder van de 

hypotheken en van het kadaster, 1849.  1 omslag 
 
 571 Staten 'aanwijzende de kadastrale sectie, nummers en inhoudsgrootte der perceelen... 

benevens de eigenaren van gemelde perceelen volgens plaatselijke opneming', te 
Nootdorp, Stompwijk, Vrijenban en Zoetermeer, z.d. (19e eeuw).  1 omslag 

 
 572 Naamlijsten van eigenaars van gronden, samengesteld met behulp van het kadaster en 

ten behoeve van het gaarderboek, z.d. (19e eeuw).  1 omslag 
 
Kaarten en tekeningen 
 
 573 Proces-verbaal van overdracht van kaarten en tekeningen betreffende de Droogmakerij 

door ir. A. Greve aan mr. S. Hartogh Heys, lid en G.H. Landmeter, secretaris van de 
Commissie tot droogmaking, 15 oktober 1844.  1 stuk 

 



Keuren 

 
 574 Keur houdende het verbod van het maken van bruggen e.d. in de vaarten en sloten van 

de bergboezem, het graven in de ringdijken en wegen van de Droogmakerij enz., zonder 
schriftelijke toestemming, 8 juli 1843. Gedrukt.  1 omslag 
N.B. In duplo. 

 
 575 Keur betreffende het onderhoud van de wateren, ringdijken en wegen en het weiden van 

vee, 9 februari 1848. Gedrukt.  1 omslag 
N.B. Met duplicaten. 

 
Klein Vrijenbansche polder 
 
 576 Stukken betreffende de afkoopkas van Vrijenban, z.d. (1840).  1 omslag 
 
 577 Akte waarbij de ingelanden van de Klein Vrijenbansche polder zich akkoord verklaren met 

het plan van verkaveling van een gedeelte van hun polder rtengevolge van de 
droogmaking van de plassen, met bijlagen, 23 augustus 1843.  1 stuk 

 
 578 Ingekomen - en minuten van uitgaande brieven betreffende de droogmaking van 5 ha., 

42 a. en 79 ca. boezemland te Vrijenban, eigendom van het bestuur van de H. Geest-
armen te Nootdorp en J.W. van den Bergh te 's-Gravenhage, 1871, 1873.  1 omslag 

 
 579 Overeenkomst, gesloten tussen het bestuur van de polder met de H. Geest-armmeesters 

van Nootdorp, ter zake van de droogmaking van 5 ha., 42 a. en 79 ca. boezemland te 
Vrijenban, sectie A nrs. 722 t/m 729, 13 november 1873.  1 omslag 
N.B. In triplo. 

 
 580 Ingekomen - en minuten van uitgaande brieven betreffende de bemaling en ontpoldering 

van de polder Klein Vrijenban, met tekening, 1960-1966.  1 omslag 
 
Koop, verkoop en ruiling 
 
 581 Stukken betreffende de aankoop van gronden in opdracht van Gijsbert Jan Anna Adolf 

baron van Pallandt, 1839 en z.d..  1 omslag 
 
 582 Voorwaarden waarop het bestuur van de Tedingerbroekpolder de eigendom en het 

beheer van de Oostnegentigmorgen ten behoeve van de droogmaking wil afstaan, z.d. 
(1839).  1 stuk 

 
 583 Lijst van verkocht veen, 15 februari 1840.  1 stuk 
 
 584 Akten van overdracht van percelen grond en water te Nootdorp, Stompwijk en Vrijenban 

aan de Commissie tot droogmaking, met inventaris, 1840-1842, 1844-1845.  1 omslag 
 
 585 Bekendmaking van de betaaldag van de schadeloosstellingen voor de afgestane gronden 

langs de dijk op 4 december 1841 1 stuk 
 
 586 Bewijzen van  voorloopige en voorwaardelijke overname van eigendommen, gelegen in 

de droogmakerij der Nootdorpsche Plassen c.a.", 1846, 1847 en z.d. Met concepten. 1 omslag 
 
 587 Akte van ruiling van gronden in de Oostnegentigmorgen van de Droogmakerij door 

Jacobus de Koning, gemachtigde van R.C. van Reede, wonende te Veur en mr. W.B. 
Donker Curtius, notaris te 's-Gravenhage, gemachtigde van de Commissie tot 
droogmaking, 3 mei 1847.  1 stuk 

 
 588 Akten van overdracht van percelen grond te Nootdorp, Stompwijk en Zoetermeer aan de 

Commissie tot droogmaking, 1847-1848.  5 stukken 
 
 589 Nota betreffende de kadastrale indeling van de landen van de droogmaking, met kaart, 

10 september 1849. Concept.  1 omslag 
 



 590 Ingekomen - en minuten van uitgaande brieven betreffende de aanleg van een 
schietbaan te Vrijenban, sectie a nr. 859 (ged.) nabij het boven-gemaal door de 
gemeente Delft, 1868.  1 omslag 

 
 591 Retroacta ontvangen bij transporten van onroerende goederen, 18e en 19e eeuw. 1 omslag 
 
Omslag en gadering 
 
 592 Overeenkomst, gesloten tussen het ambachtsbestuur en de gecommitteerde ingelanden 

enerzijds en de Commissie tot droogmaking der Nootdorpsche Plassen anderzijds ter zake 
van de droogmaking van de Oostnegentigmorgen, de betaling van het sluisgeld, alsmede 
de overdracht van de financiën en eigendommen, 24 september 1839.  1 stuk 

 
 593 Proces-verbaal van schatting van de eigendommen per bunder, gelegen in de 

Oostnegentigmorgen, toebehorende aan het ambacht tedingerbroek, door Arie en Frank 
Langerveld, 10 oktober 1839. Afschrift.  1 stuk 

 
 594 "Gaarlijst van het sluis- en molengeld in de Oostnegentigmorgen voorzooveel hetzelve is 

bekend geweest", 1840-1841. Afschriften.  2 stukken 
 
 595 Vergunning, verleend door de Commissie tot droogmaking aan de kopers en 

pachters, tot het vrije gebruik van hun gronden in de Oostnegentigmorgen tot 
31 december 1845 voor de landbouw, 1 augustus 1845.  1 stuk 

 
Personeel 
 

algemeen 

 
 596 Rekening van de secretaris van de Commissie tot droogmaking betreffende de 

ontvangsten en uitgaven ten behoeve van het personeel van de gemalen, 14 oktober 
1843-13 juli 1844.  1 katern 

 
 597 Rekeningen van ontvangsten en uitgaven ter zake van de weeklonen van de drijvers en 

stokers van de stoommolens en de tractementen van de molenaars en opzichters, met 
bijlagen, 1845-1847.  1 omslag 

 

ir. A. Greve, T. Hofman en W. Langerveld 

 
 598 Overeenkomst, gesloten tussen ir. A. Greve en G.H. Landmeter, secretaris van de 

Commissie tot droogmaking ter zake van de vereffening van een loonvordering over het 
jaar 1844, 11 december 1846. Afschrift.  1 stuk 

 
 599 Stukken betreffende de overeenkomst, gesloten tussen de Commissie tot droogmaking 

en ir. A. Greve, ter zake van zijn beloning voor het werk, 1846 en z.d..  1 omslag 
 
 600 Overeenkomst, gesloten tussen ir. A. Greve enerzijds en A. van diemen en G.J.A.A. baron 

van Pallandt, leden van de Commissie tot droogmaking anderzijds, ter zake van de 
vereffening van een loonvordering, januari 1848. Afschrift.  1 stuk 

 
 601 Verslagen van de opzichter W. Langerveld, november 1844-maart 1846.  1 omslag 
 
 602 Rekeningen van uitgaven door de opzichter W. Langerveld en de onderbaas T. Hofman, 

1845-1846.  1 omslag 
 
 603 Getuigschriften ten name van de opzichter Teunis Hofman, 1846, 1848.  3 stukken 
 



 

Instructies 

 
 604 Instructie voor het personeel van de Droogmakerij, 12 mei 1843. Concept.  1 stuk 
 
 605 Instructie voor de machinist, drijvers en stokers, z.d. (16 mei 1843). Concepten. 1 omslag 

N.B. In duplo. 
 
 606 Instructie voor de drijvers en stokers van het benedengemaal te Nootdorp en van het 

beneden- en boven-gemaal te Vrijenban, z.d. (1843).  1 stuk 
 
 607 Instructie voor de opzichter, z.d. (1846). Concept.  1 katern 
 
Plan van de droogmaking 
 
 607.A Kaart van de veenplassen in o.a. de Polder van Nootdorp, opgemaakt in het kader van 

een plan tot droogmaking van landerijen in Nootdorp, 1835.  1 stuk 
 
 608 Gewijzigd plan van de droogmaking van de plassen, z.d. (1836). Concept.  1 katern 
 
 609 Nota betreffende het gewijzigd plan van de droogmaking van de plassen, z.d. (1836). 

Concept.  1 katern 
 
 610 Memorie en begroting van het plan van de droogmaking van plassen, alsmede de plassen 

genaamd Oostnegentigmorgen en Klein-Vrijenban, z.d. (1836). Concept.  1 katern 
 
 611 Ingekomen brieven betreffende de drppgmaking van de Oostnegentigmorgen, gelegen in 

de gemeenten Nootdorp en Stompwijk, 1836-1841.  1 omslag 
 
 612 Nota betreffende de middelen die gebruikt kunnen worden voor de bemaling van de 

plassen, door G. Simons, 24 september 1839. Afschrift met concept.  1 omslag 
 
 613 Memorie betreffende de wijze van droogmaking en drooghouden van de plassen met 

behulp van windmolens, door ir. A. Greve, met geleidebrief en afschrift 1 omslag 
 
 614 Nota van mr. G. Simons, naar aanleiding van de memorie van ir. A. Greve, betreffende 

de droogmaking van de plassen, met afschrift, 1 december 1839.  1 omslag 
 
 615 Nota betreffende de vraagstelling of voor de droogmaking van de plassen windmolens of 

stoomwerktuigen worden gebruikt (door ir. A. Greve), z.d. (1839). Concepten.  2 stukken 
 
 616 Nota betreffende de beschouwingen van ir. A. Greve en mr. G. Simons ter zake van de 

droogmaking van de plassen met behulp van windmolens of stoomwerktuigen, z.d. 
(1839). Met concept.  4 stukken 
N.B. In drievoud. 

 
 617 Aanvullende nota van ir. A. Greve, naar aanleiding van de nota van mr. G. Simons, 

betreffende de droogmaking van de plassen, januari 1840. Afschrift.  1 katern 
 
 618 Nota van ir. A. Greve, naar aanleiding van de memorie van mr. G. Simons betreffende de 

droogmaking van de plassen, 10 maart 1840. Met afschriften.  4 stukken 
N.B. In duplo. 

 
 619 "Nota omtrent de stoomkracht welke in Engeland wordt aangewend tot het drooghouden 

van laage landen", door F.W. Conrad, maart 1840. Afschrift.  1 omslag 
N.B. In drievoud. 

 
 620 Lijsten van droog te maken percelen, opgemaakt ingevolge artikel 13 van de wet van 6 

juni 1840 (Stsbl. nr. 17), 1840, 1844.  1 omslag 
 
 621 Plan van droogmaking van de plassen met behulp van stoomwerktuigen, z.d. (1840). 

Concept.  1 stuk 



 
 622 Memorie betreffende een gewijzigd ontwerp tot droogmaking van de plassen, z.d. (1840). 

Concept.  1 stuk 
 
 623  "Plan van verkaveling der plassen van Nootdorp, c.a.", 27 februari 1844. Gedrukt. 1 omslag 

N.B. In duplo. 
 
Reglement 
 
 624 "Reglement tot het bedijken en droogmaken van de plassen van Nootdorp, Klein-

Vrijenban en Oost Negentig Morgen, gelegen in de gemeente Nootdorp, Vrijenban, 
Stompwijk en Soetermeer.", z.d. (1840). Gedrukt. Met duplicaten en concept.  1 omslag 
N.B. Bijlage van het K.B. van 14 januari 1840, nr. 63. 

 
 625 Bekendmaking van het ter lezing leggen van het reglement en de keur in de herberg "De 

vergulde star" te Nootdorp, 16 april 1846. Gedrukt.  1 omslag 
N.B. In duplo. 

 
 626 "Reglement op het bestuur en de policie van den Polder der drooggemaakte plassen van 

Nootdorp c.a.", 30 mei 1846. Met concepten.  1 omslag 
 
 627 "Reglement op het bestuur van den Drooggemaakten Polder van Nootdorp c.a.", 12 

november 1847. Gedrukt.  1 omslag 
N.B. In duplo. Bijlage van K.B. van 29 november 1847. 

 
Veldgewassen 
 
 628 Akten van openbare verkoop ten overstaan van notaris Chr. Reijtenbagh te Pijnacker, van 

aardappelen, haver en koolzaad, 1841, 1845-1846.  4 stukken 
 
 629 Bijlagen tot de rekeningen van D.J.H. Boellaard van de uitgaven ter zake van het zwart - 

en bebouwbaar maken, bezaaien, beploegen enz. van gronden tot het te velde brengen 
van de tweede schoof en de bebouwing van de tweede schoof, 1844-1846.  1 omslag 

 
 630 Voorwaarden van openbare verkoop van 350 bunders koolzaad en 170 bunders haver, 

z.d. 1845. Gedrukt.  1 omslag 
N.B. In duplo. 

 
 631 Voorwaarden van de openbare verkoop van aardappelen, haver en zomer-koolzaad, z.d. 

(1845). Concept.  1 stuk 
 
 632 Lijst van de oppervlakte van de percelen zomer-koolzaad, haver en aardappelen die op 

16 augustus 1845 verkocht zullen worden, z.d. (1845). Gedrukt met duplicaten.  1 omslag 
 
 633 Rekeningen van ontvangsten en uitgaven ter zake van de verkoop van het koolzaad uit 

de droogmaking, met bijlagen, 1845-1846.  1 omslag 
 
 634 Lijst van de percelen waarvan het koolzaad enz. op 12 juni 1846 verkocht zal worden, 

z.d. (1846). Gedrukt.  1 stuk 
 
 635 Stukken betreffende openbare verkoop van gewassen op 24 juli 1846 1 omslag 
 
 636 Voorwaarden van de openbare verkoop van 725 bunders veldgewassen, z.d. (1846). 

Gedrukt.  1 stuk 
 
Verhuring en verpachting 
 
 637 Lijst van de verpachte percelen grasgewas, 13 juni 1840.  1 stuk 
 
 638 Akten van openbare verpachting ten overstaan van notaris Chr. Reijtenbagh te Pijnacker 

van het grasgewas, 1841-1843, 1845-1846.  1 omslag 
 
  
 



 639 Akten van openbare verpachting, ten overstaan van notaris Chr. Reijtenbagh te Pijnacker 
van dijkgronden en weilanden op de dijk langs de Brasserskade, de Heetenhoek aan de 
Kruisweg, de Jefjeskade, de Krommekade te Vrijenban en aan de Vrijenbansekade, 13 
april 1844.  1 stuk 

 
 640 Bekendmaking van de eerste landverhuring in de Droogmakerij op 29 juni 1844. Gedrukt1 stuk 
 
 641 Lijst van verpachte percelen grond, 16 juli 1844.  1 stuk 
 
 642 Voorwaarden van verhuring van percelen grond, z.d. (1844). Gedrukt.  3 stukken 
 
 643 Verklaring betreffende de voorwaarden van de ingebruikgeving van een perceel grond ten 

westen van de Kerkweg in de Westnegentigmorgen door de Commissie tot droogmaking 
aan H. Konings, 9 mei 1845.  1 stuk 

 
 644 Lijst van verhuurde percelen grond waarvan de opbrengst wordt geïnd door de firma 

Overklift & Co. te 's-Gravenhage, z.d. (1845).  1 katern 
 
 645 Voorwaarden van uitgifte van eigendommen in de Droogmakerij, vastgesteld door de 

Commissie tot droogmaking, 4 augustus 1846. Gedrukt.  1 omslag 
N.B. In duplo. 

 
 646 Akten van openbare verpachting, ten overstaan van notaris mr. W.B. Donker Curtius te 

's-Gravenhage, van bouw- en weiland in de Droogmakerij van Nootdorp en in een 
gedeelte van Klein-Vrijenban, 1847.  2 stukken 

 
 647 Akten van verhuur van gronden in de gedeelten C-F en N van de Droogmakerij, 1847. 1 omslag 
 
Wateren 
 
 648 Begroting van de kosten van het baggeren van vaarten, boezems enz. ten behoeve van 

de droogmaking, door ir. A. Greve, 29 juli 1840.  1 stuk 
 
 649 Akten van openbare aanbesteding, ten overstaan van notaris Chr. Reijtenbagh te 

Pijnacker van het uitbaggeren van een gedeelte van de vaarten, boezems en wateringen, 
14 augustus 1840.  1 omslag 

 
 650 Bestek en voorwaarden van aanbesteding van het uitbaggeren van een gedeelte van de 

vaarten, boezem en wateringen, z.d. (14 augustus 1840). Gedrukt.  1 omslag 
N.B. In duplo. 

 
 651 Contract, gesloten tussen de Commissie tot droogmaking en de aannemer Willem 

Mooijman, ter zake van het graven van 2 kanalen voor de afwatering van de plassen naar 
de stoomwatermolen van het beneden-gemaal, 17 september 1842.  1 stuk 

 
 652 Contract, gesloten tussen de Commissie tot droogmaking en de aannemer Hendrik de 

Vreede, ter zake van het graven van een sloot van de woning van S. Veldhoven langs de 
Laakweg en de dijk van de droogmakerij van Pijnacker tot het huis "De Oliphant", 
eigendom van A. van Diemen, 31 oktober 1842.  1 stuk 

 
 653 Besluit van de Commissie tot droogmaking ter zake van het onderhoud van de sloot 

vanaf de bergboezem naar het huis "De Oliphant", 26 november 1842.  1 stuk 
 
 654 Bestek en voorwaarden van aanbesteding van het graven van de tocht, kavel- en 

scheidingssloten, 23 januari 1844.  1 stuk 
 



Waterstand 

 
 655 Opgaven van de waterhoogte en de uren van de werking van het beneden-gemaal, 1848, 

1852.  1 omslag 
 
 656 "Staat aantoonende de verschillende waterhoogtens in de Nootdorpsche Drooggemaakte 

Polder" en "Uren van werking van het beneden-stoomgemaal", 1849.  7 stukken 
 
 657 "Staat aantoonende de verschillende waterhoogtens in de Nootdorpsche Drooggemaakte 

Polder, benevens de tijd der bemaling van de stoom- en windmolens te Vrijenban", 1849-
1852.  36 stukken 
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