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INLEIDING 
 

1.1. Historisch kader 

 

1.1.1. Naamgeving 

 
In de eerste helft van de 15de eeuw werden de eerste windwatermolens ten 
behoeve van het ambacht Pijnacker opgericht. De naamgeving als polder bleef bij 
deze ontwikkeling achter. Op Delflands kaarten van 1606 (Mathijs de Been van 
Wena) 1. en 1611 (Floris Balthasarszn.) 2. staat geen poldernaam voor het 
gebied vermeld. Het gebied wordt op deze kaarten 'Ambacht van Pijnacker' 
genoemd.  Op de kaart van 1712 (Jacob en Nicolaas Kruikius) 3. wordt het gebied 
'Pijnackersche polder' genoemd. De naam Oude of Hooge Polder van Pijnacker 
dateert waarschijnlijk van omstreeks 1789 om het verschil aan te geven met de 
eerste droogmaking op het gebied van de oorspronkelijke 'Pijnackersche polder'. 
Ter vereenvoudiging van de schrijfwijze werd de naam in 1959 gewijzigd in: Oude 
Polder van Pijnacker.4. 
 

1.1.2. Ambachtelijke en gemeentelijke indeling 

 
De polder ligt grotendeels op het grondgebied van het voormalige ambacht, de 
huidige gemeente, Pijnacker. Een hoekje van de polder tussen de Berkelseweg en 
de Landscheiding ligt op het grondgebied van het voormalige ambacht, Segwaart, 
de huidige gemeente Zoetermeer. Kadastraal ligt de polder onder gemeente 
Pijnacker sectie B en C en gemeente Zegwaard sectie C. 
 

1.1.3. Bestuurlijke ontwikkeling 

 
Voor de zorg van de molens en de waterhuishouding in de polder was tot begin 
19de eeuw een ambachtsbewaarder aangesteld. In 1812 worden aan deze 
ambachtsbewaarder twee molenmeesters toegevoegd en wordt de administratie 
van polderaangelegenheden, met uitzondering van de financiële, losgemaakt van 
het ambachtsbestuur.5. Het reglement dat in 1829 door het ambachtsbestuur en 
de molenmeesters wordt vastgesteld, maakt ook de financiële administratie los 
van het ambacht. 6. Het polderbestuur bestaat vanaf dat jaar uit twee 
molenmeester en een volger. Het eerste bijzonder reglement, vastgesteld door 
Provinciale Staten van Zuid-Holland, dateert uit het jaar 1858. Het polderbestuur 
bestaat sindsdien uit een voorzitter met twee leden. 7. Het laaste bijzonder 
reglement voor de polder werd ingetrokken bij besluit van Provinciale Staten van 
17 mei 1974 (Provinciaal Blad nr. 163), koninklijk goedgekeurd, 19 september 
1975 (Koninklijk Besluit no. 87).8. Het opheffingsbesluit trad in werking per 1 
januari 1977. Vanaf dit tijdstip zijn de taken en bevoegdheden van het 
polderbestuur overgegaan op het Hoogheemraadschap van Delfland. 
 

1.1.4. Regeling van de waterstand 
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1.1.4.1. Bemaling en scheepvaart 

 
Voor een beschrijving van het ontstaan van de afwateringssituatie verwijs ik naar 
de publicatie 'Poldervorming in oostelijk Delfland aan het einde van de 
middeleeuwen, 1982'.9. De afwatering van de Oude Polder is op de Schie gericht. 
Om de Schie te bereiken, moet het water in de Pijnackersche vaart worden 
gemalen. Vanuit de Pijnackersche vaart bereikt het water via de Kromme 
Watering de gracht aan de zuidkant van Delft, het huidige Rijn-Schiekanaal. Het 
hier beschreven traject ligt geheel buiten de grenzen van de Oude Polder, die 
overigens wel onderhoudsverplichtingen had ten aanzien van de Pijnackersche 
vaart. 10. Op de volgende hoofdwatergangen in de polder rustte een eeuwenoud 
vaarrecht: de Katwijksevaart, de Vlielandsevaart, de Nieuwkoopsevaart, de 
Klapwijksevaart. De Oost- en Westlaanvaart gaven aansluiting op het Verlaat 
(schutsluis) bij de Zuiddammolen. Vanuit de eerstgenoemde vaarten konden de 
tuinders met hun schepen met producten via het Verlaat de Pijnackersche vaart 
bereiken.  De scheepvaartverbinding schiep verplichtingen voor de polder ten 
aanzien van de instandhouding. Een en ander had lange tijd consequenties voor 
te stellen eisen bij brugaanleg, c.q het op diepte en breedte houden van deze 
watergangen. In de tweede helft van de 20e eeuw, toen het vervoer per as zijn 
intrede deed, was er sprake van botsende belangen. Het vervoer per as heeft 
behoefte aan lage brede bruggen, terwijl de scheepvaart juist behoefte heeft aan 
hoge bruggen. Tengevolge van de afname van het scheepvaartverkeer  werden 
regelmatig delen van deze vaarten aan de scheepvaart onttrokken. De 
scheepvaartverbinding met de Pijnackersche vaart verviel geheel toen per 1 april 
1966 het verlaat aan de scheepvaart werd onttrokken en door de gemeente 
Pijnacker werd verwijderd.11. 
 

1.1.4.2. Molens en gemalen 

 
De Oude Polder van Pijnacker werd vóór de droogmakingen in 1789 en 1861 
bemalen door vier molens, te weten de Noordmolen, de Noorddammolen, de 
Zuiddammolen en de Zuidmolen. De molens stonden in de omgeving van de 
schutsluis (Het Verlaat). Zij maalden uit op de Pijnackersche vaart.  De 
Noordmolen ging bij de droogmaking van de Nieuwe of Drooggemaakte Polder in 
1766-1789 over naar genoemde polder als bovenmolen van de polder. De 
Noorddammolen werd in 1861 vervangen door een stoomgemaal, in verband met 
de droogmaking van plassen in de polder. 12. Deze droogmaking kreeg een eigen 
reglement en de naam Droogmaking in de Oude Polder van Pijnacker.  Van de 
Zuiddammolen zei de fabriek-landmeter van Delfland in een inspectierapport van 
12 juli 1871, dat deze molen op dat moment de grootste vlucht had van de 
molens in Delfland. 13. De molen kwam echter moeizaam op gang, zodat hij bij 
weinig wind stil moest staan, terwijl andere molens wel konden malen. In 1861 is 
er brand geweest in de Zuiddammolen. De Zuiddammolen (ook wel Grote Molen 
of molen van Verburg genoemd, naar de molenaar) werd in 1916 verkocht voor 
de sloop. De Zuidmolen (ook wel molen van Lindeman genoemd, naar de 
molenaar) werd na de stichting van het stoomgemaal in 1861 buiten gebruik 
gesteld. In het jaar 1873 werd de molen op verzoek van de Droogmaking in de 
Oude Polder van Pijnacker weer maalvaardig gemaakt. 14. De molen werd in 
1914 afgebroken toen er aan de Overgauwseweg nr. 1 een electrisch gemaal 
werd gebouwd ter vervanging van het stoomgemaal. 
 
Het stoomgemaal werd in 1861 ter vervanging van de Noorddammolen gebouwd. 
De installatie werd door de firma Nering Bögel en Cie. te Deventer geleverd. In 
1906 wordt er nog een nieuwe stoommachine geleverd door Koninklijke 
Nederlandsche Machinefabriek voorheen E.H. Begemann. Het stoomgemaal was 
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echter over zijn hoogtijdagen heen. In 1914 werd de bemaling overgenomen door 
het elektrisch gemaal dat aan de Overgauwseweg nr. 1 werd gebouwd. Het 
stoomgemaal werd echter niet direct verwijderd. In 1943 werd zelfs nog 
overwogen om het weer maalvaardig te maken. Het is er niet van gekomen en de 
ketel werd definitief buiten gebruik gesteld. In 1946 werden de schoorsteen, 
ketel, machine en scheprad voor de sloop verkocht. Het machinegebouw bleef 
staan en werd aan de machinist van het electrische gemaal in gebruik gegeven. 
uiteindelijk werd het machinegebouw door de gemeente Pijnacker afgebroken, bij 
de demping van de Oost- en de Westlaanvaart en de verwijdering van het verlaat 
in de jaren 1969-1973.15. 
 
Het elektrisch centrifugaalpompgemaal werd geleverd door N.V. Machinefabriek 
"Hoogenlande" v/h firma Pannevis & Zoon, had een capaciteit van 65 m3 en werd 
van elektriciteit voorzien door de gemeente Delft. 16. In 1967 werd er voor de 
bemaling van het laaggelegen gedeelte van de polder (de z.g. Onderbemaling) 
een volautomatische vijzelinstallatie met een capaciteit van 22 m3 geïnstalleerd. 
17. Deze extra wateraanvoer in combinatie met reconstructiewerkzaamheden aan 
provinciale wegen, de uitvoering van uitbreidingsplan Koningshof en de 
gewijzigde methode van tuinbouw (warenhuizen in plaats van plat glas), 
noodzaakte de polder ertoe in 1972 te besluiten een elektrisch 
schroefpompgemaal bij het elektrisch gemaal te plaatsen. 18. Dit hulpgemaal had 
bij de totstandkoming in 1974 een capaciteit van 20 m3. 
 

1.1.4.3. Waterinlaat 

 
Waterinlating had sinds 1861 plaats vanuit de Droogmaking in de Oude Polder 
van Pijnacker. Dit water werd door het stoomgemaal van de Oude Polder van 
Pijnacker op de Pijnackersche vaart uitgemalen. 19. Bovendien werd sinds 1945 
water ingelaten vanuit het naburige Hoogheemraadschap Rijnland. Voor deze 
inlaat was met vergunning van de hoogheemraadschappen van Delfland en 
Rijnland een duiker in de Landscheiding (Reguliers- of Rooyaardsdam) 
aangebracht. 20. Ter bestrijding van de verzilting mocht er  maximaal 100.000 
m3 water per jaar worden ingelaten vanuit de Delftsche Wallenwetering. 
 

1.1.5. Droogmaking 

 
Het land in de omgeving van de Landscheiding is rijk aan veen, zo ook het gebied 
rond Pijnacker. Sinds de middeleeuwen werd veen voor eigen gebruik gewonnen. 
Sinds de 16de eeuw werd veen op groter schaal gewonnen voor de handel. Deze 
verveningen lieten diepe plassen in het gebied achter. In de 18de eeuw werd het 
commercieel aantrekkelijk om dergelijke plassen droog te maken. Op het 
oorspronkelijk grondgebied van de Oude Polder van Pijnacker bevinden zich drie 
droogmakerijen. Twee van deze droogmakerijen  kregen een eigen bestuur en 
reglement en vormden zelfstandige polders.  De eerste droogmakerij werd in 
1789 voltooid en kreeg de naam Nieuwe of Drooggemaakte Polder. 21.  De 
tweede droogmakerij dateert van omstreeks 1861 en kreeg de naam 
Droogmaking in de Oude Polder van Pijnacker. 22. De derde droogmakerij omvat 
circa 12 hectare en staat bekend onder meerdere namen. Bekend zijn Vlielandse 
plas of 'De Kleine Plas',  'Het Poldertje van Buijsen' en de 'Plas van Legner'. Deze 
droogmaking, die omstreeks 1867 werd gerealiseerd bleef deel uitmaken van de 
Oude Polder.23. 
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1.1.6. Wegen en bruggen 

 
Het polderbestuur had veel wegen en bruggen in beheer en onderhoud. Dit was 
een gevolg van de toedeling daarvan door het Provinciaal Bestuur van Zuid-
Holland bij de opheffing van de ambachten in 1852/57. Hoewel buiten het 
beheersgebied van de polder gelegen, droeg het polderbestuur ook bij aan het 
onderhoud van de Laanbrug over de Pijnackersche vaart te Delfgauw en de 
Kromme Heul over de Kromme Watering. In de loop van de 20ste eeuw werd het 
beheer en onderhoud van  de meeste wegen en bruggen overgedragen aan de 
provincie Zuid-Holland of de gemeente Pijnacker. 
 

1.2. Geschiedenis van het archief en inventarisatie 

 

1.2.1. Geschiedenis 

 
Tot 1812 is er geen verschil gemaakt tussen de polderadministratie en die van 
het ambacht. In 1812 werd er een formele scheiding tussen ambachtszaken en 
polderzaken, met uitzondering van de financiële, tot stand gebracht. Vanaf 1833 
is deze scheiding op de gehele administratie van toepassing. Het archief van de 
polder werd tot 1975 in de archiefbewaarplaats van de gemeente Pijnacker 
bewaard. Deze bewaargeving is in 1975 beëindigd. 24. In 1975 en 1977 droeg de 
poldersecretaris het bij hem aanwezige archief over. In 1980 droeg de gemeente 
Pijnacker een aantal archiefstukken over, die in de inventaris van de archieven 
van de gemeente Pijnacker waren opgenomen.25. 
 

1.2.2. Inventarisatie 

 
Na overdracht werd een voorlopig plaatsingslijst van dit archief vervaardigd. 
Aangezien de toegankelijkheid van het archief een verdergaande inventarisatie 
vereiste, is het archief opnieuw geordend waarbij het Delflandse indelingsschema 
voor de inventarisatie van polderarchieven werd gebruikt. De  kaarten en 
tekeningen betreffende bijzonder reglement en polderwerken werden afzonderlijk 
beschreven in de kaartcatlogus.  De kaarten en tekeningen behorende bij 
vergunningen werden niet afzonderlijk in de kaartcatalogus beschreven. 
 

1.2.3. Vernietiging 

 
Vernietiging is bij de samenstelling van de voorlopige magazijnlijst in 1977 en 
1978 uitgevoerd. Aanvullend zijn in 2003 de bijlagen van de rekening geschoond 
en werden enkele aanbiedingen waarvan geen gebruik werd gemaakt samen met 
enkele losse stukken vernietigd. Uitgangspunt bij deze vernietiging was de 'Lijst 
van voor vernietiging/bewaring in aanmerking komende archiefbescheiden van 
waterschappen van na 1935 (goedgekeurd bij ministeriële beschikking van 18 
januari 1993, afgekondigd op 8 april 1993, Staatscourant no. 69). 
 

1.3. Literatuur 

 
M.C. van Leeuwen-Canneman; Poldervorming in oostelijk delfland aan het einde 
van de middeleeuwen. Dordrecht, 1982. 
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Jhr. L.F. Teixeira de Mattos; DE WATERKEERINGEN, WATERSCHAPPEN EN 
POLDERS VAN ZUID-HOLLAND DEEL II HET VASTELAND (vervolg) afdeling II. 's-
Gravenhage, 1908. 

1.4. Noten 

1. OAD 710    
2. OAD 711    
3. OAD 725    
4. Inv.nr. 26    
5. Inv.nr. 14    
6. Inv.nr. 15    
7. Inv.nr. 19    
8. Inv.nr. 37    
9. Poldervorming in oostelijk Delfland aan het einde van de Middeleeuwen, 1982 
blz. 86 e.v.    
10. Inv.nr. 332    
11. Inv.nr. 29    
12. Inv.nr. 371    
13. Inv.nr. 361    
14. Inv.nr. 366-369    
15. Inv.nr. 388    
16. Inv.nrs. 390-402    
17. Inv.nr. 402    
18. Inv.nrs. 403-404    
19. Inv.nr. 422    
20. Inv.nr. 420    
21. Teixeira de Mattos De Waterkeeringen enz. blz. 345-348    
22. Inv.nr. 280 en Teixeira de Mattos blz. 345-348    
23. Inv.nr. 281    
24. Inv.nr. 86    
25. Zie inventarislijst in inv.nr. 504.    
 

2. Lijsten van bestuursleden 

 

2.1. Naamlijst van bestuursleden in de periode 1827-1859 (vóór het 
reglement van 1859) 

Dirk Ammerlaan 1827 - 1829   
J. Ammerlaan 1832 - 1844   
G. Groenewegen 1835 - 1840   
Hogendijk 1855   
J. den Hollander 1858   
W. van Koppen  1858   
J. van Leeuwen 1842 - 1847   
A. van der Meer 1829 - 1849   
A. van der Meer 1853 - 1858   
T. Notenboom 1850 - 1855   
A.A. Overgaag 1827 - 1832   
C.H. Ruijgrok 1847 - 1859   
J. Ruijgrok 1827 - 1834   
H. Wubbels 1848 - 1852   
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2.2. Naamlijst van voorzitters sinds het reglement van 1859 

J.H.H. van Buijsen 1878 - 1880   
Jhr. J.L. Hesselt van Dinter 1882 - 1893   
N.C. van Leeuwen 1962 - 1972   
Th. van Leeuwen 1937 - 1955   
C. Persoon wnd. 1912 - 1913   
C. Ruijgrok 1859 - 1877   
J. Sonneveld Jzn. 1877 - 1878   
P. Sonneveld 1913 - 1940   
P. Sonneveld Gzn. 1955 - 1962   
A. van Winden 1894 - 1913   
H. Wubbels wnd. 1881   
 

2.3. Naamlijst van molenmeesters sinds het reglement van 1859 

G.D. Bregman, 1973-1976 in 1976 lid van het voorlopig districtsbestuur van 
Delfland 1973 - 1976   
J.A. Kerkvliet 1940 - 1958   
P.J. van der Meer 1921 - 1940   
Th.J.M. van der Meer 1958 - 1975   
C. Persoon 1913   
H. Wubbels 1867 - 1891   
H. Wubbels Hzn. 1859 - 1861   
H. Zeelenberg 1859 - 1869   
A. Zegwaard 1911 - 1955   
H. Zegwaard 1878 - 1905   
P. Zegwaard 1941 - 1969   
 

2.4. Naamlijst van secretarissen periode 1827-1858 

L. van den Braak 1827 - 1830   
W. von Geusau 1845 - 1848   
Sturenberg 1831 - 1844   
G.J.F. Tijdeman 1849 - 1858   
 

2.5. Naamlijst van secretarissen-penningmeester, periode 1859-1976 

F.P.J. van der Burg 1935 - 1975   
Jhr. J.L. Hesselt van Dinter 1880 - 1881   
Jhr. J.T. Hesselt van Dinter 1894 - 1935   
Jhr. E.J.K. Hesselt van Dinter 1974 - 1976   
Hogersdijk 1864 - 1878   
J.G. Ravenek wnd. 1878 - 1880   
G.J.F. Tijdeman 1859 - 1864   
H. Wubbels 1882 - 1893   
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ARCHIEF 
 

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

 

3.1. NOTULEN 

 
 1 Convocaties voor vergaderingen van het bestuur met 

stemgerechtigde ingelanden en voor vergaderingen van 
stemgerechtigde ingelanden, 1863, 1880, 1893, 1896, 1898-1976.. 
 1 omslag 

 
 2-4 Notulen van vergaderingen van het bestuur met stemgerechtigde 

ingelanden, 1864-1976..  2 delen en 1 omslag 
 2 1864-1919 
 3 1921-1955 
 4 1956-1976; omslag 
 
 5 Presentielijsten van vergaderingen van stemgerechtigde 

ingelanden, 1937-1976..  1 omslag 
 
 6-8 Notulen van vergaderingen van het bestuur, 1957-1976..  3 omslagen 
 6 1957-1964 
 7 1965-1970 
 8 1971-1976 
 

3.2. MINUTEN VAN UITGAANDE STUKKEN 

 
 9-11 Registers van uitgaande brieven, 1832-1916..  3 delen 
 9 1832-1863 
 10 1864-1882 
 11 1883-1916 
 
 12-13 Agenda's van ingekomen - en uitgaande stukken, 1943-1976..  1 stuk en 1 deel 
 12 1943 
 13 1970-1976 
 

4. S t u k k e n   b e t r e f f e n d e   b i j z o n d e r e    
o n d e r w e r p e n 

 

4.1. BESTUURSINRICHTING 

 
 14 Proces-verbaal van de schout (maire) van Pijnacker inzake de 

overdracht door ambachtsbewaarders van bevoegdheden 
betreffende polderzaken, met uitzondering van de financiën,  aan 
de molenmeesters van de Oude Polder van Pijnacker en de Nieuwe 
of Drooggemaakte Polder, alsmede houdende benoeming van een 
viertal door de ingelanden aangewezen molenmeesters, 1812..  1 stuk 
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 15 Reglement op het bestuur van de polder, vastgesteld door de 

molenmeesters en de volger van de polder in tegenwoordigheid van 
de ingelanden, 1829, 1833; 1829 Gedrukt en Afschrift..  2 stukken 

 
 16 Ingekomen brieven van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland 

houdende aanschrijving om een concept-reglement ter goedkeuring 
in te zenden, 1835-1838..  4 stukken 

 
 17 Circulaires en provinciale bladen betreffende het algemeen 

reglement voor de polders in Zuid-Holland en de vaststelling en 
herzieningen van keuren, 1844-1858..  1 omslag 

 
 18 Stukken betreffende het bijzonder reglement voor 

Hoogheemraadschap van Delfland, 1852-1854, 1962, 1976..  1 omslag 
 
 19 Stukken betreffende vaststelling en goedkeuring van het bijzonder 

reglement van de Oude of Hooge Polder van Pijnacker, met 
bijbehorende reglementskaart, 1856-1858, 1879..  1 omslag 
N.B. Reglement in duplo, kaart in duplo, waarvan  1 concept (1856). 

 
 20 Bekendmakingen door de Nieuwe of Drooggemaakte Polder, de 

Noordpolder van Delfgauw en de Zuidpolder van Delfgauw van ter 
inzageligging van ontwerp-reglementen, 1857..  4 stukken 

 
 21 Stukken betreffende wijziging van het bijzonder reglement (4 

november 1936, Buitengewoon provinciaal blad van Zuid-Holland 
nr. 1029/1779)  in verband met de grenswijziging tussen de Oude 
Polder van Pijnacker en de Nieuwe of Drooggemaakte Polder, met 1 
kaart, 1935-1938, 1941-1944, 1947..  1 omslag 

 
 22 Kaart behorend bij de wijziging van het bijzonder reglement 

(besluit 24 november 1942 no. 230, afgekondigd in Buitengewoon 
provinciaal blad van Zuid-Holland no. 1162, onder volgnummer 
1912), 1943..  1 stuk 

 
 23 Kaart behorend bij de wijziging van het bijzonder reglement van de 

polder (24 juni 1947 no. XII Q, afgekondigd in Buitengewoon 
provinciaal blad van Zuid-Holland no. 1209 onder volgnummer 
1959, 20 april 1948); met 2 bijbehorende brieven, 1948..  3 stukken 

 
 24 Stukken betreffende een voorgenomen grenswijziging tussen de 

Oude Polder van Pijnacker en de Droogmaking in de Oude Polder 
van Pijnacker en een onderzoek naar de mogelijkheid van 
samenvoeging van deze polders, 1956-1969..  1 omslag 

 
 25 Stukken betreffende de wijziging van het bijzonder reglement (3 

juli 1956, Buitengewoon provinciaal blad van Zuid-Holland no. 
1624/2374), inzake onttrekking van de behartiging van de 
scheepvaartbelangen in het oostelijk gedeelte van de 
Katwijksevaart  en de Nieuwkoopsevaart aan de inrichting van de 
polder, 1956..  1 omslag 

 
 26 Stukken betreffende de wijziging van het bijzonder reglement (29 

maart 1960, Buitengewoon provinciaal blad van Zuid-Holland nr. 
1879/2629) voor wat betreft wijziging van de naam van de polder 
in 'Oude Polder van Pijnacker' en wijziging van de 
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grensomschrijving voor wat betreft de Droogmaking in de Oude 
Polder van Pijnacker, 1959-1960..  1 omslag 

 
 27 Stukken betreffende de wijziging van het bijzonder reglement (20 

augustus 1963, Buitengewoon provinciaal blad van Zuid-Holland nr. 
2032/2782) in verband met de grenswijziging tussen de Oude 
Polder van Pijnacker en de Nieuwe of Drooggemaakte Polder, met 1 
kaart, 1961-1963..  1 omslag 

 
 28 Stukken betreffende de wijziging van het bijzonder reglement 

inzake de onttrekking aan de vaargelegenheid van een gedeelte 
van de Nieuwkoopsevaart door de vervanging van de brug van 
weduwe P. Notenboom voor het perceel Nieuwkoopseweg nr. 9 
door een dam met duiker, 1963..  1 omslag 

 
 29 Stukken betreffende de wijziging van het bijzonder reglement (6 

april 1965, Buitengewoon provinciaal blad van Zuid-Holland nr. 
2100/2850) inzake het onttrekken van de instandhouding van de 
schutsluis aan de Westlaan te Pijnacker aan de inrichting van de 
polder (Buitengewoon provinciaal blad van Zuid-Holland nr. 
2131/2881), 1964, 1966..  1 omslag 

 
 30 Stukken betreffende de wijziging van het bijzonder reglement in 

verband met de onttrekking aan de scheepvaart van een gedeelte 
van de Nieuwkoopse vaart door het leggen van een dam met 
afsluitbare schuif ter hoogte van perceel Nieuwkoopseweg 5 ten 
behoeve van een transportleiding voor drinkwatervoorziening in het 
rayon van de Stichting 'De Tien Gemeenten' te Pijnacker, 1964-
1965..  1 omslag 

 
 31 Stukken betreffende wijziging van de grens met polder Berkel door 

afgraving van c. 600 meter van de Strikkade aan het oostelijk einde 
van de Monnikenweg ten behoeve van het maken van een 
tuinbouwgebied, 1964..  1 omslag 

 
 32 Stukken betreffende wijziging van het bijzonder reglement (13 

december 1968, Buitengewoon provinciaal blad van Zuid-Holland 
no. 2215/2965) ten behoeve van heffing, gedurende twintig jaren,  
van 1.25 maal de omslag van de polder van de omslagplichtige 
percelen, gelegen in het gebied van de polder, dat van polderwege 
wordt onderbemalen, 1966, 1968..  5 stukken 

 
 33 Stukken betreffende wijziging van het bijzonder reglement 

(Buitengewoon provinciaal blad van Zuid-Holland nr. 2228/2978, 12 
juni 1969) door het onttrekken aan de vaargelegenheid van de 
Katwijksevaart tot en met de brug in de Vlielandseweg, 1967-
1969..  1 omslag 

 
 34 Stukken betreffende wijziging van het bijzonder reglement (26 mei 

1972, Buitengewoon provinciaal blad van Zuid-Holland nr. 3103) 
betreffende onttrekking aan het reglement van de instandhouding 
van de vaargelegenheid in de Nieuwkoopsevaart en de 
Vlielandsevaart vanaf de dam in de Nieuwkoopsevaart voor het 
perceel Nieuwkoopseweg nr. 9 tot de brug in de Oostlaan en de 
instandhouding van vaargelegenheid onder de Kloosterheulbrug in 
de Klapwijkseweg, alsmede stukken betreffende de verzakking van 
de brug vóór perceel Vlielandseweg 43 (Polder van Buysen) en de 
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onderhoudstoestand van de Vlielandsevaart ter plaatse, 1967-
1972..  1 omslag 

 
 35 Voordracht van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland aan 

Provinciale Staten van Zuid-Holland (21 mei 1969 nr. 114/1969) tot 
wijziging van het bijzonder reglement voor wat betreft de 
doorvaarthoogte  van vaste bruggen over het westelijk gedeelte 
van de Katwijksevaart, 1969..  1 stuk 

 
 36 Stukken betreffende de wijziging van het bijzonder reglement in 

verband met de opheffing van de vaargelegenheid in de vaart langs 
de Oost- en de Westlaan vanaf de tocht langs de Parallelweg tot 
aan de tocht aan de Westlaan langs de Rijskade, 1969..  1 omslag 

 
 37 Stukken betreffende de polderconcentratie, 1973-1974..  1 omslag 
 

4.2. BESTUUR 

 

4.2.1. Dagelijks bestuur 

 
 38 Bekendmaking van het polderbestuur betreffende de wenselijkheid 

van de wijziging van artikel 2 van het bijzonder reglement voor wat 
betreft de eisen voor de benoembaarheid van molenmeester en 
molenmeester-volger, 1853..  1 stuk 

 
 39 Stukken betreffende de vernietiging door Provinciale Staten van 

Zuid-Holland van de verkiezing van twee molenmeesters op 27 
oktober 1858 wegens niet nakoming van de bepalingen in het 
Algemeen Reglement voor de Polders in Zuid-Holland, 1858..  1 omslag 

 
 40 Stukken betreffende de verkiezing van bestuursleden, G.D. 

Bregman molenmeester en voorlopig districtsbestuur, 1973, 1976 
Jhr. J.L. Hesselt van Dinter, voorzitter, 1882 J. den Hollander, 
molenmeester, 1858 J.A. Kerkvliet, molenmeester, 1940-1958 W. 
van Koppen, molenmeester, 1858 N.C. van Leeuwen, voorzitter, 
1962-1972 Th. van Leeuwen, voorzitter, 1937-1955 P.J. van der 
Meer, molenmeester, 1921-1940 en z.j. Th.J.M. van der Meer, 
molenmeester, 1958-1975 C. Persoon, molenmeester, 1913 C. 
Ruigrok, voorzitter, 1858, 1865 J. Sonneveld Jzn., voorzitter, 1877 
P. Sonneveld, voorzitter, 1913-1940 P. Sonneveld Gzn., voorzitter, 
1955-1962 H. Wubbels, molenmeester, 1867-1891 H. Wubbels 
Hzn., molenmeester, 1859-1861 H. Zeelenberg, molenmeester, 
1859-1869 A. Zegwaard, molenmeester, 1911-1955 H Zegwaard, 
molenmeester, 1878-1905 P. Zegwaard Azn., molenmeester, 1941-
1969, 1859-1976..  1 omslag 

   
  G.D. Bregman molenmeester en voorlopig districtsbestuur 1973 - 1976   
  Jhr. J.K. Hesselt van Dinter voorzitter 1882   
  J. den Hollander molenmeester 1858   
  J.A. Kerkvliet 1940 - 1958   
  W. van Koppen molenmeester 1858   
  N.C. van Leeuwen voorzitter 1962 - 1972   
  Th. van Leeuwen voorzitter 1937 - 1955   
  P.J. van der Meer molenmeester 1921 - 1940   
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  Th.J.M. van der Meer molenmeester 1958 - 1975   
  C. Persoon molenmeester 1913   
  C. Ruijgrok voorzitter 1858 - 1865   
  J. Sonneveld Jzn. voorzitter 1877   
  P. Sonneveld voorzitter 1913 - 1940   
  P. Sonneveld Gzn. voorzitter 1955 - 1962   
  H. Wubbels molenmeester 1867 - 1891   
  H. Wubbels Hzn. molenmeester 1859 - 1861   
  H. Zeelenberg molenmeester 1859 - 1869   
  A. Zegwaard molenmeester 1911 - 1955   
  H. Zegwaard molenmeester 1878 - 1905   
  P. Zegwaard Azn. molenmeester 1941 - 1969   
 
 41 Uittreksel uit het verbaal van het verhandelde door Gedeputeerde 

Staten van Zuid-Holland houdende goedkeuring van de benoeming 
van de pachters H. Zeelenberg en H. Wubbels tot molenmeester, 
1859..  1 stuk 

 
 42 Processen-verbaal van de inlevering en opening van de 

stembriefjes ter verkiezing van bestuursleden, 1861-1975..  1 omslag 
 
 43 Lijsten van stemgerechtigde ingelanden die hebben deelgenomen 

aan de verkiezingen van bestuursleden, 1861-1975..  1 omslag 
N.B. Met hiaten. 

 
 44 Lijsten van stemgerechtigde ingelanden, 1894, 1897, 1935-1940, 

1942-1944, 1947-1948, 1976..  1 omslag 
 
 45 Stukken betreffende de vaststelling en wijziging van de jaarwedden 

van het bestuur, de secretaris en de penningmeester, 1914, 1919-
1920, 1934, 1942, 1957, 1964-1965, 1968..  1 omslag 

 
 46 Kennisgevingen aan de ingelanden van verkiezingen voor 

aftredende bestuursleden, 1927-1933, 1940-1945, 1957-1958, 
1962, 1967, 1969, 1973..  1 omslag 

 
 47 Stukken betreffende de uitbreiding van het aantal bestuursleden, 

waardoor de tuinders een vertegenwoordiging binnen het bestuur 
kunnen krijgen, 1958, 1963..  3 stukken 

 
 48 Akten van benoeming van G.D. Bregman, Chr. van Winden en C.J. 

van Winden tot gecommitteerde van de Oude Polder van Pijnacker, 
1965, 1969, 1972..  5 stukken 

 
 49 Brief houdende opgave aan Hoogheemraadschap van Delfland van 

de bestuurssamenstelling, 1976..  1 stuk 
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5. HULPMIDDELEN BIJ DE UITVOERING VAN DE TAAK 

 

5.1. Personeel 

 
5.2.1. algemeen 
 
 50-73 Stukken betreffende personeel van de Oude Polder van Pijnacker, 

1844-1976..  24 omslagen 
 50 Adegeest, C. (los werkman), 1950-1953, 1950 - 1953 
 51 Beek, J.A. van (los werkman), 1954, 1954 
 52 Beek, N.C. van (los werkman), 1954, 1954 
 53 Burg, F.P.J. van der (secretaris-penningmeester), 1935-1975, 1935 

- 1975 
 54 Burg, Pieter van der (molenaar), 1844, 1844 
 55 Burg. J.P.M. van der (sekretariaat), 1973, 1973 
 56 Dekker, C. (machinist), 1866-1915, 1866 - 1915 
 57 Es, A. van (los werkman), 1941-1942, 1941 - 1942 
 58 Heiningen, P.W. van (los werkman), 1948-1958, 1948 - 1958 
 59 Hesselt van Dinter, jhr. E.J.K. (secretaris-penningmeester), 1974-

1976, 1974 - 1976 
 60 Hesselt van Dinter, jhr. J.L. (secretaris-penningmeester), 1880, 

1880 
 61 Hesselt van Dinter, jhr. J.T. (secretaris en penningmeester), 1894-

1922, 1894 - 1922 
 62 Lindeman, A. (los werkman), 1916, 1916 
 63 Lindeman, A. (molenaar), 1866, 1866 
 64 Loon, P. van (bode), 1922-1933, 1922 - 1933 
 65 Marwijk, A.W. van (machinist/polderwerker), 1950-1976, 1950 - 

1976 
 66 Ravenek jr., J.G. (secretaris-penningmeester), 1880, 1880 
 67 Smit, G. (los werkman), 1938-1950, 1938 - 1950 
 68 Stoorvogel, A. (penningmeester), 1882, 1882 
 69 Vellekoop, J.J. (bode), 1868, 1868 
 70 Verburg, 'vrouw' (sluiswachter), 1919, 1919 
 71 Verburg, G.F., (sluiswachter), 1922-1937, 1922 - 1937 
 72 Verkade, M.M. machinist/polderwerker, 1916-1952, 1972, 1916 - 

1972 
 73 Zwits, K. (molenaar), 1846, 1846 
 
 74 Stukken betreffende bezoldiging en pensioen, 1922-1977..  1 omslag 
 
 75 Ambtenarenreglement A , vastgesteld door het bestuur in de 

vergadering van ingelanden, 1933, 1936, 1938..  2 stukken 
 
 76 Ambtenarenreglement B, vastgesteld door het bestuur van de Oude 

of Hooge Polder van Pijnacker, 1933, 1936..  2 stukken 
 
 77 Verordening A, regelende het horen van verenigingen van 

ambtenaren in dienst van de Oude of Hooge Polder van Pijnacker, 
vastgesteld in de vergadering van bestuur met de ingelanden, 
1933..  1 stuk 

 
 78 Polissen van verzekering voor wettelijke aansprakelijkheid, 1957, 

1969..  2 stukken 
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5.2.2. secretaris-penningmeester 
 
 79 Stukken betreffende de risico-verzekering voor het beheer van de 

secretaris-penningmeester, 1937-1976..  1 omslag 
 
 80 Brief van het Provinciaal Bestuur van Zuid-Holland houdende 

mededeling, dat de toegezonden instructie voor de secretaris-
penningmeester voor kennisgeving is aangenomen, 1950..  1 stuk 

 
5.2.3. bode 
 
 81 Instructie voor de bode, 1942..  1 stuk 
 
5.2.4. opzichter 
 
 82 Instructie voor de opzichter, 1942..  1 stuk 
 
5.2.5. molenaar, machinist, sluiswachter 
 
 83 Brief van A. Griffijn, meestersmid te Pijnacker, houdende verzoek 

om in aanmerking te komen voor de betrekking van machinist aan 
het stoomgemaal, 1861..  1 stuk 

 

5.3. Archief 

 
 84 Stukken betreffende de afwikkeling van de administratie tussen het 

ambacht Pijnacker en de Oude Polder van Pijnacker, 1832-1833, 
1838-1839..  1 omslag 

 
 85 Correspondentie met het Provinciaal Bestuur van Zuid-Holland 

inzake de bewaring van het archief van de polder, 1921, 1947, 
1951..  4 stukken 

 
 86 Stukken betreffende de bewaring van het archief van de polder in 

de archiefbewaarplaats van de gemeente Pijnacker, alsmede 
betreffende beëindiging van deze bewaring, 1951, 1953, 1955, 
1968-1969, 1975..  1 omslag 

 
 87 Correspondentie met de Unie van Waterschapsbonden inzake 

toetreding van de polder tot de afdeling Registratuur van de Unie, 
1954..  2 stukken 

 
 88 Brief van de Algemene Rijksarchivaris, houdende overdracht van 

een bijlage tot de polderrekening over 1723, 1955..  1 stuk 
N.B. Zie voor bijlage inv.nr. 203. 

 

5.5. Financiën 

 
5.5.1. algemeen 
 
 89 Stukken betreffende het verzoek aan Hoogheemraadschap van 

Delfland om de bouw van het nieuwe gemaal bij de Vijfsluizen uit te 
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stellen met het oog op de heersende economische crisis, 1932-
1933..  1 omslag 

 
 90 Briefwisseling met de Zuid-Hollandsche Waterschapsbond 

betreffende onderhoudskosten voor tertiaire wegen, 
minimumaanslagen van polderlasten en tenaamstelling van 
wegonderhoud in de wegenlegger, 1936,.  2 stukken 

 
 91 Ingevulde formulieren, houdende opgave aan het Centraal Bureau 

voor de Statistiek van gegevens betreffende de 
waterschapsfinanciën, 1939-1967..  1 omslag 

 
5.5.2. belastingen en heffingen 
 
5.5.2.1. ten behoeve van de polder (omslag of molengeld) 
 
5.5.2.1.4. - vaststelling, inning en invordering 
 
 92 Besluit van dijkgraaf en hoogheemraden van Delfland om de 

afkoopkas slechts met 2/3 gedeelte van het molengeld te belasten, 
zolang de afkoopkas niet volkomen zal zijn volgestort, 1830. 
Authentiek afschrift..  1 stuk 

 
 93 Circulaires van Hoogheemraadschap van Delfland betreffende 

vaststelling van gaarderboeken en het gebruik van de kadastrale 
landmaat, 1833-1834, 1843..  4 stukken 

 
 94 Akte van overeenkomst tussen de molenmeesters van de Oude 

Polder van Pijnacker en de Nieuwe of Drooggemaakte Polder inzake 
betaling door de laatstgenoemde van achterstallig molengeld over 
de jaren 1837 en 1838 voor 3 morgen land, alsmede afkoop van 
deze verplichting door betaling van f 50,-- ineens, 1840.  1 stuk 

 
 95 Stukken betreffende de aanslagen in het molengeld, 1859-1860, 

1870, 1873, 1920-1976..  1 omslag 
 
 96 Stukken betreffende verstrekken van gegevens aan de 

Cultuurtechnische Dienst inzake de waterschapsplasten, 1936..  1 omslag 
 
 97 Briefwisseling met Provinciale Waterstaat in Zuid-Holland 

betreffende de vrijdom van polderlasten van de percelen Pijnacker 
sectie C nrs. 3223 en 3224 en Zegwaard sectie C nr. 1598 ged., 
1953..  2 stukken 

 
 98 Stukken betreffende de invordering van de polderlasten over de 

jaren 1974 en 1975 van mw. L.W. Slootweg-de Vos, 1976..  3 stukken 
 
5.5.2.1.5. - leggers 
 
 99-110 'Kadastrale'kaarten van de gemeente Pijnacker secties B en C, z.d. 

19e eeuw..  10 kaarten 
 99 Kaart van de gemeente Pijnacker sectie C, schaal 1:2500, 1858, 

1858 
 100 Kaart van de gemeente Pijnacker sectie C, door de landmeter van 

het Kadaster, Bevers, schaal 1:2500, 1858. Uittreksel, 1858 
 101 Pijnacker sectie B 1e blad, schaal 1:2500, z.d. [vóór 1860], 1860 
 102 Pijnacker sectie B, 2e blad, schaal 1:2500, z.d. [vóór 1860], 1860 
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 103 Pijnacker, sectie B 3e blad, schaal 1:2500, z.d. [vóór 1860], 1860 
 104 Pijnacker sectie C 1e blad, schaal 1:2500, z.d. [vóór 1860], 1860 
 105 Pijnacker sectie C, 2e blad, z.d. [vóór 1860], 1860 
 106 Pijnacker sectie B 2e blad, schaal 1:2500, z.d. [c. 1860], 1860 
 107 Pijnacker sectie B 3e blad, schaal 1:2500, z.d. [c. 1860], 1860 
 108 Pijnacker sectie B 4e blad, schaal 1:2500, z.d. [c. 1860], 1860 
 109 Pijnacker sectie C, schaal 1:2500, z.d. [c. 1860], 1860 
 110 Pijnacker sectie C 5e blad, schaal 1:2500, z.d. [c. 1860], 1860 
 110a Pijnacker sectie B 1e blad, schaal 1:2500, z.d. [c. 1960], 1960 
 110b Pijnacker sectie B 3e blad, schaal 1:2500, z.d. [c. 1960], 1960 
 110c Pijnacker sectie C 1e blad, schaal 1:2500, z.d. [c. 1960], 1960 
 110d Pijnacker sectie C 2e blad, schaal 1:2500, z.d. [c. 1960], 1960 
 110e Pijnacker sectie C 5e blad, schaal 1:1000, z.d. [c. 1960], 1000 - 

1960 
 110f Pijnacker sectie C 6e blad, schaal 1:1000, z.d. [c. 1960], 1000 - 

1960 
 110g Pijnacker sectie C 7, schaal 1:1000, z.d. [c. 1960], 1000 - 1960 
 111 Gaarderboek, kadastrale gemeenten Pijnacker en Zegwaard, 

artikelen 1-147; met naams- en perceelsgewijze index, z.d. 
[c.1880], bijgewerkt tot in de 20e eeuw..  1 deel 

 112 Staat houdende overzicht van de eigendommen van de Hollandsche 
IJzeren Spoorwegmaatschappij gelegen in de Oude Polder van 
Pijnacker, z.d. [begin 20ste eeuw]..  1 stuk 

 113 Stukken betreffende de bijwerking van de gaarderboeken, 1936, 
1937, 1950, 1952, 1954..  1 omslag 

 
 114-130 Kadastrale (perceelsgewijze) legger van onroerende eigendommen, 

Pijnacker sectie A, B, C en G, Zegwaard sectie C; kaartsysteem, 
1954-1976..  pakken 

 114 Alfabetische index letters A - E 
 115 Alfabetische index letters F-K 
 116 Alfabetische index letters L-R 
 117 Alfabetische index letters S-V 
 118 Alfabetische index letters W-Z 
 119 Artikelnummer 124 - 2160 
 120 Artikelnummer 2162 - 3049 
 121 Artikelnummer 3054 - 3598 
 122 Artikelnummer 3605 - 4095 
 123 Artikelnummer 4102 - 4699 
 124 Artikelnummer 4700 - 5200 
 125 Artikelnummer 5202 - 5960 
 126 Artikelnummer 5961 - 6380 
 127 Artikelnummer 6384 - 6666 
 128 Artikelnummer 6667 - 7050 
 129 Artikelnummer 7053 - 7198 
 130 Artikelnummer 7200 - 7374 en Zegwaard artikelnummer 392 - 

3537 
 
 131 Index, artikelsgewijs ingedeeld, opgemaakt circa 1950 en 

bijgewerkt tot ca. 1976, 1950 - 1976.  1 omslag 
 
5.5.2.1.6. - kohieren 
 
 132-142 Kohieren van de omslag van de polderlasten (molengelden), 1827, 

1855-1976..  11 omslagen 
 132 1827 
 133 1855, 1857, 1859-1900 
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 134 1901-1920 
 135 1921-1922, 1924, 1926, 1932-1933, 1934(1e blad)-1935 
 137 1941-1950 
 138 1951, 1952-1960 
 136 1936-1940 
 139 1961-1965 
 140 1966, 1969-1970 
 141 1971-1974 
 142 1975-1976 
 
 143-144 Kohieren van recognitie voor het hebben van lozingsvergunningen, 

1938-1943..  2 omslagen 
 143 1938-1941 
 144 1941-1943 
 
5.5.2.2. Grondbelasting 
 
 145 Kennisgeving door de burgemeester van de gemeente Pijnacker 

van de herziening van de grondbelasting voor het stoomgemaal, de 
machinistenwoning en de molens, resp. kadastraal Pijnacker sectie 
C nrs. 1708, 1709, 1725 en 1395, gemeentelijk genummerd resp. 
A5, A4, A1 en A293,, 1875..  1 stuk 

 
5.5.3. eigendom 
 
5.5.3.0. onroerend eigendom 
 
5.5.3.0.1. algemeen 
 
 146 Polissen van de verzekering voor brandschade van het 

stoomgemaal aan het Verlaat  en de Zuidmolen, 1890, 1913, 1914, 
1915..  4 stukken 

 
 147 Kennisgeving door de gemeente Pijnacker krachtens de Hinderwet 

van aangevraagde en verleende vergunningen in de nabijheid van 
polder eigendommen, 1912, 1947-1976..  1 omslag 

 
 148 Staten houdende uitkomsten van opmeting voor het kadaster van 

eigendommen van het polderbestuur, 1957-1976..  1 omslag 
 
5.5.3.0.2. aankoop 
 
 149 Akte van aankoop van H. van Os van een perceel grond in het 

Noordeindsche Blok bij de kolk van de Noorddammolen, kadastraal 
Pijnacker sectie C nr. 115, 1851..  1 stuk 

 
 150 Akte van aankoop ten overstaan van notaris C. Bahnmüller van 

Coöperatieve Groentenveilingvereniging Pijnacker en Omstreken 
G.A. van perceeltjes grond en water, kadastraal Pijnacker sectie B 
nrs. 1745 en 1746 ged.; met bijbehorend besluit, 1970..  2 stukken 

 
5.5.3.0.3. verkoop 
 
 151 Stukken betreffende de verkoop aan de Zuid-Hollandsche 

Electrische Spoorweg-Maatschappij van de percelen Pijnacker sectie 
C nrs. 412, 1368, 1387, 1405, 1413, 2264, 2265, 2266, 2298, 
2304, 2307 en 2309, o.a. de Groene kade, ten behoeve van de 
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aanleg van de spoorlijn Rotterdam-Den Haag-Scheveningen, met 2 
kaarten, 1902-1905..  1 omslag 

 
 152 Besluit tot verkoop aan de provincie Zuid-Holland van een perceel 

grond, kadastraal Pijnacker sectie C nr. 2036 ten behoeve van de 
verbreding van de weg Delft-Zegwaard, met bijbehorende brief, 
1928..  2 stukken 

 
 153 Besluit van stemgerechtigde ingelanden tot verkoop aan B. van der 

Burg van een perceel grond aan de Overgauwseweg, Pijnacker 
sectie C nr. 2039 en 1397; met bijbehorende stukken, 1932-1936.. 
 4 stukken 

 
 154 Akte van overdracht om niet aan de gemeente Pijnacker van de 

Tochtsloot gelegen tussen het z.g land Blad en de Stationsstraat, 
kadastraal Pijnacker sectie C nr. 3441 (oud nr. 2684), met 
bijbehorend besluit, 1933, 1936.  2 stukken 

 
 155 Stukken betreffende de verkoop van 20 are en 40 ca. grond aan de 

Oostwatering aan H. van Kampen en de verpachting van een 
perceel grond langs deze watering aan  C.N. Kerklaan, met 1 kaart, 
1947-1953..  1 omslag 

 
 156 Stukken betreffende overdracht om niet aan de gemeente Pijnacker 

van een perceel grond, Pijnacker sectie C nr. 3830, zijnde 
gedempte sloot langs de Kerkweg en een gedeelte van de 
Hoflandsloot, alsmede een perceel water ten noorden van de 
Goudenregensingel, liggende tussen de Noordweg en de Hesselt 
van Dinterlaan, Pijnacker sectie C nr. 2297, 1956-1958..  1 omslag 

 
 157 Stukken betreffende de verkoop aan C.L. van Leeuwen van het 

woonhuis met tuin aan de Overgauwseweg 19, Pijnacker sectie C 
nr. 3476, met 1 kaart, 1956..  1 omslag 

 
 158 Stukken betreffende de verkoop aan J.M. en C.L.J. Kerklaan van de 

percelen gedempt water gelegen aan de Oostwatering te Pijnacker, 
kadastraal resp. sectie B nr. 1550 (ged.) en sectie B nr. 1551 
(ged.), 1958..  1 omslag 

 
 159 Stukken betreffende de verkoop aan de gemeente Pijnacker van 

een gedeelte van de 'Tocht van de dokter', Pijnacker sectie C nr. 
4827 ged. en nr. 3970 ged., alsmede betreffende de demping van 
dat gedeelte van het water, 1961-1966..  1 omslag 

 
 160 Besluit van de vergadering van stemgerechtigde ingelanden tot 

overdracht om niet aan de gemeente Pijnacker van de percelen 
Pijnacker sectie C nrs. 3257, 3259 en 4173 ten behoeve van de 
verbreding van het verlengde van de Goudenregensingel, met 
verzoekschrift van de gemeente Pijnacker, 1961..  2 stukken 

 
 161 Stukken betreffende de verkoop aan de Coöperatieve 

Groentenveilingvereniging Pijnacker en Omstreken G.A. van het 
afgedamde gedeelte van de Oostwatering bij de ontsluitingsweg 
voor het nieuwe tuinbouwcentrum aan de Katwijkerlaan; met 1 
kaart, 1964-1965, 1970..  1 omslag 

 



- 22 - 

 162 Besluit van de vergadering van stemgerechtigde ingelanden tot 
verkoop aan J.Q. v.d. Meer van een perceel water gelegen aan het  
Voorhoekje, kadastraal Pijnacker sectie B nr. 1161 (ged.), met 
kopie verslag van vergadering 22 oktober 1964, 1964-1965..  2 stukken 

 
 163 Stukken betreffende de verkoop aan de aangelanden  van 

aangedamde  percelen van de Oostwatering, kadastraal Pijnacker 
sectie B nrs. 1711-1714, 1724-1726, 1741, 1744 en 1751, 1964-
1967..  3 stukken 

 
 164 Stukken betreffende de verkoop aan de gemeente Pijnacker van 

300 meter van de sloot vanaf de brug bij de Ned. Hervormde kerk 
tot aan de tocht langs het perceel Koningshof 21, alsmede 
betreffende het onderhoud van de Hoflandsloot, 1964..  2 stukken 

 
 165 Stukken betreffende de verkoop aan de aangrenzende eigenaren 

van de tochtsloot tussen de Overgauwseweg en de Kerkweg, 
kadastraal Pijnacker sectie C nr. 4826, 1965..  2 stukken 

 
 166 Stukken betreffende de verkoop aan de provincie Zuid-Holland van 

percelen grond, ten behoeve van de verbetering van de secundaire 
wegen nrs. 18 (Vlielandseweg) en 19 (Klapwijkseweg), met 1 
tekening, 1967, 1971-1973..  1 omslag 

 
 167 Stukken betreffende de verkoop aan de gemeente Pijnacker van de 

machinistenwoning Westlaan 272, kadastraal Pijnacker sectie C nrs. 
3259 (ged.), 4536 (ged.) en 3452 (ged.) en de vaart langs de 
Oostlaan en de Westlaan, kadastraal Pijnacker sectie C nrs. 3841 
(ged.) en 1394 (ged.), 1970-1971..  1 omslag 

 
 168 Stukken betreffende de verkoop van het molenerf van het 

stoomgemaal, Pijnacker sectie C nrs. 1721 en 4536 (ged.)  aan J. 
de Vries, alsmede bezwaar bij Gedeputeerde Staten van Zuid-
Holland door twee ingelanden tegen dit besluit, 1970-1971..  1 omslag 

 
 169 Stukken betreffende de verkoop aan Gedeputeerde Staten van 

Zuid-Holland van een gedeelte van de Klapwijksevaart ten behoeve 
van de reconstructie van de Klapwijkseweg, 1971..  4 stukken 

 
 170 Stukken betreffende de voorgenomen verkoop aan H. de Lange van 

een door hem gedempt gedeelte van de Vlielandsevaart, 1973..  2 stukken 
 
 171 Stukken betreffende de verkoop aan Electriciteitsbedrijf Delfland 

van 52 m2 grond (ondergrond hoogspanningsruimte) van het 
perceel Pijnacker sectie C nr. 3452 aan de Overgauwseweg, met 
situatietekening, 1974-1976..  1 omslag 

 
5.5.3.0.4. ruiling 
 
 172 Akte van ruiling met Coöperatieve Land- en Tuinbouwvereeniging 

"Ons Doel" van een gedeelte van het perceel Pijnacker sectie C nr. 
2303 voor een gedeelte van het perceel Pijnacker sectie C nr. 2108, 
1912..  1 stuk 
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5.5.3.0.5. verhuur en verpachting 
 
 173 Akte van verhuring aan Willem de Groot van een perceel hout- en 

rietland in de Katwijkse buurt, dat voorheen aan Arie de Jong was 
verhuurd, voor de duur van negen jaar, 1832..  1 stuk 

 
 174 Akten van verpachting van rietland, grond  en hakhout, 1847, 

1849, 1854, 1857-1859, 1862-1863..  1 omslag 
 
 175-176 Stukken betreffende de verpachting van de visserij in de vaarten en 

tochten onder de gemeente Pijnacker in de Oude of Hooge Polder 
van Pijnacker, 1850-1976..  2 omslagen 

 175 Akten,, 1850-1894, 1943-1972 
 176 Stukken betreffende de akten,, 1923-1976 
 
 177 Akten van openbare verpachting van het heffen van sluis- en 

schutgelden aan het Verlaat van de Oude of Hooge Polder van 
Pijnacker; met openbare afkondiging, 1869, 1869, 1873, 1875, 
1876..  4 stukken 

 
 178 Verzoekschrift van P.Th. van Schie om teruggave van een door hem 

betaald bedrag van f 9,-- voor het recht van jacht op de 
Overgauwseweg, wegens het politieverbod tot het jagen op deze 
weg, 1939..  1 stuk 

 
 179 Stukken betreffende de verhuur voor twintig jaar aan gemeente 

Pijnacker van een perceel grond bij het gemaal aan de 
Overgauwseweg/Westlaan ten behoeve van de plaatsing van een 
laagspanningsruimte voor G.E.B., 1948-1949, 1968..  1 omslag 
N.B. Zie ook voorlopig inv.nr. 440. 

 
 180 Akte van verhuur aan W.Th.C. Koot te Stompwijk van het woonhuis 

gelegen aan de Overgauwseweg 3 te Pijnacker, 1968-1970..  1 stuk 
 
5.5.3.1. roerend eigendom 
 
 181 Akte van openbare verkoop van een partij hout afkomstig van de 

reparatie van de Zuidmolen, 1874..  1 stuk 
 
 182 Stukken betreffende de aankoop van aandelen in de Nederlandse 

Waterschapsbank, 1953-1954, 1970-1971..  4 stukken 
 
 183 Stukken betreffende deelname in het aandelenkapitaal van de 

Nederlandse Waterschapsbank, 1954, 1972-1976..  1 omslag 
 
5.5.4. geldlening 
 
 184 Stukken betreffende een proces, aangespannen door N. van 

Buijsen, weduwe D. Bik, ter zake van aflossing van een obligatie 
door het bestuur van de Oude Polder van Pijnacker, 1821, 1824, 
1833-1836.  1 omslag 

 
 185 Akten van geldlening, met bijbehorende stukken, 1862, 1869, 

1875-1895, 1904, 1914, 1922-1976..  1 omslag 
 
 186 Rekening-courantovereenkomsten, gesloten met de Nederlandse 

Waterschapsbank N.V. te 's-Gravenhage, 1965-1976..  1 omslag 



- 24 - 

 
5.5.5. begroting en rekening 
 
5.5.5.0. algemeen 
 
 187 Stukken betreffende opmerkingen van Gedeputeerde Staten van 

Zuid-Holland en Hoogheemraadschap van Delfland terzake van de 
goedkeuring van rekeningen en begrotingen, 1834-1976..  1 omslag 

 
 188 Staten houdende financiële overzichten van de polder, 1949-1973.  1 omslag 

N.B. Zie voor eerdere jaren de achterzijde van de convocaties inv.nr. 1. 
 
5.5.5.1. begroting 
 
 189-192 Begrotingen, 1857-1975..  4 omslagen 
 189 1857-1894, 1896-1900 
 190 1901-1930 
 191 1931, 1936-1948, 1950-1956 
 192 1957-1964 

N.B. Zie voor begrotingen, 1965-1976 inv.nr. 108. 
 
5.5.5.2. rekening 
 
 193-201 Rekeningen, 1794-1963..  8 omslagen en 2 banden 

N.B. Tot het jaar 1806 droeg de rekening de naam 'Rekening van Molengeld'. Tot 
1826 werd de rekening  gedaan door burgemeester (maire) en ambachtsbewaarders 
van Pijnacker. 

 193 1794-1802Band 
N.B. Voorin borderellen over 1796-1802. 

 194 1803-1806 
N.B. Voorin borderellen over 1804-1805 en restanten molengeld over het jaar 1803 

 195 1807-1835 
 196 1836-1851 
 197 1852-1875 
 198 1876-1900 
 199 1901-1919 
 200 1938-1955 
 201 1956-1963 
 
 202 Rekeningen, 1964-1976 en begrotingen, 1965-1976, 1964-1976.  1 pak 
 
5.5.5.3. bijlagen tot de rekening 
 
 203-219 Bijlagen tot de rekening, 1723, 1831-1976..  17 omslagen 
 203 1723 
 204 1831-1836 
 205 1837-1840 
 206 1841-1846 
 207 1847-1851 
 208 1852-1860 
 209 1861-1865 
 210 1866-1870 
 211 1871-1880 
 212 1881-1890 
 213 1891-1900 
 214 1901-1910 
 215 1911-1920 
 216 1921-1935 
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 217 1936-1944, 1947-1950 
 218 1951, 1953-1955, 1959, 1961-1966 
 219 1967-1976 
 
5.5.5.4. kasboeken 
 
 220-221 'Cassaboek', kasboeken van ontvangsten en uitgaven van het 

molengeld, 1794-1815..  2 banden 
 220 1794-1798 

N.B. Voorin los uittreksel uit de rekeningen 1797-1799. 
 221 1801-1815. 

N.B. Voorin los uittreksels uit de rekeningen 1800-1801 
 
 222 Lijsten van ontvangsten en uitgaven van het molengeld, opgemaakt 

door de burgemeester van Pijnacker, 1827-1828..  2 stukken 
 
 223 Kasboek van uitgaven, 1937-1946, 1948, 1963-1976..  1 omslag 
 
 224 Kasboek van ontvangsten, 1937-1948, 1963-1976..  1 omslag 
 
 225 Kasboek van ontvangsten en uitgaven, 1955 (maart)-1960 

(januari)..  1 deel 
 
 226 Proces-verbaal van kasopneming, 1976..  1 stuk 
 
5.5.6. registratierecht 
 
 227 Staten houdende aantekening door de secretaris-penningmeester 

van geregistreerde en gezegelde akten, 1827-1845..  3 stukken 
 

6. UITVOERING VAN DE TAAK 

 

6.0. Algemeen 

 
 228 Ontwerp-keuren van Hoogheemraadschap van Delfland inzake 

onderhoud boezemwateren en olderkaden, 1858..  4 stukken 
 
 229-230 Stukken betreffende vaststelling, herziening en verlening van de 

Algemene Keur voor de Oude Polder van Pijnacker, 1936-1976..  2 omslagen 
 229 Algemene Keur, met 1 kaart, (c. 1975),, 1936, 1943, 1947, 1961, 

1976 
 230 Stukken betreffende ontwerp, bezwaren tegen de ontwerp-keur en 

vaststelling, met 2 kaarten,, 1936-1975 
 
 231 Correspondentie met Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland en 

gemeente Pijnacker over mogelijk te treffen voorzieningen ter 
bescherming van  de dijken en de schutsluis tegen luchtaanvallen, 
1939..  1 omslag 

 
 232 Brief aan de Coöperatieve Groentenveilingvereniging Pijnacker en 

Omstreken G.A., met verzoek tot aanschrijving van hun leden om 
bij de bouw van kassen en warenhuizen de bepaling van de keur 
dat binnen 1 meter afstand van de polderwateren niet mag worden 
gebouwd in acht te nemen, 1960..  1 stuk 
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 233 Verslagen van besprekingen met de gemeente Pijnacker over 

diverse uit te voeren werken, 1961, 1969..  3 stukken 
 
 234-239 Stukken betreffende vooroverleg met de gemeente Pijnacker over 

ontwerp-bestemmingsplannen, 1970-1976..  6 omslagen 
 234 Buitengebied; met 3 kaarten, 1973, 1973 
 235 Kerkweg en Omgeving; met 1 kaart, 1976, 1976 
 236 Koningshof 1972; met 1 tekening, 1972, 1972 
 237 Noord; met 2 kaarten, 1976, 1976 
 238 Vlielandseweg en omgeving; met 1 kaart, 1970, 1972, 1970 - 1972 
 239 Westlaan; met 1 tekening, 1970-1971, 1970 - 1971 

N.B. . 
 
 240 Staat houdende overzicht van kaden, bruggen en andere werken in 

onderhoud bij de polder, z.d. [2e helft 19de eeuw]..  1 stuk 
 

6.1. Zorg voor waterkeringen 

 
6.1.1. toezicht 
 
6.1.1.1. bijzondere keuren 
 
 241 Keur regelende de verplichtingen van eigenaren, pachters en 

vruchtgebruikers van gronden in de Oude of Hooge Polder van 
Pijnacker ten opzichte van de boezemkaden en andere 
waterkerende kaden, 1907, 1925..  1 omslag 

 
6.1.1.3. verlening van vergunningen 
 
6.1.1.3.1. - bouwen 
 
 242 Vergunningen voor het bouwen op kaden, 1949, 1963, 1969..  1 omslag 
 
6.1.1.3.2. - kabels, leidingen en duikers 
 
 243 Vergunningen tot het plaatsen van lichtmasten en het leggen en 

hebben van electricteitskabels in kaden en door watergangen, met 
53 tekeningen, 1901-1917, 1944-1975..  1 omslag 

 
 244 Brief aan de N.V. Nederlandse Spoorwegen betreffende het 

onderhouden van duikers onder de spoorbaan, 1939..  1 stuk 
 
 245 Vergunning aan P. Zegwaard tot het leggen van een buisleiding 

door de Strikkade ten behoeve van het lozen van water op polder 
Berkel, 1947..  1 stuk 

 
 246 Vergunning aan J.G. Overdevest tot het leggen van een duiker 

onder de kade ten behoeve van het lozen van water op polder 
Berkel, 1955..  1 stuk 

 
 247 vergunningen tot het leggen en hebben van gasleidingen in kaden 

en door  watergangen, met stukken betreffende de vergunningen 
en 62 tekeningen, 1967-1974..  1 pak 
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6.1.1.3.3. -seismisch onderzoek 
 
 248 Brief van N.V. Nederlandse Aardolie Maatschappij, houdende 

verzoek om toestemming tot het uitvoeren van seismisch 
onderzoek in de polder, 1971..  1 stuk 

 
6.1.1.3.4. -spoorlijn 
 
 249 Stukken betreffende de vergunningaanvrage van de Zuid-

Hollandsche Electrische Spoorweg-Maatschappij voor de aanleg van 
de spoorlijn Rotterdam-Den Haag-Scheveningen, gedeelte Oude 
Polder van Pijnacker, met 9 tekeningen, 1901, 1904-1905..  1 omslag 

 
6.1.1.3.5. - vergraven 
 
 250 Vergunning aan Coöperatieve Groentenveiling 'Pijnacker en 

Omstreken' G.A. tot het afgraven en verleggen van een gedeelte 
van de Strikkade tussen de Monnikkenweg en het perceel Berkel en 
Rodenrijs sectie C nr. 2376 en het graven en dempen van 
poldersloten ten behoeve van de inrichting van een tuinbouwgebied 
in het noordoosten van de Oude Polder van Pijnacker, met 
bijbehorende stukken, 1964..  5 stukken 

 
6.1.1.4. bemoeienis met vergunningverlening door andere overheden 
 
 251 Vergunning, verleend door Hoogheemraadschap van Delfland aan 

de Staat tot het hebben van telegraafpalen in waterkeringen van de 
Oude of Hooge Polder van Pijnacker, 1905-1906..  2 stukken 

 
 252 Vergunning, verleend door de Nieuwe of Drooggemaakte Polder aan 

de gemeente Pijnacker tot het omleggen van de kade tussen de 
Noordweg en de spoorbaan Rotterdam-Den Haag, met begeleidend 
schrijven, 1968. Fotokopie..  2 stukken 

 
6.1.2. beheer en onderhoud van polderkaden 
 
6.1.2.0. algemeen 
 
 253 Brief van Hoogheemraadschap van Delfland, houdende aanbieding 

van aarde, afkomstig van de afgraving van een gedeelte van de 
Heemraadskade langs het Nieuwe Water, 1865..  1 stuk 

 
 254 Aanschrijving door Hoogheemraadschap van Delfland tot het 

herstellen van de boezemkaden, met staat houdende gegevens van 
de opmeting van de hoogte van de boezemwaterkerende 
polderkaden, 1912..  3 stukken 

 
 255 Brief van de Zuidpolder van Delfgauw, houdende mededeling dat de 

gemeente Delft onderhoudsplichtige is van de Delfgauwsche weg en 
de Delfgauwsche vaart, 1925..  1 stuk 

 
 256 Circulaire van Hoogheemraadschap van Delfland, houdende 

leidraad voor het onderhoud en de afmeting van boezemkaden, z.d. 
[c. 1920]..  1 stuk 
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6.1.2.1. Pissenkade 
 
 257 Ingekomen brieven van het gemeentebestuur van Pijnacker 

betreffende de rekening van het onderhoud van de Pissenkade, 
1833-1834..  2 stukken 

 
 258 Brief van polder Berkel inzake het gezamenlijk onderhoud aan de 

Pissenkade, 1843..  1 stuk 
 
6.1.2.2. Poldertje van Buijsen 
 
 259 Briefwisseling met de N.V. Nederlandse Spoorwegen over het 

herstel van de lekkage, tengevolge van scheuren in het veen in de 
polderkade langs de spoorbaan Pijnacker-Den Haag bij het 
zwembad, 1947..  1 omslag 

 
6.1.2.3. Rijskade 
 
 260 Stukken betreffende het onderhoud door het polderbestuur van 45 

meter van de weg op de Rijskade vanaf de Westlaan, met 4 
tekeningen, 1953-1971..  1 omslag 

 
 261 Stukken betreffende aanwijzing door Gedeputeerde Staten van 

Zuid-Holland van een gedeelte van de Rijskade als B-weg, 1966..  1 omslag 
 
 262 Brief van de gemeente Pijnacker houdende aanbod tot overname 

van het onderhoud van 45 meter weg op de Rijskade, met 1 
tekening, 1970..  2 stukken 

 
6.1.2.4. Strikkade 
 
 263 Brieven aan Hoogheemraadschap van Delfland betreffende het 

onderhoud van de Strikkade, Pissenkade en de kade tussen de 
Oude Polder van Pijnacker en de Nieuwe of Drooggemaakte Polder, 
1926, 1928..  2 stukken 

 
6.1.2.5. Dijkleger 
 
 264 Verordening tot instelling van een dijkleger ter bescherming van de 

boezemkade vanaf het electrisch gemaal van de Nieuwe of 
Drooggemaakte Polder aan de Rijskade tot aan de brug over de 
Pijnackerse vaart tussen de Delftsestraatweg en de 
Overgauwseweg te Pijnacker, met begeleidend schrijven van 
Hoogheemraadschap van Delfland, 1940.  1 stuk 

 

6.2. Zorg voor water en watergangen 

 
6.2.0. algemeen 
 
 265 Akten van aanbesteding van het schonen, krozen en baggeren van 

polderwatergangen, met inbegrip van de Pijnackersche vaart, 1828-
1829, 1831-1840, 1842-1903 en z.d..  16 stukken 
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 266 Stukken betreffende klachten over de onderhoudstoestand van 
watergangen en de bediening van bruggen en aanschrijving van de 
overtreders, 1834-1976..  1 omslag 

 
 267 Nota inzake de financiële aspekten verbonden aan het toestaan 

door Delfland van afvalwaterlozingen op de Oude Polder van 
Pijnacker, met begeleidende brief, 1967.  1 stuk 

 
6.2.1. toezicht 
 
6.2.1.0. algemeen 
 
 268 Stukken betreffende aanschrijving van Provinciale Waterstaat tot 

het onderhouden van de sloten langs de Klapwijkseweg, 1972-
1973..  3 stukken 

 
6.2.1.1. bijzondere keur 
 
 269 Besluit van dijkgraaf en hoogheemraden van Delfland betreffende 

de vaststelling van de keurdiepte van de Oostwatering, 1836..  1 stuk 
 
 270 Keur regelende het onderhouden der wateren, wegen, hoofden, 

dammen, duikers enz. in de Oude of Hooge Polder van Pijnacker, 
1860, 1867, 1899, 1910, 1925..  1 omslag 

 
6.2.1.3. verlening van vergunningen 
 
6.2.1.3.1. - bruggen 
 
 271 Vergunningen tot het aanleggen van bruggen, dammen en 

beweegbare schuiven over polderwatergangen, met 25 tekeningen, 
1889-1890, 1906, 1917, 1923-1975..  1 omslag 

 
 272 Stukken betreffende vergunningen verleend aan Gedeputeerde 

Staten van Zuid-Holland tot het vervangen en verbeteren van 
bruggen, leggen van duikers, dempen, graven en beschoeien van 
watergangen ten behoeve van de verbetering van provinciale 
wegen, met 26 tekeningen, 1927-1976..  1 omslag 

 
 273 Brief van fam. Valk, houdende verzoek om een schuit dwars over 

de Katwijksevaart te mogen laten liggen om toegang tot hun 
woonhuis Reesloot nr. 10 te krijgen, 1976..  1 stuk 

 
6.2.1.3.2. - dammen, duikers 
 
 274 Vergunning aan Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland tot het 

maken van een inlaatduiker voor water naar de Droogmaking in de 
Oude Polder van Pijnacker en het laten vervallen van de bestaande 
inlaatduiker, met bijbehorende stukken, 1961-1962..  3 stukken 

 
 275 Vergunning aan J. van Nieuwenhuijzen tot het hebben van een 

duiker in de berm van de Berkelse weg ten behoeve van de 
watervoorziening van het perceel Pijnacker sectie B nr. 1640, 
1963..  1 stuk 

 
 276 Stukken betreffende te stellen voorwaarden aan een vergunning 

aan Provinciale Waterstaat voor de aanleg van duikers in een nieuw 
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tracé van provinciale weg nr. 18 van de Oude Poldervaart bij de 
Royaardsdam en de Nieuwkoopsevaart bij het Molenpad, met 4 
tekeningen, 1969..  1 omslag 

 
6.2.1.3.3. - droogmaking 
 
 277 Stukken betreffende het plan tot droogmaking van veenplassen in 

de Oude Polder van Pijnacker (de latere Droogmaking in de Oude 
Polder van Pijnacker), 1857-1862..  1 omslag 

 
 278 Akte van overeenkomst met de Commissie tot droogmaking van 

veenplassen in de Oude op Hooge Polder van Pijnacker inzake de 
bemaling van de droogmaking door de Noorddammolen, 1859. 
Getypt, Kopie..  1 stuk 

 
 279 Verzoekschrift van de Zuidpolder van Delfgauw aan de Koning om 

concessie tot droogmaking van plassen in de gelijknamige polder, 
met later bericht dat de concessie is verleend, 1859; Gedrukt en 
Afschrift..  2 stukken 

 
 280 Stukken betreffende de akte van overeenkomst met de Commissie 

belast met de droogmaking van Veenplassen gelegen in de Oude of 
Hooge Polder van Pijnacker inzake de bemaling van de 
droogmaking; met wijzigingsakte, 1861, 1915, 1945..  1 omslag 
N.B. Deze akte dient ter vervanging van de akte uit 1859. Zie vl.inv.nr. 278. 

 
 281 Verzoekschrift van A. Legner en J.L.L. van Buijsen om vergunning 

tot het droogmaken van de Vlielandse plas 'Kleine Plasje'; met 
koninklijk besluit tot uitkering van de afkoopkas voor deze plas, 
1863, 1867 ..  2 stukken 
N.B. Zie ook inv.nr. 282. 

 
 282 Akte van overeenkomst met  mevr. N. Notenboom tot het uitmalen 

van water uit de droog te malen Vlielandse plas op de boezem van 
de Oude Polder van Pijnacker, z.d. [19e eeuw]..  1 stuk 
N.B. incompleet. 

 
6.2.1.3.4. - afdammen, dempen, graven, beschoeiien en rioleren 
 
 283 Stukken betreffende vergunningen tot het graven, dempen en 

rioleren van polderwatergangen, met 10 tekeningen, 1912, 1927-
1976..  1 omslag 

 
 284 Vergunningen aan Coöperatieve Tuinbouwvereniging g.a. 'Ons Doel' 

tot het dempen van watergangen, 1912, 1971-1972..  3 stukken 
 
 285 Stukken betreffende vergunningen aan de gemeente Pijnacker tot 

het graven, dempen, rioleren en beschoeien van watergangen; met 
5 tekeningen, 1926-1976..  1 omslag 

 
 286 Vergunningen aan Coöperatieve Groentenveilingvereniging 

Pijnacker c.a. tot het graven van water voor de groentenveiling, 
Pijnacker sectie C nr. 2649 en 2860; met 1 kaart, 1928, 1941..  4 stukken 

 
 287 Vergunningen tot het aanleggen van beschoeiingen, 1938-1940, 

1950-1951, 1955, 1958, 1966, 1975..  1 omslag 
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 288 Uittreksel uit de notulen van de vergadering van het polderbestuur 
houdende besluit tot overdracht om niet aan de gemeente Pijnacker 
van een gedeelte vaart langs de Kerkweg, kadastraal Pijnacker 
sectie C nr. 3831; met 5 tekeningen betreffende dempen en 
rioleren van genoemde vaart in het kader van de verbetering van 
deze weg (bestek no. 47), 1949..  6 stukken 

 
 289 Uittreksels uit notulen van vergaderingen van het polderbestuur 

betreffende de vaststelling van de recognitie voor demping van 
polderwater, 1956-1957..  4 stukken 

 
 290 Vergunning aan J.P. Vroon c.s. tot het hebben van een hek van 

gaas langs de slootkant voor de huizen aan de Vlielandseweg 54a-
58b, 1961..  1 stuk 

 
 291 Stukken betreffende vergunning aan de gemeente Pijnacker tot het 

dempen van de Oostlaanvaart en de Westlaanvaart, het opruimen 
van de schutsluis bij de voormalige Zuiddammolen, het slopen van 
het voormalig stoomgemaal en het leggen van duikers in de 
Pijnackersche vaart en in de sloot langs de Rijskade, alsmede het 
groter maken van de maalkom van het gemaal aan de 
Overgauwseweg nr. 1, een en ander ter uitvoering van het 
bestemmingsplan Westlaan; met 12 tekeningen, 1962, 1965, 1969-
1973..  1 omslag 
N.B. Zie ook  verkoop woonhuis en stoomgemaal aan de gemeente Pijnacker inv.nr. 
388, vooroverleg bestemmingsplan Westlaan inv.nr. 239 en wijziging bijzonder 
reglement in verband met de opheffing van de vaargelegenheid inv.nr. 29 en 
opheffing schutsluis en aanleg ontsluitingsweg inv.nr. 498 

 
 292 Vergunning aan A.J.L. van Adrichem tot het leggen van een gastank 

op het perceel Pijnacker sectie C nr. 3976 langs de Westlaanvaart, 
met 1 tekening, 1964-1965..  2 stukken 

 
 293 Stukken betreffende de voorfinanciering ten behoeve van de 

gemeente Pijnacker van het aanbrengen van een 
doorstromingsduiker in de Heulwatering tussen de Zuidweg en de 
Overgauwseweg, in verband met de verbreding van deze watering 
die nodig is geworden naar aanleiding van de demping van de 
Oostlaanvaart en de Westlaanvaart, 1965-1967..  1 omslag 

 
 294 Stukken betreffende de vergunning aan R.K. Sportvereniging 

'Oliveo' tot het vergraven van een scheisloot en het aanleggen van 
keerdammen ten behoeve van de aanleg van een sportterrein aan 
de Monnikenweg, met 1 tekening, 1965..  1 omslag 

 
 295 Vergunning aan de Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij 

tot het verbeteren, dempen en graven van sloten en het 
aanbrengen van duikers ten behoeve van het verbeteren van de 
Overgauwseweg, met vergunningaanvrage, besprekingverslag en 5 
tekeningen, 1967, 1970-1971..  1 omslag 

 
 296 Stukken betreffende vergunning aan de gemeente Pijnacker tot het 

graven en dempen van water, het maken en hebben van dammen 
met duikers, het leggen van duikers, het maken van bruggen, het 
maken van een bemalingsinstallatie, het maken van een stuw met 
schuif, het maken van afsluitbare waterinlaten en het hebben van 
een onderbemaling ter aanpassing van de waterhuishouding voor 
de uitvoering van het plan Koningshof en de Verlengde Noordweg 
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(gedeelte Westlaan-plan Koningshof); met  5 tekeningen, 1971-
1973..  1 omslag 

 
 297 Stukken betreffende vergunning aan de gemeente Pijnacker tot 

dempen en graven van polderwater, het maken van dammen met 
duikers, het leggen van duikers, het maken van bruggen, het 
hebben van een bemalingsinstallatie, het maken van een stuw met 
schuif, afsluitbare waterinlaten en het onderbemalen van een 
gedeelte van de polder ten behoeve van de uitvoering van het plan 
Koningshof (Noordweg-Europalaan), met 7 tekeningen, 1971-
1975..  1 omslag 

 
 298 Vergunning aan Natuur- en Vogelbeschermingswacht Pijnacker tot 

het aanbrengen van uitloopplanken ten behoeve van eenden in 
singels, met verzoekschrift, 1976..  2 stukken 

 
6.2.1.3.5. - kabels, pijpleidingen 
 
 299 Stukken betreffende Vergunningen verleend door het polderbestuur 

aan Staatsbedrijf der Posterijen, Telegrafie en Telefonie tot het 
hebben van telefoonkabels door polderwatergangen en in kaden, 
met 23 tekeningen, 1905, 1938-1975..  1 omslag 

 
 300 Stukken betreffende vergunningen verleend door het polderbestuur 

voor het leggen en hebben van drinkwaterleidingen door 
watergangen en kaden, met 12 tekeningen, 1927-1928, 1961-
1972..  1 omslag 

 
 301 Vergunning  tot het onttrekken van water, 1940-1955..  1 omslag 
 
 
 302 Stukken betreffende vergunning, verleend door het polderbestuur 

aan Nederlandse Pijpleiding Maatschappij N.V. tot het leggen en 
hebben van een 26" olietransportleiding door polderwatergangen en 
kaden, met 6 tekeningen, 1967, 1969..  1 omslag 

 
 303 Vergunning aan de gemeente Pijnacker tot het leggen van twee 

persleidingen voor de afvoer van rioolwater, met bijbehorende brief 
en besprekingsverslag, 1967, 1975..  2 stukken 

 
6.2.1.3.6. -schutsluizen 
 
 304 Stukken betreffende een verzoek van Warmoeziersvereniging 'Ons 

Belang' gevestigd te Pijnacker om een schutsluis door de Groene 
Kade te maken nabij het station Berkel aan de Klapwijkseweg; met 
2 tekeningen in duplo, 1913..  1 omslag 

 
 305 Brief van Coöperatieve groentenveiling "Pijnacker & Omstreken" 

G.A. houdende verzoek om een tweede schutsluis aan te leggen bij 
de bestaande schutsluis in verband met het toenemende 
vaarverkeer van en naar de veiling, 1929..  1 stuk 
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6.2.1.3.7. - lozen 
 
 306 Stukken betreffende vergunningen verleend door het polderbestuur  

tot lozing van afvalwater op polderwater, alsmede heffing van 
recognitie voor deze vergunningen, met 5 tekeningen, 1928-1964..  1 omslag 
N.B. In 1937 heeft het polderbestuur de tot dat jaar verleende vergunningen 
ingetrokken. 

 
 307 Vergunning aan W. Bazuin om het water van 3 hectare gelegen in 

de Oude Polder van Pijnacker uit te malen op de boezem van de 
Droogmaking in de Oude Polder van Pijnacker, met brief aan het 
bestuur van de Droogmaking, 1943..  2 stukken 

 
 308 Vergunning aan A.H.L. van Winden voor de onderbemaling van een 

sloot, 1944..  1 stuk 
 
 309 Vergunning aan G.C. Arkesteijn, C.A. Hogervorst, J. Maan, J.S. 

Termoshuizen en W.P. Termoshuizen tot het afvoeren van water 
van een onderbemaling naar de sloot langs de Overgauwseweg, 
met aanvrage, 1947..  2 stukken 

 
 310 Rioleringsplan kern Delfgauw en rioleringsplan gemeente Pijnacker, 

behorend bij verg.nr. 207/1967 verleend door Hoogheemraadschap 
van  Delfland aan de gemeente Pijnacker; met 2 tekeningen, 1961, 
1967..  2 stukken 

 
 311 Stukken betreffende vergunning aan de gemeente Pijnacker tot 

lozing van het gezuiverde afvalwater van de zuiveringsinstallatie 
ten noorden van de Westlaan op de Goudenregensingel, 1961..  1 omslag 

 
 312 Vergunningen aan W. Tas tot het hebben van afwateringen in de 

Zuidvaart onder de Zuidweg door, 1967..  2 stukken 
 
 313 Vergunning aan de gemeente Pijnacker tot het leggen van een 

stamriool in de polder tussen de Albert Schweitzerlaan en de Van 
Windenstraat, 1968..  1 stuk 

 
 314 Staat houdende opgave van eigenaren van woningen, die niet door 

een gemeentelijk riool lozen, z.d. [c. 1964]..  1 stuk 
 
 
 315 Staten houdende opgave van percelen die via de gemeentelijke 

riolering lozen, z.d. [c.1964], 1966..  2 stukken 
 
6.2.1.3.8. -molens 
 
 316 Vergunning aan J. Poot tot plaatsing van een molentje tussen zijn 

tuin en het land van Van Buijsen, 1938..  1 stuk 
 
6.2.1.3.9. -motorvaart 
 
 317 Vergunningen tot het varen met motorboten in polderwater, 1926, 

1944-1945..  3 stukken 
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6.2.1.3.10. -waterinlaat 
 
 318 Vergunning aan C.Th. van Rijn tot het inlaten van water uit de 

Zuidpolder van Delfgauw, 1960..  1 stuk 
 
6.2.1.3.11. -woonschepen 
 
 319 Stukken betreffende vergunningen tot het hebben van ligplaatsen 

met woonschepen in de Nieuwkoopse vaart, 1960-1975..  1 omslag 
 
196.000.000. bemoeienis met vergunningverlening door derden 
 
 320 Vergunningen verleend door Hoogheemraadschap van Delfland aan 

derden, tot het bouwen binnen de verboden kring van de 
watermolens, 1890, 1914-1915. Afschriften..  3 stukken 

 
 321 Vergunningen van het Provinciaal Bestuur van Zuid-Holland aan 

derden tot het hebben van buisleidingen in de provinciale weg 
Delft-Pijnacker-Zegwaard voor het inlaten van water, bruggen en 
aanlegplaatsen, 1926-1969..  3 stukken 

 
 322 Briefwisseling met de Nieuwe of Drooggemaakte Polder, houdende 

verklaring dat er geen bezwaar bestaat tegen aanvaarding door 
deze polder van een door Hoogheemraadschap van Delfland 
verleende vergunning tot verplaatsing van de keersluisjes aan de 
Noordweg, 1940..  2 stukken 

 
 323 Vergunning van polder Berkel aan A. Zegwaard tot grondroering in 

de Strikkade voor het leggen van een buisleiding ten behoeve van 
de lozing van water op deze polder, 1947..  1 stuk 

 
 324 Vergunning van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland aan J.C. 

Fransen tot het dempen van een gedeelte van de oostelijke 
bermsloot van de weg Pijnacker-Berkel, kadastraal Pijnacker sectie 
B nrs. 1354, 1374 en 1413, 1954..  1 stuk 

 
 325 Vergunningen van het Provinciaal Bestuur van Zuid-Holland aan 

ingelanden van de polder tot het hebben van uitwegen op 
provinciale wegen door middel van bruggen en dammen, 1956-
1966..  1 omslag 

 
 326 Vergunning verleend door de Nieuwe of Drooggemaakte Polder aan 

de gemeente Pijnacker voor het onttrekken van water aan de 
Molenboezem ten behoeve van de land- en tuinbouwbedrijven aan 
het afgesloten deel van de Noordvaart, 1961..  1 stuk 

 
 327 Stukken betreffende vergunningen verleend door 

Hoogheemraadschap van Delfland tot lozing van afvalwater op 
polderwater, alsmede betreffende de vergoeding voor deze 
lozingen; met 2 tekeningen, 1964-1975..  1 omslag 

 
 328 Vergunningen verleend door Hoogheemraadschap van Delfland tot 

het leggen en hebben van kabels en leidingen in en langs 
boezemwateren en in kaden, 1970-1973, 1975-1976..  1 omslag 
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6.2.2. beheer en onderhoud 
 
6.2.2.1. watergangen 
 
6.2.2.1.1. Delfgauwsche vaart (Kromme Watering) 
 
 329 Stukken betreffende het uitbaggeren van de Delfgauwschevaart 

(Kromme Watering) door de gemeente Delft, met 1 tekening, 1942-
1943..  1 omslag 
N.B. Zie ook inv.nr. 255. 

 
6.2.2.1.2. Hoogsche Watering 
 
 330 Brieven aan onderhoudsplichtigen van de sloot vanaf de Hoogsche 

Watering naar de Klapwijkseweg met voorstel om het onderhoud 
van deze sloot aan de polder over te dragen in ruil voor het 
onderhoud van de Hoogsche Watering, 1955..  3 stukken 

 
6.2.2.1.3. Oostlaan- en Westlaan (vaart) 
 
 331 Verslag van een bespreking met de gemeente Pijnacker inzake de 

aanpak van het baggeren van de Oostlaan en de Westlaan, 1954..  1 stuk 
 
6.2.2.1.4. Pijnackersche vaart 
 
 334 Brief aan Hoogheemraadschap van Delfland, houdende  verzoek om 

aandacht te schenken aan de slechte toestand van de schoeiing 
langs de Pijnackersche vaart tussen de Kromme Heul en de stad 
Delft, 1926..  1 stuk 

 
 332 Stukken betreffende het onderhoud van de Pijnackersche vaart en 

de overdracht van het onderhoud in ruil voor een jaarlijkse bijdrage 
aan Hoogheemraadschap van Delfland; met 1 tekening, 1840, 
1853-1854, 1857, 1860, 1876, 1902-1944..  1 omslag 

 
 333 Akte van openbare aanbesteding aan C. Dekker van het uitdiepen 

van een gedeelte van de Pijnackersche vaart, 1851..  1 stuk 
 
 335 Stukken betreffende declaratie bij de Nieuwe of Drooggemaakte 

Polder van hun aandeel in de kosten van het onderhoud van de 
Pijnackersche vaart, 1970-1974, 1976..  1 omslag 

 
6.2.2.1.5. Vlielandse vaart 
 
 336 Stukken betreffende een uitspraak van de kantonrechter te Delft 

inzake de verplichting van aan de Vlielandse vaart grenzende erven 
tot het ontvangen van baggerspecie (artikel 9 van de polderkeur en 
artikel 11 van de Waterstaatswet 1900), 1964-1968..  1 omslag 

 
6.2.2.2. regeling van de waterstand 
 
6.2.2.2.0. algemeen 
 
 337 Stukken betreffende waterverontreiniging en slootonderhoud in de 

Oude Polder van Pijnacker, 1834-1974..  1 omslag 
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 338 Akte van overeenkomst met J. Hoogerbrugge te Overschie tot het 
instandhouden door de polder van duikers, kokers, schut en schuif 
ten behoeve van de watervoorziening van het hoger gelegen land 
van Hoogerbrugge, nodig geworden door de omschakeling op 
stoombemaling, 1864..  1 stuk 

 
 339 Verzoekschriften aan Hoogheemraadschap van Delfland om 

verbetering in de afwatering van de boezem te brengen, met 
antwoord van het hoogheemraadschap, 1879, 1885..  3 stukken 

 
 340 Stukken betreffende de levering, reparatie  en garantie van 

molenroeden voor de Zuidmolen en de Zuiddammolen, 1882-1886.. 
 5 stukken 

 
 341 Stukken betreffende het maalpeil in boezem- en polderwater, 1903, 

1937-1968..  1 omslag 
 
 342 Stukken betreffende vaststelling van het peil voor de Oude Polder 

van Pijnacker met de daarin gelegen onderbemaling, 1934, 1956, 
1961-1964, 1974-1975..  1 omslag 
N.B. Zie ook bij stukken betreffende de keur. 

 
 343 Rapport samengesteld door Economisch en bouwtechnisch bureau 

'Ecobo' betreffende de afschaffing van de stoombemaling van de 
Oude of Hooge Polder van Pijnacker, 1943..  1 stuk 

 
 344 Stukken betreffende de overeenkomst met polder Berkel tot het 

bemalen door deze polder, via buisleidingen door de Strikkade,  van 
een aantal laaggelegen percelen in de onderbemaling van de Oude 
of Hooge Polder van Pijnacker, met 1 kaart, 1947-1950 en z.d [c. 
1950]..  1 omslag 

 
 345 Rapport van Technisch Bureau van de Unie van Waterschapsbonden 

te Haarlem inzake de verbetering van de ontwatering en de 
bemaling van de polder Berkel en de Oude of Hooge Polder van 
Pijnacker, met 16 tekeningen, 1952..  1 omslag 

 
 346 Stukken betreffende overleg inzake uitbreidingsplan Noord, met 

name de invloed van de demping van de Oost- en Westlaanvaart in 
het dorp Pijnacker op de afwatering en de waterstanden in de Oude 
of Hooge Polder van Pijnacker, 1959..  4 stukken 

 
 347 Stukken betreffende een plan tot wijziging van de waterloopkundige 

toestand van de Nieuwe of Drooggemaakte Polder  in verband met 
het de realisering door de gemeente Pijnacker van Uitbreidingsplan 
Noord 2, 1961-1964..  1 omslag 

 
 348 Vergunning van de N.V. Nederlandse Spoorwegen tot het maken en 

hebben van een damwand bij km 10.500 aan de westzijde van de 
spoorweg Rotterdam Hofplein - Den Haag Holland Spoor, met 
bijbehorende stukken en 1 tekening, 1966 en z.d. [c.1966], 1975..  1 omslag 

 
 349 Stukken betreffende een klacht van het College van Kerkvoogden 

van de Hervormde Gemeente van Pijnacker over de waterstand 
rondom de Hervormde kerk en de begraafplaats te Pijnacker, 1972-
1974..  1 omslag 
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 350 Brief van Hoogheemraadschap van Delfland betreffende de 
resultaten van de controle van de hoogte van de peilschalen in de 
Oude Polder van Pijnacker, 1976..  1 stuk 

 
6.2.2.2.3. molens 
 
6.2.2.2.3.0. - algemeen 
 
 351 Besluit van dijkgraaf en hoogheemraden van Delfland om de 

verzegeling van de molen die werd verzegeld wegens boven 
peilmalen niet voortijdig te verbreken, 1830..  1 stuk 

 
 352 Akte van aanbesteding aan A. Jongerbloed van de leverantie van 

zeilen en touwwerk voor de drie watermolens,  met verklaringen 
van verlenging van de leverantie, 1832, 1840, 1846..  1 stuk 

 
 353 Akte van aanbesteding aan H.G. Reimers van het verven van de 

molens, gebouwen en brugleuningen, alsmede het vervangen van 
gebroken glas in de molens en andere gebouwen, 1833,.  1 stuk 

 
 354 Brief van G.H. Landmeter, houdende mededeling dat de door 

onweer veroorzaakte brandschade aan de molenroe van één der 
watermolens zal worden vergoed, 1858..  1 stuk 

 
 355 Verzoekschrift van E. Smits, weduwe van P. van Beurden om het 

smidswerk ten behoeve van de polder na het overlijden van haar 
man te mogen voortzetten, 1869..  1 stuk 

 
 356 Akte van aanbesteding aan L. Visser en zoon te Gouda van de 

levering van zeilen, touwwerk en ijzeren kettingen voor de twee 
watermolens, met brief inzake wijziging, 1885, 1911..  2 stuk 

 
6.2.2.2.3.1. -Noorddammolen 
 
 357 Vergunning van Hoogheemraadschap van Delfland tot het leggen 

van een puntdam in boezemwater ten behoeve van het vernieuwen 
van de bak in de voorwaterloop van de Noorddammolen, 1842..  1 stuk 

 
6.2.2.2.3.2. -Noordmolen 
 
 358 Vergunning van Hoogheemraadschap van Delfland tot het leggen 

van een puntdam in boezemwater ten behoeve van het repareren 
van de voorwaterloop van de Noordmolen, 1832..  1 stuk 

 
6.2.2.2.3.3. -Zuiddammolen 
 
 359 Vergunning van Hoogheemraadschap van Delfland tot het leggen 

van een puntdam in boezemwater ten behoeve van de reparatie 
van de voorwaterloop van de Zuiddammolen, 1836..  1 stuk 

 
 360 Stukken betreffende de brand en het herstel van de brandschade 

aan de Zuiddammolen, 1861..  1 omslag 
 
 361 Rapport door P.A. Korevaar van de inspectie van de toestand van 

de Zuiddammolen, met begeleidend schrijven, 1871..  2 stukken 
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 362 Stukken betreffende de verbetering van de werking van de 
Zuiddammolen door het aanbrengen van een ijzeren scheprad en 
molenas, 1871..  1 omslag 

 
 363 Vergunning van Hoogheemraadschap van Delfland tot het 

herstellen van de beschoeiing bij de Zuiddammolen, met 
begeleidende brief, 1907..  2 stukken 

 
 364 Advertentie, waarin de Zuiddammolen te koop wordt aangeboden, 

z.d. [c. 1916]..  1 stuk 
 
6.2.2.2.3.4. -Zuidmolen 
 
 365 Rapport door P.A. Korevaar van de inspectie inzake de toestand van 

de Zuidmolen en de kosten van het weer maalvaardig maken van 
de molen, met begeleidend schrijven, 1871.  2 stukken 

 
 366 Stukken betreffende de geldlening bij mr. P.L.F. Blussé van f 

6.400,-- ten behoeve van het maalvaardig maken van de 
Zuidmolen en aflossing van een geldlening, groot f 2.400,--, 
destijds aangegaan ten behoeve van de verbetering van de 
Zuiddammolen, 1873, 1876..  1 omslag 

 
 367 Verzoek van de Droogmaking in de Oude Polder van Pijnacker tot 

het maalvaardig maken van de Zuidmolen, met bijbehorend 
verzoekschrift van de ingelanden, 1873..  2 stukken 

 
 368 Bestek en voorwaarden voor het leveren en inhangen van een 

scheprad met wateras, voorzover het ijzerwerk betreft, in de 
Zuidmolen, z.d. [19de eeuw]. Concepten..  2 stukken 
N.B. In tweevoud 

 
 369 Vergunning van Hoogheemraadschap van Delfland tot het 

maalvaardig maken van de Zuidmolen en het maken van een 
beschoeiing in het boezemwater tegen de kade van de Zuidpolder 
van Delfgauw, 1874..  1 stuk 

 
 370 Stukken betreffende de verkoop van de Zuidmolen, voor afbraak,  

aan L. Lammers en A. van der Horst resp. te Strijen en Rotterdam, 
1913..  1 omslag 

 
6.2.2.2.4. gemalen 
 
6.2.2.2.4.1. stoomgemaal 
 
 371 Vergunningen van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, dijkgraaf 

en hoogheemraden en verenigde vergadering van 
Hoogheemraadschap van Delfland tot het bouwen van een 
stoomschepradgemaal ter vervanging van de Noorddammolen, met 
latere vergunning van dijkgraaf en hoogheemraden tot het bouwen 
van een schuurtje binnen het windrecht van de molen van de 
Nieuwe of Drooggemaakte Polder, 1861, 1874..  4 stukken 

 
 372 Stukken betreffende de aanbesteding aan de firma Nering Bögel en 

Cie. te Deventer van de levering van de bemalingsinstallatie ten 
behoeve van het stoomgemaal aan het Verlaat, 1861-1862..  1 omslag 
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 373 Voorstel van het polderbestuur en de gecommitteerden uit de 
ingelanden tot bekostiging van een stoomgemaal en de regeling 
van de bemaling, 1861..  1 stuk 

 
 373.a Bestek en voorwaarden voor het bouwen van een machinegebouw, 

schoorsteen, machinistenwoning en steenkolenbergplaats, met 
bijbehorende inschrijfbiljetten, 1861. Gedrukt.  1 omslag 

 
 374 Akte van aanbesteding aan firma Nering Bögel en Cie te Deventer 

van de schepradinstallatie ten behoeve van het stoomgemaal aan 
het Verlaat, 1861..  1 stuk 

 
 375 Stukken betreffende de inspectie door de Rijksdienst voor het 

Stoomwezen en de Arbeisdinspectie van de 
stoombemalingsinstallatie en het gebouw, 1863-1924..  1 omslag 

 
 376 Brief van de polder Barwoutswaarder c.a. te Woerden, houdende 

verzoek om inlichtingen over werking en kosten van het 
stoomgemaal in verband met plannen tot de bouw van een 
stoomgemaal in deze polder, 1872..  1 stuk 

 
 377 Stukken betreffende de vervanging van de stoommachine van het 

stoomgemaal, door Koninklijke Nederlandsche Machinefabriek 
voorheen E.H. Begemann te Helmond, 1899, 1903-1907..  1 omslag 

 
 378 Offerte van Koninklijke Nederlandsche Machinefabriek voorheen 

E.H. Begemann te Helmond voor de levering van een nieuwe 
stoommachine ten behoeve van het stoomgemaal aan het Verlaat, 
z.d. [c. 1903]..  1 stuk 

 
 379 Bestek en voorwaarden voor de levering van een nieuwe 

stoomketel voor het stoomgemaal aan het Verlaat, 1903..  1 stuk 
 
 380 Vergunning van Hoogheemraadschap van Delfland tot het hebben 

van buizen door de boezemkade voor de aan- en afvoer van water, 
1906..  1 stuk 

 
 381 Akte van aanbesteding aan Koninklijke Nederlandsche 

Machinefabriek voorheen E.H. Begemann te Helmond van de 
levering van een stoommachine ten behoeve van het stoomgemaal; 
met 1 tekening, 1906..  2 stukken 

 
 382 Stukken betreffende het onderhoud van de schoorsteen van het 

stoomgemaal, 1938-1939..  2 stukken 
 
 383 Stukken betreffende de afbraak van de in bouwvallige staat 

verkerende schoorsteen van het stoomgemaal van de Oude Polder 
van Pijnacker, alsmede het buiten gebruik stellen van de ketel van 
het gemaal, 1943-1944..  1 omslag 

 
 384 Rapport van Economisch en bouwtechnisch bureau 'Ecobo' te Delft 

betreffende verbetering van de bemaling van de laaggelegen 
gronden in de Oude of Hooge Polder van Pijnacker door de stichting 
van een onderbemaling, met begeleidende brief en 2 kaarten, 
1945..  1 omslag 
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 385 Stukken betreffende de verkoop aan firma Joh. Stouten Sr. te 
Berkel-Rodenrijs van de door deze firma te slopen schoorsteen, 
ketel, machine en scheprad van de stoombemalingsinstallatie, 
1946-1947..  1 omslag 

 
 386 Stukken betreffende het in gebruik geven aan A.W. van Marwijk 

van de machinekamer van het stoomgemaal, 1959..  1 omslag 
 
 387 Stukken betreffende het in gebruik geven aan C. Verkade van het 

ketelhuis van het stoomgemaal, 1959..  1 omslag 
 
 388 Stukken betreffende de verkoop van het voormalig stoomgemaal en 

de oude machinistenwoning, kadastraal Pijnacker sectie C nrs. 4536 
en 3259 aan de gemeente Pijnacker in verband met de uitvoering 
van bestemmingsplan Westlaan, 1967-1970..  1 omslag 
N.B. Zie voor sloop van het gemaal bij vergunning tot demping van de Oost- en de 
Westlaanvaart, inv.nr. 291. 

 
 389 Tekening van de Lancashire ketel van het stoomgemaal aan het 

Verlaat, z.d..  1 stuk 
 
6.2.2.2.4.2. electrisch gemaal aan de Overgauwseweg nr. 1 
 
 390 Staat houdende opgave over de jaren 1902-1911 van de 

onderhoudskosten van de twee watermolens, z.d. [c. 1912]..  1 stuk 
 
 391 Stukken betreffende de onderhandse overeenkomst met N.V. 

Machinefabriek "Hoogenlande" v/h firma Pannevis & Zoon te 
Utrecht voor de levering en gebruiksklare opstelling van een 
electrische bemalingsinstallatie, met 1 tekening, 1912-1916.  1 omslag 

 
 392 Stukken betreffende de levering door de gemeente Delft van 

electriciteit ten behoeve van de electrische gemalen, 1912-1975..  1 omslag 
 
 393 Rapport inzake electrische bemaling van de Oude Polder van 

Pijnacker, 1912. Gedrukt..  1 stuk 
 
 394 Stukken betreffende de plaatsing van een electrisch gemaal 

(centrifugaalpomp) aan de Overgauwseweg nabij het stoomgemaal, 
1914-1917..  1 omslag 
N.B. Zie hierbij vergunning 67/1914 verleend door Hoogheemraadschap van 
Delfland 

 
 395 Vergunning tot het leggen van een electrische kabel in de 

voorboezem, kadastraal Pijnacker sectie C nr. 1370, vanaf de 
Pijnackerscheweg (Delftsestraatweg) naar het electrisch gemaal 
van de Nieuwe of Drooggemaakte polder van Pijnacker, 1915..  1 stuk 

 
 396 Rapport van W.J.W.C. Bakker betreffende de wijziging van de 

bemaling (tweede electrisch gemaal) in de Oude Polder van 
Pijnacker; met kostenberekening en 2 tekeningen, 1918..  4 stukken 

 
 397 Rapport uitgebracht door Technisch Bureau van de Unie van 

Waterschapsbonden te Haarlem in opdracht van een vijftiental 
polders, inzake de electriciteitstarieven die het Gemeente Energie 
Bedrijf te Delft voor polderbemaling hanteert, 1936..  1 stuk 
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 398 Stukken betreffende de electricteitsschaarste en de plannen tot het 
weer in gebruik nemen van het stoomgemaal, alsmede betreffende 
pogingen om vergoeding van Provincie en Rijk voor de gemaakte 
kosten te krijgen, 1944-1946, 1953..  1 omslag 

 
 
 399 Stukken betreffende onderhoud aan het electrisch gemaal aan de 

Overgauwseweg nr.1, 1944-1976..  5 stukken 
 
 400 Vergunning van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland tot 

oprichting van een electrisch gemaal aan de Overgauwseweg te 
Pijnacker sectie C nr. 3452 bij het Verlaat, met 1 tekening, 1944..  2 stukken 

 
 401 Polissen van de verzekering voor brandschade van het electrisch 

gemaal aan de Overgauwscheweg nr. 1, 1952, 1955, 1964, 1969, 
1973, 1975, 1977..  2 stukken 

 
 402 Staat houdende opgave door Hoogheemraadschap van Delfland van 

de uitkomsten van een eind 1970 gehouden opbrengstmeting van 
het electrisch gemaal aan de Overgauwseweg, 1971..  1 stuk 

 
6.2.2.2.4.3. hulpgemaal bij het electrisch gemaal aan de Overgauwseweg nr. 1 
 
 403 vergunning van Hoogheemraadschap van Delfland (175/1973) en 

gemeente Pijnacker voor de oprichting van een electrisch 
hulpgemaal bij het electrisch gemaal aan de Overgauwseweg nr.1, 
kadastraal Pijnacker sectie C nr. 3452, alsmede het hebben van een 
uitpad naar de weg, met stukken betreffende de vergunning en 2 
kaartjes, 1971-1973..  1 omslag 

 
 404 Stukken betreffende de bouw van een electrisch hulpgemaal 

(schroefpomp) aan de Overgauwscheweg hoek Westlaan te 
Pijnacker sectie C nr. 3452, met 1 tekening, 1972-1974..  1 omslag 

 
6.2.2.2.4.4. onderbemaling (vijzelgemaal) 
 
 405 Stukken betreffende het aanbrengen, door tussenkomst van  

Economisch en bouwtechnisch bureau 'Ecobo' van een 
onderbemaling met volautomatische vijzelinstallatie ten bate van 
de laaggelegen landen in het zuiden van de polder, met 3 kaarten 
en offertes van leveranciers met 3 tekeningen, 1961, 1964-1967..  1 omslag 

 
6.2.2.2.4.5. machinistenwoning 
 
 406 Bestek en voorwaarden voor het aanleggen van enkele 

waterleidingen tussen twee woningen ter weerszijden van de tocht 
in en ten westen van de Noordweg, z.d. [1862]..  1 stuk 

 
 407 Polissen van verzekering tegen brandschade van de woningen aan 

de Overgauwseweg en de Westlaan, 1920, 1940, 1974..  1 omslag 
 
 408 Vergunning aan Staatsbedrijf der Posterijen tot het aanbrengen van 

een brievenbus aan de zuidzijde van de machinistenwoning, met 
akte van overeenkomst betreffende de plaatsing, 1937..  3 stukken 

 
 409 Vergunning van de gemeente Pijnacker tot het verbouwen van de 

woning aan de Overgauwseweg D 11, met 1 tekening, 1939.  3 stukken 
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 410 Vergunning van provinciale staten tot het behouden van twee 

uitwegen naar de provinciale weg vanaf de percelen Pijnacker sectie 
C nrs. 3259 en 3452, 1943..  1 stuk 

 
 411 Brief aan L. v.d. Berg te Pijnacker, houdende 

aansprakelijkheidstelling voor de door hem met zijn veewagen aan 
de machinistenwoning toegebrachte schade, 1945..  1 stuk 

 
 412 Vergunning van de gemeente Pijnacker tot het aanbrengen van een 

lichtraamkozijn in de machinistenwoning bij het stoomgemaal, 
1955..  1 stuk 

 
 413 Tekening van een plan tot verandering van de machinistenwoning 

aan de Westlaan 72 Pijnacker sectie C nr. 4536, 1966..  1 stuk 
 
 414 Vergunning van de gemeente Pijnacker tot het wijzigen van de 

voorgevel van de machinistenwoning Westlaan (ook wel Uitpad nr. 
1), 1966..  1 stuk 

 
 415 Stukken betreffende de bouw van de machinistenwoning aan de 

Overgauwseweg, Pijnacker sectie C nr. 3452,  volgens ontwerp van 
architect C. Vroeg in de Wei en gebouwd door Firma J. de Vries en 
Zn., met  3 tekeningen, 1970-1971..  1 omslag 

 
 416 Stukken betreffende de vergunning van de gemeente Pijnacker 

voor de bouw van de machinistenwoning aan de Overgauwseweg, 
Pijnacker sectie C nr. 3452, met 1 tekening, 1970..  4 stukken 

 
 417 Stukken betreffende de afbraak van de machinistenwoning aan de 

Overgauwseweg nr. 3, 1972..  4 stukken 
 
6.2.2.2.6. duikers 
 
 418 Bestek en voorwaarden voor het ingraven van een cementen duiker 

in de Dorpsweg (Kerkweg), met 3 inschrijvingen, z.d. [1900]..  4 stukken 
 
 419 Vergunning van polder Berkel tot het tijdelijk lozen van water op 

deze polder, 1947..  2 stukken 
 
6.2.2.2.7. waterinlating uit Rijnland aan de Reguliers- of Royaardsdam 
 
 420 Stukken betreffende vergunningen van de hoogheemraadschappen 

van Delfland en Rijnland tot het hebben van een duiker (0,30 
meter) in de landscheiding (Reguliers- of Royaardsdam, bij 
Kalisvaart), alsmede de vergunningen tot het inlaten van maximaal 
100.000 m3 water per jaar  uit de Delftsche Wallenwetering ter 
bestrijding van de verzilting van het water in de polder, 1944-1958, 
1961, 1963..  1 omslag 

 
 421 Stukken betreffende de aanleg van de duiker in de Landscheiding 

(Reguliers- of Royaardsdam), kadastraal Zoetermeer sectie E nr. 
555, 1945 en z.d [c. 1945]..  1 omslag 
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6.2.2.2.8. waterinlating uit de Droogmaking in de Oude Polder van Pijnacker 
 
 422 Stukken betreffende de bemalingsovereenkomst van 1861 met de 

Droogmaking in de Oude Polder van Pijnacker betreffende de 
uitmaling door deze polder op de Oude polder van Pijnacker, 1903, 
1923-1924, 1933-1934, 1975..  1 omslag 

 
 423 Stukken betreffende de aan te leggen duiker naar de Droogmaking 

in de Oude Polder van Pijnacker vanaf de Katwijksevaart, alsmede 
van het uitbaggeren van deze vaart ten behoeve van de 
doorspoeling in verband met de waterverontreiniging; met 1 
tekening, 1973-1974..  1 omslag 

 
  Vergunning aan Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland tot het 

maken van een inlaatduiker voor water naar de Droogmaking in de 
Oude Polder van Pijnacker en het laten vervallen van de bestaande 
inlaatduiker, met bijbehorende stukken, 1961-1962..  
N.B. Zie inv.nr. 274. 

 
6.2.2.3. Ontgronding 
 
 424 Vergunning van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland aan P. 

Bregman tot het vervenen van het perceel grond Pijnacker sectie C 
nr. 2659, met bijbehorende stukken, 1918-1919..  3 stukken 

 
 425 Vergunning van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland aan R.K. 

Parochiaal Kerkbestuur van den H. Johannes de Dooper te Pijnacker 
tot het afgraven van de percelen grond Pijnacker sectie B nrs. 
1168, 1169 en 1170, 1946. Afschrift..  1 stuk 

 

6.3. Zorg voor wegen en bruggen 

 
6.3.1. toezicht 
 
6.3.1.1. verlening van vergunningen 
 
 426 Briefwisseling met de provincie en de gemeente Delft inzake het 

zonder vergunning verplaatsen door de Electrische Centrale te Delft 
van palen voor het electriciteitsnet langs de weg Delft-Zegwaard, 
1926..  4 stukken 

 
 427 Stukken betreffende vergunning aan Continental Petroleum 

Company tot het installeren van een benzinemeetpomp met 
ondergronds reservoir vóór het pand Vlielandseweg B 73, Pijnacker 
sectie C nr. 2388, met 2 tekeningen, 1926..  1 omslag 

 
 428 Bestek en voorwaarden (nr. 15 van 1962) van Provinciale 

Waterstaat voor het verbeteren van provinciale weg nr. 21 
(Noordeindseweg en Berkelseweg) tussen de kom van Berkel en de 
weg Delft-Zegwaard, met 2 tekeningen, 1962..  1 omslag 

 
 429 Bestek en voorwaarden (nr.2 van 1964) van Provinciale Waterstaat 

voor verbetering van provinciale weg nr. 18 (Delft-Pijnacker- 
Zegwaard) gedeelte Vlielandseweg, Katwijkerlaan en 
Stationsstraat, met 2 tekeningen, 1964..  1 omslag 
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6.3.1.4. Bemoeienis met vergunningen verleend door derden 
 
 430 Vergunning verleend door Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland 

aan J.P. Zegwaard tot het hebben van een buisleiding door de 
Klapwijkseweg (secundaire weg 19) ten behoeve van een 
onderbemaling, 1972..  1 stuk 

 
6.3.2. beheer en onderhoud 
 
6.3.2.1. wegen 
 
6.3.2.1.0. algemeen 
 
 431 Staat houdende opgave van wegen, met daarbij aangegeven de 

onderhoudsplichtigen, 1842..  1 stuk 
 
 432 Akte van openbare aanbesteding  van het ophogen, in orde 

brengen en onderhouden van de Pijnackerscheweg 
(Delftsestraatweg), de weg naar het Verlaat, de Noordweg en de 
Vlielandse weg vanaf de Kloosterheulbrug tot aan de Katwijkerlaan, 
1855..  1 stuk 

 
 433 Staat houdende opgaven van wegen die onder het beheer en 

onderhoud van de polder worden gebracht, z.d. [c. 1857]..  1 stuk 
 
 434 Akte van overeenkomst tussen de gemeente Pijnacker, de Oude 

Polder van Pijnacker en de Nieuwe of Drooggemaakte Polder tot het 
begrinden door de gemeente van de Voorhoeksche weg vanaf de 
gemeentegrens met Zegwaard, de Katwijksche weg, de 
Katwijkerlaan, de Vlielandse weg en de Oost- en Westlaan (met 
uitzondering van de Keistraat), met bijbehorende brief, 1868..  2 stukken 

 
 435 Brief van de gemeente Delft, houdende toezending van een 

uittreksel uit de Legger der Wegen en Voetpaden voor wat betreft 
de Delfgauwse weg, 1880..  2 stukken 

 
 436 Ingevuld enqueteformulier van de Unie van Waterschapsbonden, 

houdende opgave betreffende wegen in beheer en onderhoud bij de 
polder, 1930. Gestencild..  1 stuk 

 
 437 Stukken betreffende naamgeving 'Reesloot' door de gemeente 

Pijnacker aan de onderweg aan de Katwijkerlaan, 1974..  5 stukken 
 
6.3.2.1.1. -Provinciale weg nr. 18, Delft-Zegwaart (gedeelte vanaf de schutsluis 
naar Zegwaart) 
 
 438 Stukken betreffende de overdacht, met de Nieuwe of 

Droogggemaakte Polder aan de provincie Zuid-Holland van de 
eigendom, het beheer en onderhoud van de grindweg onder 
Pijnacker  vanaf de schutsluis tot aan de grens met de gemeente 
Zegwaard, (sectie C nr. 616)  alsmede betreffende de bijdrage in 
het wegonderhoud en de afschaffing van deze bijdrage, 1924-1928, 
1930, 1937, 1967..  1 omslag 

 
 439 Akte van verkoop aan het Provinciaal Bestuur van Zuid-Holland van 

twee percelen grond te Pijnacker sectie C nrs. 3124 en 3125, 
1928..  1 stuk 
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 440 Stukken betreffende de overdracht om niet aan het Provinciaal 

Bestuur van Zuid-Holland van een gedeelte van de weg Delft - 
Zegwaard, kadastraal gemeente Pijnacker sectie C nr. 3205, 1930-
1931..  1 omslag 

 
6.3.2.1.2. -Kerkweg (Dorpsweg) 
 
 441 Akten tot regeling van de verdeling van de onderhoudskosten van 

de Kerkweg vanaf de Overgauwse brug tot aan de Zuidweg, met 
bijbehorende brieven, 1859, 1862-1863, 1871..  1 omslag 

 
 442 Akte van aanbesteding aan J. van Houwelingen te Giessendam van 

het aanleggen van de aardebaan en het begrinden van de Kerkweg 
te Pijnacker, 1859..  1 stuk 

 
 443 Bestek en voorwaarden voor de aanleg van 11 meter kademuur 

vanaf de Dorpswegbrug tot de vleugel van de brug bij de heer Van 
der Heiden; met 1 tekening, z.d. [eind 19de eeuw]..  2 stukken 

 
6.3.2.1.3. -Laanweg 
 
 444 Brief van de gemeente Pijnacker betreffende het onderhoud van de 

Laanweg, 1859..  1 stuk 
 
6.3.2.1.4. -Molenweg of Langeweg (Droogmaking in de Oude Polder van 
Pijnacker) 
 
 445 Stukken betreffende bijdrage in het onderhoud van de Molenweg of 

Langeweg in de Droogmaking in de Oude Polder van Pijnacker, 
1958, 1966, 1972..  1 omslag 

 
6.3.2.1.5. -Noordweg 
 
 446 Bestek en voorwaarden voor het stellen van een nieuwe schoeiing 

aan de Noordweg vanaf de vleugelmuur van de Laanbrug tot aan de 
pannenbeschoeiing, met 2 inschrijvingsbiljetten, 1894..  3 stukken 

 
 447 Stukken betreffende pogingen om de Noordweg op het tertiair 

wegenplan te laten plaatsen, 1938, 1952..  1 omslag 
 
 448 Briefwisseling met gemeente Pijnacker inzake afwijzing door de 

polder van het verzoek om voor rekening van de polder witte 
bermplankjes in gevaarlijke bochten van de Noordweg en de 
Zuidweg (Oude Ledeweg) aan te brengen, 1942..  2 stukken 

 
 449 Stukken betreffende het herstel van beschadigingen aan de 

Noordweg, 1942..  1 omslag 
 
 450 Stukken betreffende de overdracht aan de gemeente Pijnacker van 

het beheer en onderhoud van de Noordweg en de brug in deze weg 
nabij Noordweg nr. 20, in verband met een geplande reconstructie 
van de weg en de brug door de gemeente; met 1 tekening, 1949-
1953..  1 omslag 
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6.3.2.1.6. -Overgauwseweg 
 
 451 Akte van aanbesteding aan A. Kranenburg van het plaatsen van een 

balie langs het hoge gedeelte van de Overgauwseweg, 1893..  1 stuk 
 
 452 Stukken betreffende het onderhoud van de Overgauwseweg, met 

naastgelegen sloot, 1894, 1895, 1938, 1940-1941..  1 omslag 
 
 453 Stukken betreffende vergunning van Hoogheemraadschap van 

Delfland tot het dempen van een gedeelte van de vervallen 
molenboezem bij het electrisch gemaal ten behoeve van de 
verbreding van de Overgauwseweg, 1929, 1931..  1 omslag 

 
 454 Brief aan Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, houdende 

verzoek tot indeling als B-weg en geslotenverklaring voor 
motorrijtuigen met een hogere wielbelasting dan 1800 k.g. van de 
Overgauwseweg vanaf de Groene Kade tot de zuidelijke grens van 
het perceel Pijnacker sectie C nr. 3191 en de Kerkweg vanaf de 
Wittenbrug tot aan de zuidzijde van de Zuiderstraat, 1940..  1 stuk 

 
 455 Vergunning aan de gemeente Pijnacker tot het aanbrengen van 

uitwijkplaatsen op de Overgauwseweg, 1946..  1 stuk 
 
6.3.2.1.7. -Ontsluitingsweg op de Pijnackersche kade 
 
  Stukken betreffende de aanleg van de ontsluitingsweg op de 

Pijnackersche kade en de overdracht in beheer en onderhoud van 
de weg aan de gemeente Pijnacker, 1960-1971..  
N.B. Zie inv.nr. 498. 

 
 456 Bestek en voorwaarden voor de aanbesteding van het maken van 

een ontsluitingsweg op de Pijnackersche kade langs de 
Pijnackersche vaart, ten behoeve van de aan genoemde kade 
gelegen tuinbouwbedrijven, met 2 tekeningen, 1964..  3 stukken 

 
 457 Vergunning van de Zuidpolder van Delfgauw tot aanleg op de 

Pijnackersche kade van 800 meter rijweg met zes wisselplaatsen 
vanaf de Overgauwseweg, 1964..  1 stuk 

 
 458 Vergunning van de Zuidpolder van Delfgauw tot het maken en 

hebben van een rijweg bij de boezemkade langs de Pijnackersche 
vaart vanaf de Overgauwseweg, 1965..  1 stuk 

 
6.3.2.1.8. -Pijnackerscheweg (Delftsestraatweg) 
 
 459 Akte van overeenkomst met gemeente Vrijenban, de Zuidpolder 

van Delfgauw, de Noordpolder van Delfgauw en de Nieuwe of 
Drooggemaakte Polder, inzake het onderhoud van de 
Pijnackerscheweg (Delftsestraatweg), met bijbehorende brieven, 
1868, 1870..  5 stukken 

 
6.3.2.1.9. -Voorhoeksche weg 
 
 460 Akte van overeenkomst met de gemeente Zegwaard, waarbij de 

polder de Voorhoeksche weg ter beschikking stelt om door deze 
gemeente te worden begrind en het beheer van de rijbaan exclusief 
de eigendom wordt overgedragen aan de gemeente Zegwaard, met 
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brieven betreffende subsidie terzake door de Oude Polder van 
Pijnacker en betreffende eigendomsverkrijging door de polder van 
een perceel afkomstig van J. Voskamp, 1862, 1864, 1867-1868..  1 omslag 

 
 461 Akte van aankoop door het polderbestuur van de gemeente 

Pijnacker van de Voorhoeksche weg onder de gemeente Zegwaard 
vanaf de grens van de gemeente Pijnacker tot aan de landscheiding 
tussen Delfland en Rijnland, 1867..  1 stuk 

 
6.3.2.1.10. -Zuidweg (Oude Leedeweg) 
 
 462 Stukken betreffende overleg met de gemeente Pijnacker 

betreffende overdacht in beheer en onderhoud van de Zuidweg, 
respectievelijk een gedeelte van deze weg  aan de gemeente, 1946, 
1967-1968..  1 omslag 

 
 463 Stukken betreffende de geslotenverklaring voor het berijden met 

auto's, alsmede betreffende het onderhoud van de Zuidweg, 1946-
1976..  1 omslag 
N.B.  

 
 
 464 Akte van overeenkomst met de gemeente Pijnacker tot overdracht 

door de polder van het beheer en onderhoud van de 
Overgauwsebrug, de Overgauwseweg en de Zuidweg (Oude 
Leedeweg); met bijbehorende stukken, 1947-1950..  1 omslag 

 
 465 Ontheffingen verleend door Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland 

aan ingelanden tot het berijden met personenauto's van de 
Zuidweg in de gemeente Pijnacker, 1974-1975..  3 stukken 

 
6.3.2.2. bruggen 
 
6.3.2.2.0. -algemeen 
 
 466 Brief van J. van Woerden te Vrijenban, houdende overzicht van de 

verdeling van de gezamenlijke onderhoudskosten voor de brug bij 
de schutsluis, de Laanheul en de Krommeheul over de Zuidpolder 
van Delfgauw en de Noordpolder van Delfgauw, de Oude Polder van 
Pijnacker en de Nieuwe of Drooggemaakte Polder, 1856..  1 stuk 

 
6.3.2.2.1. -Katwijkse buurt 
 
 467 Akte van aanbesteding aan C.P. Sorber van het vervangen van de 

ophaalbrug in de Katwijkse buurt door een vaste stenen brug, 
1893..  1 stuk 

 
6.3.2.2.2. -Klapwijkse weg (Kloosterheulsche brug en brug over de Heulsloot) 
 
 468 Brieven van Hoogheemraadschap van Delfland en Provinciale 

Staten van Zuid-Holland betreffende de bekeuring van de polder 
wegens het zonder vergunning afsluiten van de weg naar Berkel 
tijdens het verrichten van herstelwerkzaamheden aan de 
Kloosterheulsche brug, 1856..  2 stukken 
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 469 Toestemming van Hoogheemraadschap van Delfland tot tijdelijke 
afsluiting van de Kloosterheulsche brug voor het uitvoeren van 
reparaties, 1856..  1 stuk 

 
 470 Stukken betreffende de overdracht in beheer en onderhoud van de 

Kloosterhoutsche of Kloosterheulsche brug en de houten brug over 
de Heulsloot, beide in de Klapwijkseweg, aan de provincie Zuid-
Holland, 1932-1934..  1 omslag 

 
6.3.2.2.3. -Kromme Heul (brug over de Pijnackersche vaart in de 
Delfgauwseweg) 
 
 471 Stukken betreffende het onderhoud van de brug aan de Kromme 

Heul, 1922-1925..  1 omslag 
 
 472 Akte van overdracht, gezamenlijk met de Zuidpolder van Delfgauw, 

van het beheer en onderhoud van de Kromme Heul aan de 
provincie Zuid-Holland; met bijbehorende stukken, 1926-1927..  1 omslag 

 
6.3.2.2.4. -Laanheul (brug over de Pijnackersche vaart tussen de 
Delftsestraatweg en de Zuideindseweg te Delfgauw) 
 
 473 Vergunning van Hoogheemraadschap van Delfland  tot tijdelijke 

afsluiting van de Laanheul, wegens vernieuwing van deze brug, 
1836..  1 stuk 

 
 474 Stukken betreffende de vernieuwing van de Laanheul, 1858-1859, 

1866..  3 stukken 
 
 475 Brief van de Zuidpolder van Delfgauw, houdende voorstel tot 

vervanging van de bestaande Laanheul door een nieuwe stenen 
brug, 1913..  1 stuk 

 
 476 Brief van de Zuidpolder van Delfgauw betreffende de 

kostenverdeling van de vernieuwing van Laanheul, 1916..  1 stuk 
 
 477 Besluit tot overdracht in beheer en onderhoud aan de gemeente 

Pijnacker van de Laanheul en de Kloosterheulsche brug, 1925..  1 stuk 
N.B. Dit besluit is niet uitgevoerd. 

 
 478 Bestek en voorwaarden voor het maken van een nieuwe brug in 

gewapend beton aan de Zuideindseweg (Korte Kerkweg), met 
bijbehorende brief van J.G. Ravenek, 1939. Gestencild..  1 stuk 

 
 479 Vergunning van de gemeente Pijnacker tot het vernieuwen van de 

Laanheul, kadastraal Pijnacker sectie C nr. 1012, met 1 tekening, 
1940..  2 stukken 

 
 480 Stukken betreffende de onderhoudstoestand van de Laanheul in 

verband met aanpassing van de brug aan eisen van het moderne 
verkeer, 1951..  1 omslag 

 
 481 Stukken betreffende de overdracht in beheer en onderhoud aan de 

provincie Zuid-Holland van de Laanheul (het onderhoud van deze 
brug werd voor één derdedeel door de Oude Polder van Pijnacker 
en de Nieuwe of Drooggemaakte Polder betaald), 1967-1968..  1 omslag 
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6.3.2.2.5. -Brug in de Noordweg 
 
  Stukken betreffende de overdracht aan de gemeente Pijnacker van 

het beheer en onderhoud van de Noordweg en de brug in deze weg 
bij Noordweg nr. 20, in verband met de geplande reconstructie van 
de weg en de brug door de gemeente; met 1 tekening, 1949-1953..  
N.B. Zie inv.nr. 450. 

 
6.3.2.2.6. -Overgauwsebrug (brug over de Pijnackersche vaart bij de schutsluis) 
 
 482 Akte van aanbesteding aan Jacob van der Wal van het vervangen 

van de leuningen op de Overgauwsebrug en langs de weg, 1829.  1 stuk 
 
 483 Stukken betreffende de vernieuwing van de Overgauwsebrug, 

1864, 1868..  1 omslag 
 
 484 Stukken betreffende het onderhoud van de Overgauwsebrug, 

plannen tot vervanging van de vaste brug door een ophaalbrug en 
overdracht van het beheer en onderhoud van de brug aan de 
gemeente Pijnacker, 1870-1871, 1893, 1917-1950..  1 omslag 

 
 485 Principebesluit tot overdracht in beheer en onderhoud aan het 

Provinciaal Bestuur van Zuid-Holland van de Overgauwsebrug, de 
Laanheul en de Kloosterheulsche brug, 1923.  1 stuk 

 
6.3.2.2.7. -Vlielandse brug 
 
 486 Akte van aanbesteding aan C.P. Sorber van het gedeeltelijk 

vernieuwen van de Vlielandse brug, 1894..  1 stuk 
 
6.3.2.3. Scheepvaartbelangen 
 
6.3.2.3.1. Instandhouding vaargelegenheid 
 
 487 Stukken betreffende de klacht van Gerrit Ruigt over het vastlopen 

van zijn schuit in polderwater wegens het niet op voldoende diepte 
houden van de watergangen door het polderbestuur, 1896-1897..  1 omslag 

 
 488 Stukken betreffende het treffen van maatregelen om de 

doorvaarthoogte te waarborgen van de bruggen gelegen in de 
scheepvaartverbinding vanaf de Royaardsdam langs het Voorhoekje 
door de Katwijksevaart, de Nieuwkoopsevaart en de 
Vlielandsevaart, 1949, 1953-1969..  1 omslag 

 
 489 Correspondentie met L.P. van Herk betreffende de doorvaarthoogte 

van de brug van M.M. Verkade over de Dwarswatering, 1955..  2 stukken 
 
6.3.2.3.2. Schutsluis bij Zuiddammolen 
 
 490 Staten van afrekening met de Nieuwe of Drooggemaakte Polder van 

de ontvangsten en uitgaven gedaan voor het beheer van de 
schutsluis en het onderhoud van de Pijnackersche vaart, 1833, 
1835, 1839, 1846-1851, 1921-1922, 1938-1964..  1 omslag 

 
 491 Vergunningen van dijkgraaf en hoogheemraden van Delfland tot het 

hebben van tijdelijke dammen in de Pijnackersche vaart ten 
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behoeve van het herstel van de schutsluis, 1855, 1869, 1873, 
1878, 1892..  5 stukken 

 
 492 Stukken betreffende de concessie tot het heffen van schutgeld aan 

de schutsluis (Koninklijk Besluit 16 augustus 1868), alsmede 
verlening van deze consessie, 1867-1952 en z.d..  1 omslag 

 
 493 Stukken betreffende het vernieuwen van de bovendeuren van de 

schutsluis, 1892, 1900, 1938, 1947-1948..  1 omslag 
 
 494 Begrotingen voor het vernieuwen van kademuren van de schutsluis, 

met rapport van de ingenieur van Delfland, 1893, z.d. [begin 20ste 
eeuw]..  3 stukken 

 
 495 Bestek en voorwaarden voor de aanbesteding van de levering van 

hout ten behoeve van de schutsluis, z.d. [begin  20ste eeuw]..  1 stuk 
 
 496 Akte van aanbesteding aan J.I. Kerklaan van het maken van twee 

nieuwe benedendeuren aan de schutsluis, met verzoek aan 
dijkgraaf en hoogheemraden van Delfland om vergunning voor 
tijdelijke afdamming van de Pijnackersche vaart, 1937..  2 stukken 

 
 497 Stukken betreffende de regeling met de Coöperatieve 

Groentenveilingvereniging Pijnacker en Omstreken G.A. voor de 
bediening van de schutsluis door de schippers zelf na het pensioen 
van sluiswachter M.M. Verkade, alsmede betreffende de jaarlijkse 
afdracht van schutgeld en de verhoging van het schutgeld, 1950-
1959..  1 omslag 

 
 498 Stukken betreffende de opheffing van de schutsluis  en de aanleg 

van een ontsluitingsweg op de Pijnackersche kade ter ontsluiting 
van tuinbouwbedrijven, die door de opheffing hun vaarverbinding 
naar de veiling verloren, alsmede overdracht in beheer en 
onderhoud van deze weg aan de gemeente Pijnacker, met 1 kaart, 
1960-1971..  1 omslag 
N.B. Zie ook inv.nr. 291. 

 
 499 Rapport van Economisch bouwtechnisch bureau 'Ecobo' te Delft 

inzake de gevolgen van de opheffing van de schutsluis als 
scheepvaartverbinding tussen de Pijnackersche vaart en de 
polderboezem, 1961..  1 stuk 

 
 500 Stukken betreffende het geschil met de Nieuwe of Drooggemaakte 

Polder over de afrekening van de kosten van het beheer van de 
schutsluis naar aanleiding van de sluiting van deze sluis, 1965-
1969..  1 omslag 

 
6.3.2.3.3. Keur op het schutten en doorvaren van de schutsluis bij de 
Zuiddammolen 
 
 501 Keur en ordonnantie, regelende het doorvaren van het verlaat 

(schutsluis), 1817, z.d. [c. 1860]. Afschrift..  1 stuk 
 
 502 Keur regelende het schutten en doorvaren van de schutsluis bij de 

Zuiddammolen, met concept, 1867-1868..  1 omslag 
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7. Bijlagen 

 
 503 Goedgekeurde keuren, overgedragen door de provincie Zuid-

Holland in 1993, 1947-1960..  1 omslag 
 
 504 Inventarislijst van het archief van de Oude Polder van Pijnacker, 

1723, 1794-1976, 1979..  1 stuk 
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