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1. INLEIDING 
 

1.1. Geschiedenis 

 

1.1.1. Ontstaansgeschiedenis 

 
Vóór de jaartelling vormden zich door zandafzettingen aan de kust duinen. Achter 
deze duinen lag een brede moerassige zone waarin grote veenlagen tot stand 
kwamen¹. Door getijdenbeweging ontstond een stelsel van veenstroompjes 
waartoe ook de Schie en de Leede behoorden. Tengevolge van enkele grote 
stormvloeden en de voortdurende zeespiegelstijging sloeg het water het veen, 
dat in de beddingen en langs de oevers van deze stroompjes was ontstaan weg. 
Het water zette daar zand en jonge zeeklei af. Het veen kwam verder van de 
oevers van de stroompjes weer tot bezinking. In het gebied Schieveen treft men 
zowel rivier- als zeeafzetting aan. In 1838 spreekt het polderarchief over 
"gebroken" veenland als het over de grond van de Bovenpolder gaat ². 
 
Ruim een eeuw later wordt een indeling van de polder gemaakt in "hoogveen en 
laagveen".³ De hooggelegen oevers en vruchtbare grond trokken bewoning aan. 
Overschie ontstond bijvoorbeeld op deze wijze. De bewoners langs de Schie in de 
13e eeuw leefden van landbouw en visserij. Door de eeuwen heen is het aantal 
huizen in Schieveen relatief beperkt gebleven. Er stonden voornamelijk grote 
woningen en buitenverblijven langs de Schie. De overzichtskaart van Delfland van 
1712 en een droogmakingskaart laten ook bewoning zien in het noordwestelijk 
gedeelte van de polder4. Het midden, zuidelijk en oostelijk blok is doorgaans dun 
of geheel niet bevolkt geweest. 
 
Er vormden zich hier als gevolg van de uitvening in de loop van de 17e eeuw 
uitgestrekte plassen. Mogelijk dankt het gebied zijn naam aan de combinatie van 
veengrond en ligging aan de Schie. De naam "Scievene" werd voor het eerst 
genoemd bij gronduitgifte in 1321 door graaf Willem III. De grafelijke hoeven in 
dit gebied werden al snel met problemen rond de waterafvoer geconfronteerd. De 
aanpak van deze problematiek werd gezamenlijk ter hand genomen door 
plattelandsbesturen, die zich uiteindelijk manifesteerden in de vorm van 
schoutambachten. Omstreeks 1320 deelde Delfland de ambachten te oosten en 
iets te westen van de Schie op in de zogenaamde Oostambachten. 
 
Deze ambachten vormden een administratieve grondslag voor de heffing van 
Delflands sluisgeld en het onderhoud van waterstaatswerken. Rond het jaar 1289 
werd het ambacht Berkel om afwateringsredenen toegevoegd aan de Zeven 
Ambachten. Delfland kreeg het onderhoud van de noordelijke helft van de 
Doenkade. Schieveen bleef tot het ambacht Overschie behoren, dat onder 
jurisdictie van het Hoogheemraadschap van Schieland viel. In deze situatie kwam 
geleidelijk verandering, de Doenkade ging de landscheidingvormen tussen 
Delfland en Schieland, waardoor het gebied Schieveen onder Delflands gezag 
kwam. Berkel, Hof van Delft, Vrijenban en Pijnacker vormden begin 15e eeuw 
samen een uitgestrekt, door kaden begrensd, complex van landen. 
 
Dit complex werd door vijf molens bemalen. De capaciteit van deze molens bleek 
onvoldoende om het gebied goed te ontwateren. In 1444 verzochtten de 
ambachten Hof van Delft en Vrijenban aan Delfland om toestemming tot 
scheiding van het complex in vier ambachten. In 1447 werd deze toestemming 
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verleend nadat pogingen om waterbeheersing te verbeteren (bijplaatsen van 
molens) waren mislukt. Er werd een kade gelegd vanaf de Delftweg langs de 
Leede tot aan de Berkelse weg. Deze kade scheidde de ambachten Pijnacker , Hof 
van Delft en Vrijenban van ambacht Berkel5. Hierdoor kwamen de gebieden 
Akkersdijk en Schieveen in één polderverband met Berkel. Dit verband duurde tot 
1458. 
 
 
 
In dat jaar wilden ingelanden uit een deel van Schieveen dat tot het 
schoutambacht Overschie behoorde de bekading van de zuidelijk Zwethoever ter 
hand nemen en een scheidingskade opwerpen aan de Schieveense zijde van de 
grenswatering met het ambacht Berkel en Rodenrijs6. De hoogheemraden van 
Schieland vaardigen een keur op deze nieuw op te werpen kaden uit. De kaden 
lagen echter te noorden van de Doenkade, een gebied dat onder het gezag van 
Delflands hoogheemraden viel. In 1458 riep Delfland het Hof van Holland als 
arbitrair college ter hulp, omdat alléén zij zich bevoegd achtten om keuren voor 
dit gebied uit vaardigen. 
 
Als staving van hun gelijk voerden zij aan dat Schieveen via de Poldervaart ook 
uitwaterde door de vijf sluizen in de Maasdijk en in de onderhoudskosten van 
deze vaart en de sluizen bijdroeg. Het Hof besliste dat alleen de hoogheemraden 
van Delfland keuren op de kaden mochten uitvaardigen en dat schout en 
kroosheemraden van Overschie hun recht van dagelijkse schouw op de kaden 
binnen het ambacht behielden7. Nog in datzelfde jaar vaardigde Delfland een 
keur uit op de Zwethkade, waarmee de omkading van geheel Schieveen haar 
beslag kreeg. Voor de totstandkoming van Schieveen als zelfstandige polder 
wordt wel het jaar 1458 aangehouden. 
 
De bestemming van Schieveens gebied heeft sinds de jaren '40 van de 20e eeuw 
tot slepende discussies geleid. In 1947 maakte de regering kenbaar dat er naast 
de luchthaven Schiphol nog een groot tweede vliegveld nodig was. De bestaande 
vliegvelden waren door oorlogshandelingen ernstig beschadigd en werden 
ongeschikt geacht voor uitbouw tot een tweede nationale luchthaven. De 
gemeente Rotterdam had een blik geslagen op het poldergebied Schieveen. In 
agrarische kringen aldaar stond men sceptisch tegenover deze plannen, afgezien 
van de geluidshinder zouden er 39 agrarische bedrijven moeten verdwijnen. Het 
plan vliegveld Schieveen ging niet door. In plaats daarvan viel de keus op de 
polder Zestienhoven. Hier werd in 1956 het naar de polder genoemde vliegveld 
geopend. 
 

1.1.2. Bestuur en bestuursinrichting 

 
Met de zorg voor de waterstaat waren een ambachtsbewaarder -molenmeester, 
twee kroosheemraden en de schout van Overschie belast. Tevens oefenden de 
gemeene buren of ingelanden invloed op de gang van zaken uit. De 
ambachtsbewaarder-molenmeester was belast met de voortdurende zorg voor de 
waterhuishouding in Schieveen en daarom verantwoordelijk voor onderhoud en 
financiering van polderwerken. De benamingen ambachtsbewaarder en 
molenmeester worden in de polderrekeningen door elkaar gebruikt. Op zijn 
waterstaatsactiviteiten is echter de naam molenmeester het meest van 
toepassing.De ambachtssecretaris van Overschie zorgde voor administratieve 
verwerking van de activiteiten van de molenmeester. 
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Uit het feit dat er in polderrekeningen uitgaven voorkomen voor bezoldiging van 
de schoolmeester en de koster blijkt wel dat een scheiding van zaken tamelijk 
moeilijk was8. Zijn takenpakket met betrekking tot de waterstaat omvatte: a. 
aanbesteding van polderwerken, zoals onderhoud van kaden en watergangen 
(keursloten); b. het drijven (houden) van schouw (inspectie) over kaden en 
watergangen 9. c. vaststelling en inning van de per morgen verschuldigde 
polderomslag , molengeld, Delflands omslag (sluisgeld). Het afleggen van 
rekening en verantwoording van ontvangsten en uitgaven aan de ingelanden; d. 
inning van boetes voor schouwovertredingen10. e. administratie van handelingen 
die de polder aangaan; f. vertegenwoordiging van polderbelangen bij andere 
gezagsinstellingen. 
 
Verkiezing had doorgaans plaats bij meerderheid van stemmen door de 
ingelanden van de polder. Benoemingen golden voor de duur van twee jaar en 
konden niet worden geweigerd. Bij zijn werkzaamheden kreeg hij hulp van een 
volger (adjunct-molenmeester). Na aftreding van de ambachtsbewaarder- 
molenmeester nam de volger zijn plaats in en werd er een nieuwe volger 
verkozen. Vanaf 1792 tot 1858 bleef de ambachtsbewaarder-molenmeester vaak 
langer aan. In 1858 werden de ambachten opgeheven en verdween de 
functie11.De kroosheemraden (ook wel slikheemraden genoemd) stonden de 
ambachtsbewaarder-molenmeester bij in zijn ambt. Samen met hem en de 
schout van Overschie oefenden zij toezicht uit op kroos- en baggerwerk van 
sloten. 
 
Het slijk werd op de slootkant gestort, hetgeen hen de naam slikheemraden 
bezorgde. Tot 1629 werden zij ook wel "assistenten" genoemd12. Zij werden na 
afhoring van de polderrekening met meerderheid van stemmen uit en door de 
ingelanden voor de duur van een jaar gekozen. In 1858 kwam de functie te 
vervallen na opheffing van de ambachten. De schout van Overschie/ingelanden 
van Schieveen. Tot circa 1450 bezat de schout keur- en schouwbevoegdheid over 
waterstaatswerken in Schieveen13. Schout en kroosheemraden dreven schouw 
over wegen, bruggen, kaden en watergangen14. Ook liet de schout door de 
ambachtbewaarder-molenmeester plaatselijke en gewestelijke belastingen 
heffen15. De functie van schout kwam in 1858 na opheffing van de ambachten te 
vervallen. 
 
De ingelanden hoorden polderrekeningen af, benoemden 
molenaars/ambachtsbewaarders/volgers/kroosheemraden en namen 
resoluties16. Na de droogmaking van het z.g. Eerste Blok werd door schout, 
ambachtsbewaarder en volger van Overschie in 1793 een concept-reglement voor 
het beheer van dit blok opgesteld. In datzelfde jaar verkreeg dit reglement de 
goedkeuring van de hoogheemraden van Delfland. Het blok werd de Oude 
Droogmakerij genoemd. Het bestuur bestond uit: de schout van Overschie, een 
molenmeester met volger uit de ingelanden van de Bovenpolder en een 
molenmeester met volger uit de Droogmakerij. De eerste verkiezing had in het 
jaar 1793 plaats. Daarna volgde verkiezing jaarlijks bij afhoring van de rekening. 
De volgers bezetten dan de plaats van de aftredende molenmeesters17. 
 
Aangezien de ingelanden van de Bovenpolder weinig belang hadden bij het 
beheer van de Droogmakerij kromp het bestuur bij reglement van 1801 in tot 
drie personen (schout van Overschie en molenmeester met volger uit ingelanden 
van de Droogmakerij)18. In 1803 werd de samenstelling van het bestuur gelijk 
aan dat van de Bovenpolder, namelijk: een molenmeester en twee 
kroosheemraden, gekozen uit ingelanden van de Droogmakerij19. De 
droogmaking van de tweede fase het z.g. "Tweede Blok" werd pas in 1850 ter 
hand genomen nadat een commissie was benoemd voor de uitvoering. Als gevolg 
van deze droogmaking besloot men in 1856 gebruik te maken van de 
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mogelijkheid die het in dat jaar ingestelde Algemeen Reglement voor de polders 
in Zuid-Holland bood om meerdere polders onder het beheer van een bestuur te 
brengen20. 
 
De drie besturen werden opgeheven en vervangen door een bestuur, bestaande 
uit een voorzitter en drie leden, waarvan er een moest worden gekozen uit de 
stemgerechtigde ingelanden van de Bovenpolder. Bij Koninklijk Besluit van 4 
januari 1858 nr. 40 werd een bijzonder reglement voor de polder goedgekeurd21. 
Per 1 juli 1858 werden de ambachten in Delfland opgeheven, waardoor de 
verplichtingen werden verdeeld over Delfland, gemeenten en polders. Dit 
bijzonder reglement bevatte voorschriften met betrekking tot de samenstelling 
van het bestuur, polderomslagen, financiële administratie, bezoldiging bestuur en 
secretaris-penning-meester, terinzagelegging en bekendmaking van stukken e.d. 
het bestuur bestond uit een voorzitter en drie leden. 
 
De voorzitter werd poldermeester genoemd22. Als grenzen noemde het 
reglement: - de Zweth aan de noordkant; - de Rijskade (of Schieveense kade) 
aan de oostkant; - de Doenkade aan de zuidkant; - de Schie (langs Delf(t) weg of 
Rotterdamseweg) aan de westkant23. Als gevolg van, vermoedelijk onjuiste, 
opgaven kan men in het polderarchief diverse specificaties van de 
grondoppervlakte tegenkomen24. 
 
In 1907 noemt Teixeira Mattos, na kennisgeving door het polderbestuur, als 
totaaloppervlakte 573 ha., 9 a. en 82 ca. In 1976 bedroeg de geografische 
oppervlakte van de polder ruim 584 ha. , hetgeen overeenkomt met een 
specificatie uit 1850 die als oppervlakte noemt 584 ha. en 14 roeden25. 
Omstreeks 1970 begon het provinciaal bestuur van Zuid-Holland met 
werkzaamheden tot opheffing van de Delflandse polders. Zij werden te klein 
geacht om een solide en voldoende brede basis voor hun activiteiten te bieden. 
Per 1 januari 1977 werd Schieveen met de andere polders opgeheven. Taken, 
bezittingen en verplichtingen gingen over op het Hoogheemraadschap van 
Delfland. In plaats van de polders kwamen er zeven districten, die als 
gevolmachtigden van Delfland gingen fungeren. Schieveen kwam te ressorteren 
onder district VI (Delfland-zuidoost). 
 

1.1.3. Waterkering en wegen 

 
In Schieveen waren vier grote waterkerende kaden, tevens voorzien van een 
voetpad of een rijweg. Met name sinds de reglementering in 1858 waren niet 
slechts de onderhoudsverplichtingen ten aanzien van de grote polderkaden 
geregeld, maar ook die van inliggende kaden en wegen26. 
 

1.1.3.1. Schiekade en Schieweg 

 
Deze boezemwaterkerende kade met weg is gelegen ten oosten van de Schie. 
Van oudsher is deze waterkering de hoogste van de vier grote waterkeringen en 
wordt wel Delf(t) weg of Rotterdamse (straat) weg genoemd. In 1664 vaardigden 
de hoogheemraden van Delfland een keur uit die bepaalde dat de weg moest 
worden opgehoogd tot één voet beneden het Delflands maalpeil. Daartoe werden 
hoefslagpalen geplaatst, bovendien werd de weg gedurende een deel van het jaar 
voor alle verkeer gesloten27. De ophoging moest worden uitgevoerd door de 
hoefslagplichtige ingelanden28. In 1800 werd een overeenkomst gesloten tussen 
de Oude Droogmakerij en de ambachten Overschie en Hogenban ter regeling van 
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de onderhoudsverplichting ten laste van de Oude Droogmakerij en herplaatsing 
van tijdens de droogmaking zoekgeraakte hoefslagpalen29. 
 
In 1803 kreeg Delfland van het Staatsbewind der Bataafsche Republiek een 
renteloos voorschot voor verbreding van weg en waterkering vanaf Delft tot de 
Doenkade. de weg en waterkering moesten tot 22 Rijnlandse voeten worden 
verbreed. Delfland nam hierop het onderhoud van weg en waterkering over tegen 
een jaarlijkse vergoeding van zes stuivers per strekkende roede30. 
 
Daar Delflands college van hoofdingelanden van het onderhoud van de weg af 
wilde, werd bij Koninklijk Besluit van 3 oktober 1826, nr. 150 een straat-weg-
onderneming in het leven geroepen voor het beheer en onderhoud. Deze 
onderneming mocht tol heffen en een lening afsluiten. De tolopbrengsten van de 
weg konden de onderhoudskosten niet dekken. Het Rijk werd in 1889 bij K.B. als 
beheerder aangewezen. De weg was 11,5 meter en het naastgelegen voetpad 2,5 
meter breed31. Het onderhoud van het langs Schieveen gelegen gedeelte kwam 
bij de polder. Over dit onderhoud rees in 1891 een conflict omdat de polder van 
mening was dat zij krachtens de keur alleen onderhoudsplichtig waren voor 
kaden binnen de polder. 
 
Het Rijk echter verplichtte de polder tot aanleg en onderhoud van een stenen 
oeververdediging, die in 1893 tot stand kwam32. In de 20e eeuw (1931 en 1961) 
ondernam de polder nog enkele vruchtloze pogingen om het onderhoud kwijt te 
raken aan het Rijk33. Wel legde het Rijk een keermuurtje aan het binnentalud 
van en een voetpad op de Schiekade aan, dat het zelf onderhield. Het voetpad 
werd in 1951 weer opgeruimd door de polder . Alleen het gedeelte tussen km. 
6765-6875 bleef in onderhoud bij het Rijk. 
 

1.1.3.2. Doenkade 

 
Oude benamingen zijn Stugge Zijwinde en Pieter Symonsz. kade34. Bij uitgifte in 
1282 door de graaf van Holland van een strook land tussen Schieveen en 
Zestienhoven vestigde hij als erfdienstbaarheid (ten behoeve van de Zeven 
Ambachten) dat de leenman moest gedogen dat er desgewenst een kade werd 
aangelegd met het oog op waterbezwaar tengevolge van voortschrijdende 
veenontginningen. Op deze strook werd een waterkering haaks op de Schie 
opgeworpen, hetgeen de verklaring is voor de naam "Zijtwinde". Stugge 
Zijtwinde is onststaan toen de graaf in de 14e eeuw de gebrs. Stugge beleende 
met de kade. Voorwaarde hierbij was dat Delfland de kade tot zijn waterkering 
mocht uitroepen. Later ontstond de naam Doenkade. 
 
De kade werd niet ineens als massieve waterkering opgeworpen, maar is 
geleidelijk naar aanleiding van ontginningen ontstaan uit afzonderlijke dijkjes die 
in de periode 1438-1446 samensmolten. Voordat Delfand in de 14e eeuw gezag 
kreeg over de kade had Schieland administratief toezicht over dit gebied. In 1438 
vaardigen Delflands hoogheemraden de oudst bekende keur op het onderhoud 
over deze kade uit. Zij achtten de kade niet hoog en stevig genoeg om water uit 
Schieland te keren. In 1458 bevestigde een vonnis van het Hof van Holland 
Delflands keur- en schouwbevoegdheid over het gebied nog eens35. 
 
In een keur van Delfland en Schieland uit 1602 kwam het onderhoud van de kade 
aan de noordelijke helft niet meer voor rekening van de ambachten Hof van Delft, 
Kethel, Pijnacker en Vrijenban maar voor rekening van de polder. Het bestuur 
besteedde het onderhoud van de kade regelmatig uit aan de eigenaar36. In 1682 
werd een (vruchteloze) poging ondernomen door de polder om van het kade-
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onderhoud af te komen met het argument dat de polder Zestienhoven 6 voeten 
hoger lag dan Schieveen en dus geen wateroverlast van Schieveen had te 
duchten. De polder betaalde tot 1736 aan eigenaren van de kade een jaarlijkse 
recognitie37. 
 
Dit onderhoud moet een zware bezigheid geweest zijn, hetgeen een (mogelijke) 
verklaring vormt voor de snelle wisseling van eigenaar. Ingevolge het 
droogmakingsoctrooi van 1786 onderhield Schieveen de noordelijke en 
Zestienhoven en Oudendijk de zuidelijke helft van de kade. De kade viel als 
landscheidingskade onder zowel de Delflandse als de Schielandse keur en 
schouw38. In 1787 kocht de polder het gedeelte van de kade dat langs de 
droogmakerij ligt. In 1798 werd deze kade weer aan een particulier verkocht39. 
 
De eigenaar moest de kruin van de kade als verkeersweg onderhouden. In 1863 
werd de bepaling omtrent de uitkering van de recognitie voor het onderhoud in 
de polderkeur opgenomen40. Eind 19e eeuw wilde de polder deze recognitie niet 
meer betalen, hetgeen tot een geschil met de eigenaren leidde. Na een proces 
werd de polder veroordeeld tot betaling van kosten door de eigenaren gemaakt 
voor het onderhoud41. In 1959 legde het polderbestuur het onderhoud volledig 
bij de eigenaren42. 
 

1.1.3.3. Zwethkade 

 
In 1454 verleenden de hoogheemraden van Delfland aan de ambachtsbewaarders 
van Schieveen consent tot het opwerpen van een kade langs de zuidkade van de 
Zweth. Het opwerpen van de kade leidde tot een conflict met de eigenaar van het 
land waar aarde voor het opwerpen van de kade werd gedolven. Een vonnis van 
hoogheemraden van Delfland uit 1458 leverde de volgende schikking op: Voor 15 
ponden per jaar kregen de ambachtsbewaarders de 13 morgen land in erfpacht 
onder voorwaarde dat aarde mocht worden gedolven voor kadeonderhoud. Rond 
1471 plaatste Berkel een derde molen bij de Gemeenlandskade bij de Zweth. 
Door de uitmaling van Berkel kwam de Zwethkade onder zware druk te staan. 
 
In 1484 kwam het tot een conflict met Berkel over de onderhoudskosten. 
Delflands hoogheemraden bepaalden dat Schieveen de zuidelijke kade op eigen 
kosten moest blijven onderhouden en dat Berkel eenmalig 2/3 deel van de 
onderhoudskosten van 512 pond moest betalen. Latere verzoekschriften om 
Berkel te laten participeren in het onderhoud werden niet gehonoreerd. Rond 
1525 werd een vierde molen bijgeplaatst door Berkel en in 1536 werd een nieuw 
verlaat aangelegd dat 3 voeten breder was dan het oude. Berkel moest het 
verlaat onderhouden en mocht niet uitmalen als de waterstand in de Schie zo 
hoog was dat de verlaatdeuren gesloten moesten worden. 
 
In 1581 en kort na 1600 braken weer conflicten uit en in 1612 riepen de partijen 
de hulp in van Johan van Oldenbarnevelt 43. In 1616 werd een arbitrale uitspraak 
door Oldebarnevelt vastgesteld en in een vonnis van de Hoge Raad van Holland 
en Zeeland bevestigd44. De volgende afspraken werden gemaakt: 1. Polder 
Berkel mocht met zoveel molens op de Schie uitmalen als zijn bestuur nodig 
achtte; 2. Berkel moest de Zweth uitdiepen en reinigen; 3. Berkel moest de 
heulen in de Zweth met hun schuiven onderhouden en op eigen kosten een 
duiker dwars door de Schieweg laten leggen. 
 
De jaarlijkse verdeling van de onderhoudskosten werd afhankelijk gesteld van de 
grootte van het bedrag. Schouw over de Zwethkade werd beurtelings door schout 
en ambachtsbewaarders van Berkel, Schieveen en Akkerdijk gedreven. Deze 
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regeling was in 1974 nog van toepassing45. Voor het onderhoudswerk wierf de 
polder doorgaans losse werklieden aan46. Ten behoeve van de aanleg van 
provinciaal rijwielpad nr. 12 verkocht de polder in 1967 een gedeelte Zwethkade 
aan de provincie Zuid-Holland. Beheer en onderhoud van dit kadegedeelte als 
weg werd afgekocht. Het beheer als waterkering bleef bij de polder berusten47. 
 

1.1.3.4. Schieveense kade 

 
Tengevolge van de bekading van de zuidelijke Zwethoever werd midden 15e 
eeuw ook een scheidingskade tussen Berkel en Schieveen aangelegd, vanaf de 
Zweth zuidwaarts naar de Doenkade. Minder onbekende aanduidingen zijn 
Landskade en Gemeene Landskade48. In later tijd treft men ook wel de namen 
Rijskade, Bovendijk, Achterdijk en Achterweg aan. In de 15e en 16e eeuw rezen 
conflicten met de polder Berkel wegens de wateroverlast die deze polder 
ondervond van de gebrekkige kade. In 1484 en 1556 vaardigden de 
hoogheemraden van Delfland keuren uit die bepaalden dat Schieveen de kade 
zodanig moest onderhouden dat Berkel goed tegen het water werd afgeschermd. 
 
Het onderhoud moest worden uitgevoerd door de hoefslagplichtigen van 
Schieveen. Schout en Slikheemraden van Overschie dreven schouw over de kade. 
De naschouw berustte bij de hoogheemraden van Delfland. In de 17e en 18e 
eeuw ontstonden wederom conflicten met de polder Berkel over wateroverlast die 
de kade door de uitwatering van deze polder ondervond. Delflands 
hoogheemraden vaardigden hierop bevelen uit dat Schieveen de kade moest 
onderhouden en verbeteren49. Een oorzaak van de steeds terugkerende 
verwaarlozing lag in de plassen die in de nabijheid van de kade door slagturven 
ontstonden en die voortdurend stukken loswoelden. In 1786 ging de kade in 
onderhoud over op de droogmakerij. 
 
De kade diende tevens als ringdijk voor de droogmakerij. In 1787 kocht het 
droogmakerijbestuur een groot deel van de Hofweg van het ambacht Berkel. De 
volgende afspraken werden gemaakt: - ingelanden van Berkel en de heerlijkheid 
De Tempel waren geen tolgeld voor het lopen over deze kade verschuldigd; - 
Schieveen mocht de sloot tussen de Rijskade en de droogmakerijdijk van Berkel 
verbreden om bevaring mogelijk te maken, echter zonder trek- en zeilschepen. 
 
Begin (1801) en eind 19e eeuw waren er enkele geschillen met respectievelijk 
Berkel en aanliggende eigenaren over gebruiksrechten en 
onderhoudsverplichtingen50. Door toenemend verkeer werden de 
onderhoudslasten zwaarder. In 1907 besloot de provincie Zuid-Holland een 
subsidie aan de gemeente Overschie te verlenen van 2/3 van de kosten van 
aanleg, afrastering en verharding van de weg. Omdat hierbij de belangen van 
diverse partijen waren betrokken (gemeenten Overschie en Berkel en de polders 
Schieveen, Berkel, Zestienhoven en Oudendijk) werd z.g. "Commissie Bovendijk" 
benoemd. Deze commissie kreeg de taak de verbetering en het 
gemeenschappelijk onderhoud op zich te nemen en voor een goed toezicht zorg 
te dragen. 
 
Schieveen betaalde 3/14 gedeelte in de onderhoudskosten51. Het wegvak tussen 
de Hofweg en Zwethkade bleef particulier eigendom en moest door de eigenaren 
zelf worden onderhouden52. De langs de Bovendijk gelegen waterkering was in 
onderhoud bij de aanliggende eigenaren53. De houten ophaalbrug op de 
tweesprong Bovendijk-Rodenrijsweg werd rond 1920 vervangen door een ijzeren 
ophaalbrug en in 1964 door een rijdam met stroomduiker54. In 1967 werd de 
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Bovendijk verbreed met het oog op de toegenomen verkeersdrukte als gevolg 
van reconstructies van Rijksweg-13 55. 
 
In 1955 kreeg het polderbestuur provinciale subsidie voor de Bovendijk56. Door 
de ongunstige bodemgesteldheid bleef de weg echter ongeschikt voor veel 
autoverkeer. In 1969 nam de gemeente Rotterdam het onderhoud van de 
Bovendijk over. De overeenkomst van 1908 werd beïndigd en de Commissie 
Bovendijk werd opgeheven57. 
 

1.1.3.5. Hofweg 

 
 
De Hofweg loopt vanaf de Schieveense- of Rijskade tot de Schieweg58. De naam 
is mogelijk ontstaan als gevolg van het ter "hove varen" langs deze weg. Een 
hofvaart was een tocht die besturen van bijvoorbeeld ambachten maakten naar 
een hoger bestuursorgaan om dit orgaan om arbitrage te vragen. De weg was 
eigendom van het ambacht Berkel, dat eeuwenlang delen van deze weg liet 
benutten als rij- en overpad door ingezetenen van aangrenzende percelen59. Op 
4 juni 1787 verkocht het ambachtsbestuur een groot deel van de weg aan de 
schout van Overschie en de ambachtsbewaarder van Schieveen, in verband met 
de aanleg van een ringdijk rond de droog te maken landen van het Eerste Blok. 
 
Ingezetenen van Berkel en de Tempel konden tolvrij over de verkochte delen 
reizen en Schieveen werd onderhoudsplichtig voor de gekochte delen. In ruil 
kreeg Schieveen onbelemmerde vaart door het verlaat van polder Berkel naar de 
Zweth. Sinds 1864 voerde polder Schieveen het beheer over de gehele weg60. In 
1926 sloot het polderbestuur met de gemeente Overschie een contract om 
gedurende 10 jaar van de polder Berkel het onderhoud van het westelijk deel van 
de weg over te nemen. 61. De Hofweg vergde door het bestemmingsverkeer van 
en naar tuinbouwveilingen zoveel kosten dat het polderbestuur de provincie Zuid-
Holland in 1935 verzocht de weg in beheer en onderhoud over te nemen62. Dit 
verzoek werd door de provincie afgewezen. In 1939 verklaarde de gemeente 
Overschie zich contractueel bereid bij te dragen in de kosten van onderhoud. 
 
Met de rechtsopvolger van Overschie, de gemeente Rotterdam, werden in 1944 
en 1950 enigzins gewijzigde overeenkomsten gesloten die tot aan de opheffing 
van de polder steeds werden verlengd63. In 1948 verklaarde de provincie de 
Hofweg tot B-weg64. . 
 

1.1.3.6. Rijksweg-13 

 
In 1927 nam het Rijk de aanleg van een nieuwe weg tussen 's-Gravenhage 
Rotterdam ter hand. Daartoe werden diverse bij de polder in eigendom zijnde 
percelen onteigend65. Ter plaatse van de Hofweg verving een tunnel onder de 
rijksweg de gelijkvloerse kruising, terwijl tevens de parallelwegen aldaar werden 
verlegd66. De omvangrijke werken van 1950 resulteerden uiteindelijk in een 
meerbanige autosnelweg 
 

1.1.4. Waterbeheersing 

 

1.1.4.1. Watergangen en peil 
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In de 12e eeuw werd de ontginning van het veengebied ter hand genomen. 
Hierbij werd men geconfronteerd met de waterrijke grond, zodat voor afvoer van 
dit water naar de Schie moest worden zorggedragen. Daar de veengrond toen vrij 
hoog lag, bleek deze vorm van afwatering wel mogelijk. Tengevolge van de 
ontwatering klonk het veen echter in waardoor het maaiveld rond 1250 onder het 
peil van de Schie en de zeespiegel was gedaald. Omstreeks 1280 nam de 
veenklink zulke vormen aan , dat in aansluiting op de Doenkade een dam werd 
opgeworpen in de Schie. Voor de afvoer van het water werd in dit jaar de 
Poldervaart gegraven die aansloot op de Schie en tussen Vlaardingen en 
Schiedam via vijf sluizen in de Maasdijk uitwaterde op de Maas 
 
Tot circa 1460 bedienden de grondgebruikers van Schieveen zich van 
handmolentjes om water tot het peil van de Zweth uit te malen. Ook na het 
stellen van de eerste windwatermolen omstreeks dat jaar bleef de handmolen wel 
in gebruik67. In 1454 kreeg het Hoogheemraadschap van Delfland toezicht 
(Zespuntensententie) op de uitwatering van de Delflandse polders. Dit toezicht 
kwam tot uitdrukking in twee jaarlijkse naschouwen (mei en oktober) over de 
watergangen. In 1460 beklaagde de ambachtsbewaarder zich over de slechte 
toestand van de watergangen, waardoor het water niet behoorlijk naar de molen 
kon worden afgevoerd. Na oculaire inspectie brachten de hoogheemraden per 1 
september 1460 een sloot, lopende vanaf de Schieveense kade parallel aan de 
Zweth naar de Schieweg en daarlangs naar de Doenkade, onder de keur. 
 
Dit werd een banwatering met een breedte van 13 (roede) voeten. Tengevolge 
van de afwateringsproblemen was de waterinlating van de polders aan strenge 
regels onderworpen. Bij de keur van 1462 bijvoorbeeld verboden de 
hoogheemraden van Delfland waterinlating als hiervoor geen consent was 
verleend. Met name in de 16e eeuw bleek in verband met vervoersdoeleinden een 
goed watergangenstelsel onontbeerlijk. Voor het baggervervoer (klei afkomstig 
uit de Schie) werd in 1562 een verlaat in de Schiekade gelegd en werden twee of 
drie treksloten gegraven die zo breed moesten zijn dat ze met schepen konden 
worden bevaren. 
 
In 1589 kregen de ingelanden toestemming twee molentochten te graven ter 
verbetering van de waterafvoer van het achterland naar de molens. De eerste 
sloot kwam tussen de Zwethkade en de Hofweg, de tweede tussen de Hofweg en 
de Doenkade. Tevens liepen dwars door de polder de Gaag en Watering. In 1594 
bevalen de hoogheemraden hiertussen drie keursloten te graven, de Gaag te 
verbreden en een heul in de Hofweg te maken. Tot betere naleving van Delflands 
voorschriften op de ontwatering vaardigden de hoogheemraden in 1628 een keur 
uit op de waterstaat van de polder,waarin diepte van watergangen, het 
onderhoud en de schouw werden geregeld. 
 
Deze keur werd in 1664 nogmaals van kracht verklaard. Wegens een 
voortdurende wateroverlast in het zuidoostelijke gedeelte van de polder werd in 
de 17e eeuw aldaar een verlaging van het polderpeil toegestaan. Dit 
waterprobleem bleef door de eeuwen heen bestaan. Nog in 1950 werd in 
genoemd poldergedeelte een onderbemaling gesticht om het drassige gebied 
beter te kunnen ontwateren68. Het genoemde gebied staat bekend als een van 
de laagst gelegen peilgebieden in Delfland. 
 
Krachtens Delflands keur was een polderbestuur verplicht bij een of meer molens 
een peilmerk aan te brengen, doorgaans aan de molenwaterloop. Voor de 
Bovenmolen bevonden deze merken zich in de zuidelijke frontachtermuur van de 
achtkante watermolen aan de Schieweg. Deze nagels bevonden zich op 1.98 m. 
beneden Delflands peil69. Voor het peil in de Benedenpolder was een peilteken 
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gemonteerd aan de achterzijde van een duiker bij de vijzelmolen in de Oude 
Droogmakerij70. In de 19e eeuw bestond de mogelijkheid water uit de 
binnenboezem in de zgn. bergboezem te spuien. Het voordeel hiervan was dat bij 
een maalstop de molens van de droogmakerij konden blijven doormalen. 
 
Sinds 1865 werd deze mogelijkheid niet meer benut. Ten tijde van de opheffing 
van de polder werd een gedeelte van het droogmakerij gebied wederom als 
bergboezem in gebruik genomen. Het verschil tusen het polderpeil en het hoogste 
en laagste maaiveld bedroeg in 1920 respectievelijk 70- en 10cm. Bij de 
opheffing van de polder kwamen zomerpeilen voor van 4.75 tot 5.50 m. -nap. De 
winterpeilen lagen 20 tot 30 cm. lager. 
 

1.1.4.2. Molens en gemalen 

 
In Delflands keurboek komt in 1460 voor het eerst Schieveens watermolen ter 
sprake in verband met de slechte toestand van de watergangen, waardoor het 
water niet kon worden opgemalen71. Een tweede watermolen is mogelijk in de 
16e eeuw geplaatst; in een procesdossier wordt verwezen naar een kaart van 
1546, waarop een wipmolen zou voorkomen. In 1858 na beëindiging van de 
droogmaking telde de polder vier windwatermolens. Namelijk twee bovenmolens 
en twee benedenmolens. In 1597 stonden in de Oude- of Bovenpolder van 
Schieveen twee molens vlakbij de Schieweg, een achtkante (of grote) een 
schepradmolen en een houten wipwatermolen. Zij werden in de 18e- en 19e 
eeuw ingeschakeld bij de droogmaking van de Schieveense droogmakerij. 
 
In 1614 werd met toestemming van de hoogheemraden van Delfland een nieuwe 
achtkante watermolen gebouwd. Tijdens een onweersbui in 1621 brandde deze 
molen af en werd er een nieuwe gebouwd. Het scheprad van deze molen had een 
diameter van 7.15 meter en een schoepbreedte van 40cm. In 1915 werd deze 
molen afgebroken en werd op de fundering een electrische bemaling opgericht, 
waarbij op kosten van Delfland een ijzeren seinpaal werd geplaatst die de taak 
van de molen aan de Doenkade als seinmolen overnam72. Het gemaal kon 50m3 
water per minuut 2.50 meter hoog opvoeren. Het machinegebouw werd op de 
fundering van de molen gebouwd, met daarnaast een machinistenwoning met 
een bewaarplaats voor het archief73. 
 
De houten wipwatermolen stond bij het kruispunt Schieweg-Doenkade. In 1855 
werd deze molen afgebroken en vervangen door een nieuwe stenen stellingmolen 
(baliemolen) met bovenkruier. De vlucht van de molen bedroeg 25.30 meter, de 
schepraddiameter was 7 meter en schoepradbreedte 34 cm. De molen diende als 
seinmolen voor Delfland en werd wel de molen Ouwendijk (naar een molenaar) 
genoemd. In 1919 werd de molen afgebroken74. De beneden- of 
droogmakerijmolens waren beide rietgedekte achtkante vijzelmolens. Deze 
molens werden ca. 1915 buiten gebruik gesteld. De eerste molen werd in 1793 
gebouwd op het punt waar de Watering en de Verlaatsloot bij elkaar komen. 
 
Hij werd de molen van de Oude Droogmakerij genoemd. In de 19e- en 20e eeuw 
werd de molen ook wel de molen Neeleman genoemd naar de molenaar75. In 
1917 werd de molen met de bijbehorende erf verkocht aan molenaar Neeleman 
en ca. 1920 werd de molen afgebroken76. Tussen de droogmakerij en de 
Bovenpolder kwamen conflicten voor in verband met de uitmaling van de 
droogmakerij op de Verlaatsloot van de Bovenpolder. Om aan alle klachten een 
einde te maken werd rond 1850 een accoord bereikt over een plan tot 
verbetering van de gehele waterstaatskundige toestand van de polder. Volgens 
de planning voor de droogmaking in 1786 zou er in 1809 een aanvang met de 
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tweede fase gemaakt moeten worden. Hiertoe moest een tweede molen worden 
gebouwd. 
 
Door vertraging in de planning werd op 17 juli 1854 de eerste steen gelegd van 
de tweede droogmakerijmolen. Hij lag even ten zuiden van de Hofweg77. De 
molen werd wel de molen Gravesteyn genoemd naar de molenaar. In 1915 werd 
in de molenromp een electrische bemaling gevestigd. De molenromp bleef tot 
1926 bestaan, waarna op de oude fundering een machinegebouw met 
machinistenwoning werd gebouwd78. Het bemalingswerktuig had een vermogen 
van 42 K.W. en kon 53 m3 water per minuut 3.20 meter hoog opvoeren79. 
 
Om de aanhoudende waterbeheersingsproblematiek in het zuidoostelijke gedeelte 
van de polder onder controle te krijgen werd in 1950 een automatische 
vijzelbemalingsinstallatie aan het einde van de Eerste Tocht geplaatst. De vijzel 
werd aangedreven door een 4 P.K. motor en had een opvoerhoogte van 1 
meter80. Door deze onderbemaling moest in betrokken gebied ook het polderpeil 
worden aangepast81. 
 

1.1.5. Financieel beheer 

 
De rekening van de polder valt tot 1858 te verdelen in twee categoriën: 1. de 
polder - of molenrekeningen met daarin opgenomen de ontvangsten en uitgaven 
die in hoofdzaak de waterstaat van de polder zelf betreffen; 2. afschriften van 
jaarlijkse verrekening met Delflands sluisgeld, waarin de polder als 
lidmaatambacht moest bijdragen. De polder- of molenrekeningen zijn rekeningen 
waarin de lasten van de polderwaterstaat werden omgeslagen over de landerijen 
van de polder. De omslag werd door de ambachtsbewaarder-molenmeester 
bepaald. Doorgaans was er een positief saldo. De ambachtsbewaarder van 
Schieveen in de omslag en de andere inkomsten. 
 
Merkwaardig genoeg moest Schieveen incidenteel meebetalen in zaken die de 
waterstaat nauwelijks of niet raakten. In 1664 moet worden meebetaald aan het 
maken van kussens en stoelen voor de Vierschaar van Delfland. In 1673 moest 
worden bijgedragen in het vervoer van de Prins van Oranje. Naast bijdragen aan 
Delfland moest Schieveen tot 1858 ook bijdragen aan Schielands omslag. De 
reden hiervan moet waarschijnlijk gezocht worden in het feit dat Schieveen 
vroeger onder Schielands Jurisdictie viel. Blijkens een vermelding uit 1684 in de 
verrekening van Schieveens bijdrage met Delflands sluisgeld werd Schieveen 
alleen in het penninggeld aangeslagenindien Schielands waterstaatswerken niet 
uit gewone inkomsten konden worden betaald82. 
 
Schieveen weigerde in 1682 en 1693 bij te dragen aan buitengewone omslagen 
door Schieland83. In 1683 maakte Schieveen van de nood een deugd en speelde 
de beide hoogheemraadschappen tegen elkaar uit door tegen Delfand te 
verklaren dat betaling in een buitengewone omslag werd geweigerd omdat dit 
soort omslagen ook al aan Schieland werd betaald84. Inkomsten uit verhuring 
van landerijen en rente van belegd kapitaal werden voor betaling van het 
penninggeld (omslag) benut. opmaking en afhoring van de polderrekeningen 
vond plaats in herbergen of het (in 1608 aangekochte) ambachtshuis te 
Overschie. Als herbergen genoemd "De Swaen", "De Vergulde Valck" en het 
"Regthuis" te Overschie85. In het bijzonder reglement van 1858 werd voor de 
omslagplichtigen van de Oude- of Bovenpolder een vaste omslag van f. 4,- per 
jaar vastgesteld. 
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Voor de omslagplichtigde in de Oude- en Nieuwe Droogmakerij gold een 
veranderlijke omslag. Diverse percelen genoten vrijdom. Deze vrijdom gold 
echter niet bij buitengewone omslagen. Omstreeks 1950 konden de kosten ten 
laste van de Bovenpolder niet meer worden gedekt door de vaste omslag. Voor 
de gehele polder werd nu een veranderlijke omslag ingevoerd. Van eigenaren in 
de Bovenpolder werd slechts 70% van die omslag geheven. Bij bijzonder 
reglement van 1952 werd het financieel beheer omgesplitst in een algemeen en 
bijzonder beheer. 
 
Dit bijzonder beheer betrof de eigenaren in de onderbemaling van het 
zuidoostelijke gedeelte van de Oude Droogmakerij. Zij betaalde een extra omslag 
voor de bemalingskosten86. Delflands sluisgeld werd geheven omdat de polder 
deel uitmaakte van het hoofdambacht Berkel87. Oorspronkelijk werd Schieveen 
aangeslagen voor het onderhoud van de Berkelse sluis. Deze sluis aan het einde 
van de Poldervaart loosde overtollig boezemwater op de Maas. Later kregen 
sluisgelden ook betrekking op andere waterstaatswerken van Delfland: 
 
a. gemeen(a) landswerken, zoals zeewering; b. de verhoefslaagde werken, zoals 
het onderhoud van de 13 sluizen in de Maasdijk en boezemwateren zoals 
Poldervaart en de Nieuwe Vaart in het Westland88. Incidenteel was Schieveen 
bijdragen verschuldigd in het onderhoud van de buiten Delft gelegen 
Kromwijkerdijk en Wierikkerdijk. Deze bijdragen werden geheven als 1/3 deel van 
de 20e penning van Pijnacker en Vrijenban89. In 1591 verzochten 
ambachtsbewaarder en agtemannen van Berkel aan hoogheemraden van Delfland 
om met de ingewikklede procedure van inning van het sluisgeld te stoppen en in 
het vervolg voor iedere een aparte omslag vast te stellen. 
 
Dit verzoek werd afgewezen met het motief dat er diverse polders in één 
ambacht lagen en diverse ambachten of gedeelten ervan in één polder. Men was 
tevreden met deze wijze van heffing. Met ingang van 1855 kwam door een 
herziening van Delflands reglement de administratieve verdeling tussen hoofd- en 
lidmaatambachten te vervallen. De vordering van het sluisgeld bleef bestaan 
maar werd in het vervolg geheven door de sectretaris-rentmeester van Delfland. 
 
 

1.1.6. Vervening 

 
In de loop van de 16e eeuw was bij het afsteken van turf de grondwaterspiegel 
bereikt. Droge turfwinnig was niet meer mogelijk, waardoor men over moest 
gaan op z.g. slagturven (veen baggeren). Tengevolge van deze vorm van 
turfwinnig ontstonden uitgebreide plassen die door kaden bedwang gehouden 
moest worden. Omdat land dat onder water stond niet werd belast, werd in de 
16e eeuw ook begonnen met waarborgstelling voor uit te venen land. In 1625 
werd voor Schieveen een slagturfboek aangelegd waarin te vervenen roeden land 
werden opgetekend. Tot eind 17e eeuw hanteerde het ambacht een reële 
waarborg (die bestond uit onroerende eigendommen) daarna ging men over tot 
heffing van waarborggeld. Door de voortschrijdende groeide het aantal plassen. 
Daar er aan het systeem van verwaarborging bezwaren kleefden, stelden 
dijkgraaf en hoogheemraden van delfland 1757 een reglement voor vervening en 
afkoop van lasten der verveende landen in Schieveen vast. De polder- en 
afkooprekeningen werden zorgvuldig gescheiden gehouden. 
 

1.1.7. Droogmaking 
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In 1773 en 1778 werden verzoekschriften tot de Staten van Holland gericht om 
tot bedijking en droogmaking van de veenplassen in Schieveen te mogen 
overgaan. Daar niet alle partijen in Schieveen het eens waren over de wijze van 
uitvoering duurde het tot 1783 eer er een plan werd gemaakt. dit plan verdeelde 
het veengebied in twee blokken, waarvan de droogmaking in fasen zou worden 
uigevoerd. Het gedeelte tussen de Verlaatsloot, de Doenkade en de Rijskade 
moest eerst worden drooggemaakt. Het terrein tussen Hofweg, Zwethkade, 
Watering langs de Bovenpolder en Rijskade moest als tweede fase worden 
drooggemaakt. De Staten vrijwel alle voorstellen over en op 23 augustus 1786 
verleenden zij aan de schout van Overschie en de ambachtsbewaarder van 
Schieveen octrooi tot bedijking en droogmaking. De landen van het Eerste Blok 
(de latere Oude Droogmakerij) moesten per 1 januari 1790 zijn uitgeveend en 
van een ringdijk voorzien. 
 
Het droogmakerijbestuur nam de Rijskade in beheer en onderhoud over van de 
Bovenpolder, daarnaast werd een gedeelte van de Hofweg en de Doenkade 
aangekocht90. Om een goede waterbeheering tot stand te brengen werden 
nieuwe molens gebouwd en werden ook de molens in de Bovenpolder bij de 
ontwatering betrokken91. In 1792 kwam de droogmaking van het Eerste Blok 
gereed. De tweede fase in de droogmaking moest krachtens het 
droogmakingsoctrooi van 1786 in 1809 ter hand worden genomen in het Tweede 
Blok. Tengevolge van onstabiele politieke en maatschappelijke omstandigheden 
werd deze niet op de geplande tijd uitgevoerd92. 
 
Omdat de vervening van het gebied ten noorden van de Hofweg in de eerste helft 
van de 19e eeuw gewoon doorging begon de Bovenpolder gevaar te lopen door 
de grote plassen die hierdoor onstonden. Op 19 maart 1850 besloten G.S. van 
Zuid-Holland tot benoeming van een commissie uit ingelanden van de Oude 
Droogmakerij. Deze commissie moest een plan opstellen tot droogmaking van de 
overgebleven plassen en aanleg van een bergboezem. Het plan beoogde: 1. 
spoedige droogmaking van het Tweede Blok; 2. aanleg van een berg- of 
reserveboezem ter grootte van 57 ha.; 3. bouw van een tweede vijzelmolen ten 
behoeve van de droogmaikng; 4. vervanging van de bovenmolen aan de 
Doenkade en restauratie van die tegenover de Poldervaart93. 
 
Bij Koninklijk Besluit van 12 juli 1852 kregen de besturen van Bovenpolder en 
Oude Droogmakerij vergunning tot uitvoering van deze werken. Op 14 september 
1852 werd een commissie geïnstalleerd die officieel de naam droeg "Commissie 
tot droogmakng van de overgebleven veenplassen in Schieveen". In 1854 werd 
de eerste steen gelegd van een tweede vijzelmolen. In 1856 besloot de 
commissie tot een verdere uitbreiding van de Nieuwe Droogmakrij. Er bevonden 
zich in de Bovenpolder nog drie afzonderlijke veenplassen. Voor deze uitgreiding 
kreeg de commissie in 1856 koniklijke goedkeuring. In 1857 was deze 
droogmaking gereed. 
 

1.2. Archief 

 

1.2.1. Vorming en bewaring 

 
Vorming en bewaring de archieven van de voormalige polder zijn, met inbegrip 
van enkele retroacta in afschrift, overgeleverd vanaf 1545. Blijkens 
polderrekeningen uit de 17e eeuw werden archiefstukken gedeponoeerd in de 
"ambochtskiste" in het ambachthuis te Overschie. Mogelijk is deze vorm van 
bewaring de reden waarom het archief zo volledig is. Het bestuur zorgde goed 
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voor de bruikbaarheid van het archief, zo werden de polderrekeningen 
ingebonden in schapeleer94. Toch blijkt uit het archief zelf, dat bepaalde stukken 
ons niet werden overgeleverd. In de periode 1612-1677 wordt bijvoorbeeld 
verwezen naar bijlagen van rekeningen, die grotendeels niet meer aanwezig zijn. 
 
Tevens ontbreken een memorieboek van de ambachtsbewaarder en zogenaamde 
verlaetrekeningen95. Mogelijk werden de archieven na de opheffing van de 
opheffing ambachten in het ambachthuis of bij de poldersecretaris thuis bewaard. 
In 1915 werd bij het nieuwe bemalingsgebouwtje aan de Schieweg een ruimte 
gereserveerd als archiefruimte. 1938 werd aldaar een speciale brandwerende 
ruimte naast het gemaal gebouwd96. In 1966 verhuisde het archief naar de 
woning van de toenmalige poldersecretaris Jongeneel te Delft. In 1975 werd het 
tot 1858 geïnvesteerde gedeelte overgedragen aan het Hoogheemraadschap van 
Delfland. Het resterende gedeelte werd na opheffing van de polder overgedragen 
in 1978. 
 
Op 7-11-1985 schonk de heer J. van der Eijk (Hofweg 163, Rotterdam) een 
cahier met maalurenstaten van het benedengemaal aan de Hofweg (inv. nr. 324) 
 

1.2.2. Inventarisatie 

 
In 1939 strartte mej. L.J. Ruys, op verzoek van het Polderbestuur, met de 
inventarisatie van het polderarchief. Zij splitste het archief in twee periodes 
namelijk: (1545) 1584-1858 en 1859-1938. Aan de code die werd uitgebracht 
door het Registratiebureau van de Unie van Waterschapsbonden ontleenden zij 
een globale rubricering97. Op de stukken zelf bracht zij geen 
ordeningskenmerken aan. In 1940 werd de inventarisatie afgerond en in 1941 
verscheen een invententaris over de periode (1545) 1584-1858. In 1942 bracht 
zij een boekje uit over de geschiedenis van Schieveen98. Aan dit boekje werd een 
deel van de stof voor de inleiding onleend99. 
 
Na de overdracht in 1978 werd een globale ordening en beschrijving over de 
periode 2859-1976 uitgevoerd, In 1983 werd begonnen aan een volledige 
herinventarisatie van het archief. Deze herinventarisatie werd in 1990 voltooid. 
Vermissingen uit de periode (1545) 1584-1858 zijn: - inhoudsopgave uit oud inv. 
nr. 6; - verzoekschriften en vergunningen uit oud inv. nr. 25; -aantekeningen uit 
oud inv. nr. 37. Oud inv. nr. 2 werd uit het archief verwijderd en opgenomen in 
Delflands bibliotheek. Uit de periode 1859-1976 werd oud inv. nr. 50 vermist100. 
Stukken betreffende de vervening, die eigenlijk tot het ambachtsarchief van 
Overschie kunnen worden gerekend, zijn in deze inventaris opgenomen als 
gedeponeerde archieven101. 
 
Op basis van oude orde werd besloten het archief te verdelen in drie tijdvakken: 
a. de periode (1545) 1584-okt. 1908; b. de periode nov. 1908-1951 (nov.1908 
werd begonnen met invoering van een agendastelsel). Voorzover stukken buiten 
dit stelsel waren gehouden zijn zij afzonderlijk beschreven; c. de periode 1952-
1976. Oorspronkelijk bestond over de periode 1952-1966 ook een agendastelsel. 
Dit stelsel werd echter door de toenmalige poldersecretaris omgewerkt volgens 
de Archiefcode van de Unie van Waterschappen (1961). Voor de periode 1967-
1976 paste hij deze ordening ook toe. In zijn totaliteit was er geen sprake van 
een archivistisch verantwoorde ordening en beschrijving, zodat werd besloten tot 
een volledige herbewerking van deze periode. Stukken betreffende afwikkeling 
van lopende zaken door Delfland zijn in dit archiefgedeelte opgenomen. Voor de 
ordening van de archieven is gebruik gemaakt van het schema voor de ordening 
van waterschapsarchieven, ontwerpen door de provinciale archief inspectie. Over 
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de periode 1858-1976 zijn vernietigbare bescheiden verwijderd. Op de inventaris 
van Ruys is een concordans vervaardigd. 
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2. ARCHIEF VAN HET BESTUUR VAN DE POLDER 
 

2.1. A. Periode (1545) 1589 - oktober 1908 

 

2.1.1. Stukken van algemene aard 

2.1.1.1. Notulen 

 
 1-3 Notulen van vergaderingen van het dagelijks bestuur en van 

vergaderingen van stemgerechtigde ingelanden, 1858-1920.  3 delen 
 1 1858-1879, febr, 1858 - 1879 
 2 1879, mrt.-1902, sept, 1879 - 1902 
 3 1902, okt.-1920, 3 jan., 1902 - 1920 
 

2.1.1.2. Ingekomen circulaires van hogerhand 

 
 4 Circulaires van o.a. de directeur-generaal van de Waterstaat en van 

D. en H. van Delfland betreffende diverse zaken, 1798, 1804, 1808, 
1812, 1867, 1885, 1904.  1 omslag 

 

2.1.1.3. Minuten van uitgaande brieven 

 
 5-6 Registers houdende afschriften van uitgaande brieven, 1858-1863 

en 1879-1908.  2 delen 
N.B. Nadere toegang 

 5 1858-1863, 1858 - 1863 
 6 1879-1908, okt., 1879 - 1908 
 
  Register houdende afschriften van uitgaande brieven van de 

besturen van de polders Schieveen, Zestienhoven, ....enz, 1864-
1871.  1 deel 
N.B. Zie G.A. Rotterdam, Archieven van de v.m. gemeenten Overschie en 
Schiebroek, inv. nr. 1306 (Inventaris J.G.B. Nieuwenhuis, 1962). Beschrijving is 
aangepast! Nadere toegang: in inv.nr. 5 

 

2.1.2. Stukken betreffende bijzondere onderwerpen 

 

2.1.2.1. Bestuursinrichting 

 
 7 Beschikking van D. en H. van Delfland, houdende goedkeuring van 

het plan van de ingelanden van de polder en van de besturen van 
de Bovenpolder, de Oude Droogmakerij en de Nieuwe Droogmakerij 
in Schieveen tot instelling van een polderbestuur en tot regeling 
van de bemaling en het (zomer) peil, met ongedateerd afschrift 
(ca. 1900) van een verzoekschrift ter zake, 1857.  2 stukken 
N.B. Zie ook inv. nrs. 557, 582, 583 
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 8 Bijzonder reglement, 1858, en gewijzigd bijzonder reglement, met 
missiven van Delfland, 1878, afschriften, 1878.  1 omslag 
N.B. Zie voor de kaart behorend bij het bijzonder reglement van 1858 de "Collectie 
grens- of schetskaarten, behorende bij de bijzondere reglementen van polders..." 
etc., kaartnr. 35 

 
 9 Missiven van de dijkgraaf van Delfland betrefende een (niet 

doorgegaan)verzoek van J.L. Bierhuizen om een gedeelte van het 
talud van de Rotterdamseweg (polderwaterkering) te mogen 
afvragen, met als gevolg eventuele poldergrenswijziging, 1882.  2 stukken 

 

2.1.2.2. Bestuur 

 
2.1.2.2.1. Dagelijks bestuur 
 
 10 Naamlijst van bij de afhoring van de polderrekening over 1845 

aanwezige ingelanden en bestuursleden, met aantekening van een 
stemming ter verkiezing van een molenmeester, 1846.  1 stuk 

 
 11 Processen-verbaal van gehouden stemmingen en naamlijsten van 

stemgerechtigden ingelanden, ter verkiezing van een voorzitter, 
18587-1906.  1 omslag 
N.B. L. Post, 1874, 1876. 

M. Rodenburg, 1858, 1864, 1870, 1877, 1882. 
C. Treurniet (tevens houdende aantekeningen van een protest van J. Post tegen 
benoeming), 1899, 1906 
 
 12 Processen-verbaal van gehouden stemmingen en naamlijsten van 

stemgerechtigde ingelanden, ter verkiezing van leden van het 
bestuur, met incidentele brieven van benoemden en missiven van 
D. en H. van Delfland ter zake, N.B. S. Bak, 1874, 1882. J. 
Hoogerbrugge, 1858, 1864, 1879, 1876. J.M. Hoogerbrugge, 
(tevens houdende aantekening van een protest van J. Post tegen 
benoeming), 1896, 1902, 1908. J. van der Kooij, 1877/78. M. van 
der Kooy Jz. (tevens houdende aantekening van protesten van J. 
Post tegen benoeming, 1879, 1884, 1890, 1895, 1903, 1906. P. 
Ouweleen, 1866, 1872. L. Post, 1858, 1876/77. J. Rodenburg Mz., 
1903/04. C. Treurniet Pz., 1862, 1868, 1877, 1880, 1886. W. 
Wijnaendts, 1858, 1860, 1858-1886, 1890, 1895/1896 en 1902-
1908.  1 omslag 

 
 13 Beschikking van G.S. van Zuid-Holland houdende goedkeuring van 

de benoeming van W. Wijnaendts tot lid van het bestuur, 
authentiek afschrift, 1858.  1 stuk 

 
 14 Missieve van D. en H. van Delfland, houdende verzoek tot inzending 

van de processen-verbaal van de telling van stemmen ter 
verkiezing van een bestuurslid en een voorzitter, 1864.  1 stuk 

 
 15 Brief van S. Bak, houdende indiening van zijn ontslag als lid van 

het bestuur wegens vermeende laster, 1902.  1 stuk 
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 16 Beschikking van G.S. van Zuid-Holland, tot goedkeuring van de 
benoeming van M. van der Kooy tot lid van het bestuur en tot 
ongegrondverklaring van een bezwaarschrift van J. Post tegen 
benoeming en tegen die van C. Treurniet tot voorzitter, 1906.  1 stuk 

 
   

N.B. Zie ook de inv. nrs. 24, 25, 73, 76, 77, 79 
 
2.1.2.2.2. Stemgerechtigde ingelanden 
 
 17 Naamlijsten van stemgerechtigde ingelanden, met opgave van het 

aantal per hoofd uit te brengen stemmen en van de (daaraan 
gekoppelde) omslagoppervlakte, 1863, 1869, 1872-1874, 1878/79, 
1882-1884, 1886, 1889/90, 1892, 1894-1901, 1903-1908, 1903-
1908.  1 omslag 

 

2.1.2.3. Hulpmiddelen bij de uitvoering van de taak 

 
2.1.2.3.1. Personeel 
 
2.1.2.3.1.1. Secretaris-penningmeester 
 
   

N.B. Zie ook inv.nr. 73, blz. 108 
 
 18 Besluit van de vergadering van stemgerechtigde ingelanden tot 

benoeming van M. Rodenburg, 1879.  1 stuk 
 
 19 Brief van J. Bos, houdende verzoek om ontslag, 1908.  1 stuk 
 
2.1.2.3.1.2. Bode 
 
   

N.B. Zie ook inv. nr, 73, fol. 4, 465 en 476 
 
 20 Sollicitatiebrief van C.Th. Bertou voor het ambt van polderbode, 

1906.  1 stuk 
 
2.1.2.3.1.3. Opzichter 
 
 21 Sollicitatiebrief van M. Brandsma Joh. zn. voor het opzichterschap 

in de polder, wegens overlijden van P.A. Korevaar, 1892.  1 stuk 
 
2.1.2.3.1.4. Polderwerker 
 
   

N.B. Zie de inv. nrs. 24, 25, 73, fol. 219 
 
2.1.2.3.1.5. Molenaars 
 
 22 Resoluties van de vergadering van ingelanden betreffende 

aanwijzing van een vaste timmerman ten dienste van het 
polderbestuur en betreffende benoeming van een roomse molenaar 
(Cornelis van der Schilde) op de achtkante molen, afschrift, 1763.  1 stuk 
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 23 Bezwaarschrift van twintig ingelanden aan D. en H. van Delfland 
tegen een bij dat college ingediend request van de molenmeester 
en vijf ingelanden om vernietiging van een besluit tot aanstelling 
van Pieter van der Burg als molenaar van de wipmolen, wegens zijn 
roomse godsdienst en vermeende dronkenschap, z.d. (1765), 
afschrift, (1765).  1 katern 

 
   

N.B. Zie ook de inv. nrs. 24, 25, 69, 73, 79, 93 
 
   

N.B. Zie ook inv.nr. 304 
 
2.1.2.3.2. Archief 
 
   

N.B. Zie inv.nr. 73, fol. 389, in de marge 
 
2.1.2.3.3. Financiën 
 
2.1.2.3.3.1. Algemeen 
 
   

N.B. Zie ook inv.nr. 73, fol. 380 
 
 24-25 Registers van processen-verbaal van jaarlijkse openbare verhuringn 

van de Zwethkade en van andere percelen land, 1728-1783; de 
heffing van gelden op doorvaart van de turf door het Schieveense 
verlaat en van de visserij, 1705-1732; de verkopen van hout, 
alsmede van aanbesteding van het onderhoud van de Zwethkade, 
1728-1842, met aantekeningen omtrent verkiezingen van 
ambachtsbewaarders, kroosheemraden, molenaars en 
polderwerklieden, de ontvangst van de heffing van doorvaartgelden 
op turf, tevens houden verrekeneningen tussen Schieveen en 
Berkel van (gespecificeerde) uitgaven t.b.v. het onderhoud van de 
Zwethkade, 1667-1843.  2 delen 
N.B. Zie ook inv.nr. 237 

 24 1667-1746, 1667 - 1746 
 25 1747-1843, 1747 - 1843 
 
2.1.2.3.3.2. Belastingen en heffingen 
 
2.1.2.3.3.2.1. Ten behoeve van de polder 
 
2.1.2.3.3.2.1.1. Omslag (molengeld) 
 
2.1.2.3.3.2.1.1.1. Vaststelling 
 
   

N.B. Zie de inv. nrs. 73, 74, 76, 77, 579-581 
 
2.1.2.3.3.2.1.1.2. Inning en invordering 
 
2.1.2.3.3.2.1.1.2.1. Molengeld 
 
 26 Naamlijst van eigenaren van de (belastbare) gronden in Schieveen, 

met aantekening van de oppervlakten, z.d., (17e eeuw).  1 stuk 
N.B. Mogelijk opgemaakt i.v.m. de verveningen 
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 27 Kohieren van de omslag over de Oude- of Bovenpolder en de 

Droogmakerij in Schieveen, tevens journaal van ontvangst, 1861-
1887, 1890-1908.  1 pak 
N.B. Zie ook inv. nr. 88 

 
 28 Staat houdende opgave van namen der ingelanden in de 

Bovenpolder en in de Benedenpolder (droogmakerijen), met de 
grootte van hun in de polderlasten en afkoopkas bijdragende 
percelen, 1897.  1 stuk 

 
 29 Brief van notaris W.E. van Berckel houdende verzoek tot wijziging 

van de tenaamstelling van eigendommen, eertijds behorend aan W. 
Ammerlaan, met aantekeningen van de secretaris inzake de nieuwe 
eigendomstoestand, 1905.  1 stuk 

 
 30 Beschikking van D. en H. van Delfland tot ongegrondverklaring van 

een klacht van J. Post inzake het niet ter inzage liggen van de 
poldergaarderlijst (kohier van de omslag) voor 1905, met 
bijbehorende stukken, 1905.  3 stukken 

 
   

N.B. Zie ook de inv.nrs. 73, 75, 76, (nadere toegang) 
 
2.1.2.3.3.2.1.1.2.2. Waarborg- en afkoopgelden van verveende landen 
 
  N.B. Aangezien de inning hiervan geen specifieke taak was van het 

polder - maar van het ambachtsbestuur, i.c. dat van Overschie, zijn 
de (in Delflands archiefbewaarplaats berustende) ambachtstukken 
ter zake als in bewaring geven archieven opgenomen (inv. nrs. 
212-258) 

 
   
 
2.1.2.3.3.2.1.1.3. Vrijdom en vrijstelling 
 
 31 Bezwaarschrift van P. Ouweleen tegen de hoogte van een in 1878 

opgelegde aanslag ten laste van land in de Bovenpolder, ondanks 
een in 1857 bij akte toegezegde vrijwaring daarvan, 1879.  1 stuk 
N.B. De akte ontbreekt in het archief 

 
 32 Ingekomen stukken betreffende een bezwaarschrift en een beroep 

van J. Post tegen vrijdom van omslag van landen in de 
Benedenpolder (droogmakerij) (met retroactum, 1856), 1902, 
1906--1908.  1 omslag 
N.B. Zie voor uitgaande brieven inv.nrs. 6, 189, stukken van 17 febr. en 26 febr./3 
maart 1906. Zie ook inv.nr. 208, jr. 1908 stuknrs. 5,6,7 

 
2.1.2.3.3.2.1.2. Overige heffingen 
 
   

N.B. Zie ook inv.nr. 73, fol. 295 en 317 
 
 33 Brieven van J. Rodenburg Mz. houdende protest tegen een te hoge 

recognitieheffing over het gebruik van een los- en laadplaats met 
een daarin gelegen spoelingkoker en een mestopslagplaats, 1901.  2 stukken 
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2.1.2.3.3.2.2. Ten behoeve van andere instellingen 
 
2.1.2.3.3.2.2.1. Delflands lasten (sluisgeld; hoefslaggeld) 
 
  Delflands lasten (sluisgeld; hoefslaggeld) 

N.B. Zie ook inv.nrs. 73-79, 82, 123 
 
 34 Stukken betreffende een door ambachtsbewaarder en ingelanden 

(gemeene buren) van Schieveen ingediend protest bij de 
hoogheemraden van Delfland, tegen een jaarlijks aan Berkel af te 
dragen contributie in de 20e penning t.b.v. Pijnacker en Vrijenban; 
met beschikking van hoogheemraden ten gunste van Schieveen, 
1655.  6 stukken 
N.B. Gedeeltelijk in afschrift. 
Met inventaris van de door schout, achtemannen en ambachtsbewaarders van Berkel 
opgemaakte stukken in deze zaak. Zie ook Oud-archief Delfland (1319-1853) inv.nr. 
42, fol. 170 vo. en 171 

 
 
 35 Akten van verklaring van de secretaris van de Oostbachten van 

Delfland, betreffende de door de ambachtsbewaarder van 
Schieveen niet te betalen bijdrage van 1/15e deel in de bekostiging 
van aanleg van Delflands helmbeplanting en rietschuttingen, 
1753/54, 1758, 1760, 1762-1764, 1768/69, 1785.  1 omslag 

 
 36 Aanslagbiljetten van de bestuurscolleges van Delfland aan de 

ambachtbewaarder, tot betaling van een aandeel in buitengewone 
omslagen ter bekostiging van het onderhoud van de duinen en van 
de buitendijkse werken, 1768/69.  3 stukken 

 
 37 Bekendmaking door de ambachtsbewaarder van de inning van een 

extra Delflandse omslag als aandeel in de bekostiging van de 
reparatie van steen- en rijshoofden aan Delflands kust, z.d., 1800.  1 stuk 

 
 38 Brief van de ambachtsbewaarder van de Oude-of Bovenpolder van 

Schieveen aan D. en H. van Delfland, houdende opgave van de 
over 1796-1805 geheven omslagen over Schieveen, ten gunste van 
het polderbestuur en de besturen van Delfland (sluisgeld) en 
Schieland (penninggeld), afschrift; met circulaire van D. en H. van 
Delfland hieromtrent, 1806.  2 stukken 
N.B. Zie ook inv.nr. 551 

 
 39 Missive van de secretaris-rentmeester van Delfland (namens een 

commissie uit D. en H. regelende de opheffing van de ambachten in 
Delfland) aan het voormalig ambachtsbestuur van Schieveen (van 
Overschie?), houdende aanwijzing m.b.t. convocatie van eertijds 
sluisgeldplichtige ingelanden in het ambacht Schieveen, om een 
besluit te vormen ter verdeling van een batig saldo uit de (laatste) 
sluisgeldrekening, 1859.  1 stuk 

 
 40 Rekening en verantwoording door de penningmeester van het 

voormalig ambacht Schieveen aan de eigenaren van landen aldaar, 
betreffende een batig saldo uit de sluisgeldrekening over 1858 en 
betreffende verdeling van dit saldo naar rato van de grootte van 
hun land, met kwitantie van de eigenaren, 1859.  1 stuk 

 
 41 Beschikking van D. en H. van Delfland voor het voormalig 

ambachtsbestuur van Schieveen, o.a. houdende goedkeuring van 
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een concept-rekening inzake verdeling van een batig saldo uit de 
sluisgeldrekening van het ambacht en houdende machtiging tot 
overdracht van een belegging f. 1.200,-, aan het bestuur van de 
polder; met besluit van de gestemrechtigde ingelanden en met 
missive van D. en H. inzake het te gelde maken van genoemd 
kapitaal, tot delging van schulden, 1859/60.  3 stukken 

 
 42 Brief van D. en H. van Delfland houdende adhesiebetuiging aan een 

adres van (Schieveense) ingelanden inzake het onderhoud van de 
zeewering, minuut, 1895.  1 stuk 

 
 43 Aanschrijvingen van de secretaris van Delfland tot tijdige betaling 

van de over 1850-1863 verschuldigde hoefslaggelden van de 
Rotterdamse Straatweg (Delft-Doenkade) ten laste van zowel de 
(Boven)polder als van de droogmakerij, 1864.  2 stukken 

 
 44 Missive van D. en H. van Delfland houdende verzoek tot inzending 

van een staat van hoefslagen van polderkaden met de namen en 
woonplaatsen van de onderhoudsplichtigen, 1891.  1 stuk 

 
2.1.2.3.3.2.2.2. Schielands lasten (penninggeld) 
 
   

N.B. Zie ook inv. nrs. 38, 73, 78, 551 
 
 45 Request van ambachtsbewaarder en kroosheemraden aan de 

hoogheemraden van Delfland om bemiddeling ter verkrijging van 
vrijstelling van een door D. en H. van Schieland opgelegde 
buitengewone omslag voor de bekostiging van het dichten van 
Schielands Hoge Zeedijk, afschrift, z.d. (1682).  1 stuk 
N.B. Zie ook inv.nr. 74, fol. 39 ro. (1682), fol. 48 ro. (1683) en OAD. 1319-1853, 
inv. nr. 1321 

 
 46 Bevelschrift van hoogheemraden van Schieland aan de bode, tot 

sommering van de ambachtsbewaarder van Schieveen tot betaling 
van een (extra) omslag (van 10 stuivers) over iedere morgen land 
in Schieveen, wegens kosten van onderhoud van de in Schieland 
gelegen Dorrekade, afschrift, 1693.  1 stuk 

 
2.1.2.3.3.2.2.3. Overige lasten 
 
 47 Brief van hoogheemraden van Delfland aan de ambachtsbewaarder 

van Schieveen (?) houdende verzoek tot inzending aan hen van het 
omslagkohier (van de polder?), ter vaststelling van een omslag 
over de polder t.b.v. de gedeeltelijke financiering door Delfland van 
een tucht- of werkhuis voor zwervers en bedelaars, 1665.  1 stuk 
N.B. Dit schrijven was het gevolg van een verordening van de Staten van Holland en 
West-Friesland, krachtens welke Delfland voor 2/3 deel in de financiering van dit 
huis moest bijdragen 

 
 48 Brief van het bestuur van de Akkerdijksche polder, houdende 

afwijzing van een voorstel tot bemoeienis met de tiendrechtheffing 
over landerijen, wegens strijdigheid met de taak van een 
polderbestuur, 1872.  1 stuk 
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2.1.2.3.3.3. Eigendom en bezit, beleggingen 
 
2.1.2.3.3.3.1. Onroerende goederen 
 
2.1.2.3.3.3.1.1. Aankoop 
 
 49 Onderhandse akte van aankoop van Jacob Dijxman van twee 

hoekjes land, gelegen aan weerszijden van de achterkanten 
watermolen, lopend in een halve cirkel van de (Delft) wegsloot tot 
aan de Molensloot, 1801.  1 katern 

 
 50 Akte van aankoop, ten overstaan van notaris L.C. Dijxhoorn te 

Overschie, van M. Rodenburg van allodiale tienden te weten: - de 
korentienden van Akkerdijk en Vrouwenrecht (gemeente 
Vrijenban), resp. genaamd genaamd het Zuidblok en Noordblok; - 
de tienden onder Schieveen genaamd het Zuidblok, lopend vanaf 
de Doenkade tot de Hofweg en vanaf de Schieweg tot aan de 
drooggemaakte landen; - de turftienden of het lastgeld van 
Schieveen (zijnde 5/8e cent van elke uit te venen are) met 
retroactum (1866), 1873, notariële afschriften, (1866), 1873.  2 katernen 

 
2.1.2.3.3.3.1.2. Herbouw van een (verhuurde) woning c.a 
 
 51 Bestek met akte van aanbesteding en tekeningen van de herbouw 

van een bouwmanswoning (huurwoning) met koestal, gelegen 
tussen de bergboezems aan de Hobbelweg (of Hofweg), 1905/06.  1 omslag 
N.B. Van de 3 tekeningen is het 2e exemplaar een duplicaat, het 3e is later 
bijgewerkt 

 
 52 Besluit van de vergadering van stemgerechtigde ingelanden tot het 

aangaan van een lening groot f 6.000,- à 4%, ter beschikking van 
de herbouw, 1906.  1 stuk 

 
 53 Notariële akte van schuldbekentenis t.g.v. de spaarbank van het 

Department Schiedam der Maatschappij tot nut van 't Algemeen, 
wegens een lening groot f 6.000,= à 4% (ter bekostiging van de 
herbouw), 1906, met kwitantie van aflossing, 1918.  1 stuk 

 
 54 Beschikking van G.S. van Zuid-Holland, tot afwijzing van een door 

J. Post ingediend bezwaarschrift en tot goedkeuring van een besluit 
van de stemgerechtigde ingelanden (van 23 dec. 1905) tot het 
aangaan van een lening van f. 6.000,- , t.b.v. de herbouw, met 
geleidende missive, 1906.  2 stukken 

 
2.1.2.3.3.3.1.3. Verkoop 
 
2.1.2.3.3.3.1.3.1. Land aan de landscheiding van Delfland met Rijnland 
 
   

N.B. Zie ook inv. nr. 73 
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 55 Stukken betreffende een proces, gevoerd voor het Hof van Holland 
en voor de Hoge Raad van Holland en Zeeland wegens een conflict 
tussen de ambachtsbewaarders van (de polder) Schieveen en 
Berkel, inzake Schieveens eis tot ontvangst van een deel uit de 
verkoop-opbrengst van grond, gelegen aan de Landscheiding met 
Rijnland bij Zoetermeer, 1589-1597 en z.d. (1589-1596).  1 pak 
N.B. Met retroacta, 1545, 1563, 1570, 1583-1588 en met inventaris der stukken. 
deze vermeldt ook stukken die in het dossier niet (meer) voorkomen terwijl zich in 
het dossier tevens stukken bevinden die niet in deze inventaris zijn vermeld 

 
2.1.2.3.3.3.1.3.2. Land in de Noord-Kethelpolder 
 
 56 Akte van verkoop, ten overstaan van schepenen van Kethel, door 

ambachtsbewaarder en kroosheemraden van de polder Schieveen 
aan Corstianen Rodenrijs van twee morgen land in de Noord-
Kethelpolder, gelegen aan de Poldervaart bij de Lange Brug en 
lopen vanaf de Delftse Schie tot op de zogenoemde "Delffwegh", 
onder vestiging van plant- en bouwverboden, 1708, authentiek 
afschrift, 1708.  1 stuk 

 
2.1.2.3.3.3.1.3.3. Land en water in de polder 
 
 57 Besluit van de vergadering van stemgerechtigde ingelanden tot 

onderhandse verkoop aan particulieren van de tot dan toe (over 
1798-1872) publiek verhuurde dijken der Oude Droogmakerij, tot 
delging van schulden met verkoopopbrengst, met memorie van 
toelichting op het besluit, 1873, afschrift, z.d. (ca. 1900), 1873.  1 stuk 
N.B. Zie ook inv.nr. 582 (d.d. 8.5.1857), 61, 63-65 

 
 58 Missiven van D. en H. van Delfland betreffende door de individuele 

bestuursleden in te dienen verzoekschriften bij de Koning om 
ontheffing van artikel 1506 van het Burgerlijk Wetboek, wegens 
een daarin opgenomen verbod op onderhandse verkoop door het 
bestuur van grond en wegens het persoonlijk belang dat zij als 
aspirant-kopers hebben bij de verkoop van percelen dijk in de Oude 
Droogmakerij, 1873, met Koninklijk Besluit tot ontheffing, 1874, 
authentiekafschrift, 1873-1874.  5 stukken 

 
 59 Brief van (J.J.) Mouthaan (klerk van het Hoogheemraadschap van 

Delfland) betreffende de goedkeuring door hoger gezag van 
onderhandse verkoop van polder-eigendommen, met retroacta 
(1873/74, in afschrift), 1902.  4 stukken 

 
 60 Verrekening, tevens kwitantie, van crediteuren van het bestuur van 

de polder, betreffende de ontvangst van gelden zijnde de opbrengst 
van de door het bestuur verkochte dijken van de (Oude) 
Droogmakerij, 1874.  1 stuk 

 
2.1.2.3.3.3.1.4. Verhuring 
 
2.1.2.3.3.3.1.4.1. Zwethkade 
 
   

N.B. Zie ook de inv.nr. 24,25,57,73,237 
 
 61 Onderhandse akten van verhuring aan particulieren van een 

gedeelte van de Zwethkade, onder vestiging van zekere 
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onderhoudsverplichtingen voor huurders en van gebruiksrechten, 
1859,1884.  3 stukken 

 
 62 Deurwaardersexploit (dwangbevel), betekend aan C. Rodenburg, 

tot betaling aan het bestuur van een verschuldigde som wegens 
huur van een gedeelte van de Zwethkade, 1892.  1 stuk 

 
2.1.2.3.3.3.1.4.2. Diverse percelen land (kaden, dijken) en water 
 
 63 Onderhandse en notariële akten van verhuring aan particulieren 

van opstallen c.a., percelen kade, dijk, weiland en water, onder 
vestiging van zekere onderhoudsverplichtingen voor huurders en 
van gebruiksrechten, met akten van borgstelling, 1859, 1870, 
1875,1877,1884,1905.  1 omslag 
N.B. Akten van verhuring: 1859, 1870, 1884, 1905. Akten van borgstelling: 1875, 
1877 (bij de akte van 1870), 1884 

 
 64 Onderhandse akten van verhuring aan particulieren van gedeelten 

dijk langs de hulpboezem, 1870.  3 stukken 
 
 65 Onderhandse akten van verhuring aan particulieren van enkele 

percelen weiland, o.a. bij de Verlaatsloot, 1873/74.  2 stukken 
 
 66 Staten houdende opgave van de financiële opbrengst van de over 

1859-1898 verhuurde percelen kade, dijk, weiland, water, enz, 
1861, 1863-1866, 1870, 1877, 1884,1890-1898.  1 omslag 

 
 67 Affiche van de openbare verhuring van opstallen c.a. van percelen 

wei- en hooiland, dijken en kaden, met latere marginale en dorsale 
aantekeningen van de verhuuropbrengst, 1891.  1 stuk 

 
 68 Verzoekschrift namens L.C. Enthoven tot plaatsing van verboden 

toegangs-borden bij zekere (verhuurde) eigendommen van de 
polder, ter bescherming van de jacht, 1901.  1 stuk 
N.B. Zie ook inv.nr. 2 d.d. 16.08.1901 

 
2.1.2.3.3.3.1.5. Ingebruikgeving 
 
 69 Resolutie van het bestuur en van ingelanden, betreffende de 

overname door een nieuw aan te stellen molenaar van een schuur 
en (hooi)berg c.a. bij de achtkanten watermolen en het voorlopig 
gebruik daarvan door de weduwe van molenaar Simon van der 
Schilden, 1777, afschrift, 1777.  1 stuk 
N.B. Zie ook inv.nr. 76, fol. 3 ro. en vo., en 77, fol. 1 vo 

 
 70 Brief van D. van Zandbergen houdende bezwaarmaking tegen 

enkele bepalingen in een contract (van ingebruikgeving van een 
perceel bij een waterkering), 1901.  1 stuk 
N.B. Zie inv.nr. 2 d.d. 26.01.1901 

 
2.1.2.3.3.3.2. Roerende goederen 
 
   

N.B. Zie ook inv.nrs. 24,25,73,237 
 
 71 Aantekeningen van de verkoping van oude onderdelen van de 

polderwatermolens en van hakhout langs de Zwethkade, 1760, (ca. 
1762, 1830, 1833/34, 1846).  6 stukken 
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 72 Onderhandse akten van verkoop aan S. Bak en aan W. 

Hoogerbrugge Leendertszn. te Overschie, van resp. zes bomen aan 
de Zwethkade en van enkele balken en hakhout, 1880,1883.  2 stukken 

 
2.1.2.3.3.4. Begroting en rekening 
 
 73-77 Molenrekening (polderrekeningen) door de ambachtsbewaarder-

molenmeester, sedert 1678 molenmeester en sedert 1711 
ambachtsbewaarder van Schieveen, ten overstaan van gemene 
buren of ingelanden, met verspreide incidentele resoluties, 
aantekeningen, akten, kwitanties (los ingebonden of marginaal 
opgenomen) en afschriften van jaarlijkse verrekeningen van 
Delflands sluisgeld (omgeslagen over het gebied Schieveen, 
Oversweth en de heerlijkheid De Tempel), gedeeltelijk in afschrift, 
1612-1857.  2 banden en 3 pakken 
N.B. Nadere toegang bij de stukken. Zie voor polderrekeningen van 1807 en 1813 
OAD inv.nr. 4107 

 73 1612-1677 1 band, 1612 - 1677 
 74 1678-1732 1 band, 1678 - 1732 
 75 1733-1755, 1733 - 1755 
 76 1756-1800, 1756 - 1800 
 77 1801-1806,1808-1812,1814-1857, 1801 - 1857 
 
 78 Afschriften van molenrekeningen door de molenmeester, sedert 

1711 ambachtsbewaarder, van Schieveen en van jaarlijkse 
verrekeningen van Delflands sluisgeld, omgeslagen over het gebied 
Schieveen, Oversweth en de heerlijkheid De Tempel, met 
verspreide marginaal opgenomen kwitanties of afschriften daarvan 
en met marginale aantekeningen van data van ontvangsten en 
uitgaven, 1699, 1702/03, 1710/11, 1720/21, 1724, 1726, 1732/33. 
 1 omslag 
N.B. Nadere toegang bij de stukken. De katernen zijn voorzien van belastingzegels 

 
 79 Borderellen behorende bij de molenrekeningen en de verrekeningen 

van delflands sluisgeld (omgeslagen over het gebied Schieveen, 
Oversweth en de heerlijkheid De Tempel), 1710-1852.  1 pak 
N.B. Opgemaakt in de jaren van afhoring (1711-1853). Het borderel over 1722 zit 
ingebonden in de molenrekening van het jaar; dat over 1845 is in duplo. De 
borderellen over 1724,1726/27,1729 zijn ernstig beschadigd 

 
 80 Declaraties van de secretaris van Overschie en van de bode van het 

Hoogheemraadschap van Delfland, ten laste van 
ambachtsbewaarder en gemeene buren (ingelanden) van 
Schieveen, van kosten van bezwaarschriften e.d. tegen 
ambachtsbewaarders en agtemannen van Berkel over verschillende 
zaken, 1655.  2 stukken 
N.B. Niet ondertekend 

 
 81 Lijst van de bij de afhoring van de polderrekeningen aanwezige 

bestuursleden en ingelanden, z.d., (1755).  1 stuk 
 
 82 Aantekening betreffende bevestiging van een foutief zegel aan de 

liquidatierekening van 1757, z.d., (1758).  1 stuk 
 
 83 Nota's, tevens kwitanties, van Aert Indegrient van (te) ontvangen 

gelden wegens leverantie van puin en zand, 1771, 1779/80.  3 stukken 
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 84 Declaraties van de ambachsbewaarder van de door hem 
voorgeschoten uitgaven ten laste van het polderbestuur, 1737, 
1748 en z.d. (ca. 1770, 1772, 1830, 1833/34, 1836, 1838, 1851), 
1737, 1748 en z.d. (ca. 1770, 1772, 1830,1833/34,1836-1851).  1 omslag 

 
 85 Begrotingen en ontvangsten en uitgaven, met over 1861, 1877, 

1891, 193-1896 memories van toelichting en met over 1862-1875, 
1877-1885, 1887, 1889-1892 wijzigingen, 1861-1904, 1906-1908, 
1861, 1877, 1891, 193-1896.  1 omslag 

 
 86 Rekeningen en verantwoordingen door het bestuur aan de 

ingelanden, 1861-1895, 1897-1901, 1903-1908, 1861-1895, 1897-
1901, 1903-1908.  1 omslag 
N.B. Met nadere toegang. De rekeningen over de jaren 1861-1870, 1872, 1882, 
1885 zijn ter goedkeuring ondertekend door het bestuur van Delfland 

 
 87 Bijlagen tot de rekeningen, 1861-1908.  1 pak 
 
 88 Missiven van D. en H. van Delfland en van G.S. van Zuid-Holland 

houdende aanmerkingen op de door hen gecontroleerde 
rekeningen, begrotingen en kohieren van omslag 1863, 1867/68, 
1878/79, 1892, 1899, 1902, 1908, 1863, 1867/68, 1878/79, 1892, 
1899, 1902, 1908.  1 omslag 
N.B. Zie voor de kohieren inv.nr. 27 

 
 89-90 Kasboeken van ontvangsten en uitgaven, 1879-1925, maart, 1879-

1925, maart.  2 delen 
 89 1879-1901, apr., 1879 - 1901deel 
 90 1901, jan.-1925, mrt, 1901 - 1925deel 
 

2.1.2.4. Uitvoering van de taak 

 
2.1.2.4.1. Algemeen 
 
   

N.B. Zie ook de inv. nrs. 73 en 78 (nadere toegang) 
 
 91 Keur of politieverordening (op de stand van de waterpeilen, op de 

kaden, dijken, wegen, wateren, bruggen, hoofden, dammen, 
duikers en andere kunstwerken), met missiven van D. en H. van 
Delfland betreffende de vaststelling of wijziging, 1863-1905.  1 omslag 
N.B. Keuren: A. 1863. 

  B. 1877/78. 
  C. 1883, met gedrukte afschriften. 
  D. 1899, met concept en met gedrukte afschriften. 
  E. 1904/05. 
  Missiven: 1878/1898/99,1901/02,1904/05 
 
 92 Resolutie van de vergadering van ingelanden tot aanwijzing van de 

vaste timmerman, de smid en de metselaar op zekere 
voorwaarden, 1744, afschrift; met aantekeningen van de jaarlijkse 
verlenging van de aanwijzing, 1746-1748.  1 stuk 

 
 93 Resoluties van de vergadering van ambachtsbewaarder, 

kroosheemraden en ingelanden, betreffende een wijziging van de 
procedure van controle van declaraties van bouwlieden, betreffende 
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het indienen door de smid van specificaties bij zijn declaraties en 
betreffende een verbod aan molenaars om zelf zeilen te repareren, 
1804.  1 stuk 

 
 94 Bestekken met akten van aanbesteding door molenmeester en 

kroosraden van de Bovenpolder van Schieveen van het vijfjarig 
onderhoud van diverse polderwerken aldaar, 1841 en 1846.  2 katernen 

 
 95 Bestekken met akten van aanbesteding van het vijfjarig onderhoud 

van de vier windwatermolens c.a., van beschoeiingen, bestratingen, 
bruggen en duikers, met enkele brieven van architekten, bedrijven 
of aannemers betreffende het onderhoud van de molens, 
1863,1873-1903.  1 omslag 

 
 96 Bezwaarschrift aan G.S. van Zuid-Holland tegen de ontwerp-

wijziging van Delflands reglement, o.a. betreffende het onderhoud 
van wateren en waterkeringen, concept; met circulaire van het 
bestuur van de Holierhoekse- en Zoutveense polder betreffende de 
wijzinging, 1904.  3 stukken 

 
2.1.2.4.2. Zorg voor waterkeringen 
 
2.1.2.4.2.1. Toezicht 
 
2.1.2.4.2.1.1. Vaststelling van bijzondere keuren 
 
 97 Missiven van D. en H. van Delfland en van G.S. van Zuid-Holland 

inzake het ontwerpen door het polderbestuur van een keur op de 
polderkaden (Delftweg en Zwethkade), 1906 en 1908.  1 omslag 

 
2.1.2.4.2.1.2. Schouw; hoefslagplicht 
 
   

N.B. Zie ook inv.nrs. 235. Zie voor staten (leggers) m.b.t. de schouw inv.nrs. 104 
 
 98 Brief van de ambachtsbewaarder (van de Bovenpolder in 

Schieveen) aan D. en H. van Delfland (houdende informatie) 
omtrent de schouw over de in Schieveen gelegen kaden, wegen en 
wateren, afschrift; met aanschrijving van D. en H. tot inzending 
van exemplaren van Schieveens reglementen hieromtrent, 1810.  2 stukken 

 
 99 Proces-verbaal door C. TH. Bertou, polderbode, op verzoek van Ph. 

Bijl, pachter van de Doenkade, van het aantreffen en verwijderen 
van een illegaal op de Doenkade grazende zeug met biggen, 
toebehorend aan poldermolenaar C. Ouwendijk, 1907.  1 stuk 

 
 100 Aanschrijving aan J. Rodenburg om zijn hoefslagen op de Rijskade 

tijdig op te hogen, concept, 1834.  1 stuk 
 
 101 Staat van de door met name genoemde hoefslagplichtigen te 

onderhouden gedeelten van de Rijskade, z.d. (1e helft 19e eeuw), 
1e helft 19e eeuw.  1 katern 
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2.1.2.4.2.1.3. Bemoeienis met vergunningen te verlenen door Delfland 
betreffende de Schiekade 
 
 102 Bekendmaking door de bode van Delfland namens de 

hoogheemraden aan een request van Joan van der Hoeven om een 
vergunning voor het leggen van een pijp door de Delf(t)weg tot 
verversing van het vijverwater bij zijn hoeve Roodenrijs, 1695, 
authentiek afschrift, 1695.  1 stuk 

 
 103 Vergunning van D. en H. van Delfland verleend aan mej. J. 

Criellaert tot het leggen van twee ijzeren buizen door de 
boezemkade aan de Schie, t.b.v. de watervoorziening van haar 
woningen (naast buitenplaats De Tempel), met afschrift van het 
verzoekschrift, 1887.  3 stukken 
N.B. Tweede grosse, ter kennismaking 

 
2.1.2.4.2.2. Beheer en onderhoud 
 
2.1.2.4.2.2.1. Verbetering; instandhouding onder eigen beheer 
 
   

N.B. Zie ook inv. nr. 94 
 
2.1.2.4.2.2.1.1. Algemeen 
 
 104 Staten (leggers) opgemaakt vanwege het Hoogheemraadschap van 

Delfland houdende opgave van de afmetingen van de (bij het 
bestuur of bij particulieren in onderhoud zijnde) 
boezemwaterkeringen (polderkaden), met circulaire van D. en H. 
van Delfland, 1880.  2 stukken 
N.B. Zie ook inv. nr. 98 

 
2.1.2.4.2.2.1.2. Zwethkade 
 
   

N.B. Zie ook de inv. nrs. 24, 25 en 73 
 
 105 Declaraties van Cornelis van der Poll, advocaat, van de door hem 

gemaakte kosten in een door ambachtsbewaarders en ingelanden 
van ("de polders of ambachten van") Schieveen en Akkerdijk 
aangespannen proces voor het Hof van Holland tegen 
ambachtsbwaarder en agtemannen van Berkel (wegens vermeende 
bedreiging van het waterkerend vermogen van de kade na de 
bouw, ca. 1525, van een vierde watermolen in Berkel), 1596, z.d. 
(1596, afschrift), 1597, tevens kwitanties 1596/97, en met 
aantekeningen van de secretaris van Schieveen betreffende 
restitutie van procesgelden, z.d.(1597), 1596/97.  2 katernen en 2 stukken 
N.B. Zie voor de processtukken Oud-Archief Delfland 1319-1853, inv.nr. 36, fol. 113 
ro.-114 vo. en inv.nr. 3155 

 
 106 Staat van opmetingen van de Schieveense, Berkelse en Akkerdijkse 

watermolens door twee meestertimmerlieden, 1597.  1 stuk 
N.B. Waarschijnlijk opgemaakt i.v.m. het geschil met Berkel inzake zware belasting 
van de kade door het hoge opmalen van Berkelse molens 

 
 107 Kwitantie van Willem de Boef (voor ambachtsbewaarder) wegens 

werkzaamheden tot versterking van de kade, 1775.  1 stuk 
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2.1.2.4.2.2.1.3. Rijskade (Schieveense kade, Gemeenlandskade) 
 
   

N.B. Zie ook inv.nr. 101 
 
 108 Keur van hoogheemraden van Delfland op het onderhoud (door de 

aanwonende Schieveense hoefslagplichtigen) en op de schouw van 
de kade (door schout en slikheemraden van Overschie) tussen 
Berkel en Schieveen, 1556, afschrift, 1607, 1556, 1607.  1 stuk 

 
 109 Stukken betreffende een conflict van ambachtbewaarder en 

kroosheemraden van Schieveen met de schout, 
ambachtsbewaarders en regenten van Berkel over het niet naleven 
door Schieveen van een keur en van beschikkingen van D. en H. 
van Delfland en van een overeenkomst met Berkel inzake de 
verhoging en versterking van de kade, 1677/78, 1801/02.  1 omslag 
N.B. Gedeeltelijk in afschrift. 
Zie ook Oud-archief Delfland 1319-1853, inv. nr. 4106 

 
 110 Keur, met aanschrijving van D. en H. van Delfland aan de 

ambachtsbewaarder tot het doen versterken door 
hoefslagplichtigen van een deel van de kade ter lengte van 12 
roeden, met veenaarde, riet en elzehouten palen met vlechtwerk en 
tot aanstelling van een controleur over de te verrichten 
werkzaamheden, met afschrift van de aanschrijving, 1761.  3 stukken 

 
 111 Bekendmaking door de ambachtsbewaarder van de aanbesteding 

van een te plaatsen elzehouten palenschutting aan een gedeelte 
van de kade, z.d., (1761).  1 stuk 
N.B. Zie ook inv.nr. 248 

 
2.1.2.4.2.2.1.4. Schiekade 
 
 112 Beschikking van D. en H. van Delfland op een (in concept 

bijgevoegd) request van ambachtsbewaarder en gemeene buren 
van Schieveen en van molenmeester en gemeene ingelanden van 
de vrije heerlijkheid Akkerdijk en Vrouwenrecht, inzake het 
afsluiten en de plicht tot ophogen van de Delf(t)weg 
(Rotterdamseweg), met keur van D. en H. inzake het onderhoud 
van weg en kade, 1664, z.d. (1664), afschriften, (1664).  3 stukken 

 
 113 Exploot door de bode van hoogheemraden van delfland aan schout 

en gerecht van Schieveen (Overschie?) om met de 
hoefslagplichtigen van de delfweg aanwezig te zijn bij de schouw 
over deze weg door de hoogheemraden, 1665.  1 stuk 

 
 114 Beschikking van hoogheemraden van Delfland voor schout en 

ambachtsbewaarder tot verlening van uitstel voor de termijn 
waarbinnen de waterkering hersteld moet zijn, 1793.  1 stuk 

 
 115 Resolutie van de vergadering van ambachtsbewaarder en 

kroosheemraden met ingelanden tot vergroting van de werf van de 
achtkanten watermolen, ter beperking van de onderhoudskosten 
van de beschoeiing aldaar, 1801.  1 stuk 
N.B. Niet ondertekend 

 
 116 Aanschrijvingen en andere stukken van Rijkswaterstaat, het 

hoogheemraadschap, het kantongerecht en het provinciaal bestuur, 
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betreffende nalatigheid in het kadeonderhoud langs de 
Rotterdamseweg (rijksweg Delft-Doenkade), 1891-1893.  1 omslag 

 
 117 Bestek en voorwaarden voor aanbesteding van het aanbrengen en 

onderhouden van een oeververdediging langs de Schie, concept, 
z.d. (ca. 1893), (1893).  1 stuk 

 
 118 Vergunning van D. en H. van Delfland tot herstel van de kade langs 

de Schie, 1899.  1 stuk 
 
 119 Bestek met akte van aanbesteding van het maken van een ruim 

400 meter lange stenen oeververdediging (glooiing) langs een 
voetpad, gelegen tussen de Delfweg (Rotterdamseweg) en de 
Schie; met conceptvoorwaarden en tekening (doorsnede), 1900.  3 stukken 

 
 120 Brief aan mevr. Zuermond betreffende de financiering van de 

ophoging van de voor haar eigendom gelegen waterkering en van 
het herstel en onderhoud der beschoeiing, concept, 1905.  1 stuk 

 
2.1.2.4.2.2.2. Onderhoud van de Zwethkade (en bijbehorende werken in de 
Schiekade) in samenwerking met anderen 
 
   

N.B. Zie ook inv. nrs. 24, 25, 73 en 76 
 
 121 Vonnis van de Hoge Raad van Holland (en Zeeland) houdende 

ratificatie van een arbitrale beschikking door Johan van 
Oldenbarnevelt in een geschil betreffende uitvoering en onderhoud 
van werken in de Zweth en in de Schieweg ten laste van (het 
ambacht?) Berkel en van het kadeonderhoud door de besturen van 
(de polders?) Berkel, Schieveen en Akkerdijk, (22 jan.) 1 
perkamenten stuk N.B. In het vonnis is de tekst afgeschreven van 
een op 15 dec. 1612 door agtemannen en ambachtsbewaarders van 
Berkel, de ambachtsbewaarder van Akkerdijk en die van Schieveen 
ondertekende verklaring, waarin zij toezeggen zich aan een 
arbitrale beschikking van Oldenbarnevelt inzake de Zweth en 
Zwethkade te zullen onderwerpen, alsmede de tekst van de 
betrokkenen beschikking van 12 jan. 1616, 1616.  1 perkamenten stuk 

 
 122 Arbitraire uitspraak van Johan van Oldenbarnevelt betreffende 

uitvoering en onderhoud van werken in de Zweth en in de Schieweg 
ten laste van (de polder?) Berkel en betreffende jaarlijkse 
aanbestedingen en bekostiging van het kadeonderhoud door de 
besturen van de (polders?) Berkel, Schieveen en Akkerdijk, 1616, 
afschriften, 1636 en z.d. (17e en 18e eeuw), 1616, 1636.  3 katernen 

 
 123 Verrekeningen tussen de ambachtsbewaarder (m.i.v. 1732 met de 

kroosheemraden) van Schieveen en de ambachtsbewaarders 
(m.i.v. 1715 met de schout) van Berkel en Rodenrijs van 
gespecificeerde uitgaven voor het kadeonderhoud, alsmede van de 
bijdragen in de 20e penning van Delflands sluisgeld (te betalen aan 
Pijnacker en Vrijenban), met aantekeningen en kwitanties van 
ontvangst of afgifte der gelden, 1658-1666, 1713-1806, 1808-
1812, 1814-1829, 1833-1842, 1845-1849, 1851/52, 1854-1856, 
1858/59 N.B.Ondertekend door de secretaris van beide polders, 
m.i.v. 1713 alleen door de secretaris van Berkel; 1753 met 
afschrift. Zie voor verrekeningen over de jaren 1667-1713 inv.nr. 
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24. Zie voor afschriften van verrekeningen over de jaren 1687, 
1704/05, 1707 inv. nr. 74, (achter de verrekening van Delflands 
sluisgeld) en over de jaren 1720/21, 1724, 1726, 1733 inv. nr. 78 
(achterin), 1658-1859.  1 pak 

 
 124 Bestek en voorwaarden voor de aanbesteding door de 

ambachtsbewaarders van Berkel en die van Schieveen van de 
verhoging en verbreding van enkele verzakte kadegedeelten, 
concept, z.d., (1667).  1 stuk 
N.B. Zie ook inv.nr. 24, fol. 6 ro.-7 vo 

 
 125 Resolutie van ambachtsbewaarder en kroosheemraden van 

Schieveen en van schout en ambachtsbewaarders van Berkel, 
betreffende het tijdstip van aanbesteding, inspectie en verrekening 
van de uitgaven t.b.v. het kadeonderhoud, 1732, afschrift, 1732.  1 stuk 

 
 126 Rapport van de landmeter van Delfland betreffende de 

waterpassing tussen het peil aan de Zwethheul aan de Schieveense 
Zwethkade en het peil aan de Berkelse watermolens, ingevolge een 
verzoek van schout en ambachtsbewaarder, 1764.  1 stuk 

 
 127 Aantekeningen betreffende de aanbestedingen door 

ambachtsbewaarder en kroosheemraden van Schieveen en 
ambachtsbewaarders, achtemannen en molenmeesters van de Over 
de Leede (Berkel) van het storten van klei op de kade, 1764.  1 stuk 

 
 128 Aantekeningen van enkele door Schieveen en Berkel verschuldigde 

gelden aan werklieden wegens verricht kadeonderhoud, met twee 
kwitanties en met afschrift van het vonnis van de Hoge Raad van 
Holland...etc., zoals vermeld bij inv. nr. 121; 1764, 1764.  3 stukken en 1 katern 

 
 129 Bestekken en voorwaarden voor aanbesteding door schout, 

ambachtsbewaarder en kroosheemraden van Schieveen en schout 
en ambachtbewaarders van Berkel en Rodenrijs van de versterking 
van gedeelten van de kade met klei en puin, concepten, z.d., 
(1793/94).  2 katernen 

 
 130 Declaratie door de ambachtsbewaarder van Schieveen ten laste van 

Berkel wegens voorgeschoten gelden ter bekostiging van het 
dichten van de kade na een op 22 februari 1807 ontstane 
doorbraak, met opgave van de schout en ambachtsbewaarders van 
Berkel gedane uitgaven terzake, concepten, z.d., (1807).  2 stukken 

 
 131 Brieven van het bestuur van de polder Berkel houdende afwijzing 

van protesten tegen vermeende te hoge declaraties wegens het 
kadeonderhoud, 1878 en 1903.  3 stukken 

 
 132 Aantekeningen betreffende Schieveense en Berkelse aandeel in de 

kosten van het kadeonderhoud, z.d., (1900).  1 stuk 
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2.1.2.4.3. Zorg voor water en watergangen 
 
2.1.2.4.3.1. Toezicht 
 
2.1.2.4.3.1.1. Schouw 
 
   

N.B. Zie ook de inv. nrs. 73 en 235 
 
 133 Proces-verbaal door leden van het bestuur van de nalatigheid van 

Jac. Post in de betaling van een hem in 1897 opgelegde boete 
wegens een niet onderhouden kwelsloot; met brieven van het 
Openbaar Ministerie, 1898/99.  3 stukken 

 
2.1.2.4.3.1.2. Verlening van vergunningen 
 
 134 Verzoekschrift van M. van der Kooij, betreffende de bouw van een 

woning (binnen de zgn. verboden kring van de stenen baliemolen, 
op een terrein genaamd "De drie Klaauwen"), met missive van D. 
en H. van Delfland terzake, 1877.  2 stukken 
N.B. Zie inv. nr. 1 d.d. 13-07-1877 

 
 135 Vergunning voor J. Rodenburg Mz. tot demping van een gedeelte 

heinsloot in het zgn. Eerste Blok, vanaf een bij de Dwarsdijk tot aan 
de Dwarssloot, 1901.  1 stuk 

 
2.1.2.4.3.1.3. Bemoeienis met vergunningen te verlenen door Delfland 
betreffende bebouwing bij poldermolens 
 
 136 Bezwaarschrift (met kladresolutie) van ambachtsbewaarder, 

kroosheemraden en enkele ingelanden van Schieveen aan de 
hoogheemraden van Delfland tegen een request van mr. Abraham 
Adrianus du Bois om verlenging en het schieten van de keursloot 
achter de hoeve "Rodenrijs", om het rooien van bomen daar en om 
het aanleggen van beplanting bij de wipmolen, minuut, met 
afschrift van het request en van de bekendmaking ervan door D. en 
H, 1769.  2 stukken 

 
 137 Vergunning van D. en H. van Delfland aan C. van der Meer te 

Overschie tot graafwerk in de aanrol(?) van de kade langs de 
Poldervaart in de Oost-Abtspolder, i.v.m. de bouw van een huis, 
1854.  1 stuk 

 
 138 Vergunning van D. en H. van Delfland aan M. Rodenburg tot 

verbouwing van een koepel aan de Rotterdamse straatweg binnen 
de zgn. verboden afstand van de molen, 1882. Tweede grosse, 
1882.  1 stuk 

 
2.1.2.4.3.2. Ontwatering; watervoorziening 
 
2.1.2.4.3.2.1. Beheer en onderhoud van watergangen, duikers en heulen 
 
   

N.B. Zie ook inv. nrs. 71, 73, 94, 95 
 
 139 Proces-verbaal van een resolutie van de vergaderde ingelanden en 

buuren, tot het graven van de Gaag, van drie keursloten en tot het 
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leggen van een heul in de Hofweg, 1594, authentiek afschrift, 
1594.  1 stuk 

 
 140 Vonnis van hoogheemraden van Delfland in een proces van 

ambachtsbewaarder, kroosheemraden en buuren contra 
ambachtsbewaarder en agtemannen van Berkel betreffende de 
gedeeltelijke bekostiging door Berkel van de verbreding van de 
Gaag (lopende van de Doen tot de Zwethkade), de Watering en de 
"wegsloot" (aan de Gemeenlandskade) en inzake de verhoging van 
de heulen en de aanleg of het onderhoud van de duikers aldaar, 
dienende tot verbetering van de waterafvoer naar de (Schieveense) 
molens en van de bevaarbaarheid, 1628, afschrift, z.d. (18e eeuw), 
1628.  1 katern 

 
 141 Beschikking van het Hof van Holland tot intrekking van een clausule 

van inhibitie, mogelijk ingesteld in verband met het uitdiepen van 
de Gaag t.b.v. de waterlozing door Schieveen; ingesteld bij een 
proces van ambachtsbewaarders en achtemannen van Berkel 
contra Schieveen, 1629.  1 perkamenten stuk 
N.B. Zie ook Oud-Archief Delfland 1319-1853, inv. nr. 4098 

 
 142 Stukken betreffende een conflict van de ambachtsbewaarder en 

gemeene buren met de ambachtsbewaarders en agtemannen van 
Berkel inzake het kappen en knotten van bomen op de 
Schieveense- of Rijskade en het uitbaggeren van de sloot langs de 
kade, 1655.  1 omslag 
N.B. Zie ook Oud-Archief Delfland 1319-1853, inv. nr. 3169 

 
 143 Exploot door de bode van hoogheemraden van Delfland aan schout 

en gerecht (van Overschie), ambachtsbewaarder en 
kroosheemraden van Schieveen ingevolge een request van Jacob 
Cornelis Verhouck om de Gaag en de sloten lopend vanaf de 
doenkade naar de Zwethkade door hoefslagplichtige ingelanden te 
doen verbreden en verdiepen en dit werk te schouwen volgens 
Delflands keurvoorschriften, met exploot aan ambachtsbewaarder, 
kroosheemraden en gemeene buren om met de requestrant op het 
gemeenlandshuis te Delft te verschijnen, 1664.  2 stukken 

 
 144 Beschikking van hoogheemraden van Delfland op een request van 

ambachtbewaarder, kroosheemraden en gemeene buren tot 
handhaving van de onderhouds- en schouwbepalingen van 
Delflands keur van 1628, i.v.m. het daarmee strijdig geachte 
voornemen van Jacob Cornelissn. Verhouck om de sloot langs de 
Delftweg te verbreden en te verdiepen ter bevaring daarvan; 1664 
en z.d. (1664), met het minuut-request, 1664.  2 stukken 

 
 145 Bestek met proces-verbaal van aanbesteding van het schieten 

(uitdiepen en reinigen) van de 5e dwarssloot in de Oude 
Droogmakerij, lopend vanaf de dijk of Hofweg tot de Doenkade, 
1858.  1 stuk 

 
 146 Bestek met proces-verbaal en akte van aanbesteding van het 

baggeren van sloten in de Oude- en Nieuwe Droogmakerij, 1860.  1 stuk 
 
 147 Rapporten door de opzichter van de Droogmakerij en de fabriek-

landmeter van Delfland betreffende betaling van een door een 
aannemer ingeleverde nota van verrichte 
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onderhoudswerkzaamheden, vallende buiten een onderhoudsbestek 
(van waterstaatswerken in de polder), 1862.  1 stuk 

 
 148 Bestek met akte van aanbesteding van de afbraak van een brug en 

het maken van twee kistdammen met elk twee kistingen en elk een 
duiker met schuif, een in de plaats van die brug en een nabij de 
zgn. "molen van Neeleman" (ter afsluiting van de polder voor 
ongewenste in- of uitstroming van water), 1879.  1 katern 
N.B. Zie ook inv. nr. 2, d.d. 9 en 26 juli 1879 

 
 149 Bestek en voorwaarden voor aanbesteding van het baggeren van 

molensloten in de Oude Droogmakerij, concept, z.d. (ca. 1900), 
(1900).  1 stuk 

 
 150 Bestek met akte van aanneming van het baggeren van een 

molensloot in de Oude Droogmakerij, z.d. (ca. 1900), (1900).  1 stuk 
 
 151 Bestekken met akten van aanneming van het baggeren van sloten, 

o.a. bij de hulpboezem, z.d. (ca. 1902) en 1904, z.d. (ca. 1902) en 
1904.  2 stukken 

 
 152 Brief van ingenieur-architect W. Brandsma Johszn. betreffende de 

herstelkosten van een ijzeren duiker en de stichtingskosten van 
stoomgemalen, 1904.  1 stuk 
N.B. De bijgaande brieven ontbreken 

 
2.1.2.4.3.2.2. Regeling van de waterstand 
 
2.1.2.4.3.2.2.1. Algemeen 
 
   

N.B. Zie ook inv.nrs. 7, 557, 582 en 583 
 
 153 Rapport door de fabriek-landmeter van Delfland van het 

aanbrengen van peilmerken aan Schieveense verlaat bij de molens 
van de Bovenpolder en bij de molen van de benedenpolder van 
Schieveen, ter vaststelling van het peil aldaar en van het verschil 
met Delflandsboezempeil, 1839, afschrift, 1839.  1 stuk 

 
 154 Rapport door de polderopzichter (P.A. Korevaar) voor het bestuur 

houdende de resultaten van opmeting der verschillende 
zomerpeilen in de droogmakerijen ten opzichte van het (zomer?) 
peil in de Bovenpolder van Schieveen, 1862.  1 stuk 

 
 155 Verzoekschrift van enkele huurders van land in het zgn. 1e en 2e 

blok (Droogmakerij) om een betere peilbeheersing aldaar, z.d. (ca. 
1865), 1865.  1 stuk 

 
 156 Dagvaarding door de deurwaarder van de 

arrondissementsrechtbank te Rotterdam op verzoek van J. Post te 
Overschie terzake van diens request om kosteloos te mogen 
procederen tegen het bestuur, aangaande schadeloosstelling 
wegens geleden oogstschade ten gevolge van slechte waterafvoer 
door een duiker (in de dijk tussen de zgn. 1e en 2e boezem), met 
het verzoekschrift van Post, 1877, authentieke afschriften, 1877.  2 stukken 
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 157 Verzoekschriften van ingelanden uit de Bovenpolder tot verlaging 
van het peil in het noordelijke gedeelte van de Bovenpolder, 1891, 
1898.  2 stukken 

 
 158 Vergunning verleend door de Commissaris der Koningin in Zuid-

Holland aan het bestuur tot het leggen van een ijzeren 
spoelingkoker dwars door de rijksweg Delft-Doenkade (te 
Overschie) naar een poldereigendom (weiland), kad. gem. 
Overschie sectie A nr. 1190, bij km paal nr. 6;, 1900.  1 stuk 
N.B. Zie ook inv.nr. 513 

 
 159 Circulaire van D. en H. van Delfland voor het bestuur, houdende 

een tijdelijke maalverbod, 1903.  1 stuk 
 
2.1.2.4.3.2.2.2. Beheer en onderhoud van de molens 
 
   

N.B. Zie ook inv. nrs. 106 
 
2.1.2.4.3.2.2.2.1. Molens in de Oude of Bovenpolder 
 
2.1.2.4.3.2.2.2.1.1. Achtkanten molen (Schieweg) 
 
   

N.B. Zie ook inv. nrs. 56, 73, 78 
 
 160 Akte van schuldbekentenis door ambachtsbewaarder en 

kroosheemraden aan Steven Cornelis ter bekostiging van verhoging 
en reparatie van de molens, 1656, met aantekeningen omtrent 
rentebetaling en aflossing, 1657-1661.  1 stuk 

 
 161 Bevelschrift van de hoogheemraden van Delfland aan 

molenmeester en kroosheemraden van Schieveen tot het opnieuw 
schriftelijk aanbesteden van reparaties aan de molens, wegens een 
geschil terzake met Cornelis Damassn., 1674, afschrift, 1674.  1 stuk 

 
 162 Kwitantie door Anna Maria Barmeijer wegens een declaratie van 

wijlen Philipus Barmeijer, advocaat, ten laste molenmeester en 
ingelanden van de polder Schieveen en die van de Oost-Abtspolder 
van gemaakte kosten over 1740/1741 in een (niet nader 
aangeduid) proces, door hen aangespannen tegen Hugo du Bois, 
1744.  1 stuk 
N.B. Zie Oud-archief Delfland 1319-1853, inv. nr. 59, fol. 176, 186, 191 vo., 192, 
208 vo., 209 ro., 243 ro., 247 vo.; inv.nrs 60, fol. 1 vo., 2, 7, 11, 16 vo 

 
 163 Vergunningen van hoogheemraden van Delfland en het 

stadsbestuur van Delft (appointement) aan de ambachtsbewaarder-
molenmeester van Schieveen tot het leggen van een dam in de 
Schie vóór de achtkanten molen, wegens te verrichten reparaties, 
1744, 1764, 1780.  1 omslag 

 
 164 Bestekken met akten van aanbestedingen door de maire van 

Overschie en door ambachtsbewaarder en kroosheemraden van de 
Bovenpolder (van Schieveen) van het vijfjarig onderhoud van de 
achtkanten- en wipmolen, (met inschrijvingsbiljet), 1813, 1841, 
1846.  1 omslag 
N.B. Zie ook inv. nr. 94 
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 165 Bestek en voorwaarden voor de openbare aanbesteding door de 
ambachtsbewaarder en kroosheemraden van de Bovenpolder van 
de verhoging van het achtkanten gedeelte van de grote 
schepradmolen en van overige reparaties daaraan, met 
(incomplete) memorie, inschrijvingsbiljet en proces-verbaal van 
ontbinding van de aanbesteding, 1851.  1 katern en 2 stukken 

 
 166 Polissen van verzekering gesloten bij de Onderlinge 

Brandwaarborgmaatschappij door het bestuur van Bovenpolder 
tegen de financiële gevolgen van brand van de molens, 1821 (met 
ciculaire, 1822) en 1855, 1821, 1822, 1855.  3 stukken 

 
 167 Vergunning van D. en H. van Delfland tot het leggen van een 

tijdelijke puntdam in het boezemwater (de Schie) t.b.v. reparaties 
aan de voorwaterloop van de molen, 1877.  1 stuk 

 
 168 Vergunning door D. en H. van Delfland tot plaatsing in de Schie van 

een beschoeiing van vier meter aan weerszijden van de waterloop 
van de stenen molen vanaf het schut, ter voorkoming van het 
dichtvallen met stenen uit de daarbij gelegen weg, 1878.  1 stuk 

 
 169 Bestekken met akten van aanbesteding van het vijfjarig onderhoud 

van het zeil- en touwwerk van de vier molens, 1883-1898,1908.  1 omslag 
 
 170 Vergunning van D. en H. van Delfland tot sloop en herbouw van 

een schuur met afdak (op de molenwerf); verplaatsing van een 
hooiberg op de molenwerf en verlenging van een afrastering langs 
de weg bij de molen, 1888.  1 stuk 

 
 171 Vergunning van D. en H. van Delfland tot het boven peil malen met 

de baliemolen,in verband met werkzaamheden aan de stenen 
achtkanten molen, 1890.  1 stuk 

 
 172 Bestek met akte van aanbesteding van de leverantie van een 

nieuwe gegoten ijzeren bovenas, met inschrijvingsbiljet, tekening 
van de as en akte van garantie, 1895.  4 stukken 

 
 173 Vergunning van D. en H. van Delfland tot de bouw van een schuur 

op het erf van de molen binnen de zgn. verboden kring daarvan, 
1901.  1 stuk 

 
2.1.2.4.3.2.2.2.1.2. Wipmolen (kruispunt Schieweg-Doenkade) 
 
   

N.B. Zie ook inv. nrs. 160, 161, 164, 166 
 
 174 Stukken betreffende een proces gevoerd voor hoogheemraden van 

Delfland door molenmeester, kroosheemraden en ingelanden contra 
mr. Pieter de Sallengre als gevolmachtigde rentmeester over de 
erfenis van de kinderen van wijlen mevrouw Franchoijse van 
Oldenbarnevelt, betreffende een geschil inzake het omhakken van 
bomen bij de woning van genoemde kinderen ten behoeve van de 
windvang van de wipmolen, met retroacta in afschrift, 1558, 1644, 
en met inventaris der stukken, 1558, 1644, 1656-1659.  1 omslag 
N.B. Zie ook Oud-archief Delfland 1319-1853, inv. nr. 4102 
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2.1.2.4.3.2.2.2.1.3. Baliemolen (kruispunt Schieweg-Doenkade) 
 
   

N.B. Zie ook inv. nr. 169 
 
 175 Missiven van D. en H. van Delfland houdende aanwijzing van de 

baliemolen tot seinmolen en betreffende de uitbetaling van een 
vergoeding hiertoe, 1893, 1894.  2 stukken 

 
 176 Missive van de (opzichter van het 10e district van de) 

Rijkswaterstaat houdende verzoek tot vernieuwing van de muren 
van de molenwaterloop bij de Doenkade onder de Rijksweg Delft-
Doenkade, wegens verzakking van die weg aan weerszijden van de 
waterloop, 1898.  1 stuk 

 
2.1.2.4.3.2.2.2.2. Molens in droogmakerijen 
 
   

N.B. Zie ook inv. nr. 169 
 
2.1.2.4.3.2.2.2.2.1. Achtkanten molen in de Oude Droogmakerij (aan de 
Verlaatsloot) 
 
   

N.B. Zie ook inv. nrs. 575, 577 
 
 177 Akte van garantie door (de Pletterij) L. I. Enthoven inzake een 

geleverde molenas, 1876.  1 stuk 
N.B. Zie ook inv. nr. 1 d.d. 8-12-1875 

 
2.1.2.4.3.2.2.2.2.2. Achtkanten molen in de Nieuwe Droogmakerij (aan de Gaag) 
 
   

N.B. Zie ook inv. nr. 77 
 
 178 Brief namens P. Ouweleen houdende protest tegen het gebruik door 

het bestuur van zijn land aan de Hofweg als uitpad - dit land had hij 
in 1870 van de polder gekocht - via een brugje, 1879.  1 stuk 
N.B. Zie ook inv. nrs. 6 en 63 

 
2.1.2.4.3.3. Zorg voor het verlaat aan de Delft- of Schieweg 
 
   

N.B. Zie ook inv. nr. 94 
 
 179 Notulen van vergaderingen van stemgerechtigde ingelanden, 

waarin opgenomen afschriften van diverse andere stukken, 
betreffende de vernieuwing van het verlaat, ter voorkoming van 
een waterdoorbraak vanuit de Schie, met concepten, 1752-1755.  1 omslag 

 
 180 Bevelschrift van D. en H. van Delfland voor de ingelanden tot 

tijdelijke afdamming en droogmaking van het verlaat en 
beschikking van D. en H. tot vernieuwing van het verlaat en het 
leggen van een brug daarachter, 1753.  2 stukken 

 
 181 Rekening en verantwoording door ambachtsbewaarder over 1753 

en 1754 betreffende de afbraak en vernieuwing van het verlaat, 
met borderel, tevens houdende afschriften van het bevelschrift en 
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van de beschikking van D. en H. van Delfland inzake de 
vernieuwing; met authentiek afschrift, 1755.  2 katernen 
N.B. Zie voor de afzonderlijke afschriften inv. nr. 180 

 
 182 Bijlagen tot de rekening van het vernieuwen van het verlaat 

(fragmentarisch), 1754/55, en nagekomen kwitanties, 1762.  1 omslag 
 
 183 Journaal van ontvangst door de ambachtsbewaarder van de 

(bijzondere) omslag ter bekostiging van de afbraak van het oude en 
de bouw van het nieuwe verlaat, met aantekeningen omtrent enige 
uitgaven en te ontvangen gelden, 1755-1761.  2 katernen 

 
 184 Vergunningen van hoogheemraden van Delfland en het 

stadsbestuur van Delft (appointement) aan de ambachtsbewaarder-
molenmeester tot het leggen van een dam in de Schie vóór het 
verlaat wegens te verrichten reparaties, 1769, 1810.  3 stukken 

 
 185 Bekendmaking van de aanstelling van een sluis- of schutwachter 

aan het verlaat, van de openings- en sluitingstijden en van de 
schuttarieven, z.d., (1797).  1 stuk 

 
2.1.2.4.4. Zorg voor wegen 
 
2.1.2.4.4.1. Toezicht 
 
2.1.2.4.4.1.1. Schouw 
 
   

N.B. Zie ook inv. nr. 235 
 
 186 Proces-verbaal door het bestuur omtrent de bij de schouw 

geconstateerde slechte staat van de door het polderbestuur van 
Berkel te onderhouden Hofweg (kad. gem. Overschie, sectie A, nr. 
1513), met een eerdere aanschrijving tot verbetering van de weg 
vóór de schouwdatum, 1897.  2 stukken 

 
2.1.2.4.4.1.2. Verlening van een vergunning betreffende de Doenkade 
 
 187 Request door P. Buys aan D. en H. van Delfland om de Doenkade te 

mogen verhogen en verbreden tot verbetering van de 
berijdbaarheid, tevens houdende aantekening van de afgifte van 
het request aan de ambachtsbewaarder van Schieveen 
(Bovenpolder), met afwijzende minuut-brief van de 
ambachtsbewaarder, 1817.  2 stukken 

 
2.1.2.4.4.2. Beheer en onderhoud 
 
2.1.2.4.4.2.1. Verbetering; instandhouding onder eigen beheer 
 
   

N.B. Zie ook inv. nr. 74 fol. 38 en inv. nr. 94 
 
2.1.2.4.4.2.1.1. Doenkade 
 
 188 Exploot van de bode van D. en H. van Delfland tot sommering van 

schout en ambachtsbewaarder om de kade tijdig te verhogen; met 
schouwrapport van de hoogte meting der kade en met 
verzoekschrift van schout, ambachtsbewarder en kroosheemraden 
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aan D. en H. tot uitstel van de schouw daarover, 1682 en z.d., 
(1682).  3 stukken 

 
 189 (Ingekomen) stukken betreffende procedures, aangespannen door 

J. Post en L. van der Helm e.a. inzake hun opgelegde bijdragen in 
de kosten van onderhoud van de Doenkade, de Hofweg en de 
Rijskade, als zijnde in strijd met polderkeur, met retroactum 
(1898), (1898), 1899-1908.  1 omslag 
N.B. zie ook inv. nrs.: 6 (voor uitgaande brieven); 266, jr. 1908 stuknr. 3; jr. 1909 
stuknr. 8; 326 

 
2.1.2.4.4.2.1.2. Hofweg 
 
   

N.B. Zie ook bij Doenkade, inv. nr. 189 
 
 190 Missive van D. en H. van Delfland inzake het niet toepasselijk zijn 

op de Hofweg in Schieveen van de artikelen 1b en 15 van Delflands 
keur op het onderhoud van de polderwaterkeringen (van 26 juli 
1900), 1903.  1 stuk 
N.B. Zie ook inv. nr. 6, 1903 nr. 9 

 
2.1.2.4.4.2.1.3. Achterdijk (Bovendijk) 
 
 191 Brief van het bestuur van de polder Berkel houdende verzoek tot 

het schriftelijk vastleggen en doen goedkeuren van een mondelinge 
overeenkomst met het polderbestuur van Schieveen, betreffende 
een nieuwgebouwde valbrug (ophaalbrug) met hoofden over de 
Schieveense vaart, 1848.  1 stuk 

 
 192 Akte van schuldbekentenis ten gunste van L.J. Karreman te 

Overschie (wegens een lening) groot f. 1000,-- (diende als bijdrage 
in de bekostiging van onderhoud van de Achterdijk), 1908.  1 stuk 
N.B. Zie inv.nr. 3, d.d. 23.05.1908 

 
2.1.2.4.4.2.1.4. Rijskade (Schieveense kade) 
 
   

N.B. Zie bij Doenkade, inv. nr. 189 
 
2.1.2.4.4.2.2. Onderhoud van de Achterdijk in samenwerking met andere overheden 
 
 193 Rapport van de zgn. "Commissie tot Beheer en Onderhoud van de 

Bovendijk onder Overschie en Berkel en de polders Schieveen, 
Berkel en Zestienhoven, inzake verbetering en onderhoud van de 
ca. 3,5 km. lange verkeersweg (Bovendijk), lopend vanaf de 
Hofweg over de Schieveense- en de Zestienhovense kade tot aan 
de Kleiweg te Overschie, 1907.  1 stuk 
N.B. Zie ook inv. nr. 3 (d.d. 27-5-1907) 

 
 194 Akte van overeenkomst met de polderbesturen van Berkel, 

Zestienhoven en Oudendijk (genaamd Rijs en Daal) en de 
gemeentebesturen van Overschie en Berkel en Rodenrijs tot 
verbetering en gemeenschappelijk onderhoud van een weg 
genaamd Achterdijk en Bovendijk, gelegen tussen de Hofweg (in 
Schieveen) en de Kleiweg (te Overschie), en tot benoeming van 
een commissie belast met de zorg voor het onderhoud en voor de 
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uitvoering van de overeenkomst; met besluit van de 
stemgerechtigde ingelanden tot bijdrage in de bekostiging, 1908.  2 stukken 
N.B. Zie ook polderarchief periode jan. 1952-1976 inv. nr. 534 

 

2.1.2.5. Stukken waarvan de bemoeienis van het polderbestuur onduidelijk is 

 
2.1.2.5.1. Stukken vermoedelijk afkomstig uit of behorende tot het Delflandse 
(lidmaat-) ambacht Overschie, gebied Schieveen 
 
 195 "Pantceel". Dwangbevel door Pieter Dircxzn.,bode van D. en H. van 

Delfland voor Willem Gerritsen. Proet, ambachtsbewaarder en 
molenmeester van Schieveen, ten laste van Claes Dammissn. in de 
Noord-Kethelpolder om, op straffe van beslaglegging op vier 
morgen grond, binnen 24 uur puin- en kadegeld te betalen, 1584, 
afschrift, 1584.  1 stuk 

 
 196 Bevelschrift en exploot van hoogheemraden van Delfland voor 

ambachtsbewaarder en ingelanden van Schieveen tot het 
deponeren van bagger uit het door hen te onderhouden gedeelte 
van de Poldervaart op de daarlangs gelegen kade, met requesten 
van Schieveen en een appointement van D. en H. terzake, 1652 en 
z.d..  1 katern en 2 stukken 

 
 197 Akte van verklaring door de secretaris van Delfland inzake schouw 

over het krooswerk in Schieveens hoefslag in de Poldervaart, 
beheerd door D. van der Schilde, 1747.  1 stuk 

 
 198 Beschikking van dijkrichter en hoogheemraden van Delfland op een 

request van B.H. Wilmes en andere hoefslagplichtige ingelanden om 
vrijstelling van banwerk in de wegsloot aan de Delf(t)weg, om 
vermindering van boom- of tolgeld bij betreding daarvan en om 
financiering door Delfland van het zanden van het bovenpad 
(voetpad) van de weg, 1803.  1 katern 

 
2.1.2.5.2. Stukken vermoedelijk afkomstig uit of behorende tot o.a. het archief 
van de burgerlijke ambachten Overschie en Schie 
 
 199 Beschikking (appointement) van Gecommitteerden Raden van de 

Staten van Holland en West-Friesland voor de secretaris van 
Overschie houdende toestemming tot het innen van de 20e penning 
over de nalatenschap van Jan van Engele Schoute en tot 
ontzegging van dat recht aan de sectretaris van Berkel en die van 
Bleijswijk, met bijlagen, t.w.: * getuigenverklaringen van 
particulieren omtrent de vaste woonplaats van de overledende; * 
akte van verklaring van de gerechtsbode van Overschie betreffende 
de door hem betekende (in afschrift vermelde) brief aan de 
secretaris van Bleijswijk inzake de taxatie van de nalatenschap, 
1661.  1 katern 

 
 200 Beschikking van de Rekenkamer op een request van Jacob 

Leenderts Roodenrijs aan Gecommiteerde Raden tot het slechts één 
keer innen van de 40e penning van het gemeente land over een 
door Roodenrijs gekochte partij grond groot ca. 11 morgen in 
Schieveen, met akte van procuratie door J.L. Roodenrijs voor 
Cornelis Pouwels van Arende bij de aankoop van het land, 1670.  1 katern 
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 201 Memoriaal van- en enige verrekeningen betreffende de ontvangsten 
van de verkoop (door de secretaris van Overschie?) van de door 
ingelanden verschuldigde koren- en turftienden van landen in 
Schieveen en Akkerdijk t.b.v. de eigenaar (Willem baron van 
Wassenaar, heer van Sterrenburg, Ruijven etc. en douairière), met 
fiattering door de eigenaar (s), 1707-1730.  1 band 
N.B. De band is beschadigd en bevat vele losse bladen. Zie ook inv.nr. 243 

 
 202 Resolutie van de Staten van Holland en West-Friesland, o.a. voor D. 

en H. van Rijnland, betreffende de betaling en belegging van 
waarborg- en afkooppenningen over verveend land, betreffende de 
inning van lastgelden, verpondingen e.d. en de controle daarop, 
1723, afschrift, z.d. (19e eeuw), 1723.  1 stuk 

 
 203 Kohier (van de secretaris van Overschie?) waarschijnlijk 

betreffende de verponding op eigendommen binnen het ambacht 
Overschie, 1748-1753.  1 deel 
N.B. Zie ook inv. nr. 204. Beschadigd. De folionrs. in de marge verwijzen 
waarschijnlijk naar een legger van eigendommen binnen het ambacht Overschie 

 
 204 Staat houdende opgave van percelen land in Schieveen die in de 

verponding van de 200e penning zijn aangeslagen, 1755.  1 katern 
N.B. Zie ook inv. nr. 203 

 
 205 Beschikking van de Staten van Holland en West-Friesland voor 

schout en gerecht van Loosdrecht en Loenerveen houdende 
machtiging om onwillige verveners onder hun jurisdictie zonder 
procedures te dwingen tot behoorlijke betaling van waarborg- en 
afkooppenningen, 1764, afschrift, z.d. (ca. 1800), 1764.  1 katern 

 
 206 Legger, tevens kohier (met aantekening van ontvangst) van huizen 

en landerijen o.a. in Overschie die in de 100e en 200e penning 
bijdragen, met achterin een naamindex van de eigenaren (of/en 
gebruikers?), 1770-1795.  1 deel 

 
 207 Akte van openbare veiling ten overstaan van schout en schepenen 

van Overschie en Hogenban door Gerrit en Hoorewegh Michielszn. 
van een bouwmanswoning met schuren en percelen land in de 
polder van Blijdorp en in de Kleinpolder, met proces-verbaal van de 
veiling, 1779.  1 katern 

 
 208 Akte van verhuring door ambachtsbewaarders en agtemannen van 

Berkel en Rodenrijs en de molenmeester van Over de Leede aan 
Simon Rodenburg van percelen land genaamd de Hof- of Uitweg en 
de Hofwegcingel, lopend vanaf de Rijskade tot aan de Watering, 
1783.  1 stuk 

 
 209 Akte van aankoop ten overstaan van Notaris J. de Groot Stifferij te 

Overschie door M. Rodenburg van N. van der Sman Corneliszn., van 
twee morgen water, kleiland en aangedamd land (voorheen 
veenland), waarvan 1 morgen en 396 roeden gelegen is onder de 
jurisdicties van Akkerdijk en Vrouwenrecht en 204 roeden onder 
Overschie (Schieveen), aan de noordkant belend door de 
Zwethkade en aan de zuidkant door de Dobbens, 1818, notarieel 
afschrift; met retroactum, 1800, 1818.  1 katern en 1 perkamenten stuk 

 
 210 Akte van boedelscheiding en- verdeling ten overstaan van notaris 

W.C. Soetbrood Piccard te Rotterdam (Hillegersberg), tussen de 
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erfgenamen van wijlen P.E. van Aalst (in leven burgemeester, 
secretaris en notaris van de gemeente Berkel en Rodenrijs) en Chr. 
C. Langeveld, 1848, notarieel uittreksel, 1848.  1 katern 

 
 211 Akten van aangifte van eigenaren van grond in Schieveen aan het 

gemeentebestuur van Overschie van de bouw van opstallen op 
drooggemaakte percelen in Schieveen, ter verkrijging van 
vrijstelling (vrijdom) krachtens artikel 12 en 13 van een wet van 6 
juni 1840, Staatsblad nr. 17, van verhoging van grondlasten, 1858, 
1861/62, 1869.  1 omslag 

 

2.1.2.6. In bewaring gegeven archieven 

 
2.1.2.6.1. I Stukken betreffende de inning van waarborg- en afkoopgelden over 
verveende landen door het ambachtsbestuur Overschie 
 
2.1.2.6.1.1. A. Registratie van verveners en van te vervenen landen 
 
   

N.B. Zie ook bij B 
 
 212 Staten opgemaakt door de schout van Overschie en Hogenban 

(sedert 1664 met het gerecht) en de ambachtsbewaarder(s) van 
respectievelijk Schieveen en Zestienhoven, houdende opgave van 
de namen der slagturvers in beide polders en de grootte der te 
vervenen roetalen, met incidentele aantekeningen omtrent te innen 
boeten en te verrekenen ambtelijke uitgaven en voorin akte van 
overeenkomst (1608) tussen ingelanden van Zestienhoven inzake 
de betaling der ambtelijke onkosten en boeten, 1625-1699.  1 band en 1 deel 
N.B. De band is beschadigd (verdwenen?) 

 
 213 Register van de (ambachts?) secretaris van Overschie, van de aan 

hem getoonde of afgegeven vergunningen door ingelanden van 
Overschie (woonachtig in Schieveen?), hun door D. en H. van 
Delfland over de periode 1640-1840 verleend tot vervening van 
land in de polder Schieveen, tevens houdende aantekening (van de 
secretaris) betreffende de afschrijving der vergunningen, 1747-
1840.  1 deel 
N.B. Met hiaten. Achterzijde is beschadigd 

 
 214 Originele vergunningen van D. en H. van Delfland (geregistreerd te 

Overschie) voor gebruikers van land in Schieveen tot het doen van 
verveningen daar, 1707, 1749, 1751, 1764, 1766/67, 1774, 
1780/81, 1797/98,1806.  1 omslag 

 
 215 Legger (opgemaakt door schout en gerecht van Overschie en 

ambachtsbewaarder van Schieveen) van te slagturven percelen in 
Schieveen, met opgave van de namen der slagturvers/eigenaren, 
verleende vergunningen en aantekening van jaarlijkse uitgevoerde 
verveningen, meet voorin incomplete (tot ca. 1772?) naamindex, 
1747-1858; tevens (fol. 260 e.v.) houdende: * journaal van data 
der gehouden zittingen ter "opschschrijving", 1747-1811 en * staat 
van de totaal per jaar geslagturfde roeden, 1747-1809, 1747-1858. 
 1 deel 
N.B. Titiel: "Quohier van het opschrijven van 't slagturven en roetalen in de polder 
van Schieveen onder den ambagte van Overschie, begonnen met den jaarse 1747". 
Zie ook inv. nrs. 212-214, 243 
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 216 Request van Charlotte Barnaige te Rotterdam aan D. en H. van 

Delfland om haar perceel land, gelegen tussen de Watering en de 
Doenkade (Landscheiding) in Schieveen te mogen vervenen en het 
vervolgens te betrekken bij de droogmaking, z.d. (ca. 1786), 
afschrift, 1786.  1 stuk 

 
2.1.2.6.1.2. B. Inning; restitutie 
 
   

N.B. Zie ook bij A en C en inv. nrs. 74, 78 
 
 217 Relazen van de bode (van de hoogheemraden van Delfland) van de 

explotering (aanzegging), namens schout en gerecht van Overschie 
en Hogenban en de ambachtsbewaarder van Schieveen, aan de 
secretaris van Berkelen aan Jodocus Cruyger, ambachtsheer van 
Berkel, van een verbod om in Schieveen te slagturven zolang zij 
geen waarborg- of afkoopgeld hebben betaald, met aangehecht 
mandement voor de bode en met conceptrequest terzake van 
genoemde schout, gerecht en ambachtsbewaarder, z.d. (1697), 
1697.  1 stuk en 1 lias 

 
 218 Akte van verbintenis van Johan van der Hoeven, heer van de 

Tempel etc., voor verveners (in Schieveen) tot betaling van zijn 
verschuldigde omslagen en verpondingen over te vervenen 
percelen in Schieveen en in de heerlijkheid De Tempel met de rente 
van belegd waarborggeld, 1720.  1 stuk 

 
 219 Kladaantekeningen houdende oppervlakte van stukken land, o.a. 

behorende tot de Claauwe Woning, voor de berekening van de 
afkoop- en waarborgpenningen, te betalen door enkele ingelanden, 
z.d., (1733).  1 stuk 

 
 220 Declaraties van B. van der Meer voor het (ambachts) bestuur 

wegens bij hem thuis geleverde verteringen t.b.v. o.a. 
slagturfinspecteurs, 1748.  1 stuk 

 
 221-222 Rekening-courantboeken van de gaarder van Overschiehoudende 

verrekeningen met verveners in Schieveen van de door hen 
verschuldigde verpondingen en omslagen tegen de aan hen 
verschuldigde rente over waarborggelden, met borderellen, 1752-
1759.  2 delen 

 221 1752-1755 (met katern en stuk), 1752 - 1755deel 
 222 1755-1759 (met katern); met vooraan een staat van de over 1755 

ingekomen rente over belegd waarborggeld en met naamindex der 
verveners, 1755 - 1759deel 

 
 223 Staten houdende jaarlijkse opgave van de namen der verveners in 

Schieveen en Zestienhoven, met berekeningen van de te betalen 
afkoopsommen aan schout (en gerecht) van Overschie en 
ambachtsbewaarders van Schieveen en Zestienhoven, 1761-
1766,1768-1790,1792/93,1797-1810,1818.  1 pak 
N.B. Met enkele duplicaten en/of concepten. De in de marge genoemde folionrs. 
verwijzen naar de bladzijden in inv. nr. 224 

 
 224 Aantekeningboek van de secretaris van Overschie omtrent de 

ontvangst van de door verveners betaalde finale afkooppenningen 
over verveende landen, met aantekeningen omtrent de veranderde 
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eigendomstoestand van de percelen, met voorin een afschrift uit 
1757 van een reglement van D. en H. van Delfland (d.d. 6-1-1757) 
op de vervening en de afkoopkas in Schieveen en met naamindex, 
1757/58.  1 deel 
N.B. Titel: "Reister van de ontvange afkooppenninge weegens verveend werdende 
landen in de polder van Schieveen onder Overschie, begonne 1757". Inv. nr. 224 
sluit in feite aan op inv. nr. 232. Zie ook inv. nr. 258 

 
 225 Naamlijsten, opgemaakt door de bode, van verveners in Schieveen, 

Zestienhoven en in Oudendijk die aangezegd moeten worden te 
verschijnen ter betaling of ter ontvangst van verschuldigd 
afkoopgeld, 1761/62, 1764, 1797, 1803-1805, 1810.  1 omslag 

 
 226 Akten van verbintenis door verveners van Schieveen en 

Zestienhoven tot het zullen afkopen van (de lasten) op zekere 
veelanden vóór een bepaalde datum, 1765-1767, 1773-1781, 
1783, 1791/92, 1796-1806, 1811.  1 omslag 
N.B. De folionrs. in de marge verwijzen naar inv. nr. 224 

 
 227 Beschikking van het Provinciaal Comité van Holland voor schout 

(van Overschie) en ambachtsbewaarder van Schieveen betreffende 
de uitbetaling aan hen door de ontvanger-generaal van 
achterstallige rente over (in obligaties) belegde afkoopgelden, 
1797.  1 stuk 

 
 228 Staat houdende verrekening van de door enkele verveners 

ingehouden bedragen op het door hen verschuldigde lastgeld over 
1796 wegens al eerdere betaling, 1798.  1 stuk 

 
 229 Akten van verbintenis door verveners tot betaling van 

verveningsgeld (lastgeld) aan schout en ambachtsbewaarder t.g.v. 
Delfland onder voorwaarde van restitutie van reeds (aan Delfland) 
afgedragen geld ingeval van vrijstelling van betaling, 1797, met 
kwitantie van over 1796 terug ontvangen gelden, 1798, met akten 
van verklaring van verveners betreffende door hen niet betaalde 
gelden, 1798-1803.  1 stuk 

 
 230 Kwitantie van schout en ambachtsbewaarder de Kassa van 

afkooppenningen van de polder Schieveen, voor L. van Ruytenburg 
wegens afkoop van de aanslag in molen-, sluis- en penninggeld 
over 61 roeden, 3 ellen/430 roeden land, deel uitmakende van 2 
morgen en 150 roeden land, gelegen aan de Rotterdamse Rijweg, 
z.d. (ca. 1833), 1833.  1 stuk 
N.B. Datum oningevuld; zie inv.nr. 602 

 
 231 Beschikking van hoogheemraden van Delfland voor schout en 

ambachtsbewaarder van Schieveen tot overbrenging van een uit de 
kas voor "droogmaking van het 1e blok in Schieveen" 
overgeschoten kapitaal, berusten bij ex-ambachtsbewaarder Jan 
Rodenburg, naar schout en ambachtsbewaarder (van Schieveen), 
administrateurs der afkoopkas, t.b.v. defectie tiengaarden langs de 
Hofweg en t.b.v. vermindering van het tekort van genoemde kas; 
met akte van verklaring door de dijkgraaf betreffende de 
overdracht van het kapitaal, 1839.  3 stukken 
N.B. Zie ook Oud-archief Delfland, inv.nr. 134, fol. vo. - 422 ro 

 



- 53 - 

2.1.2.6.1.3. C. Belegging 
 
 232 Aantekeningboeken van de secretaris van Overschie omtrent de 

ontvangst van door verveners betaalde waarborggelden over te 
vervenen land en van de rente uit deze (in de vorm van obligaties) 
door verveners belegde gelden, met incidentele kwitanties van de 
secretaris, sinds ca. 1710 tevens houdende aantekeningen omtrent 
eventuele eigendomsovergangen, met voorin naamindices, a. 1696-
1750 b. 1706-1750 c. 1751-1756. 1 katern, 1696-1756.  2 banden en 1 katern 
N.B. Zie voor voortzetting van de administratie de inv.nrs. 224 en 252 

 
 232-232 Aantekeningboeken van de secretaris van Overschie omtrent de 

ontvangst van door verveners betaalde waarborggelden over te 
vervenen land en van de rente uit deze (in de vorm van obligaties) 
door verveners belegde gelden, met incidentele kwitanties van de 
secretaris, sinds ca. 1710 tevens houdende aantekeningen omtrent 
eventuele eigendomsovergangen, met voorin naamindices, 1696-
1756.  2 banden en 1 katern 
N.B. Zie voor voortzetting van de administraties de inv. nrs. 224 en 252 

 232 a. 1696-1750, 1696 - 1750banden 
 232 b. 1706 - 1750, 1706 - 1750 
 232 c. 1751 - 1756. 1 katern, 1751 - 1756 
 
 233 Staten opgemaakt door de secretaris van Overschie houdende 

opgave van de over 1644, 1701-1777 ten laste van verveners 
bewaarde obligaties wegens waarborgkapitalen (m.i.v. 1757 
geconverteerd in afkoopkapitalen; met afschrift van een (in 1749 
opgemaakt) proces-verbaal door schout en schepenen van 
Overschie en ambachtsbewaarder en kroosheemraden van 
Schieveen van de overname van obligaties en recu's der 
beleggingen uit handen van de secretaris (blz. 2 vo. en 3 ro.) en 
met aantekening (van de secretaris) van een aan een vervener te 
restitueren en gerestitueerde rentesom (blz. 4 ro.), 1749 en z.d. 
(ca. 1754, 1757, 1777), 1749 en z.d (1754,1757,1777). 3 katernen en 2 stukken 
N.B. Zie ook inv. nr. 235 (oude obligaties) 

 
 234 Beschikking van de Gecommitteerde Raden der Staten van Holland 

en West-Friesland voor schout en ambachtsbewaarder van 
Schieveen (Overschie?) betreffende de (door de Raden aanvankelijk 
wegens nalatigheid geweigerde) afgifte van vier obligaties over 
belegd waarborggeld, 1711.  1 stuk 

 
 235 Akten van overeenkomst ten overstaan van schout en schepenen 

van Overschie en Hogenban tussen ambachtsbewaarder en 
kroosheemraden van Schieveen enerzijds en Dirk Chiele van der 
Wadding (1732) en Johan van der Hoeven (1733) en de voogden 
over de kinderen van Jan Corneliszn. Visch (1736) anderzijds 
betreffende de overname door ambachtsbewaarder en 
kroosheemraden van waarborggelden tot convertering (omzetting) 
daarvan in afkoopgelden, betreffende de afkoop van lasten door de 
verveners en betreffende hun onderhoudsplicht van kaden, wegen, 
banwerken en aandammingen bij verveende percelen, 1732/33, 
1736.  3 charters 
N.B. Ondertekend door de schepenen en de secretaris van Overschie. De zegels van 
de schout van Overschie ontbreken 

 
 236 Specificatie van enkele totaalbedragen der te beleggen 

waarborggelden, 1749-1754.  1 stuk 
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 237 Legger van de effecten van belegde afkoopgelden, 1758-1786, met 

aantekening van de jaarlijkse ontvangst, met voorin 
aantekeningen, t/m 1772, van de ontvangst van gelden uit de 
verhuring van water en de visserij en uit de verkoop van hakhout 
bij de Landskade, met losse borderel, 1758-1788.  1 deel 
N.B. Nadere uitwerking van inv. nr. 224. Zie voor nadere toegang in de legger 

 
 238 Akte van schuldbekentenis onder waarborgstelling van obligaties 

der afkoopkas ten overstaan van notaris Th. Fontein te Overschie 
door de schout (van Overschie), de oude en de nieuwe 
ambachtsbewaarder van Schieveen t.b.v. mr. dr. Frederick van 
Rooije te 's-Gravenhage, groot f. 3.000,--, à 4% (t.b.v. de 
Droogmaking in Schieveen?), 1789; met kwitantie wegens 
aflossing, 1789,1798.  1 katern 

 
 239 Beschikkingen van de Gecommiteerde Raden van Holland West-

Friesland, later het gedeputeerd bestuur van Holland, voor de 
schout en ambachtsbewaarder van Schieveen tot aanwijzing van 
het comptoir-generaal van de Staten als orgaan voor de belegging 
van de door verveners betaalde afkoopgelden, 1758-1803.  1 omslag 

 
 240 Brief van schout en ambachtsbewaarder van Schieveen aan D. en 

H. van Delfland houdende opgave van de bij de ontvanger-generaal 
te 's-Gravenhage (als belegging) gedeponeerde afkoopgelden, 
afschrift; met aanschrijving van D. en H. tot tijdige inzending, 
1809.  2 stukken 

 
2.1.2.6.1.4. D. Rekening en verantwoording 
 
 241 Rekeningen en verantwoordingen door de gaarder van Overschie 

aan de schout van Overschie, (oud en fungerend) 
ambachtsbewaarder van Schieveen, in 1758 ook door ingelanden 
van Schieveen van het lastgeld over de verveningen in Schieveen, 
met enige (los inliggende) bijlagen (1763, 1765/66, 1786-1793, 
1855), 1758-1856, 1758-1793.  1 pak 

 
 242 Borderellen behorende bij rekeningen en verantwoordingen van het 

lastgeld over de verveningen in Schieveen, 1758-1777, 1779-1794. 
 1 omslag 

 
 243 "Memorie of Lijste". Staten van de door verveners te betalen 

lastgelden (aan de secretaris van Overschie?) en tienden aan de 
jonkvrouw van Wassenaar en, m.i.v. 1803, aan de erven van wijlen 
Jan Langeveld, 1770, 1773-1848.  1 omslag 
N.B. Met duplicaat over 1773. De vermelde folionrs. verwijzen naar de bladzijden 
van inv. nr. 215. Zie ook inv. nr. 201 

 
 244 Borderellen zowel betreffende de rekeningen van het lastgeld als 

die van het afkoopgeld, geïnd in Schieveen, Zestienhoven en in de 
Oudendijk, concepten, 1761-1763.  3 stukken 
N.B. Zie ook inv. nrs. 242, 246 

 
 245 Rekeningen en verantwoordingen door de secretaris van Overschie 

aan schout van Overschie en (oude en fungerende) 
ambachtsbewaarders van Schieveen (in 1758 ook aan ingelanden) 
betreffende de afkoopkas met verspreide aantekeningen (los 
ingebonden, marginaal, aan het begin of aan het einde opgenomen) 
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door de secretaris of, sinds 1795, door hoogheemraden van 
Delfland betreffende betaling of belegging van gelden der 
afkoopkas en betreffende droogmaking van veenplassen, 1757-
1843, 1846-1856, 1858, afgehoord en/of goedgekeurd in de jaren 
1758-1844, 1848-1859, 1757-1859.  1 pak 

 
 246 Borderellen behorende bij de rekeningen betreffende de afkoopkas, 

1758-1787.  1 omslag 
 
 247 Ingekomen brieven van en minuten van uitgaande stukken aan D. 

en H. van Delfland betreffende het doen van opgave en van 
rekening en verantwoording door schout en ambachtsbewaarder 
van Schieveen van de (sinds 1701) betaalde en belegde 
afkoopgelden en van de uit de rente betaalde polderlasten e.d., o.a. 
ter uitvoering van resoluties van het gedeputeerd bestuur van 
Holland, 1804, 1810, z.d. (ca. 1810).  1 omslag 

 
2.1.2.6.1.5. E. Storting van veenaarde/vervoer van turf 
 
 248 Bekendmaking van de schout (van Overschie), ambachtsbewaarder 

en kroosheemraden van Schieveen voor verveners houdende bevel 
tot deponering van veenaarde binnnen de (palen) schutting aan de 
Landskade en tot aangifte daarvan, 1761, met dorsaal opgenomen 
waarschuwing dienaangaande voor nalatigen, 1763.  1 stuk 
N.B. Zie ook inv. nr. 111 

 
 249 Brief van hoogheemraden van Delfland aan schout en 

ambachtsbewaarder van Schieveen houdende een oproep tot 
inzending van argumenten van verveners voor en tegen een 
eventuele vrije uitvoer van turf, met minuut van antwoordbrief 
terzake, 1800.  2 stukken 

 
2.1.2.6.2. II Archief van de Commissie tot Conversie van de waarborgpenningen 
in finale afkooppenningen 
 
   

N.B. Zie voor de conversie ook inv.nr. 235 
 
 250 Beschikking van D. en H. van Delfland voor een door hen ingestelde 

commissie in Schieveen betreffende de opstelling en uitvoering van 
een plan tot conversie (omzetting) van het stelsel van 
waarborgpenningen over reeds verveende en te vervenen landen in 
Schieveen in een stelsel van finale afkoop van de lasten daarvan, 
met afschrift van concept-reglement van 1747 dienaangaande en 
met minuut van uitgaande brief van de commissie aan D. en H, 
1755-1757.  1 omslag 

 
 251 Notulen van vergaderingen van de commissie tot opstelling van een 

plan ter herziening van het waarborgstelsel in Schieveen, 1755-
1758.  1 katern 

 
 252 Reglement van D. en H. van Delfland op de wijziging van het stelsel 

van afkoop van lasten rustend op verveende of nog verveende of 
nog te vervenen landen in Schieveen, met resolutie van D. en H. 
dienaangaande, 1757, authentiek afschrift en afschrift, 1757.  2 katernen 
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 253 Declaraties, tevens kwitanties, van leden der commissie van 
onkosten wegens werkzaamheden in het kader van de conversie 
van waarborg in finaal afkoopgeld, 1755-1758.  1 omslag 

 
 254 Aantekeningen houdende overzicht van (waarschijnlijk) 

verrekeningen van de door verveners alleen en in gemeenschap 
met hun participanten belegde waarborggelden, z.d. (jaren '50 der 
18e eeuw), z.d. (jaren 50 der 18e eeuw).  1 katern 
N.B. Zie ook inv.nrs. 221, 222 

 
 255 Staat van de ontvangst van zegelgelden door verveners of hun 

erven betaald (of nog te betalen), na de (slot) verrekening van de 
waarborggelden, z.d. (ca. 1757).  1 stuk 

 
 256 Staten houdende opgave van verveende/nog te vervenen percelen 

van de ten laste van verveners vóór en na 1719 belegde 
waarborggelden, tevens verrekeningen en totaalstaten van de van 
hen nog te innen of aan hen te restitueren afkoopsommen, met 
twee kwitanties voor verveners en met overzicht der 
eigendomsovergangen, 1757 en z.d., 1757.  1 omslag 
N.B. De folionummers in de marge der stukken verwijzen naar inv. nr. 232 

 
 257 Akten van verbintenis van verveners voor de commissie houdende 

toezegging om vóór 1 december 1757 voor een bepaald bedrag de 
door hen verwaarborgde (verveende) en nog te verwaarborgen (te 
vervenen) percelen te zullen afkopen, 1757, met enige concepten, 
z.d., 1757.  1 omslag 

 
 258 Rekening en verantwoording van de commissie aan schout en 

schepenen van Overschie en ambachtsbewaarder van Schieveen van 
de bij de verrekening met verveners (te beleggen) afkooppenningen 
en van de aan hen gerestitueerde waarborggelden over verveende en 
nog te vervenen landen (ingevolge Delflands Reglement van 6 januari 
1757 op de vervening in Schieveen), 1758.  1 katern 
N.B. De in de marge opgenomen cijfers betreffen de bladzijden van inv. nr. 224 
waar de betrokken ontvangsten en uitgaven staan geboekt 

 

2.2. B. Periode oktober 1908 - januari 1952 

 

2.2.1. Stukken van algemene aard 

 

2.2.1.1. Notulen 

 
 259 Convocaties voor de ingelandenvergadering, met dorsale 

borderellen van jaarrekeningen, 1921-1951.  1 omslag 
 
 260-262 Notulen van vergaderingen van het bestuur en van vergaderingen 

van de stemgerechtigde ingelanden, 1908-1958.  4 delen 
N.B. 1902, okt.-1920, 3 jan. 
Zie inv.nr. 3 

 260 1920, 3 jan. - 1938, jan., 1920 - 1938delen 
 261 1938, mrt. - 1949, apr., 1938 - 1949delen 
 262 1949, mei - 1958, 1949 - 1958delen 
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2.2.1.2. Ingekomen en minuten van uitgaande stukken 

 
 263-265 Registers van ingekomen stukken, 1908-1952.  3 delen 

N.B. Vóór 1934 niet strikt chronologisch 
 263 1908, okt. - 1941, juni (nrs. 1-1283), 1283 - 1941delen 
 264 1941, 28 mei - 1946, 3 jan. (nrs. 1248-1772), 1248 - 1946delen 
 265 1946, 7 jan. - 1952, 4 jan. (nrs. 1773-2314), 1773 - 1952delen 
 
 266-273 Ingekomen en andere geagendeerde stukken, okt. 1908-1951, 

1908 - 1951.  8 pakken 
N.B. Genummerd 1 - 2312. 
Hierin o.a. ook bestekken, tekeningen, poldervergunningen en -keuren. Vóór 1934 
niet strikt chronologisch 

 266 1908, okt. - 1915, dec. 31 (nrs. 1-230), 1908 - 1915pakken 
 267 1915, dec. 27 - 1921, okt. 14 (nrs. 231-400), 1915 - 1921pakken 
 268 1921, mei 18 - 1930, mrt. 26 (nrs. 401-590), 1921 - 1930pakken 
 269 1930, mrt. 10 - 1931, apr. 23 (nrs. 591-650), 1930 - 1931pakken 
 270 1930, nov. 11 - 1936, okt. 19 (nrs. 651-900), 1930 - 1936pakken 
 271 1936, okt. 13 - 1939, nov. 27 (nrs. 901-1150), 1150 - 1939pakken 
 272 1939, nov. 1 - 1947, nov. 8 (nrs. 1151-1950), 1151 - 1950pakken 
 273 1947, nov. 4 - 1951, dec. 12 (nrs. 1951-2312), 1947 - 1951pakken 
 
 274-275 Registers houdende afschriften van uitgaande brieven, sinds mei 

1935 register houdende aantekening van verzending van brieven 
en andere geagendeerde stukken, 1908-1952.  2 delen 

 274 1908, dec. - 1921, mei, 1908 - 1921delen 
 275 1921, juni - 1952, jan, 1921 - 1952delen 
 
 276 Minuten van uitgaande brieven en andere (uitgaande) 

geagendeerde stukken, 1935, mei 23-1952, jan. 14, 1935.  1 pak 
 

2.2.2. Stukken betreffende bijzondere onderwerpen 

 

2.2.2.1. Bestuur 

 
   

N.B. Zie ook inv. nrs. 304, 305 
 
 277 Naamlijsten van stemgerechtigde ingelanden, met opgave van 

grondeigendom en het aantal per hoofd uit te brengen stemmen, 
1909-1919.  1 omslag 

 
 278 Rooster van aftreding van leden van bestuur, 1918-1924.  1 stuk 
 

2.2.2.2. Hulpmiddelen bij de uitvoering van de taak 

 
2.2.2.2.1. Personeel 
 
   

N.B. Zie ook inv. nrs. 304, 305 
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 279 Missive van de Pensioenraad betreffende pensioenrechten van de 
m.i.v. 1913 benoemde machinist W. van der Does, 1924.  1 stuk 
N.B. Zie ook inv.nr. 271 stuknr. 1100 (jr. 1939) 

 
2.2.2.2.2. Archief 
 
 280 "Inventaris van het archief van den polder en de droogmakerijen 

van Schieveen, 16e eeuw tot 1858", door L.J. Ruys. 's-Gravenhage, 
1940/1.  1 deel 
N.B. Gestencild 

 
2.2.2.2.3. Financiën 
 
2.2.2.2.3.1. Omslag 
 
 281 Kohieren voor de omslag over de Oude- of Bovenpolder en de 

Droogmakerij of Benedenpolder, m.i.v. 1937 tevens journaal van 
ontvangst, 1909-1919, 1921-1951.  1 omslag 

 
 282 "Gaarderboek". Kadastrale (artikelgewijze) legger van onroerende 

eigendommen, met voorin naams- en perceelsindices, z.d., (1934-
1967).  1 deel 
N.B. Zie voor het vervolg archief periode 1952-1976, inv. nr. 364 

 
2.2.2.2.3.2. Eigendommen; beleggingen 
 
2.2.2.2.3.2.1. Onroerende goederen 
 
2.2.2.2.3.2.1.1. Algemeen 
 
 283 Kadastraal kaartje van (aan te kopen?) perceeltjes land, haaks op 

de Schieveense kade gelegen, kadastraal gemeente Overschie, 
sectie A, nrs. 1611, 1612, 1614, 1615, z.d. (1e helft 20e eeuw), 
(z.d.) (1e helft 20e eeuw).  1 stuk 

 
2.2.2.2.3.2.1.2. Verkoop 
 
   

N.B. Zie ook inv. nr. 369 
 
 284 Onderhandse akte van verkoop aan J. Neeleman, watermolenaar, 

van een watermolen c.a. en van een perceel weiland en dijk, kad. 
gem. Overschie, sectie A, nrs. 695, 697, 1372 en 1600, groot 
1.81.40 ha., gelegen aan de Hofweg, onder vestiging van 
erfdienstbaarheid van weg over de Hofweg t.b.v. de polder en 
onder voorwaarden betreffende gebruik en onderhoud (duikers), 
1817, notarieel afschrift, 1927.  1 stuk 

 
 285 Onderhandse akten van verkoop aan Rijkswaterstaat van percelen 

water en land (dijk, weiland,kade), kad. gem. Overschie sectie A 
nrs. 1775, 1807, 1808, 1810, 1813, 1814, 1816, 1817, 1820-1824 
en 1826, t.b.v. de aanleg van de Rijksweg-Rotterdam, 1927.  1 omslag 
N.B. Zie voor retroacta inv.nrs. 601-604, 608 

 
2.2.2.2.3.2.1.3. Verhuring 
 
   

N.B. Zie ook inv. nrs. 304-306 
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 286 Onderhandse- en notariële akten van verhuring van percelen dijk, 

weiland, kade en een woning c.a. (o.a. aan Zweth, Hofweg en in de 
Berg- en Hulpboezem) onder regeling van verplichtingen voor 
huurders (o.a. onderhoud), van erfdienstbaarheden (uit- en 
overpad e.d.) en van andere gebruiksrechten, met enkele affiches 
van de openbare verhuring en akten van borgstelling, 1912, 1919, 
1926, 1933/34.  1 omslag 
N.B. Akten van verhuring: 1912, 1919, 1926, 1933/34; 

affiches: 1919, 1926, 1933; 
akten van borgstelling: 1912, 1919, 1926 
 
 287 Naamlijst van ingelanden die over 1905-1919 bepaalde huurgelden 

(van de Zwethkade?) hebben betaald, met dorsale 
kladaantekeningen, z.d. (ca. 1919), (1919).  1 stuk 

 
 288 Staten houdende opgave van verhuurde percelen land over 1933-

1938, met aantekening van naam van huurders, huursommen en 
(gedeeltelijk) van liggingen oppervlakte, z.d. (ca. 1933), (1933).  4 stukken 

 
 289 Kaart van (kadastraal aangeduide) percelen land/water, gelegen 

tussen de Zweth en de Hofweg, z.d. (1e helft 20e eeuw), z.d.(1e 
helft 20e eeuw).  1 stuk 
N.B. In druk; schaal 1 : 2500. Waarschijnlijk een bijlage tot een akte van verhuring 
van percelen 

 
2.2.2.2.3.2.2. Effecten 
 
 290 Akte van schuldbekentenis van het gemeentebestuur van Overschie 

wegens een lening (t.b.v. de aankoop van land in de polder tot 
stichting van een begraafplaats), 1934.  1 stuk 
N.B. Zie inv.nr. 275, jr. 1933 stuknr. 842, en inv. nr. 270, jr. 1933, stuknrs. 752, 
763 en jr. 1934 stuknr. 768 

 
2.2.2.2.3.3. Begroting en rekening 
 
 291 Begrotingen van ontvangsten en uitgaven, met incidentele 

wijzigingen, memories van toelichting en sedert 1936 met 
(aangehechte) specificaties van ontvangsten en uitgaven, 1909-
1951.  1 pak 
N.B. Memories zijn aanwezig over de jaren 1910-1912, 1920, 1930, 1934-1951 

 
 292 Rekeningen en verantwoordingen aan de ingelanden sedert 1936 

met verzamelstaten van ontvangsten en uitgaven, 1909-1951.  1 pak 
 
 293-296 Bijlagen tot de rekeningen, 1909-1951.  4 pakken 
 293 1909-1920, 1909 - 1920pakken 
 294 1921-1930, 1921 - 1930pakken 
 295 1931-1941, 1931 - 1941pakken 
 296 1942-1951, 1942 - 1951pakken 
 
 297 Missiven van D. en H. van Delfland houdende aanmerkingen op de 

door hen gecontroleerde rekeningen met bijlagen en op de 
begrotingen, 1921-1923, 1933.  1 omslag 

 
 298 Journaal van ontvangsten, 1920-1930.  1 deel 

N.B. Zie voor de periode 1937-1951 inv. nr. 281 
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 299 Journaal van uitgaven, 1920-1930.  1 deel 
 
 300-303 Kasboeken van ontvangsten en uitgaven (sinds 1-5-1935 

tabellarische kasboeken), 1925-1958.  4 delen 
 300 1925, apr.-1935, apr., 1925 - 1935delen 
 301 1935, mei-1942, aug. 8, 1935 - 1942delen 
 302 1942, aug. 10 - 1949, nov. 11, 1942 - 1949delen 
 303 1949, nov. 12 - 1958, apr. 18, 1949 - 1958delen 
 
 304 Register (hulpkasboek?) van ontvangsten (o.a. recognities) uit het 

gebruik van pijpleidingen, kaden, demping van sloten en verhuring 
van land. 1913-1920, en van uitgaven ter bekostiging van het 
onderhoud van de Doenkade, ca. 1910, wegens leningen, 1915-
1918, 1931, en wegens salariëring van bestuursleden en personeel, 
ca. 1930, tevens houdende staten van de maaluren, 1916-1920, 
het stroomgebruik van de twee gemalen, 1916-1932, en een staat 
van indiensttreding van personeel over de periode 1896-1918, 
1896-1932.  1 deel 
N.B. Bevat ook gegevens van de Oost-Abtspolder, de Akkerdijksche polder en de 
polder Zestienhoven 

 
 305 Register (hulpkasboek?) van ontvangsten (o.a. recognities) uit: * 

verhuring van land, 1905-1938; * motorvaartvergunningen, 
1931/32; * verhuring van jacht en visserij, 1934; * gebruik van 
pijpleidingen, bruggen, wegen, 1936, en van uitgaven wegens 
leningen, 1935, en salariëring van bestuursleden en personeel, 
1934, tevens houdende staat van het energieverbruik van twee 
elektrische gemalen, 1916-1934.  1 deel 
N.B. Bevat ook gegevens van de Oost-Abtspolder en de Akkerdijksche polder 

 
 306 Register (hulpkasboek?) van ontvangsten (o.a. recognities) uit: * 

verleende motorvaartvergunningen, 1934-1967; * verhuring van 
land, 1933-1938; * verhuring van jacht en visserij, 1935-1943, 
1947; * beleggingen, 1934-1942 en van uitgaven (o.a. recognities) 
* ter bezoldiging van personeel, 1918-1952; * ter aflossing van 
leningen, 1934-1943; * ter bekostiging van wegen- en 
kadenonderhoud, 1936; * voor het hebben van pijpleidingen, 1919, 
tevens houdende staat van het energieverbruik van twee 
elektrische gemalen, 1916-1967.  1 deel 

 

2.2.2.3. Uitvoering van de taak 

 
2.2.2.3.1. Algemeen (keur) 
 
 307 Missiven van D. en H. van Delflanden van het provinciaal bestuur 

betreffende de wijziging van de polderkeur, 1914/15, 1919-1921.  1 omslag 
 
2.2.2.3.2. Zorg voor waterkeringen 
 
2.2.2.3.2.1. Toezicht 
 
2.2.2.3.2.1.1. Vaststelling van bijzondere keuren 
 
 308 Keuren op de boezemkaden, 1916 en 1929, afschriften (gedrukt), 

1916, 1929.  4 katernen 
N.B. In duplo 
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2.2.2.3.2.1.2. Verlening van vergunning 
 
   

N.B. Zie ook inv. nrs. 304-306 
 
 309 Uittreksel uit een kadastraal plan (gem. Overschie sectie A), o.a. 

met situatie van de kad. nrs. 811, 821, 823, 1625, 1661, 1741, 
1745 en 1826 (land aan de Doenkade), z.d. (1e helft 20e eeuw), 
z.d. (1e helft 20e eeuw).  1 stuk 
N.B. Schaal 1 : 2500 

 
 310 Verzoekschrift van schippers betreffende vrijstelling van betaling 

van recognitie voor motorvaart in de Zweth, 1934.  1 stuk 
 
2.2.2.3.2.2. Beheer en onderhoud 
 
   

N.B. Zie ook inv. nr. 306 
 
 311 Missive van D. en H. van Delfland betreffende geconstateerde 

gebreken aan de boezemkade, 1922.  1 stuk 
 
 312 Staten houdende opgave van de lasten van de polder Schieveen, de 

Akkerdijksche polder en de Oost-Abtspolder inzake het onderhoud 
van de boezemkade langs o.a. de Schie en de Zweth over de 
periode 1915-1930, z.d., 1915-1930.  3 stukken 

 
 313 Verzoekschrift van polderbestuur en onderhoudsplichtige eigenaren 

van de Rijskade in Schieveen aan B. en W. van Overschie als 
wegbeheerder, tot overname door de gemeente van de 
onderhoudsplicht van de kade als waterkering, concept, met 
retroactum van 1908; 1938, 1938.  3 stukken 

 
 314 Staten van jaarlijkse bijdragen in de kosten van onderhoud van 

Schiekade over 1917-1960 door o.a. het polderbestuur, z.d. (ca. 
1960), (1933 en 1960).  2 stukken 

 
2.2.2.3.2.3. Maatregelen wegens dreigende kadebreuk door buitenwater 
tengevolge van oorlogshandelingen 
 
 315 Akten van verklaring door het bestuur en leden van het dijkleger 

inzake aanstelling c.q. inlijving bij het dijkleger, 1940.  1 omslag 
 
 316 Naamlijsten van leden van het dijkleger (dijkwacht) ter bewaking of 

verdediging van de boezemkaden in de polder, met concepten, z.d. 
(ca. 1940), 1940,1942-1945.  1 omslag 

 
 317 Brief van het bestuur van de secretaris-generaal van het 

departement van de Waterstaat inzake vrijstelling van 
tewerkstelling in Duitsland voor manschappen van het dijkleger, 
minuut, 1943.  1 stuk 

 
 318 Akten van aanstelling tevens houdende persoonlijke instructie door 

het bestuur van leden en reserveleden van het dijkleger, 1944.  1 omslag 
N.B. Zie ook inv. nr. 276, jr. 1940 stuknr. 439a 
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2.2.2.3.3. Zorg voor water en watergangen 
 
2.2.2.3.3.1. Toezicht (verlening van vergyunningen) 
 
   

N.B. Zie ook inv. nrs. 284, 304 
 
 319 Staten van (gelijktijdig met polderomslag?) geïnde recognities 

wegens het hebben van gas- en nortonwellen en waterleidingen, 
1939-1941, 1943, 1946-1950.  5 stukken 

 
 320 Brief van de secretaris aan dhr. van Dissel betreffende een 

zoekgeraakte situatietekening van duikers aan de Doenkade, 
behorende bij een door het bestuur in 1929 aan het Rijk verleende 
en in 1932 gewijzigde vergunning, 1951.  1 stuk 
N.B. Zie voor de betrokken vergunningen inv. nr. 268, jr. 1929 stuknr. 576 en inv. 
nr. 270, jr. 1932 stuknr. 701 en 1933 stuknr. 733 

 
2.2.2.3.3.2. Ontwatering en watervoorziening 
 
2.2.2.3.3.2.1. Baggeren van watergangen 
 
 321 Bestek met akte van aanbesteding betreffende uitvoering en 

betaling van baggerwerken in de polder, wegens door inundatie 
tijdens W.O. II dichtgeslibde sloten, 1945.  1 omslag 
N.B. De uitvoering van de werken geschiedde onder toezicht van de Rijksdienst voor 
landbouwherstel 

 
2.2.2.3.3.2.2. Beheer en onderhoud van de gemalen 
 
   

N.B. Zie ook inv. nrs. 304-306 
 
2.2.2.3.3.2.2.1. Bovengemaal aan de Rotterdamse (straat)weg (Delftweg) 
 
 
   

N.B. Zie ook op benedengemaal 
 
 322 Vergunningen van het gemeentebestuur van Overschie tot de bouw 

van een bovengemaal en van een benedengemaal, met kadastrale 
schets van het benedengemaal, ontwerp-bestektekeningen en 
beschrijving, 1915.  1 omslag 

 
 323 Uittreksel, opgemaakt door de boekhouder van het Kadaster te 

Rotterdam, uit een kadastraal plan gem. Overschie sectie A. nr. 
1675 (molenlokatie bij Doenkade - Delftse Schie), 1917.  1 stuk 

 
2.2.2.3.3.2.2.2. Benedengemaal aan de Hofweg (Hobbelweg) 
 
   

N.B. Zie ook op bovengemaal 
 
 324 Staten van de maandelijkse maaluren van het benedengemaal, met 

(sinds 1951) achterin enkele kladaantekeningen inzake defekten en 
reparaties aan de machine, 1916-1959.  1 deel 

 
 325 Akte van overeenkomst met het G.E.B. van Rotterdam betreffende 

energielevering voor twee poldergemalen, 1948.  1 stuk 
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2.2.2.3.4. Zorg voor wegen 
 
2.2.2.3.4.1. Beheer en onderhoud (in eigen beheer) 
 
2.2.2.3.4.1.1. Doenkade 
 
   

N.B. Zie ook inv. nr. 304 
 
 326 Nota bereffende de onderhoudsplicht van de Doenkade ten laste 

van de eigenaren, opgemaakt wegens een door J. Post 
aangespannen proces terzake, met bijlagen, 1909.  5 stukken 
N.B. Zie ook inv.nr. 255 jr. 1908 stuknr. 3, jr. 1909 stuknr. 8 en inv. nr. 189 

 
2.2.2.3.4.1.2. Hofweg 
 
 327 Besluit van het bestuur tot wijziging van hoogte en breedte van een 

deel van de weg (door afvraging), tot egalisering daarvan ter 
bevordering van de verkeersveiligheid en tot verlening van 
vergunning aan de eigenaren van resp. dat gedeelte weg en van 
het aangrenzende land, om grond af te graven en voor 
eigengebruik te houden, concept, 1913.  1 stuk 

 
 328 Onderhandse akte van overeenkomst met het gemeentebestuur 

van Overschie betreffende een jaarlijkse bijdrage door 
laatstgenoemde in de kosten van onderhoud, indien hoger dan f 
600,--, van een gedeelte van de Hofweg, vanaf een 
bouwmanswoning (kad. gem. Overschie sectie A nrs. 1285 en 
1481) tot aan de Bovendijk, 1930.  1 stuk 

 
 329 Staat van de onderhoudskosten van de Hofweg over 1919-1929, 

z.d., (ca. 1930).  1 stuk 
 
2.2.2.3.4.1.3. Brug in de Achterweg (Boven- of Achterdijk) 
 
 330 Bestek en voorwaarden voor de bouw van een ijzeren val- of 

ophaalbrug in de Bovendijk in de polder (op de scheiding met 
Berkel), ter vervanging van een houten ophaalbrug, met 
tekeningen en inschrijvingsbiljetten van de aannemers, 1920/21.  1 omslag 

 
2.2.2.3.4.2. Beheer van de Achterweg in samenwerking met andere overheden 
 
 331 Staatje van het door het bestuur over 1910-1919 betaalde aandeel 

in de kosten van onderhoud van de Bovendijk, z.d., (ca. 1919).  1 stuk 
 
 332 Begrotingen met toelichting door de "Commissie Bovendijk" te 

Rotterdam voor het polderbestuur, van uitgaven aan onderhoud 
van een gedeelte van de Bovendijk (tertiaire weg nr. 30 bis en nr. 
32) ten laste van de gemeente Rotterdam, z.d. (1951), afschriften, 
z.d. (1951).  2 stukken 
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2.2.3. Aanhangsel 

 

2.2.3.1. Publikaties inzake geschiedenis en planologie van Schieveen 

 
 333 L.J. Ruys, De Geschiedenis van den Polder Schieveen van den 

vroegsten tijd tot 1858. 's-Gravenhage, 1941/42.  3 delen 
N.B. Gestencild. In triplo 

 
 334 J. Kreiken, "Schieveen, de juiste keuze". Uitgaaf van het 

Gewestelijk Comité Luchthaven Rotterdam. Rotterdam, 1948.  1 deel 
N.B. Gedrukt 

 
 335 F.W. Michels, "Schieveen? Neen!" Agrarische bezwaren tegen het 

Rotterdamse luchthavenprojekt. Amsterdam, 1949.  1 deel 
N.B. Gedrukt. Een exemplaar is in de bibliotheek aanwezig 

 

2.2.4. In bewaring gegeven archief 

 

2.2.4.1. Stukken van het Comité van Actie tegen het vliegveld Schieveen 

 
   

N.B. Zie ook: H.B. Miserus, Inventaris van de archieven van de Commissie 
Schieveen-Ypenburg en haar subcommissies, 1949-1950. 's-Gravenhage, 1978. (De 
archieven berusten bij het Ministerie van Verkeer en Waterstaat) 

 
 335 a. Circulaire van het comité en besturen van diverse 

landbouworganisaties, bestemd voor het Hoogheemraadschap van 
Delfland, houdende uiteenzetting van planologische en agrarische 
nadelen van de stichting van een Rotterdamse luchthaven in de 
polder Schieveen, 1947.  1 stuk 
N.B. Gelicht uit NAD. vrl. inv.nr. 5709 (op 13.2.1991) 

 
 336 Onderhandse akte van oprichting door eigenaren of huurders van 

gronden van een commissie ("Comité Actie tegen het Vliegveld 
Schieveen"), ter voorkoming van onteigening van gronden in 
Schieveen (door de gemeente Rotterdam) als gevolg van de 
stichting van een vliegveld aldaar, 1948.  1 stuk 

 
 337 Brieven van het comité aan eigenaren/huurders van de met 

onteigening bedreigde gronden in Schieveen betreffende hun 
bijdragen in de onkosten van o.a. juridische bijstand, minuten, 
1953.  1 omslag 

 
 338 Brief van mw. M. Rodenburg houdende protest tegen een verzoek 

tot betaling van bijdrage in de onkosten van het comité, 1953.  1 stuk 
 
 339 Notulen van het comité, concept, met convocatie voor de 

vergadering, 1953.  2 stukken 
 
 340 Staat van eigenaren/huurders van de met onteigening bedreigde 

gronden in Schieveen, van de grootte van hun percelen en van hun 
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bijdragen in de kosten van juridische bijstand, z.d. (ca. 1953), 
(1953).  1 stuk 

 
 341 Brief van mr. N.C. van Mastrigt, advocaat, inzake declaratie van 

juridische kosten, met bijlage, 1952/53.  2 stukken 
 

2.2.6. Aanhangsel 

 

2.2.6.1. Publicatie inzake geschiedenis van Schieveen 

 
 542 L.J. Ruys, "De geschiedenis van de polder Schieveen tot 1858" ('s-

Gravenhage 1941/42). Overdruk uit: Zuidhollandse Studiën XIV, 
z.j., (1968).  1 deel 
N.B. 1 exemplaar in Delflands bibliotheek sinds 27-3-1985 

 

2.3. C. Periode januari 1952-1976 (1980) 

 

2.3.1. Stukken van algemene aard 

 

2.3.1.1. Notulen 

 
 342 Convocaties voor de ingelandenvergaderingen, 1952, 1967, 

1975/76.  1 omslag 
N.B. Zie voor juni 1959-1967 inv.nr. 343 en voor 1968-1974 inv.nr. 344 

 
 343-344 Notulen van vergaderingen van het bestuur en van vergaderingen 

van de stemgerechtigde ingelanden, 1949, mei - 1958, 1949-1976. 
 3 delen 
N.B. Zie inv. nr. 262 

 343 1959, jan. - 1968, apr., 1959 - 1968delen 
 344 1968, mei - 1976, 1968 - 1976delen 

N.B. In de inv.nrs. 343 en 344 tevens aangehechte convocaties, presentielijsten en 
memories van toelichting op rekeningen en begrotingen. De notulen van de 
ingelandenvergaderingen over 1975/76 op los ingevoegde formulieren 

 
 345 Presentielijsten van ingelandenvergaderingen, met opgave van het 

aantal stemmen, 1972-1976.  1 omslag 
 

2.3.1.2. Agenda van ingekomen en uitgaande stukken 

 
 346 Agenda van ingekomen en uitgaande stukken, 1952-1966.  1 deel 
 
 347 Aantekeningen van verzending van uitgaande stukken, 1966/67.  2 stukken 

N.B. 1966 is onvolledig (nrs. 1-100 ontbreken 
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2.3.2. Stukken betreffende bijzondere onderwerpen 

 

2.3.2.1. Bestuursinrichting 

 
 348-349 Stukken betreffende wijzigingen van het bijzonder reglement, 

1951/52, 1968-1970.  2 omslagen 
 348 1951/52, 1951omslagen 
 349 1968-1970, 1968 - 1970omslagen 
 

2.3.2.2. Bestuur 

 
2.3.2.2.1. Dagelijks bestuur 
 
 350 Processen-verbaal van gehouden stemmingen ter verkiezing van 

leden van het bestur, met bebehorende stukken, a. diverse 
personen, 1954, 1962, 1968, 1970 en 1974. b. A.S. Bak, 1966 en 
1972 (zie ook inv.nr. 352, G. Steenwijk, voorzitter). c. A. van de 
Berg, 1964 d. A. van der Eijk, 1952, 1964, 1970 en 1976. e. A.J.E. 
Heinsbroek, 1968. f. J.P. van der Helm, 1970 en 1974. g. A. 
Hoogerbrugge Jmzn., 1956 en 1962. h. W. Hoogerbrugge, 1957. i. 
W. van der Lugt, 1968 en 1974. j. J. Rodenburg Mzn., 1954, 1952-
1976.  1 omslag 
N.B. Zie voor de individuele benoemingen ook steeds onder a en inv.nr. 353 

 
 351 Proces-verbaal van een gehouden stemming van ingelanden inzake 

de handhaving van de voorzitter, met brieven inzake diens 
ontslagaanvrage, 1957.  1 omslag 
N.B. Zie inv. nr. 262 d.d. 18-03-1957 en inv. nr. 460 

 
 352 Processen-verbaal van stemmingen ter verkiezing van de 

voorzitter, met bijbehorende stukken, a. Jac. van der Kooy Mzn., 
1957. b. G. Steenwijk, 1966 en 1972, 1957, 1966, 1972.  1 omslag 
N.B. Zie ook inv.nr. 353 

 
 353 Missiven gewisseld met het provinciaal bestuur betreffende 

benoeming en bezoldiging van voorzitters en bestuursleden, 
1957/58, 1960, 1969, 1972.  1 omslag 

 
 354 Brief aan D. en H. van Delfland houdende mededeling van de 

benoeming van voorzitter G. Steenwijk in het voorlopig 
districtbestuur als vertegenwoordiger van de polder en van 
bestuurslid J.P. van der Helm tot zijn eventuele opvolger, minuut, 
1976.  1 stuk 

 
2.3.2.2.2. Stemgerechtigde ingelanden 
 
 355 Naamlijsten van stemgerechtigde ingelanden, met opgave van 

grondeigendom en het aantal uit te brengen stemmen, 1966.  1 stuk 
 

2.3.2.3. Hulpmiddelen bij de uitvoering van de taak 

 
2.3.2.3.1. Personeel 
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 356 Stukken betreffende salariëring en betaling van pensieonpremies 

van personeelsleden en enkele stukken betreffende indiensttreding 
en ontslag (personeelsdossiers), a. Jac. Bijl, secretaris-
penningmeester, 1951-1965. b. W. van der Does, machinist, 1952-
1963. c. Gravesteijn, idem, 1952-1959 en 1965. d. A.L. 
Hoogerbrugge, idem, 1959, 1961-1976. e. G. Jongeneel, secretaris-
penningmeester, 1966, 1968-1976. f. C.J. Makkus, machinist, 
1959-1976. g. A..Rodenburg Jaczn., hulpmachinist, 1956, 1959, 
1952-1976.  1 omslag 

 
 357 Circulaires van, en ingevulde verzamelloonstaten e.d.voor diverse 

overheidsinstanties, o.a. ter berekening van pensioenpremies van 
het personeel, 1953-1976.  1 omslag 
N.B. V.V.V. ca. 2007 

 
 358 Polissen van verzekering tegen de financiële gevolgen van ziekte en 

ongevallen van personeelsleden, met bijbehorende stukken, 1967-
1976.  1 omslag 

 
2.3.2.3.2. Archief; geschiedschrijving 
 
 359 "Inventaris van het archief van de polder Schieveen". 

Registratuurplan voor het archief vanaf 1952 op basis van de "Code 
voor de ordening der archieven van de waterschappen", z.d., (ca. 
1967).  1 stuk 

 
 360 Brief gewisseld met mej. L.J. Ruys betreffende publikatie van een 

artikel over Schieveens geschiedenis in het tijdschrift "Zuid-
Hollandse Studiën", 1968.  2 stukken 

 
2.3.2.3.3. Financiën 
 
2.3.2.3.3.1. Algemeen 
 
 361 Staten omtrent de toestand van de financiële huishouding, 

opgemaakt t.b.v. het Centraal Bureau voor de Statistiek, 1952-
1956, 1959, 1963-1966, 1970, 1973-1976.  1 omslag 

 
 362 Polis van verzekering tegen de financiële gevolgen van wettelijke 

aansprakelijkheid, 1959.  1 stuk 
 
2.3.2.3.3.2. Belastingen en heffingen 
 
2.3.2.3.3.2.1. Omslag 
 
 363 "Verzamelleggers" houdende opgave van de grootte der belastbare 

percelen per artikel/belastingplichtige en van vrijdommen in de 
Benedenpolder, 1953-1967.  1 omslag 

 
 364 Gaarderboek, op kaart, met naam -en perceelindices, 1968-1976. 1 kaartsysteem 

N.B. Zie voor de periode ca. 1934-1967 inv.nr. 282 
 
 365 Kohieren van de omslag (tot 1968 afzonderlijk) over de Oude- of 

Bovenpolder en over de Droogmakerij of Benedenpolder, tevens 
journaal van ontvangst, 1952-1967.  1 omslag 
N.B. Van 1967 ontbreekt de inhoud 
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 366 Kohieren van de omslag, tevens van te innen recognities, pachten 
en andere rechten, 1968-1976.  1 omslag 
N.B. Zie voor briefwisselng met Delfland inzake de kohierern inv. nr. 398 

 
 367 Staten van aanslagen over 1958, door het bestuur opgelegd aan de 

provincie Zuid-Holland, aan de Staat (Verkeer en Waterstaat) en 
aan particulieren over de bij hen in eigendom zijnde percelen in de 
polder, met begeleidende brief van het bestuur aan de Inspecteur 
der Domeinen te Rotterdam, minuten, 1959.  4 stukken 

 
 368 Kadastrale kaart van de polder, z.d. (ca. 1960), (1960).  1 stuk 
 
 369 Staat van percelen, opgemaakt door de afdeling Gaarderboek van 

het Hoogheemraadschap van Delfland, in de periode 1934-1965 
verkocht aan de gemeente Rotterdam en aan de Rijkswaterstaat 
(o.a. wegens resp. de aanleg van een begraafplaats en 
reconstructie van wegen), 1967.  1 stuk 
N.B. Zie ook inv.nrs. 270, 272, 273, (de jaren 1934, 1941, 1943, 1950), 373, 375 

 
2.3.2.3.3.2.2. Waarborgkas 
 
 370 Brief van de secretaris-rentmeester van Delfland houdende 

kennisgeving van toekenning van een codenummer aan de 
waarborgkas van Schieveen, 1953.  1 stuk 

 
2.3.2.3.3.3. Eigendom en bezit 
 
2.3.2.3.3.3.1. Aankoop 
 
 371 Besluit van de vergadering van stemgerechtigde ingelanden tot 

aankoop van een schuur, in eigendom bij de poldermachinist W. 
van der Does, staande op het erf van het gemaal aan de Delftweg 
(nr. 220) en tot renovatie van de schuur, met onderhandse akte 
van aankoop en met stukken betreffende goedkeuring, 1955/56.  4 stukken 
N.B. Zie ook inv. nr. 381 

 
2.3.2.3.3.3.2. Verkoop 
 
   

N.B. Zie ook inv.nr. 369 
 
 372 Besluit van de vergadering van stemgerechtigde ingelanden tot 

verkoop aan de provincie Zuid-Holland van een perceel water, kad. 
gem. Overschie sectie A. nr. 2031 aan Rijksweg-13, met 
onderhandse akte van verkoop en overige stukken, 1954/55.  1 omslag 

 
 373 Besluiten van stemgerechtigde ingelanden tot verkoop aan 

Rijkswaterstaat van percelen land en water aan weerszijden van 
Rijksweg-13, met onderhandse akte van verkoop en overige 
stukken, 1955/56.  1 omslag 

 
 374 Besluit van de vergadering van stemgerechtigde ingelanden tot 

verkoop aan de provincie Zuid-Holland van een gedeelte van een 
perceel (Zweth)kade, kad. gem. Overschie sectie A nr. 1773, t.b.v. 
de aanleg van prov. rijwielpad nr. 12 (gedeelte Schie-Oude Leede 
Rodenrijs) en tot afkoop van het onderhoud van een gedeelte van 
de kade, met (notariële)concept-akte en overige stukken 
betreffende de verkoop, 1962, 1965, 1967-1969.  1 omslag 
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 375 Besluit van de vergadering van stemgerechtigde ingelanden tot 

verkoop aan de gemeente Rotterdam van percelen weiland, kad. 
gem. Overschie sectie A nr. 2089 (ged.) en water (Molentocht) en 
nr. 2144 (oud nr. 2090, ge.), gelegen bij de Delftweg, met 
briefwisseling met het gemeentebestuur van Rotterdam en met het 
provinciaal bestuur, 1964/65.  1 omslag 
N.B. Onvolledig (o.a. briefwisseling van 1963 ontbreekt) 

 
 376 Onderhandse akten van verkoop van tot dan toe verhuurde 

percelen weiland aan huurders, onder regeling van de 
onderhoudsverplichting inzake dammen, duikers enz., met enkele 
bijbehorende notariële akten van schuldbekentenis, onder 
hypotheekstelling door kopers, met overige stukken betreffende de 
verkoop en de aflossing der leningen, 1967, 1969-1976 (1978).  1 omslag 
N.B. Alfabetisch,op koper. Enkele stukken ontbreken. Zie ook inv.nr. 382 

 
 377 Akte van vestiging van erfdienstbaarheid van weg over bepaalde 

percelen naar en van de Hofweg ten gunste van door de polder aan 
particulieren verkochte percelen, 1968, notarieel afschrift, 1968.  1 stuk 

 
 378 Besluit van de vergadering van stemgerechtigde ingelanden tot 

verkoop aan de machinist A.L. Hoogerbrugge van een door hem 
gehuurd dijkweiland aan de Hofweg 150, kad. gem. Overschie 
sectie A nr. 1058, m.u.v. een daarin gelegen uitwateringsduiker, 
concept, en afschrift van akte van rectificatie en overige stukken, 
1974/75.  1 omslag 

 
2.3.2.3.3.3.3. Verhuur/verpachting 
 
2.3.2.3.3.3.3.1. Woonhuis c.a. (Hofweg 36) 
 
 379 Brieven gewisseld met o.a. de huurster betreffende het onderhoud 

en het aanbrengen van nieuwe voorzieningen, 1953-1962.  1 omslag 
 
 380 Beschikking van het Ministerie van Financiën tot toekenning 

(ingevolge de Wet Financiering Wederopbouw Publiekrechtelijke 
Lichamen en haar uitvoeringsbeschikkingen) van een vergoeding 
aan het bestuur wegens bombardementsschade, 1954.  1 stuk 

 
2.3.2.3.3.3.3.2. Schuur (Delftweg 220) 
 
 381 Akten van verhuring aan de Dienst Bescherming Bevolking (A-kring 

Rotterdam etc.) e.a. van de schuur op het terrein van het gemaal, 
met stukken betreffende de verhuring, 1955-1957, 1972.  1 omslag 
N.B. Zie ook inv. nr. 371 

 
2.3.2.3.3.3.3.3. Dijken en weilanden 
 
 382 Akten van verhuring (verpachting) aan particulieren van percelen 

weiland, dijk (o.a. in de Hulpboezem en Bergboezem; o.a. 
Zwethkade), onder zekere onderhoudsverplichtingen voor de 
huurders en/of onder vestiging van bepaalde gebruiksrechten, 
notariële afschriften, met brieven gewisseld met huurders en 
notaris, 1955, 1958-1960, 1964, 1966-1969.  1 omslag 
N.B. Alfabetisch, op huurder. Zie iik inv. nr. 376 
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 383 Staat van de van het Rijk ontvangen schadevergoeding, uitbetaald 
aan voormalige huurders van de (door het bestuur) aan het Rijk 
verkochte percelen grond, z.d., (1956).  1 stuk 

 
 384 Kadastrale kaart van de polder, met opgave van de eigenaren en 

gebruikers en van de grootte van hun percelen, z.d., (ca. 1958).  1 stuk 
N.B. Waarschijnlijk opgemaakt in het kader van te verhuren/ te verkopen percelen, 
en het onderhoud van daarin gelegen waterbeheersingsobjecten. Zie ook inv.nr. 505 

 
 385 Brief van weduwe A. Rodenburg-Zeeuw houdende protest tegen 

een eis van het bestuur tot schadevergoeding wegens het laten 
overlopen van een haar verhuurd perceel dijk (weiland), 1965.  1 stuk 
N.B. Zie ook inv. nr. 343 d.d. 17 en 31-5-1965 

 
2.3.2.3.3.3.3.4. Viswater en jachtterrein 
 
 386 Akten van verhuring van een perceel viswater aan P. Rensen, 

gelegen tussen het gemaal aan de Delftweg en dat aan de Hofweg, 
met overige stukken, 1956-1974.  1 omslag 

 
 387 Akten van verhuring (verpachting) aan particulieren van het 

jachtrecht op percelen boezemland, met briefwisseling, 1952-1976. 
 1 omslag 

 
2.3.2.3.3.3.4. Ingebruikgeving 
 
 388 Onderhoudse akten van ingebruikgeving aan voormalige huurders 

van gedeelten Zwethkade, minuten, 1970.  1 omslag 
 
 389 Brief aan J. Struyk houdende toestemmingen tot het leggen van 

een drinkwaterleiding vanuit een meterput van de polder naar diens 
schuur, minuut, 1976.  1 stuk 

 
2.3.2.3.3.3.5. Lasten en eigendommen 
 
 390 Verzoekschrift aan de Hypotheekbewaarder (van de 

Kadasterdienst) te Rotterdam tot wijziging van de tenaamstelling 
van poldereigendommen (leggerart. 3651 en 3655), minuut, 1956.  1 stuk 

 
 391 Bezwaarschrift aan B. en W. van Rotterdam tegen een te hoge 

aanslag over 1975 in de onroerendgoedbelasting, 1976.  1 stuk 
 
2.3.2.3.3.4. Begroting en rekening 
 
 392 Begrotingen van ontvangsten en uitgaven, met incidentele 

specificaties en tot 1955 met memories van toelichting, 1952-1966. 
 1 pak 
N.B. Zie voor memories van toelichting ook inv.nrs. 343, 344 

 
 393 Rekeningen met verzamelstaten van ontvangsten en uitgaven, 

1952-1965.  1 pak 
 
 394 Rekeningen, 1966-1975, tevens begrotingen, met wijzigingen, 

1967-1976.  1 omslag 
 
 395 Rekening over 1976, concept, z.d. (ca. 1979), (1979).  1 stuk 

N.B. Vastgesteld 1979, door het Hoogheemraadschap van Delfland 
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 396-397 Bijlagen tot de rekeningen, 1952-1976.  2 pakken 
 396 1952-1975, 1952 - 1975pakken 
 397 1976, 1976pakken 
 
 398 Briefwisseling met D. en H. van Delfland betreffende gecontroleerde 

rekeningen, begrotingen en kohieren van omslag, 1952-1976.  1 omslag 
 
 399 Stukken betreffende het opmaken van de liquidatierekeningen over 

1976, z.d., (1980).  1 omslag 
 
 400 Tabellarisch kasboek van ontvangsten en uitgaven, 1958-1966.  1 deel 
 
 401 Kas-, bank- en giroboek van ontvangsten en uitgaven, op kaart, 

1966-1976.  1 omslag 
N.B. Zie voor periode 1952-1966 inv.nr. 365 

 

2.3.2.4. Uitvoering van de taak 

 
2.3.2.4.1. Algemeen (keur) 
 
 402-403 Herziene algemene keuren of politieverordeningen, vastgesteld 

1959, 1963, met stukken btreffende ontwerp, vaststelling en 
goedkeuring, 1956-1976.  2 omslagen 

 402 1956-1959, 1956 - 1959omslagen 
 403 1968-1976, 1968 - 1976omslagen 
 
2.3.2.4.2. Zorg voor waterkeringen 
 
2.3.2.4.2.1. Toezicht 
 
2.3.2.4.2.1.1. Schouw over de Zwethkade 
 
 404 Brief aan J. Rodenburg Pzn. houdende opdracht tot onderhoud van 

een gedeelte tegelboordvoorziening aan de boezemkade 
(Zwethkade), minuut, 1955.  1 stuk 

 
 405 Aanschrijving aan D. van den Berg betreffende het illegaal plaatsen 

van een omnibus (woonwagen) op de Zwethkade, 1960.  3 stukken 
 
 406 Aanschrijving aan A. Hoogerbrugge tot plaatsing en onderhoud van 

een afrastering op de plaats van een eertijds gedempte sloot langs 
de Zwethkade wegens beschadiging van de kade door vee, minuut, 
1973.  1 stuk 

 
2.3.2.4.2.1.2. Verlening van vergunning 
 
2.3.2.4.2.1.2.1. Algemeen 
 
 407 Staten van verleende vergunningen betreffende de waterkering, 

waterhuishouding en wegen, 1967-1971, 1973-1976.  1 omslag 
 
2.3.2.4.2.1.2.2. Leggen van inlaatduikers 
 
 408 Vergunningen aan particulieren tot het leggen van inlaatduikers 

met afsluiters door kaden (Molendijk, Bovendijk, Schiekade) ter 
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bevloeiing van hun tuinen, met stukken betreffende de 
vergunningen, 1958/59, 1963/64, 1968.  1 omslag 
N.B. Zie ook inv. nr. 441 

 
2.3.2.4.2.1.2.3. Plaatsen van gebouwen e.d. 
 
2.3.2.4.2.1.2.3.1. Aan de Zwethkade en de Rijskade 
 
 409 Vergunningen aan particulieren tot het plaatsen van woonwagens 

en tot het lozen van afvalwater op de Zweth en op de sloot aan de 
Rijskade, met bijbehorende verzoekschriften, 1956-1958, 1960.  1 omslag 
N.B. Zie ook inv.nr. 421 

 
2.3.2.4.2.1.2.3.2. Aan de Bovendijk (achterdijk) 
 
 410 Vergunning aan J.A.F. Holsteyn tot de bouw van een woonhuis, op 

perceel kad. gem. Overschie sectie A nr. 2056, met verzoekschrift, 
1954.  2 stukken 
N.B. De tekening ontbreekt 

 
2.3.2.4.2.1.2.3.3. Aan de droogmakerijdijk 
 
 411 Vergunning aan C. Rodenburg-Schouten tot de bouw van een 

varkensschuur bij de dijk van een aan haar verhuurd perceel en tot 
het weiden van varkens op de dijk, 1965.  1 stuk 
N.B. Zie ook de vergunning, in inv.nr. 459, d.d. 4-3-1960 

 
2.3.2.4.2.1.3. Leggen van bestratingen / in-en uitritten / zandtrechters 
 
2.3.2.4.2.1.3.1. Aan de Schiekade (Delftweg) 
 
 412 Brief aan H.W.A.E. van der Mark c.s. houdende vergunning tot 

bestrating van een pad langs huizen aan de Delftweg en tot 
verlening van subsidie (wegens versteviging van het binnentalud), 
minuut, 1952.  1 stuk 

 
 413 Brief van Rijkswaterstaat houdende verzoek om correctie in een op 

30-10-1951 aan RWS verleende vergunning (tot opruiming van een 
voetpad op de Schiekade), met brief van het bestuur, minuut, 
1954.  2 stukken 
N.B. Zie ook inv.nr. 273, jr. 1951 stuknrs. 2309 en 2312 en inv. nr. 427 

 
 414 Vergunning aan de Fa. Versluys & Zn. tot het verrichten van 

werkzaamheden in de kade, tegenover de begraafplaats Hofwijk, 
t.b.v. het plaatsen van een zandstorttrechter, met stukken 
betreffende de vergunning, 1955.  4 stukken 

 
 415 Vergunning aan de Overschiese Land- en Tuinbouwmij. (N.V. 

Gekro- destructiebedrijf te Overschie) tot o.a. het plaatselijk 
afvragen (verlagen) van de Schiekade, kad. gem. Overschie sectie 
A nr. 1987, t.b.v. het maken van een in- en uitrit van de Delftweg, 
met stukken betreffende de vergunningen, 1956,1961.  1 omslag 
N.B. Zie ook inv. nr. 417 

 
 416 Vergunning aan mw. A. Eerland-Klip tot verbreding van een inrit in 

de kade naar een pand aan de weg, met verzoekschrift en 
briefwisseling terzake, 1961/62.  1 omslag 
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 417 Vergunning aan J. Nell c.s. te Overschie tot het behouden van een 
in- en uitrit, genaamd het Hoge Pad, kad. gem. Overschie sectie A 
nr. 1960, liggend in de kade langs de Delftweg, met stukken 
betreffende de vergunning, 1961/62.  1 omslag 
N.B. Onvolledig. Zie ook inv. nr. 415 

 
 418 Vergunning aan C.C. Koppe tot het maken van een opstap in de 

kruin van de boezemkade langs de Delftweg t.b.v. een invalide 
bewoner in pandnr. 147, met stukken betreffende de vergunning, 
1962/63.  1 omslag 
N.B. Onvolledig 

 
2.3.2.4.2.1.3.2. Aan de Bovendijk 
 
 419 Vergunning aan de erven van P. Rodenburg tot het leggen van een 

houten brug over de tweede tocht aan de Bovendijk, met 
verzoekschrift, 1960.  2 stukken 

 
2.3.2.4.2.1.3.3. In de Zwethkade (naast Rijksweg-13) 
 
 420 Vergunning aan Rijkswaterstaat tot het verrichten van werken (o.a. 

ingravingen) in de kade t.b.v. het maken van overbruggingen naast 
de Zwethbrug (over de Zweth) en naast de Tempelbrug (over de 
Molentocht) o.a. t.b.v. een parallelweg langs Rijksweg-13, met 
stukken betreffende de vergunning, 1956.  1 omslag 

 
2.3.2.4.2.1.4. Leggen van rioleringen 
 
 421 Vergunningen aan particulieren tot het maken van afvoeren door 

polderkaden en tot het lozen van afvalwater via sceptictanks op 
polderwateren, met stukken betreffende de vergunningen, 1955, 
1958-1960, 1964.  1 omslag 
N.B. Zie ook inv. nr. 409 

 
2.3.2.4.2.1.5. Leggen van telefoonkabels 
 
 422 Vergunningen aan de PTT (district Rotterdam) tot het leggen, 

hebben en onderhouden van kabels in of langs boezem- en 
polderkaden, met stukken bertreffende de vergunningen, 1953-
1969.  1 omslag 
N.B. Enkele tekeningen ontbreken 

 
 423 Brief van de PTT houdende kennisgeving van kabelleggingen langs 

de Rijksweg-13 t.b.v. het wegencommunicatienet, met tekening en 
met (antwoord) brief van het bestuur, minuut, 1970.  4 stukken 

 
2.3.2.4.2.1.6. Aanleg van schepen/bevaring 
 
   

N.B. Zie ook inv.nr. 306 
 
 424 Vergunningen aan particulieren tot het aanleggen van hun 

woonschepen, 1953,1956,1960.  1 omslag 
 
 425 Vergunning aan Shell Nederland Verkoopmij. N.V. tot het bevaren 

van de Zweth met een motorschip, met verzoekschrift, 1965.  2 stukken 
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2.3.2.4.2.1.7. Beweiding van de Zwethkade 
 
 426 Brief aan mw. wed. Jac. Rodenburg houdende vergunning tot het 

weiden van schapen, minuut, 1959.  1 stuk 
 
2.3.2.4.2.2. Beheer en onderhoud 
 
2.3.2.4.2.2.1. Verbetering en instandhouding in eigen beheer 
 
   

N.B. Zie voor afkoop van onderhoud van een gedeelte van de Zwethkade inv.nr. 374 
 
2.3.2.4.2.2.1.1. Schiekade 
 
   

N.B. Zie voor inv.nrs. 314, 435, 436, 438 
 
 427 Brieven gewisseld met Bureau "Ecobo" en met Rijkswaterstaat 

betreffende een geschil met RWS over de onderhoudsplicht ten 
aanzien van de boordvoorziening van de kade, gebaseerd op een 
vergunning van 11-5-1931 aan RWS inzake de weg, 1954, 1960-
1963.  1 omslag 
N.B. Zie voor de vergunning inv.nr. 270 stuknr. 654. Zie ook inv.nr. 413 

 
 428 Uittreksels uit de kadastrale plans van de gemeente Overschie, 

secties B-1 en A-2, betreffende de kade, kopieën, 1967.  2 stukken 
N.B. De kade is geel ingekleurd 

 
 429 Brieven gewisseld met de dienst Gemeentewerken van Rotterdam 

en brief aan het provinciaal bestuur betreffende een eventuele 
overdracht van het onderhoud van het buitentalud van de kade, 
1968-1972.  4 stukken 

 
2.3.2.4.2.2.1.2. Bovendijk 
 
 430 Aanschrijving door de dienst Gemeentewerken van Rotterdam tot 

verbetering van een wegdekgedeelte, 1952.  1 stuk 
 
2.3.2.4.2.2.1.3. Bemiddeling in geschillen van ingelanden met de Rijkswaterstaat 
betreffende het ondehoud van de Tempeldijk 
 
   

N.B. Dit droogmakrijdijkje was v.m. poldereigendom 
 
 431 Brief van J. Rodenburg namens wed. M. Rodenburg houdende 

protest tegen de schending door Rijkswaterstaat van een uit 1792 
en 1874 daterend recht van zijdrijf-, uit- en overpad 
(erfdienstbaarheid) over de kruin van een gedeelte dijk naar de 
Doenkade door afsluiting van deze dijk; met verzoekschrift aan 
RWS tot openstelling daarvan, minuut, 1959.  3 stukken 
N.B. Zie ook inv.nrs. 57, 65, 189, 326, 566, 582 

 
 432 Brief van M. van der Kooy houdende verzoek houdende verzoek om 

Rijkswaterstaat op te dragen een gedeelte van de dijk te 
verharden, met minuut-brief van het bestuur, 1965.  2 stukken 
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2.3.2.4.2.2.2. Onderhoud van de Zwethkade in samenwerking met polder Berkel 
 
 433 Rekening en verantwoording door het bestuur van ontvangsten van 

motorschippers en uitgaven ter zake van het onderhoud van de 
Zwethkade, minuten, 1951-1958.  1 omslag 
N.B. Blijkens inv. nr. 346 werd aan D. en H. van Delfland verantwoording afgelegd 

 
 434 Stukken betreffende verrekening met het bestuur van de polder 

Berkel van de onderhoudskosten van de Zwethkade, 1952-1976.  1 omslag 
N.B. Zie ook inv. nr. 121 

 
 435 Brieven gewisseld met diverse aannemers betreffende de uitvoering 

van onderhoudswerken aan de Zweth- en Schiekade, 1952-1955, 
1957.  1 omslag 

 
 436 Stukken betreffende herstel van bij de schouw door D. en H. van 

Delfland geconstateerde onderhoudsgebreken aan de Zweth- en 
Schiekade, 1958-1976.  1 omslag 

 
 438 Missive van D. en H. van Delfland houdende verzoek tot 

verwijdering van bebouwing op de kade wegens de aanleg van een 
nieuwe boezemwaterkering langs de Schie, 1969.  1 stuk 

 
 439 Brief van de Provinciale Waterstaat inzake het op de hoogte 

brengen van een gedeelte kade (40 m.) op kosten van de provincie, 
1969.  1 stuk 

 
 440 Brieven gewisseld met het bestuur van de polder Berkel en het 

Provinciaal bestuur betreffende de gevolgen van sluiting door de 
polder Berkel van de ophaalbrug over de Zweth in de Delftweg voor 
onderhoud en onderhoudskosten van de kade, 1972-1975.  1 omslag 

 
2.3.2.4.3. Zorg voor water en watergangen 
 
2.3.2.4.3.1. Toezicht 
 
2.3.2.4.3.1.1. Schouw 
 
   

N.B. Zie ook inv. nrs. 376, 382 
 
 441 Brieven gewisseld met de gemeente Rotterdam en J.H. van 

Hoboken inzake een tijdelijke beperking van inlating van water, 
resp. via een fontein op en een duiker nabij het buitenverblijf De 
Tempel, wegens hoge bemalingskosten, 1952.  1 omslag 
N.B. Zie ook inv.nr. 408 

 
 442 Brieven aan ingelanden, resp. de machinist inzake de bediening van 

inlaatduikers, minuten, 1952, 1957, 1967.  3 stukken 
 
 443 Brieven gewisseld met o.a. ingelanden en de gemeente Rotterdam 

betreffende reparatie van gebreken aan hun (inlaat)duikers of aan 
die van derden en betreffende reparatiekosten, 1952/53, 1956-
1958, 1971/72.  1 omslag 
N.B. Onvolledig 

 
 444 Brief aan het bestuur van de polder Berkel houdende verzoek om 

bij de (schut) sluisdeuren (in de Berkelse Zweth, op de grens van 
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Schieveen en Berkel) te baggeren wegens sluitingsproblemen 
daarmee, minuut, 1953.  1 stuk 

 
 445 Aanschrijving aan de gemeente Rotterdam, de Rijkswaterstaat en 

de Provinciale Waterstaat wegens onvoldoende onderhoud van 
sloten, minuten, 1954, 1957, 1969-1975.  1 omslag 

 
 446 Aanschrijvingen aan ingelanden tot o.a. verhoging van hun 

dammen, wegens (dreigende) wegstroming van water 
daaroverheen naar onderbemalingsgebied, minuten, 1957, 1961.  4 stukken 

 
 447 Brieven gewisseld met de Rijkswaterstaat betreffende de 

verwijdering van een overbodige houten duiker bij Rijksweg-13, 
met tekening, 1958.  1 omslag 
N.B. Tekening in duplo 

 
 448 Brief van M. van der Kooy en brieven aan Rijkswaterstaat 

betreffende een slecht werkende betonnen waterafvoergoot langs 
de Delftweg, tussen De Tempel en de zgn. Laan van Rodenburg, 
minuten, 1959, 1960.  3 stukken 

 
 449 Brief aan M. van der Kooy betreffende opname van een sloot rond 

buitenverblijf De Tempel in de zomerschouw ter controle van een 
betere waterafvoer, met verzoekschrift daartoe, 1963.  2 stukken 

 
 450 Aanschrijvingen aan de gemeente Rotterdam en aan C. E. van 

Hoboken-Veder tot verwijdering van inlaatduikers tussen de 
Bovenpolder en de Benedenpolder, bij de terreinen Nieuw-Rodenrijs 
en De Tempel, met (antwoord)brief van J.H. van Hoboken, 1967.  3 stukken 
N.B. Zie voor de vergunningen inv.nr. 408 

 
2.3.2.4.3.1.2. Verlening/intrekking van vergunningen 
 
   

N.B. Zie voor (algemene) staten van verleende vergunningen over 1967-1976, inv. 
nr. 407 

 
2.3.2.4.3.1.2.1. Dempen, afdammen, graven, (ver-)leggen, baggeren van 
watergangen / (ver)leggen van bruggen, dammen met duikers etc 
 
2.3.2.4.3.1.2.1.1. Aan particulieren 
 
 451 Staten van geïnde recognities wegens het hebben van gas- en 

nortonwellen en waterleidingen, 1951-1960.  1 omslag 
 
 452 Brieven gewisseld met het provincie gewenste intrekking (wegens 

verzilting) van de door het polderbestuur verleende vergunningen 
tot het hebben van gas- en nortonwellen, 1952-1955.  1 omslag 

 
 453 Brieven aan vergunninghouders van gas- en nortonwellen inzake de 

intrekking van deze vergunningen (m.i.v. 31-12-1956), minuten, 
1955.  1 omslag 
N.B. Zie ook inv.nr. 454, verg. tot slootdemping aan de heer G. Steenwijk 

 
 454 Vergunningen aan particulieren tot demping, verlegging en het 

baggeren van sloten (o.a. wegens verbouwingen, uitwegen of 
berging van baggerspecie), met stukken betreffende de 
vergunningen, 1952-1960, 1962,1965, 1967-1970, 1974.  1 omslag 
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 455 Brieven aan fa. G. Remmerzwaal & Zonen wegens de naleving van 

vergunningsvoorwaarden betreffende de onderhoudsverplichting 
van een gedeelte van de Hofweg en van een sloot, berm en 
afrastering, minuten, 1955/56.  1 omslag 
N.B. Zie voor vergunning inzake de brug (jr. 1951) inv. nr. 273, stuknr. 2297 

 
 456 Vergunning aan A. Zeeuw en cons. (A. van Mannekes en P. 

Rodenburg) tot het leggen van een tijdelijke brug als uitpad over 
sloten aan de Hofweg, dienende tot afvoer van vuilnis, tot demping 
van vijf dwarssloten en tot het opnieuw iutgraven van vier eertijds 
gedempte sloten, met brieven inzake de naleving van de 
vergunningsvoorwaarden, 1956-1959.  1 omslag 

 
 457 Vergunning aan de Röntgen Technische Dienst N.V. te Rotterdam 

tot het dempen en graven van sloten, het leggen van rioleringen 
(septictanks) en het lozen van afvalwater aan de noordwest- en 
zuidoostzijde van het fabrieksterrein, met stukken betreffende de 
vergunning, 1954/55, 1959, 1961, 1963 en 1970.  1 omslag 
N.B. Enkele stukken ontbreken 

 
 458 Offerte van het Technisch Bureau van de Unie van 

Waterschapbonden N.V. te Haarlem tot het verrichten van 
kwaliteitsonderzoeken van afvalwater van de Röntgen Technische 
Dienst, met minuut-brief van het bestuur, 1958.  2 stukken 

 
 459 Vergunningen aan particulieren tot het leggen of verleggen van 

dammen met doorlaatduikers of -kokers in poldersloten met 
stukken betreffende de vergunningen, 1954, 1956-1958, 1960-
1962, 1967-1969, 1971, 1973 en 1975.  1 omslag 

 
 460 Vergunning aan mevr. A. Zeeuw, wed. M. Rodenburg, tot het 

hebben en behouden van een rijdam met duiker in een 
scheidingssloot van de Oude Droogmakerij tussen de percelen kad. 
gem. Overschie sectie A nrs. 807 en 817, met stukken betreffende 
de vergunning, 1958/59.  1 omslag 
N.B. Zie ook inv.nrs. 467, 468, 498 

 
 461 Brief aan J.H. van Hoboken inzake een besluit van het bestuur tot 

verhoging van een door hem verschuldigde vergoeding wegens 
waterinlating door een duiker en tot sluiting van de duiker tijdens 
de nacht, minuut, 1959.  1 stuk 
N.B. Zie voor vergunning inzake de duiker (jr. 1931, op naam van mej. H.C. 
Seurmondt) inv. nr. 270, stuknrs. 656, 668 

 
2.3.2.4.3.1.2.1.2. Aan overheden 
 
2.3.2.4.3.1.2.1.2.1. Rijkswaterstaat 
 
 462 Besluit van de vergadering van stemgerechtigde, ingelanden tot 

verlening van toestemming aan de RWS, tegen een bepaalde 
vergoeding, tot verwijdering van twee langs Rijksweg-13 gelegen 
opritten en uitwegen van grondgebruikers (in het kader van de 
aanleg door het Rijk van parallelwegen langs de weg), 1955.  1 stuk 
N.B. Zie ook inv. nrs. 262, (dd. 16-9 en 7/14-10-1955), 373, 465 
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 463 Vergunning tot het dempen en graven van sloten, het verwijderen 
van oude en het leggen van nieuwe duikers (t.b.v. de bouw van 
een tunnel onder Rijksweg-13 bij de Hofweg), 1955/56.  1 omslag 

 
 464 Brief van de RWS betreffende de verplaatsing van ijzeren 

draaihekken, staande op de uitwegen (uitwegdammen) aan de 
Rijksweg-13 naar nieuw te maken uitwegen aldaar óf de plaatsing 
van nieuwe houten draaihekken op die uitwegen, met tekening en 
met brief van het bestuur, minuut, 1956.  3 stukken 
N.B. Bladnr. 2 van de tekening ontbreekt. Zie ook inv. nrs. 373, 465 

 
 465 Vergunning tot het dempen en graven van sloten langs Rijksweg-13 

tussen de Doenkade en Zwethkade t.b.v. de aanleg van nieuwe 
parallelwegen langs de weg, met bijbehorende stukken, 1957, en 
brieven aan de vergunninghouder inzake een nalatigheid, 1957, 
1966.  1 omslag 
N.B. Zie ook inv.nr. 373 

 
 466 Vergunning (1976) tot verbreding van de Tempelbrug over de 

Molentocht in Rijksweg-13, met stukken betreffende de vergunning, 
1974-1976.  1 omslag 

 
2.3.2.4.3.1.2.1.2.2. Provincie Zuid-Holland 
 
 467 Vergunningen tot het verrichten van werken in en bij de Doenkade 

(als deel van Prov. weg-20), met stukken betreffende de 
vergunning, 1954/55.  1 omslag 
N.B. Zie ook inv. nrs. 460, 498 

 
 468 Vergunning tot het leggen, hebben en onderhouden van een dam 

met duiker aan de Doenkade, kad. gem. Overschie sectie A tussen 
de perceelsnrs. 807 en 2004, in het kader van de verbinding Prov. 
weg-20 (Doenkade)- Rijksweg-13, met stukken betreffende de 
vergunning, 1957.  1 omslag 
N.B. Zie ook inv. nrs. 460, 498 

 
 469 Vergunning tot het dempen en rioleren van een bermsloot aan de 

Doenkade en aan de Bovendijk (i.v.m. de verlegging van een 
dijkgedeelte t.b.v. vliegveld Zestienhoven), met stukken 
betreffende de vergunning, 1956.  1 omslag 

 
2.3.2.4.3.1.2.1.2.3. Gemeente Rotterdam 
 
 470 Vergunning tot verlenging van een bestaande duiker door de 

toegangsweg naar de begraafplaats "Hofwijk" aan de Delftweg 
i.v.m. de aanleg van een nieuwe toegangsweg, met stukken 
betreffende de vergunning, 1954.  1 omslag 

 
 471 Vergunning tot het hebben van een dam met duiker, gelegen 

tussen de Doenkade en het perceel kad. gem. Overschie sectie A 
nr. 2004, met stukken betreffende de vergunning, 1958.  1 omslag 
N.B. Zie ook inv.nrs. 467, 468, 498 

 
 472 Vergunningen tot het dempen en graven/verbreden van sloten etc. 

in de Bergboezem en in de Bovenpolder, t.b.v. periodieke 
uitbreidingen van de begraafplaats (uitbreidingsplannen I t/m IV), 
met stukken betreffende de vergunningen, 1954/55, 1960, 
1964/65.  1 omslag 
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 473 Plattegrond van de begraafplaats, opgemaakt door de afd. 

Plantsoenen van de gemeente, in het kader van uitbreidingsplan, 
1967.  1 stuk 

 
 474 Vergunning tot het leggen van een tijdelijke dam met duiker in een 

sloot langs de zuidwestzijde van de Hofweg, in het kader van de 
uitbreiding van de begraafplaats, met stukken betreffende de 
vergunning, 1967.  1 omslag 

 
 475 Vergunning tot demping van sloten, het leggen van een duiker, een 

brug over de Molentocht (boezemtocht) en een weg op de 
boezemdijk rond de begraafplaats, ter verkrijging van een 
verbinding van de Delftweg met Rijksweg-13, (Rotterdam- 's-
Gravenhage), met stukken betreffende de vergunning, 1967/68.  1 omslag 
N.B. Zie ook inv.nr. 510 

 
 476 Vergunning tot het kruisen van de Tempelweg en 

polderwatergangen met een riolering (t.b.v. een crematorium in 
aanbouw) aan de Delftweg, met stukken betreffende de 
vergunning, 1976 (1977).  1 omslag 

 
2.3.2.4.3.1.2.2. Hebben van werken t.b.v. een afwijkende waterstand (over- en 
onderbemaling) 
 
 477 Vergunningen aan particulieren tot het hebben van molentjes, 

duikers en dammen t.b.v. onderbemaling, met verzoekschriften, 
1952-1954, 1961.  1 omslag 

 
 478 Vergunning aan A. Noordam tot afdamming van twee tochten bij de 

Hofweg, ter verkrijging van een afwijkend waterpeil, met 
verzoekschrift, 1958.  2 stukken 

 
 479 Vergunning aan de gemeente Rotterdam tot de bouw en het 

gebruik van een gemaal met persleiding e.d., ter bemaling van de 
begraafplaats "Hofwijk" en van een poldergedeelte ten noorden 
daarvan, begrensd door de Zweth, de Delftweg en Rijksweg-13, 
met tekening en overige stukken, 1969.  1 omslag 

 
2.3.2.4.3.1.2.3. Leggen van leidingen 
 
2.3.2.4.3.1.2.3.1. Veevoerleiding 
 
 480 Vergunning aan J. Neeleman tot het plaatsen van twee palen in de 

Schieveense vaart en het hebben van een veevoerleiding daarover, 
1966.  1 stuk 

 
2.3.2.4.3.1.2.3.2. Gasleidingen 
 
 481 Vergunning aan de gemeente Rotterdam tot het leggen van een 

persgas (kraakgas) leiding (als onderdeel van de leiding Pernis-
Leiden) in de Schiekade en door de Berkelse Zweth, met stukken 
betreffende de verlening en intrekking van de vergunning, 1952-
1954, 1968.  1 omslag 
N.B. Zie ook inv.nrs. 470-476 

 



- 80 - 

 482 Vergunningen aan de Rijksdienst Gasvoorziening tot het leggen van 
raffinaderij-gastransportleidingen in boezemkaden (Bovendijk, 
Schiekade), in de Hofweg en in watergangen, met stukken 
betreffende de vergunning en wijziging, 1956, 1970.  1 omslag 

 
 483 Vergunning aan de N.V. Ned. Gasunie tot het leggen, hebben en 

onderhouden van een aardgastransportleiding op een bestaande 
gasleiding S.P. Gouda-S.P. Vlaardingen, met stukken betreffende 
de vergunning, 1971.  1 omslag 

 
 484 Vergunningen aan het Gasbedrijf Delfland tot het leggen, hebben 

en/of onderhouden van gasleidingen (o.a. huis aansluitingen) in en 
langs polderwatergangen, polderwaterkeringen en polderwegen, 
met stukken betreffende de vergunningen, 1974/75.  1 omslag 

 
2.3.2.4.3.1.2.3.3. Elektriciteitsleidingen 
 
 485 Vergunningen aan de Rijksluchtvaartdienst (luchthaven Rotterdam) 

tot het leggen, hebben en onderhouden van een kabel door de 
scheidingssloten, lopend vanaf een bij de Zwethkade te bouwen 
radio-ontvangststation naar vliegveld Zestienhoven, met stukken 
betreffende de vergunning, 1957/58.  1 omslag 

 
 486 Vergunning aan de gemeente Rotterdam tot het leggen, hebben en 

onderhouden van twee hoogspanningskabels en van een 
laagspanningskabel in de Schie en in de Schiekade, met stukken 
betreffende de vergunning, 1959.  3 stukken 

 
 487 Vergunning aan het Electriciteitsbedrijf Zuid-Holland N.V. te 's-

Gravenhage tot het leggen van kabels in de poldertocht (Molen- of 
Boezemvaart), bij de Tempelbrug in de (verbrede) Rijksweg-13, 
met stukken betreffende de vergunning, 1959.  1 omslag 
N.B. Zie ook inv. nr. 343 d.d. 17-4-1959. Een tekening ontbreekt 

 
 488 Vergunning aan de gemeente Rotterdam tot verlegging van een 

hoogspanningskabel uit een perceel, bestemd voor uitbreiding van 
de begraafplaats "Hofwijk" naar de kant van een langs genoemd 
perceel lopende ringsloot, met verzoekschrift, 1960.  1 omslag 

 
 489 Vergunning aan de gemeente Rotterdam tot het leggen, hebben en 

onderhouden van een laagspanningskabel door de Molentocht (-
sloot) en in de daarnaast gelegendijk bij de begraafplaats 
"Hofwijk", met stukken betreffende de vergunning, 1967/70.  1 omslag 

 
 490 Vergunning aan de gemeente Rotterdam tot het leggen van een 

elektriciteitskabel door een sloot vanaf de Hofweg naar pandnr. 92, 
met verzoekschrift en schets, 1973.  1 omslag 

 
 491 Vergunningen aan de gemeente Rotterdam tot het aanbrengen van 

een kabelkoker over en een kabel onder de afwateringskoker van 
het poldergemaal aan de Delftweg en tot het leggen van hoog- en 
laagspanningskabels in het terrein van het gemaal, met stukken 
betreffende de vergunningen, 1974/75.  1 omslag 
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2.3.2.4.3.1.2.3.4. Drinkwaterleidingen 
 
 492 Vergunningen aan de gemeente Rotterdam tot het leggen, hebben 

en onderhouden van drinkwaterleidingbuizen door wateren 
(zinkers), kaden en wegen, met stukken betreffende de 
vergunningen, 1954-1959, 1965, 1968.  1 omslag 
N.B. Zie ook inv.nrs. 470-476 

 
2.3.2.4.3.1.3. Bemoeienis met vergunningen te verlenen door andere overheden 
aan derden 
 
2.3.2.4.3.1.3.1. Hoogheemraadschap van Delfland (lozing van afvalwater) 
 
 493 Brieven aan het provinciaal bestuur van Zuid-Holland houdende 

(gezamenlijk) protest tegen het voornemen (op grond van art. 188 
bis van Delflands reglement) van het hoogheemraadschap 
ontneming van de bevoegdheid aan de polderbesturen om 
vergunningen (aan particulieren) te verlenen tot afvalwaterlozing 
op Delflands boezemwater, minuten, 1961/62.  2 stukken 

 
 494 Brief gewisseld met D. en H. van Delfland houdende verzoek tot 

verlening van ontheffing aan de fa. M. Westdorp & Co. van het 
verbod om in een zijsloot van de Berkelse Zweth afvalwater te 
lozen via een septictank, 1962.  2 stukken 

 
 495 Ontheffingen verleend door Delfland aan derden tot lozing van 

afvalwater op Delflands boezemwateren of op polderwateren, 
afschriften, met circulaires etc. terzake, 1964-1966, 1969-1974, 
1976.  1 omslag 

 
2.3.2.4.3.1.3.2. Provincie Zuid-Holland (ontgrondingen) 
 
 496 Vergunning verleend door het provinciaal bestuur aan Adr. 

Rodenburg Jzn. tot ontgronding (afgraving) van percelen, kad. 
gem. Overschie sectie A nr. 701 en nrs. 1839 t/m 1842 (ten 
noordwesten van Rijksweg-13), afschrift, met brief van het 
polderbestuur houdende bericht van geen bezwaar, minuut, 1953.  2 stukken 
N.B. Enkele stukken ontbreken. Zie ook inv.nr. 497 

 
 497 Vergunning verleend door het provinciaal bestuur aan mevr. A. 

Zeeuw, wed. M. Rodenburg, tot ontgronding (afgraving) van 
percelen en in het westelijk deel van de Oude Droogmakerij ten 
zuidwesten van Rijksweg-13, kad. gem. Overschie sectie A nrs. 
1943, 1945, 1946, 1854, afschrift, met stukken betreffende de 
verklaring van geen bezwaar door het polderbestuur, 1955/56.  1 omslag 
N.B. Zie ook inv. nr. 496 

 
 498 Stukken betreffende het beroep ingesteld bij Gedeputeerde Staten 

door mevrouw, A. Zeeuw, wed. M. Rodenburg, tegen de weigering 
van een vergunning tot het leggen van een dam met duiker en 
betonnen vleugels in een scheidingssloot (in het zgn. 3e blok), 
tussen de percelen kad. gem. Overschie sectie A nr. 2004 
(eigendom van gemeente Rotterdam) en nr. 807 (eigendom van 
verzoekster) ter verkrijging van een extra uitweg via 
eerstgenoemde perceel naar de Prov. weg-20 (Doenkade), (waarbij 
tenslotte verzoekster ontheffing wordt verleend), 1957/58.  1 omslag 
N.B. Zie ook inv.nrs. 460, 467, 468 en archief Technische Dienst Delfland 1888-
1965, jr. 1957, agendanr. 1040 
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2.3.2.4.3.1.3.3. Rijkswaterstaat (maken van uitwegen e.d. Rijksweg-13) 
 
 499 Vergunningen verleend door Rijkswaterstaat aan derden tot 

gebruikmaking van Rijksweg-13 (i.v.m. slootdemping naast die weg 
en het plaatsen en behouden van zandtrechters in het kader van de 
uitbreiding van de Rotterdamse begraafplaats "Hofwijk"), 1965-
1967, 1969/70, afschriften, 1965-1967, 1969/70.  1 omslag 
N.B. Zie ook inv. nrs. 470-476 

 
 500 Vergunningen verleend door Rijkswaterstaat aan derden tot het 

hebben van uitwegen op de Rijksweg-13 (Zwethbrug-Doenkade), 
o.a. onder voorwaarde van het behoud van een goede 
waterpeilbeheersing in de polder, 1973 en 1975, afschriften, 1973, 
1975.  1 omslag 
N.B. Poldervergunningen terzake niet aanwezig 

 
2.3.2.4.3.2. Ontwatering; watervoorziening; kwaliteitscontrole 
 
2.3.2.4.3.2.1. Beheer en onderhoud van watergangen met bijbehorende 
kunstwerken (kokers, dammen, duikers e.d.) 
 
   

N.B. ZIe ook inv.nr. 378 
 
 501 Brieven gewisseld met ingelanden betreffende hun klachten wegens 

onvoldoende polderbemaling, 1952-1954, 1960-1962.  1 omslag 
 
 502 Verzoekschrift van de besturen van de polders Schieveen en 

Zestienhoven aan D. en H. van Delfland tot het leggen van een 
duiker door de Doenkade (Landscheiding) ter inlating van water uit 
de polder Zestienhoven, minuut, met geleidebriefje van D. en H. bij 
de verleende (ontbrekende) vergunning, 1953/54.  4 stukken 
N.B. Zie ook inv. nr. 503 

 
 503 Brieven gewisseld met het provinciaal bestuur betreffende de 

verkrijging van een vergunning voor een nieuwe duiker door de 
Doenkade (als onderdeel van Prov. weg-20) bij de Achterdijk, ter 
inlating van vers water uit de polder Zestienhoven, 1953/54.  1 omslag 
N.B. Zie ook inv.nrs. 272, jaren 1940/41, 502 

 
 
 504 Akte van overeenkomst met het bagger- en constructiebedrijf B.P. 

De Groot te Weesp, betreffende de huur van een baggerpersmolen 
met instructeur, 1954.  1 stuk 

 
 505 Rapport opgesteld door het Economisch- en Bouwtechnisch Bureau 

"Ecobo" betreffende een onderzoek naar de totstandkoming en 
onderhoudsverplichting van een duiker in de Molendijk, 260 m. ten 
oosten van de Rijksweg Rijswijk-Rotterdam (13), in het land van 
Adr. en mw. wed. M. Rodenburg-Zeeuw, tot inlating van water uit 
de Molenvaart (Bovenpolder-boezem) in het westelijk deel van de 
Oude Droogmakerij, 1958.  1 katern 
N.B. Zie ook inv.nrs. 262, 268-270, 384 

 
 506 Stukken betreffende bezwaarmaking bij de gemeente Rotterdam en 

G.S. van Zuid-Holland tegen vasstelling van een gemeentelijk 
(recreatief) uitbreidingsplan, 1959-1961.  2 stukken en 1 katern 
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 507 Brieven gewisseld met het bestuur van de polder Berkel aangaande 

klachten, o.a. van ingelanden wonende aan de Bovendijk/Rijskade 
inzake de toestand van de waterhuishouding van de vaart langs de 
Oude Bovendijk (Schieveense vaart), 1959-1952, 1965/66, 1969-
1971.  1 omslag 
N.B. Zie ook inv.nr. 530 

 
 508 Besluit van de stemgerechtigde ingelanden tot verkoop van effecten 

ter waarde van f 8.5000,-- ter bekostiging van wijzigingen in 
duikers, samenhangende met geplande veranderingen in de 
bemalingsmogelijkheden tengevolge van uitbredingsplannen van de 
gemeente Rotterdam, waaronder de begraafplaats "Hofwijk" en de 
Bovendijk, 1964.  1 stuk 
N.B. Zie ook inv. nrs. 472, 533 

 
 509 Brief van de Röntgen Technische Dienst te Rotterdam houdende 

een klacht inzake kwaliteit en peilbeheersing van sloten rond het 
R.T.D. -terrein, met (antwoord) brief, minuut, 1968.  2 stukken 

 
 510 Brief aan de gemeente Rotterdam houdende verzoek tot betaling 

van extra bemalingskosten tengevolge van de bouw van een 
nieuwe brug over een vaart bij de begraafplaats "Hofwijk", minuut, 
1970.  1 stuk 
N.B. Zie ook inv.nr. 475 

 
 511 Brief gewisseld met het Centraal Comité Anti-Bulder-baan inzake de 

melding van eventueel door het Rijk begane overtredingen t.a.v. de 
waterhuishouding in de polder uitbreiding van vliegveld 
Zestienhoven, 1971.  2 stukken 

 
 512 Brief aan de gemeente Rotterdam (Dienst Stadsontwikkeling) 

houdende bezwaren tegen het gemeentelijke ontwerp-
bestemmingsplan "Polder Schieveen", o.a. wegens de mogelijke 
verstoring van de waterhuishouding (peilbeheersing) door het 
leggen van dammen i.v.m. de aanleg van rijwielpaden, minuut, met 
brief van de gemeente, 1972.  2 stukken 

 
 513 Brieven van de Inspecteur der Domeinen in Zuid-Holland houdende 

mededeling van zijn besluit tot verhoging van een door het 
polderbestuur sinds 1900 en 1942 verschuldigde recognitie 
krachtens een van de commissaris van de Koningin in Zuid-Holland 
en van de Rijkswaterstaat verkregen vergunning, resp. tot het 
leggen en het behouden van een ijzeren buis (spoelingkoker) door 
de Rijksweg Delft-Doenkade naar een poldereigendom, 1974.  2 stukken 
N.B. Zie voor de twee vergunningen inv.nrs. 158, 272 (jr. 1942, stuknr. 1379) 

 
2.3.2.4.3.2.2. Regeling van de waterstand 
 
2.3.2.4.3.2.2.1. Algemeen 
 
  Brief van D. Rodenburg o.a. houdende verzoek om een hogere 

waterstand, 1960 
N.B. Zie in inv.nr. 459 

 
 514 Besluiten van het bestuur tot vaststelling van zomer- en 

winterpeilen van diverse poldergedeelten, met briefwisseling met 
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het provinciaal bestuur en met D. en H. van Delfland, 1951/52, 
1960-1962, 1971-1973.  1 omslag 

 
2.3.2.4.3.2.2.2. Beheer en onderhoud van de gemalen 
 
2.3.2.4.3.2.2.2.1. Bovengemaal "Van der Does" aan de Schieweg (Delftweg) 
 
   

N.B. Zie ook bij benedengemaal, inv. nrs. 520-524 
 
 515 Stukken betreffende verbeteringswerken aan de 

bemalingsinstallatie (Delftweg 220), 1953, 1961-1963, 1967.  1 omslag 
N.B. Enkele brieven ontbreken 

 
 516 Vergunning van D. en H. van Delfland tot het maken en hebben van 

werken in de Schie t.b.v. het verder boezemwaarts verleggen van 
de voorwaterloop (buitenwaterloop), ter voorkoming van 
dichtslibbing van de loop door golfslag, met tekening en 
debetreffend verzoekschrift, 1954.  3 stukken 

 
2.3.2.4.3.2.2.2.2. Benedengemaal "Gravesteijn" aan de Hofweg 
 
 517 Brief aan de fa. C. de Hoog & Zn. houdende verzoek tot onderzoek 

naar de mogelijkheid van verlenging van een buis onder de 
waterloop, ter verkrijging van een lagere afmaling van de 
naastgelegen vaart, en tot inspectie van een brug aan de 
Bovendijk, met tekening (1953), minuut, 1962.  2 stukken 

 
 518 Stukken betreffende een plan tot de bouw van een nieuwe 

electriciteitscentrale (transformatorhuisje) t.b.v. het gemaal, met 
vergunning van de gemeente Rotterdam tot de bouw, 1965-1970.  1 omslag 
N.B. Niet doorgegaan wegens te hoge kosten en een geplande algehele vernieuwing 
van het gemaal 

 
 520 Akten van overeenkomst met het G.E.B. van Rotterdam betreffende 

levering van electriciteit voor de twee poldergemalen, met brieven 
terzake, 1952-1976.  1 omslag 

 
 521 Rapporten van het Technische Bureau van de Unie van 

Waterschapsbonden betreffende mechanische controle van de 
gemalen, met verspreide briefwisseling, 1952-1976.  1 omslag 

 
 522 Rapport van het Technisch Bureau van de Unie van 

Waterschapsbonden inzake eventuele vernieuwing van de installatie 
in het boven- en benedengemaal, met tekeningen, 1954.  1 omslag 

 
 523 Brieven gewisseld met aannemers betreffende reparaties of nieuwe 

voorzieningen aan het boven- en benedengemaal, 1954, 1956/57.  1 omslag 
 
 524 Polissen van verzekering tegen de financiële gevolgen van brand 

voor de gemalen c.a., 1954-1974.  1 omslag 
 
2.3.2.4.3.2.2.2.3. Gemaal aan de Bovendijk (onderbemaling) 
 
   

N.B. Zie ook inv.nr. 524 
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 525 Kohieren van bijzondere omslag van polderlasten wegens 
onderbemaling aan de Bovendijk, met onkostenstaten, 1952-1965.  1 omslag 

 
2.3.2.4.4. Zorg voor wegen 
 
2.3.2.4.4.1. Toezicht 
 
2.3.2.4.4.1.1. Verlening van vergunningen 
 
   

N.B. Zie voor (algemene) staten van verleende vergunningen over 1967-1976 inv. 
nr. 407 

 
2.3.2.4.4.1.1.1. Leggen van elektriciteitsleidingen en bijkomende werken in de 
Hofweg 
 
 526 Vergunning aan de gemeente Rotterdam tot het plaatsen, hebben 

en onderhouden van een hoogspanningskast aan de Hofweg en het 
leggen van een laagspanningskabel, met stukken betreffende de 
vergunning, 1964.  1 omslag 

 
 527 Vergunning aan de gemeente Rotterdam tot het leggen van hoog- 

en laagspanningskabels in de Hofweg en tot het plaatsen, hebben 
en onderhouden van een hoogspanningskast op het terrein van het 
poldergemaal aan de Hofweg, met stukken betreffende de 
vergunning, 1975.  1 omslag 
N.B. Zie ook inv.nr. 519 

 
2.3.2.4.4.1.1.2. Leggen van drinkwaterleiding en bijkomende werken 
 
 528 Brief van de gemeente Rotterdam houdende verzoek om 

vergunning tot omlegging en vervanging van een drinkwaterleiding 
in de Bovendijk, met tekening, 1972.  2 stukken 

 
 529 Brieven gewisseld met het Drinkwaterleidingsbedrijf van Rotterdam 

inzake de ondeugdelijke toestand van een drinkwaterleiding in de 
Hofweg en de verharding van het wegdek na de werkzaamheden 
door genoemd bedrijf, 1975/76.  4 stukken 

 
2.3.2.4.4.1.1.3. Reconstructie van de Bovendijk 
 
 530 Vergunning aan de "Commissie tot Beheer en Onderhoud van de 

Bovendijk" tot reconstructie van de Bovendijk (genaamd Rijskade) 
en tot gedeeltelijke demping (versmalling) hiertoe van de 
Schieveense Vaart, met overige stukken betreffende de 
vergunning, 1967.  1 omslag 
N.B. Zie ook inv. nr. 501 

 
2.3.2.4.4.2. Beheer en onderhoud 
 
2.3.2.4.4.2.1. Instandhouding van de Zwethkade 
 
 531 Beschikking van het bestuur op een bijgevoegd verzoekschrift tot 

verwijdering van twee betonnen palen van de Zwethkade wegens 
belemmering van het voetpad, minuut, 1956.  2 stukken 

 
2.3.2.4.4.2.2. Onderhoud in samenwerking met andere overheden 
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2.3.2.4.4.2.2.1. Bovendijk 
 
 532 Begrotingen met toelichting door de "Commissie tot Beheer en 

Onderhoud van de Bovendijk" van de onderhoudskosten van 
gedeelten Bovendijk, 1954, 1961, 1966/67.  1 omslag 

 
 533 Stukken betreffende de verandering van de ophaalbrug (valbrug) 

over de (Schieveense) vaart (binnenboezem van de polder Berkel) 
tussen de Bovendijk en Rodenrijseweg door een rijdam met 
stroomduiker, met retroacta (1960) en met overige stukken 
betreffende uitvoering en bekostiging van het werk, 1962-1965.  1 omslag 
N.B. Zie ook inv. nrs. 472 en 508 

 
 534 Onderhandse akte van overeenkomst (1969) van de besturen van 

de polders Schieveens en Berkel en het gemeentebestuur van 
Berkel en Rodenrijs met de gemeente Rotterdam tot overdracht aan 
de gemeente Rotterdam van het onderhoud van de dijk en tot 
beëindiging van een overeenkomst (d.d. 8-5-1908) inzake dat 
onderhoud, met stukken betreffende de totstandkoming en de 
financiële afwikkeling, 1967-1970.  1 omslag 
N.B. Zie voor de akte van 1908 inv.nr. 194 

 
 535 Brief gewisseld met de gemeente Rotterdam inzake egalisering van 

een gedeelte van de dijk (wegens hinder voor het verkeer bij 
regenval), 1972.  2 stukken 

 
 536 Stukken betreffende provinciale bijdragen in de onderhoudskosten 

van de Bovendijk en van de Hofweg (niet-planwegen), 1955-1975.  1 omslag 
N.B. Onvolledig 

 
2.3.2.4.4.2.2.2. Hofweg 
 
   

N.B. Zie ook bij Bovendijk, inv.nr. 266, stuknr. 77 en inv.nr. 536 
 
 537 Brieven gewisseld met o.a. het bestuur van de polder Berkel en met 

het provinciaal bestuur betreffende instandhouding van de 
verkeersveiligheid, 1958, 1963.  1 omslag 

 
 538 Beschikking van G.S. van Zuid-Holland tot instelling van een 

wachtverbod voor een gedeelte van de weg, met minuut-
verzoekschrift en retroactum, 1963/64.  3 stukken 

 
 539 Onderhandse akten van overeenkomst met de gemeente Rotterdam 

inzake het onderhoud door het polderbestuur van de weg en de 
levering van een financiële bijdrage door de gemeente in het 
onderhoud van een gedeelte daarvan (te weten vanaf een 
bouwmanswoning, kad. gem. Overschie sectie A nr. 1975, oud nrs. 
1285 en 1481, tot aan de Bovendijk), met briefwisseling inzake 
verlenging van de overeenkomsten en de verdeling van de 
onderhoudskosten, 1952-1976 (1980).  1 omslag 
N.B. Zie voor eerdere onderhoudscontracten inv.nr. 268 stuknrs. 526, 587 en 588 

 
 540 Brief gewisseld met het G.E.B. van Rotterdam inzake een voorstel 

van de gemeente tot betaling van een bijdrage in een (geplande) 
aanleg en exploitatie van openbare verlichting op een gedeelte van 
de weg, minuut, 1972.  2 stukken 
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2.4. Bijlage 

 

2.4.1. Concept-inventaris, periode 1958-1976 

 
 541 Inventaris van het archief over de periode 1858-1976, met 

supplement, klad 1978 en 1984, 1978-1984.  1 omslag 
 

2.5. Aanhangsel 

 

2.5.1. Publicatie inzake geschiedenis van Schieveen 

 
 542 L.J. Ruys, "De geschiedenis van de polder Schieveen tot 1858" ('s-

Gravenhage 1941/42). Overdruk uit: Zuidjollandse Studiën XIV, z.j. 
(1968)  1 deeltje 
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3. ARCHIEF VAN HET BESTUUR VAN DE OUDE 
DROOGMAKERIJ, 1786-1858 
 

3.1. Bestuursinrichting (oprichting; reglementering) 

 
   

N.B. Zie voor opheffing archief Nieuwe Droogmakerij , hfdst. Bestuursinrichting 
 
 543 "Octroy tot het droogmaaken der plasse, in de polder Schieveen, 

geleegen onder den ambachte, van Overschie, en concerneerende 
den Hooge Heemraadschappe van Delfland. Den 23 augustus 1786. 
Te Delft gedrukt bij Caspar van Graauwenhaan en Zoon, 
Boekdrukkers en Boekverkopers, 1787". Octrooi van de Staten van 
Holland en West-Friesland voor schout van Overschie en 
ambachtsbewaarder van Schieveen tot bedijking en droogmaking 
van plassen en uitgeveende landen in Schieveen en tot verrichting 
van alle daartoe nodige werken, 1786, afschrift (gedrukt), 1786.  3 delen 
N.B. Origineel ontbreekt. Achtering trefwoordenindex 

 
 544 "Reglement op de beheersing van het Eerste Blok der bedijkte en 

droggemaakte plassen en wateren, in de polder van Schieveen, 
gearresteerd den 29 January 1793. Te Delft gedrukt bij Martinus 
van Graauwenhaan, 1793". Beschikking van D. en H. van Delfland 
tot goedkeuring van een geïnsereerd reglement van schout, 
ambachtsbewaarder en volger der "Oude Droogmaking", op het 
beheer van het "Eerste Blok der bedijkte en drooggemaakte plassen 
en wateren, in de polder van Schieveen", 1793, afschrift (gedrukt), 
1793.  2 delen 

 
 545 Beschikking van dijkrigter en hoogheemraden van Delfland tot 

goedkeuring van een (in afschrift) geïnsereerd reglement van de 
ingelanden van de drooggemaakte polder (Oude Droogmakerij) op 
het beheer van het "Eerste Blok der bedijkte en drooggemaakte 
plassen en wateren in de polder van Schieveen", ter vervanging 
van het in 1793 opgestelde reglement, 1803.  1 katern 

 

3.2. Bestuur 

 
 546 Lijst houdende opgave van ingelanden, met opgave der 

uitgebrachte stemmen, waarschijnlijk ter verkiezing van 
bestuursleden, z.d. (ca. 1800), 1800.  1 stuk 

 
 547 Beschikking van D. en H. van Delfland tot goedkeuring van een 

wijziging van (art. 1 van) het (in afschrift geïnsereerde) reglement 
van schout en volger van de Droogmakerij op het beheer van het 
1e Blok enz. inzake de verkiezing en samenstelling van het bestuur, 
1801.  1 katern 

 
 548 Aantekening van de verkiezing door ingelanden van een nieuwe 

molenmeester en van twee kroosheemraden, 1805.  1 stuk 
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 549 Brief van de bode H. de Voogd (?) aan molenmeester en 
kroosheemraden houdende verzoek om ontslag en om aanstelling 
van Floris Vuyk als zijn opvolger, 1817.  1 stuk 

 

3.3. Financien 

 

3.3.1. Heffingen 

 

3.3.1.1. Omslag (molengeld) 

 
 550 Akte van machtiging van molenmeester en kroosheemraden voor 

de deurwaarder der direkte belastingen te Overschie tot invordering 
bij A. de Raadt van verschuldigd achterstallig molengeld; 
(geretourneerde grosse?) met minuut, 1815.  2 stukken 

 

3.3.1.2. Verplichtingen t.b.v. andere overheden 

 
 551 Brief van molenmeester en kroosheemraden aan D. en H. van 

Delfland houdende opgaaf van de over 1796-1805 geheven 
omslagen over de droogmakerij t.b.v. het bestuur van de Oude- of 
Bovenpolder van Schieveen en de besturen van Delfland (sluisgeld) 
en Schieland (penninggeld), 1806, afschrift, 1806.  1 stuk 
N.B. Zie ook inv.nr. 38 

 
 552 Aanschrijving van hoogheemraden van Delfland aan de 

molenmeester houdende verzoek tot inzending van een opgave van 
het over 1800-1809 omgeslagen molengeld en van het aantal 
morgens waaruit de polder bestaat, 1810.  1 stuk 

 

3.3.2. Inkomsten uit verhuring van eigendom 

 
 553 Akte van openbare verhuring door schout en ambachtsbewaarder 

van de droogmakerij van een huis en schuur aan de Doenkade in 
de droogmaking van Zestienhoven en de Oudendijk (Schieland) in 
het ambacht Overschie, 1796.  1 katern 

 
 554 Akte van verhuring door schout en ambachtsbewaarder van de 

droogmakerij aan Lena Noordermeer van een huis aan de 
Doenkade in de Droogmaking van Zestienhoven en de Oudendijk, 
onder borgstelling van twee inwoners van het ambacht Overschie, 
1796.  2 stukken 

 
 555 Akten van verhuring door schout, ambachtsbewaarder en volger, 

sinds 1804 door molenmeester en kroosheemraden van de 
droogmakerij (aan particulieren) van percelen ringdijk (Hofweg) 
rond het zgn. Eerste Blok der Droogmaking, 1796, 1799, 1804, 
1811, 1818, 1825, 1832, 1839, 1846, 1854.  1 pak 
N.B. 1799 is een afschrift. Zie voor onderhoudsplichtigen, recht van overpad etc. ook 
inv.nrs. 569, 601, 602, 608, 613 
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 556 Staten van huurders en van de door het bestuur van de 
droogmakerij (te) ontvangen huurpenningen van aangedamd 
rietland en viswater, 1848/49, 1851/52.  1 omslag 

 
 557 Besluit van de gecombineerde vergadering van de Commissie tot 

droogmaking van plassen in Schieveen en van ingelanden der Oude 
Droogmakerij betreffende de (eigendomstoestand) verhuring van 
dijken van de Oude Droogmakerij na vereniging met de Nieuwe 
Droogmakerij, 1857, afschrift, z.d. (ca. 1900), 1857.  1 stuk 

 

3.3.3. Geldleningen 

 
 558 Akte van schuldbekentenis onder borgstelling van obligaties der 

waarborg- en afkoopkas, ten overstaan van notaris Th. Fontein te 
Overschie, door de schout van Overschie en ambachtsbewaarder en 
volger van de droogmakerij t.g.v. baron Hendrik Collot d'Escurij te 
's-Gravenhage, groot F 7.000,-- à 4%, tot droogmaking van 
verveende landen in Schieveen, 1789, met verklaring resp. 
kwitantie van aflossing, 1799,1803.  1 katern 

 
 559 Verrekeningen (akten van verrekening) tussen schout, 

ambachtsbewaarder en volger (bestuur) en Hendrik Collot d'Escurij 
van betaalde c.q. ontvangen rente en obligaties ten laste van de 
droogmakerij, als pand aan laatstgenoemde afgestaan wegens een 
lening ad. f 7.000,-- à 4%;, 1798,1800,1803.  3 stukken 

 
 560 Akte van pandgeving door molenmeester en kroosheemraden van 

het 1e Blok der droogmakerij aan de executeurs-testamentair van 
dhr. Wijlen Jacob van Kretschmar van Wijk, Veen en Aelburg van 
twee obligaties voor het nog te restitueren restant van een in 1789 
met Kretschmar gesloten lening (waarschijnlijk t.b.v. de 
droogmaking van landen), afschrift, 1810.  1 stuk 

 
 561 Akte van schuldbekentenis van molenmeester en kroosheemraden 

t.b.v. H. Huybers (wegens een lening) ad. f 1.180,-- à 4,5%, 1843, 
met kwitantie wegens aflossing, 1848.  1 stuk 

 

3.3.4. Rekening 

 
 562 Rekeningen (molenrekeningen) door de ambachtsbewaarder 

(sedert 1795 molenmeester), volger(s), kroosheemraden en 
schout, vóór 1795 ten overstaan van een gemachtigde van D. en H. 
van Delfland en de nieuwe ambachtsbewaarder en volger, sedert 
1795 ten overstaan van ingelanden of hun gemachtigden, met losse 
incidentele bijlagen, 1828,1836,1856/57, met jaarlijkse 
aantekeningen van de secretaris betreffende de afhoring en (sinds 
1832) met aantekeningen (bevelschriften) van D. en H. betreffende 
de ter controle in te zenden bijlagen, 1790,1794-1857.  1 pak 

 
 563 Rekening en verantwoording door schout en ambachtsbewaarder, 

sinds 1804 door de secretaris van de droogmakerij aan 
hoogheemraden van Delfland (of hun gemachtigden), over 1844 en 
1846 tevens aan de oude en nieuwe ambachtsbewaarder van de 
polder, van de kas van het eerste Blok der Droogmakerij 
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(Droogmaking), met incidentele bijlagen, 1839,1840,1849, en 
voorin de rekening over 1795-1803 een memorie van toelichting, 
1795-1844, 1846-1852.  1 omslag 

 
 564 Borderellen behorende bij de molenrekeningen van het Eerste Blok 

der Drooggemaakte polder (Oude Droogmakerij), z.d. (1794),1795-
1802,1805-1835,1839-1843.  1 omslag 
N.B. 1805 en 1829 met concepten 

 
 565 Beschikking van G.S. van Zuid-Holland voor Zuid-Holland voor 

molenmeester en kroosheemraden tot goedkeuring van een 
molenrekening, 1841.  1 stuk 

 
 566 Rekening en verantwoording door molenmeester en 

kroosheemraden, waarschijnlijk aan ingelanden, betreffende de 
ontvangst van gelden van de Commissie tot Droogmaking en 
uitkering daarvan aan de ingelanden wegens een overeenkomst 
(1853) van ingelanden met de Commissie, tot overdracht van hun 
in de Bovenpolder (van Schieveen) gelegen landerijen 
(vermoedelijk t.b.v. de aanleg van ringdijken rond droog te maken 
veenplassen aldaar), 1857.  1 stuk 
N.B. Zie ook inv.nrs. 582 (vergaderingen d.d. 1-5 en 12-10-1857), 601-604,609,624 

 

3.4. Uitvoering van de taak 

 

3.4.1. Algemeen (keur) 

 
 567 Keur van schout, ambachtsbewaarder en volger op de dijken, 

wegen, molen- en dwarstochten, kavel-, hein- en bermsloten in en 
om het 1e Blok der Droogmakerij (met fiattering door D. en H. van 
Delfland), 1793, afschriften, 1793.  2 katernen en 1 deeltje 

 

3.4.2. Zorg voor kaden/dijken 

 

3.4.2.1. Bemoeienis met vergunning verleend door Delfland 

 
 568 Brief van schout, ambachtsbewaarder en volgers aan D. en H. van 

Delfland houdende verklaring van geen bezwaar ten aanzien van de 
verlening van een vergunning door D. en H. aan H. Buske (of 
Bussing) om een pomp of duiker in de Schieveense - of Rijskade 
(ringdijk van de droogmakerij) te mogen leggen, ter ontrekking van 
water aan de zogenaamde "nieuwe vaart" (gelegen tussen 
genoemde kade en de ringdijk van de Droogmakerij van Berkel), 
met afschrift van het request hiertoe, afschrift, 1794.  2 stukken 

 

3.4.2.2. Aanleg van een gedeelte ringdijk (droogmakerijdijk) 

 
 569 Akte van overeenkomst van schout en ambachtsbewaarder met de 

ambachtsbewaarder, schout en agtemannen van Berkel en de 
molenmeester van Over de Leede betreffende de aankoop door 
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eerstgenoemde van een gedeelte van het land genaamd De 
Hoffwegh, lopend vanaf de rijskade tot de Watering, onder 
vestiging van: *onderhoudsverplichtingen en/of gebruiksrechten 
aangaande de Rijskade, naastgelegen sloot en de Hofweg, met 
bijbehorende bruggen; *gebruiksrechten aangaande het in Berkel 
gelegen Zuideinde (Zuideindseweg?), het verlaat aan de Zweth en 
de dijk der Droogmakerij van Berkel, 1787.  1 katern 
N.B. Zie voor onderhoudsplicht, recht van overpad etc. ook inv.nrs. 555, 601, 602, 
608, 613 

 

3.4.2.3. Verlaging van brug over de Schieveense Vaart naar de kade 

 
 570 Akten van verklaring van geen bezwaar van eigenaren van 

bouwmanswoningen aan de Schieveense Dijk of Rijskade, en van 
schout, ambachtsbewaarders en bestuurleden van de (polder) 
Berkel tegen verlaging van de brug, lopend over de vaart tussen de 
Schieveense Dijk (Rijskade) en de Hofsingel in het Zuideinde van 
Berkel, 1831 en z.d. (1831).  2 stukken 
N.B. Het is niet duidelijk waarvoor deze verlaging diende 

 

3.4.3. Onderhoud van hoefslagen van de delftweg 

 
 571 Onderhandse akte van overeenkomst van schout, 

ambachtsbewaarder en volger van de droogmakerij met schout en 
schepenen van Overschie en Hogenban tot het in onderhoud nemen 
en uit de schouw houden door eerstgenoemde partij van hoefslagen 
van de Delftweg en het plaatsen van genummerde hoefslagpalen 
daar, met staat van de aan te brengen nummers op de palen en 
van de lengte der hoefslagen, met akte van goedkeuring door 
dijkrigter (dijkgraaf) en hoogheemraden van Delfland, 1800. 2 katernen en 1 stuk 
N.B. Overeenkomst en staat zijn in duplo, t.b.v. andere partij 

 

3.4.4. Zorg voor water en watergangen 

 

3.4.4.1. Toezicht (schouw) 

 
 572 Mandement voor de gerechtsbode van de schout der droogmakerij 

tot mondelinge sommering van J. Buitenhuis te Bleyswijk om een 
gedeelte van de vaart langs de Rijskade tijdig en behoorlijk uit te 
diepen, op eigen kosten, afschrift, 1801.  1 stuk 

 

3.4.4.2. Ontwatering; watervoorziening 

 
3.4.4.2.1. Beheer en onderhoud van watergangen en kunstwerken en van de 
molen c.a. aan de Verlaatsloot 
 
 573 Verzoekschrift van molenmeester en kroosheemraden aan 

hoogheemraden van Delfland om een duiker te mogen leggen door 
de droogmakerijdijk bij of achter de woning "De Drie Klauwen", 
voor inlating van water uit de Bovenpolder van Schieveen in de 
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zomer, tegen het aftrappen van slootkaden door vee c.q. 
belemmering van een goede loop van het water, minuut, met 
negatieve beschikking van hoogheemraden, 1815.  2 stukken 

 
 574 Bestekken met akten van aanbesteding door molenmeester en 

kroosraden van het herschieten of uitdiepen van molen- en 
dwarssloten, 1819, 1823, 1832, 1843, met inschrijvingsbiljet, 
1819, 1823, 1832, 1843,1849,1951.  1 omslag 

 
 575 Polis van verzekering, gesloten bij de Onderlinge 

Brandwaarborgmaatschappij door het bestuur van de (Oude) 
Droogmakerij en van de polder tegen de financiële gevolgen van 
brand van de watermolen (in de droogmakerij), 1822, met 
wijziging, 1822,1862.  1 stuk 

 
 576 Request van de molenmeester aan de Gouverneur van Zuid-Holland 

om restitutie van ten onrechte betaalde grondlasten over de molen, 
minuut, z.d., 1832.  1 stuk 

 
 577 Bestekken met akten van aanbesteding door molenmeester en 

kroosheemraden van werken aan de achtkanten vijzelwatermolen 
met woning c.a., aan duikers en aan bruggen, 1837-1852.  1 omslag 

 
 578 Verzoekschrift van aannemer C. de Bruijn te Overschie aan het 

bestuur om een extra financiële tegemoetkoming wegens 
buitengewone kosten bij het herstel van de molen, 1855.  1 stuk 

 
3.4.4.2.2. Bemaling (stukken betreffende het waterpeil) 
 
 579 Beschikking van molenmeester, kroosheemraden en ingelanden tot 

goedkeuring voor het tegelijkertijd met de Bovenpolder uitmalen 
van het overtollige water, ter bescherming van de gewassen in de 
droogmakerij, in duplo, met minuutrequest, 1795.  3 stukken 

 
 580 Vergunning van commissarissen (gemachtigden) uit 

hoogheemraden van Delfland aan molenmeester en 
kroosheemraden tot het tegelijkertijd malen met de molens van de 
Bovenpolder tot op 13 duim boven het zomerpeil, 1817.  1 stuk 

 
 581 Bezwaarschrift van molenmeester en kroosheemraden aan D. en H. 

van Delfland tegen een beschikking op een verzoekschrift van 
ambachtsbewaarder en kroosheemraden van de Bovenpolder aan 
D. en H. om onderzoek naar vermeende overtredingen inzake het 
opmalen van water vanuit de droogmakerij, minuut, met afschrift 
van desbetreffend verzoekschrift, 1838.  2 stukken 
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4. ARCHIEF VAN HET BESTUUR VAN DE NIEUWE 
DROOMAKERIJ ("COMMISSIE TOT DROOGMAKING 
VAN DE OVERGEBLEVEN VEENPLASSEN IN 
SCHIEVEEN"), (1799) 1850 - 1858 (1861) 
 

4.1. Stukken van algemene aard 

 

4.1.1. Notulen 

 
 582 Notulen van de Commissie tot droogmaking van de overgebleven 

Schieveense veenplassen, 22 okt. 1852-13 okt., 1858.  1 omslag 
 

4.2. Stukken betreffende bijzondere onderwerpen 

 

4.2.1. Bestuursinrichting 

 
 583 Notulen van de gecombineerde vergadering van ingelanden van de 

Bovenpolder en van de droogmakerij betreffende de komende 
samenvoeging van de Bovenpolder, de Oude Droogmakerij onder 
één bestuur, betreffende de bestuursfuncties en de financiële 
huishouding, 24 okt. 
 

, 1856.  1 katern 
N.B. Zie ook inv.nr. 7 

 

4.2.2. Bestuur 

 
 584 Beschikkingen van G.S. van Zuid-Holland tot benoeming van J. 

Rodenburg, M. Rodenburg, J. Hogerbrugge, L. Post en W. 
Wijnaendts, tot leden van de commissie, 1852/53.  2 stukken 

 

4.2.3. Personeel (molenaar) 

 
   

N.B. Zie inv. nr. 600 
 

4.2.4. Financiën 

 

4.2.4.1. Geldlening; subsidiering 

 
 585 Akte van schuldbekentenis met hypotheekstelling, ten overstaan 

van notaris B. van Berkel te Delft, door de Commissie tot 
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Droogmaking van de overgebleven Schieveense (veen)plassen 
(Nieuwe Droogmakerij) en door het bestuur van de drooggemaakte 
polder (Oude Droogmakerij) aan wed. M.C. Th. de Vogel van Aalst, 
groot f 36.000,--, ter bekostiging van de droogmaking van de 
resterende veenplassen, 1854, notarieel afschrift; met 
schuldbekentenis en bijlagen, 1854 en 1857, 1854, 1857.  1 omslag 

 
 586 Beschikking van G.S. van Zuid-Holland tot verlening van een 25-

jarige vrijdom van verhoging van grondbelasting over percelen land 
in Schieveen,kad. gem. Overschie sectie A. nrs. 1208, 1209, 1212-
1220;1859, authentiek afschrift, z.d. 1859.  1 stuk 
N.B. Bestemd voor B. en W. van Overschie; niet verzonden 

 
 587 Akten van aangifte door de commissie van plannen c.q. de 

uitvoering van de droogmaking van kadastraal aangeduide 
veenplassen, opgemaakt ter verkrijging van vrijdom (krachtens art. 
9, 11 en 13 van een wet van 6 juni 1840, stbl. 17) van verhoging 
van grondlasten, overgelegd aan het gemeentebestuur van 
Overschie en geregistreerd bij de ontvanger van het recht van 
Registratie......, etc, 1853, 1855-1858, 1860/61.  1 omslag 

 
 588 Beschikkingen van G.S. van Zuid-Holland inzake de versterking van 

rijks- en provinciale subsidie ter bekostiging van de droogmaking 
van de overgebleven veenplassen, 1853-1856.  1 omslag 

 

4.2.4.2. Eigendom en bezit; beleggingen 

 
4.2.4.2.1. Verkoop van rietgewas 
 
 589 Onderhandse akte van verklaring door C. van der Meer te Overschie 

betreffende de koop van de commissie van het rietgewas in 
Schieveen, staande op door hem of de erven Jan van der Meer aan 
de commissie verkochte percelen, 1854.  1 stuk 

 
4.2.4.2.2. Beheer van effecten 
 
 590 Beschikking van D. en H. van Delfand houdende toestemming tot 

verkoop van een kapitaal ad. f 11.200,--, ingeschreven in het 
Grootboek der Nationale Schuld en tot gebruik van het batig saldo 
uit de kas van de rekening der afkooppeningen over 1858, ten 
nutte van nutte van de Nieuwe (voltooide) Droogmaking, 1859.  1 stuk 

 

4.2.4.3. Begrotingen en rekening 

 
 591 Begroting van de landmeter van Delfland voor de "commissarissen 

hoogheemraden der Veenderijen van Delfland" van uitgaven tot 
bekostiging van droogmaking van overgebleven veenplassen in het 
2e Blok van Schieveen, z.d. 1853.  1 stuk 

 
 592 Rekening en verantwoording door de commissie aan de ingelanden 

van de polder Schieveen betreffende de droogmaking van 
overgebleven plassen en betreffende de exploitatie van het 
drooggemaakte land, 1853-1860.  1 katern 
N.B. Opgemaakt 1861 
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 593 Manuaal van ontvangsten en uitgaven, 1853-1860.  1 deel 
 

4.2.5. Uitvoering van droogmakingswerken 

 

4.2.5.1. Voorbereiding (plannen; octrooi) 

 
 594 Notulen van bespreking door een commissie van ingelanden van de 

Oude Droogmakerij (drooggemaakte polder) en de Bovenpolder van 
Schieveen inzake een plan tot aanleg van een reserve- of 
bergboezem (hulpboezem) in het Tweede Blok der droogmakerij en 
tot drooglegging van plassen in de Bovenpolder, met ingekomen 
brieven inzake het plan, 1850.  1 omslag 
N.B. De besprekingen resulteerden in de oprichting van een Commissie tot 
Droogmaking van de overgebleven Schieveense (veen)plassen, gelegen in zowel de 
Nieuwe Droogmakerij (het zgn. Tweede Blok) als in de Bovenpolder 

 
 
 595 Akte van overeenkomst tussen leden van de commissie betreffende 

de aan het bestuur van de Oude Droogmakerij op te dragen werken 
voor het maken van een hulpboezem en betreffende de financiering 
hiervan, 1850.  1 stuk 

 
 596 Proces-verbaal ten overstaan van leden van G.S. van Zuid-Holland 

van goedkeuring door het bestuur van de Oude Droogmakerij en 
van de Bovenpolder van een (door de fabriek-landmeter van 
Delfland ontworpen) bijgevoegd plan met begroting (1850, 
goedgekeurd 1852) tot droogmaking van de Bovenpolder, 1851. 1 stuk en 1 katern 

 
 597 Request vanwege het bestuur van de Bovenpolder en van de Oude 

Droogmakerij aan de Koning tot verlening van concessie voor 
droogmaking van overgebleven plassen in Schieveen en voor 
verkoop van kapitale sommen (ingeschreven in het grootboek der 
Nationale Schuld) ter financiering daarvan, concept, z.d. 1851.  1 stuk 

 
 598 Rapport door J.A. Scholten en J. Kros voor de commissie 

betreffende de beste methodiek van droogmaking van plassen, 
1853.  1 katern 

 
 599 Koninklijk Besluit voor de commissie houdende concessie tot het 

betrekken van 42 bunder (verspreid liggende) plassen in de 
Bovenpolder bij het project der droogmakng en tot verkoop van 
kapitaal, ingeschreven t.n.v. de ambachtsbewaarder van Schieveen 
in het Grootboek der Nationale Werkelijke Schuld, ter financiering 
van de droogmaking van deze plassen, 1856, authentiek afschrift, 
1856.  1 stuk 

 

4.2.5.2. Verwerving van land en water 

 
 600 Onderhandse akte van verbintenis van A. Gravensteijn tot verkoop 

aan de commissie van percelen land, kad. gem. Overschie sectie A 
nrs. 103, 106, 107 onder zekere voorwaarden, w.o. het tijdelijk 
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vruchtgebruik en een aanstelling als molenaar op een nieuw te 
bouwen vijzelmolen, 1852.  1 stuk 

 
 601 Onderhandse en notariële akten van aankoop door de commissie 

van particulieren, van percelen land, water en boshakhout, kad. 
gem. Overschie, sectie A, nrs. 3-7, 21-24, 30-34, 38-64, 65-68 
(later 1020), 69, 70 (later 1020), 71-93, 96-103, 106-110, 115-
131 bis, 142-153, 155-219, 222-230 bis, 231-239, 241-243, 245, 
247, 282-288, 305, 310-312, 335-345, 350-356, 358-361, 387, 
388, 434-438-442, 510-512, 979, 985, 987, 988, 992, 1000, 1001, 
tevens houdende bepalingen betreffende de onderhoudsplicht van 
kaden, wegen en wateringen ten laste van de koper en betreffende 
zakelijke rechten of vruchtgebruik van de percelen ten bate van de 
verkopers; met onderhandse akte van rectificatie door een 
verkoper en commissie van de foutieve opgave van kadastrale 
nummers in de door hen op 6 oktober 1856 opgemaakte 
transportakte, 1852-1856 en z.d. (ca. 1853), 1852-1856, z.d. ca. 
1853.  1 pak 
N.B. Grotendeels (notariële) afschriften . Zie voor onderhoudsplicht, recht van 
overpad etc. ook inv.nrs. 555, 569, 608, 613 

 
 602 Rectroacta behorende bij inv. nr. 601; 1799, 1805, 1817, 1829, 

1831-1833, 1838-1840, 1843/44, 1847-1849, 1799-1849.  1 omslag 
N.B. Zie voor onderhoudsplicht recht van overpad etc. ook inv. nrs. 555, 569, 601, 
608, 613 

 
 603 Onderhandse akte van overeenkomst met de erven P. van der Meer 

waarbij de commissie zich, na voltooiing der droogmaking, verbindt 
tot verkoop van percelen land in de Hoge- of Bovenpolder, kad. 
gem. Overschie sectie A nrs. 987, 988;, 1853.  1 stuk 
N.B. Zie voor akte van aankoop inv.nrs. 601 

 
 604 Onderhandse akte van ratificatie door de eigenaren van percelen in 

de Hoge- of Bovenpolder van Schieveen van de verkoop door J. van 
der Werff namens die eigenaren aan de commissie van percelen 
land en water, kad. gem. Overschie sectie A nrs. 52-61, 63 (ged.), 
91-93, 101-103, 106-108, 178-180, 202, 203, 227, 229, 979;, 
1853.  1 stuk 

 
 605 "Borderel tot inschrijving eener onderzetting of hypotheek". 

Notariële akte van hypotheekneming door I. Sander te Overschie 
ten laste van de polder, van een bedrag groot f. 5.000,--, wegens 
een schuld spruitende uit de verkoop aan de commissie van 
percelen water, 1853, authentiek afschrift, met (ged. ingevulde) 
akte van schuldbekentenis, 1854.  2 stukken 
N.B. Doorgegaan? 

 
 606 Onderhandse akte van verkoop door de commissie aan J. Sander te 

Overschie van de opstal van een huis en een schuur (om af te 
breken), 1854.  1 stuk 
N.B. Zie ook inv.nr. 607 

 
 607 Bewijzen van doorhaling van een ten laste van de commissie 

bestaande hypothecaire inschrijving en van een aantekening-
affectatie, 1855.  2 stukken 
N.B. Zie ook inv.nr. 606 

 
 608 Onderhandse akte van ruiling met J. Hoogerbrugge van percelen 

water, gebouwd en ongebouwd land, van de percelen kad. gem. 
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Overschie sectie A nrs. 438-442, 1079, 1159 (oud 1081), 1164 
(oud 1080), 1088-1103 tegen de nrs. 342, 328-334, 357, 362-366, 
375-386, 1012, 1013, 1060 (oud 1081), 1063 (oud 1080), 1084, 
1085, 1087, 1104-1109, 1111-1114, 1118-1120, 1133, 1134, 
1138, 1139 t.b.v. de commissie onder vestiging van rechten van 
overpad, 1857.  1 katern 
N.B. Zie voor onderhoudsplicht, recht van overpad etc. ook inv. nrs. 555, 569, 601, 
602, 613 

 
 609 Beschikking van de minister van Financiën tot restitutie aan de 

commissie van teveel betaalde rechten van registratie en 
overschrijving over enkele in 1857 met J. Hoogerbrugge geruilde 
percelen, 1858.  1 stuk 

 

4.2.5.3. Bedijking 

 
 610 Beschikking van de minister van Binnenlandse Zaken houdende 

toestemming om onder zekere voorwaarden de Zwethkade te 
mogen behouden als boezemwaterkering en om een nieuwe 
binnendijk (droogmakerijdijk) te mogen aanleggen, 1853.  1 stuk 

 

4.2.5.4. Beheer en onderhoud van duikers en bruggen 

 
 611 Bestek met akte van aanbesteding van het maken van drie grote 

duikers met schuiven door de dijken, gelegen langs de kom achter 
de in aanbouw zijnde achterkanten windvijzelmolen, met 
inschrijvingsbiljet van de aannemer, 1854.  1 katern en 1 stuk 
N.B. Deze dijken waren: -de Hofweg; 

 -de dijk langs de geplande berg- of reserveboezem (zie ook inv.nr. 617); 
 -de dijk langs de Oude Droogmakerij. 
 
 612 Bestek met akte van aanbesteding van het maken van een grote 

duiker met twee openingen en schuiven, gelegen tussen de twee 
(perceel)blokken van de geplande berg- of reserveboezem, 1855.  1 katern 

 
 613 Akte van overeenkomst met ingelanden (eigenaren) van land en 

water in de Bovenpolder van Schieveen betreffende de 
gemeenschappelijke bedijking voor rekening van de ingelanden van 
hun eigendommen, de afvoer van water daaruit d.m.v. duikers naar 
de Oude of naar de Nieuwe Droogmakerij, het schieten van sloten 
en betreffende rechten van overpad van ingelanden bij de Hofweg 
over bepaalde dijkgedeelten, 1856, authentiek afschrift en gedrukte 
afschriften, 1856, z.d. 1900.  1 omslag 
N.B. Tekening ontbreekt. De gedrukte afschriften zijn in drievoud. Zie voor 
onderhoudsplicht, recht van overpad etc. ook inv.nrs. 555, 569, 601, 602, 608 

 

4.2.5.5. Dichten van het verlaat 

 
 614 Vergunning van D. en H. van Delfland tot de sloop en het daartoe 

afdammen van een verlaat met een brug daarover in de weg langs 
de Schie, 1855.  1 stuk 
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 615 Bestek en akte van aanbesteding van de afbraak van het verlaat 
met ophaalbrug in de weg langs de Schie, met inschrijfbiljet van de 
aannemer, 1855.  1 katern en 1 stuk 

 

4.2.5.6. Ontwatering; watervoorziening 

 
4.2.5.6.1. Beheer en onderhoud van de molen aan de Gaag 
 
 616 Akte van overeenkomst met L.I. Enthoven & Co. te 's-Gravenhage 

en C. van 't Wout te Overschie betreffende de leverantie van een 
gegoten ijzeren molenas voor de te bouwen vijzelmolen (bij de 
Hofweg), met latere akte van garantstelling (garantiecertificaat) 
van de firma, 1854, 1858.  2 stukken 
N.B. Zie ook inv.nr. 582, dd. 17-7, 28-7 en 18-8-1854 

 
 617 Bestek met akte van aanbesteding van de leverantie en opstelling 

van een achtkanten windvijzelmolen (tussen de oostelijke dwarsdijk 
van het eerste blok van de geplande reserveboezem en de 
westelijke dijk der Oude Droogmakerij, blz. 22), 1854.  1 katern 

 
4.2.5.6.2. Medefinanciering van het onderhoud van de molens in de Bovenpolder 
aan de Schieweg 
 
4.2.5.6.2.1. Achtkanten molen (tegenover de Poldervaart) 
 
 618 Akte van overeenkomst met J. van Leeuwen te Schipluiden 

betreffende de aanbesteding van het heiwerk, het wegbreken en 
aanbrengen van metselwerk, de leverantie van hout voor de 
achtkanten molen betreffende de verhoging van de molenwerf, 
1853.  1 stuk 

 
 619 Akte van overeenkomst met J. van Leeuwen betreffende de 

aanneming van de verhoging van het achtkanten gedeelte van de 
molen en van andere reparaties daaraan, 1853.  1 stuk 

 
 620 Vergunning van D. en H. van Delfland tot verzwaring van de 

Zwethkade, het daarnaast opwerpen van een droogmakerijdijk 
(binnendijk) en tot het maken van een afdamming i.v.m. de 
verbouwing van de molen, 1853.  1 stuk 

 
 621 Brieven gewisseld met de fabriek-landmeter van het 

Hoogheemraadschap van Delfland betreffende vernieuwing van de 
molen naar aanleiding van een rapport inzake de droogmaking van 
plassengebied in Schieveen, 1853.  1 omslag 
N.B. Zie voor het rapport inv.nr. 598 

 
 622 Akte van overeenkomst met L.I. Enthoven & Co. te 's-Gravenhage 

en C. van 't Wout te Overschie betreffende de leverantie van een 
gegoten ijzeren molenas voor de te herbouwen molen, met latere 
akte van garantstelling (garantiecertificaat), 1853, 1855.  2 stukken 

 
4.2.5.6.2.2. Baliemolen (kruispunt Schieweg-Doenkade) 
 
 623 Bestek met proces-verbaal en akte van aanbesteding van de 

afbraak van de wipmolen en van de bouw van een nieuwe stenen 
schepradmolen op de wipmolenwerf, 1855.  1 katern en 1 stuk 
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 624 Vergunning van D. en H. van Delfland tot de bouw van een stenen 

molen met een vlucht van 25 ellen en tot de daartoe noodzakelijke 
afdamming van de voorwaterloop naar de Schie, 1855.  1 stuk 

 


