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1. INLEIDING 
 

1.1. Historisch kader 

 

1.1.1. Rechtsvoorgangers 

 
De stemgerechtigde ingelanden van de Groote Vettenoordsche polder, de Kleine 
Vettenoordsche polder, de West- en Oostpolder en de Zevenmanspolder besloten tijdens 
een gezamenlijke vergadering op 20 november 1861 tot bestuurlijke samenvoeging van 
de polders. 1 
 
Zij kwamen hiermee tegemoet aan de wens van Gedeputeerde Staten tot samenvoeging 
van aaneengesloten polders.. Provinciaal Blad van Zuid-Holland (PB) 1856 nr. 104, p. 2. 
De ingelanden van Groot Vettenoord hadden 300 jaar daarvoor het initiatief genomen 
tot omkading van het gebied. Bij deze gelegenheid werd een instructie opgesteld waarin 
bepalingen waren opgenomen over het beheer van de kaden, sluizen en watergangen, 
alsmede de heffing van de omslag en het schouwen van de waterwerken. Deze 
instructie werd ter ondertekening aangeboden aan de dijkgraaf en hoogheemraden van 
Delfland, teneinde de omkading ?rustelicken ende vreedelicken?. 2te laten verlopen. In 
1756 stelden de ingelanden van Klein Vettenoord de oudst bekende vergelijkbare 
instructie op. 3De benaming Klein Vettenoord was al in 1562 in gebruik. 4Er zijn echter 
geen gegevens in de archieven terug te vinden waaruit blijkt dat er toen al sprake was 
van een waterstaatkundige organisatie. 
 
De West- en Oostpolder en de Zevenmanspolder zullen in de loop van de achttiende 
eeuw zijn ontstaan. Op de herziene kaart van Kruikius uit 1750 staan namelijk alleen de 
Groote Vettenoordsche polder en de Kleine Vettenoordsche polder vermeld. De oudst 
bekende rekeningen van deze polders dateren uit 1789. Vanaf dat jaar werden de 
rekeningen opgemaakt onder de benamingen ?Oostsluis en de Vrijenban?, ?Westsluis? 
en ?Zevenmanspolder?. Deze rekeningen waren tot 1820 opgetekend in hetzelfde 
register. Er werd een gezamenlijke omslag geheven over de Oostsluis en de Westsluis. 
De Vrijenban was vrijgesteld. De benaming Westsluis veranderde in 1811 in Westpolder. 
De Oostsluis en de Vrijenban kregen in 1861 de naam Oostpolder. 5 
 
Het ambacht Vrijenban bezat 9 ha. grond in de West- en Oostpolder en daarop 
aansluitend nog 12 ha. in de Groote Vettenoordsche polder. 6Bovendien was het 
ambacht eigenaar van een uitwateringssluisje in de West- en Oostpolder. In de loop van 
de achttiende eeuw namen de problemen met de uitwatering toe als gevolg van 
verlanding. 7Het proces van verlanding werd in de hand gewerkt door de aanwezigheid 
van houten hoofden in de rivier die de haven in Vlaardingen moesten beschermen. Het 

                                            
1 Notulen stemgerechtigde ingelanden 20-11-1861, Archief Vereenigde Groote en Kleine 
Vettenoordsche-, West- en Oost- en Zevenmanspolder (AVP), inv.nr. 1 
2  Bestuursinstructie 3-3-1552, Archief Groote Vettenoordsche polder, inv.nr. 272.  
3  Regeling inrichting polder 31-12-1756, Archief Kleine Vettenoordsche polder (AKVP), 
inv.nr. 283.  
4  Index op de registers van keuren, concenten e.d., Oud-Archief Delfland (OAD), inv.nr. 
219 fo. 383.  
5  Register houdende rekeningen 1789-1819, Archief Zevenmanspolder, inv.nr. 293.  
6  Meting van landen bij Vlaardingen 6-2-1715, OAD, inv.nr. 1229/1.  
7  Verhandeling over de toestand van de uitwateringssluis 3-8-1772, OAD, inv.nr. 
4919/2.  
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gevolg was een natuurlijke landaanwas. 8Het Hoogheemraadschap van Delfland 
stimuleerde dit proces door de aanleg van nog twee hoofden in 1657 omdat ?deselve 
landen cunnen worden bewaert ende hoope van aenwas is? 9 
 
In de stukken over het slecht functioneren van het uitwateringssluisje van Vrijenban uit 
1772 wordt enkel de Groote Vettenoordsche polder als betrokkene genoemd. 10 
 
Het gebied van de latere West- en Oostpolder behoorde toen dus nog tot de Groote 
Vettenoordsche polder. Dit maakt het waarschijnlijk dat 1789 het oprichtingsjaar was 
van beide polders. 
 
Het Hoogheemraadschap van Delfland had geen invloed op de poldervorming van deze 
buiten de Maasdijk gelegen gronden. 11De bemoeienis van het hoogheemraadschap met 
Vettenoord bleef ook na de oprichting van de polders beperkt vanwege de geringe 
waterstaatkundige belangen in het gebied. 12 
 

1.1.2. Ambachtelijke en gemeentelijke indeling 

 
De Kleine Vettenoordsche polder, de West- en Oostpolder, de Zevenmanspolder en een 
groot deel van de Groote Vettenoordsche polder lagen binnen het ambachtsheerlijkheid 
Vlaardinger-Ambacht. Het resterende gedeelte behoorde tot het grondgebied van de 
stad Vlaardingen. Een ambacht en een heerlijkheid was een rechtsgebied waarbinnen de 
ambachtsheer recht van jurisdictie en heerlijke rechten bezat. Het ambacht verwijst 
naar het territoir, de heerlijkheid naar de overgedragen of in leen uitgegeven rechten 
van de landsheer. 13 
 
Voorafgaand aan de opheffing van de ambachten als rechtsgebied op 1 juli 1858.14, 
waren de ambachtsheerlijkheden Vlaardinger-Ambacht en Babberspolder in 1817 
samengevoegd tot de gemeente Vlaardinger-Ambacht. Tot 1941 heeft deze gemeente 
haar zelfstandigheid kunnen behouden, waarna zij werd samengevoegd met de 
gemeente Vlaardingen. 15 
 

1.1.3. Vereniging van de polders 

 
Nadat in 1861 door de stemgerechtigde ingelanden van de polders een commissie was 
benoemd om een bijzonder reglement voor de verenigde polders op te stellen, duurde 
het nog tot 1871 eer de Provincie het ontwerp kon goedkeuren. 16Enkele maanden later, 
op 27 december, kwam het dagelijks bestuur voor het eerst ter vergadering bijeen. 17 
 

                                            
8  A. Bijl, Geschiedenis van de Oude Haven te Vlaardingen (Vlaardingen, 1967)  
9  Verhandeling over het instandhouden van Vettenoord [1654], OAD, inv.nr. 4914/1.  
10  Ibidem 3-8-1772, ibidem, inv.nr. 4919/2.  
11  Th.F.J.A. Dolk, Geschiedenis van het Hoogheemraadschap Delfland (?s- Gravenhage, 
1939), 703.  
12  Ibidem, 704-705.  
13  J.Ph. de Monté Ver Loren en J.E. Spruit, Hoofdlijnen uit de ontwikkeling der 
rechterlijke organisatie in de Noordelijke Nederlanden tot de Bataafse omwenteling 
(Deventer, 1982, 6e druk) 74, 75, 139-148.  
14 PB 1857, nr. 114. 
15 J. Anderson, Vlaardinger-Ambacht. Van dorp tot stadswijk (Vlaardingen, 1983) 5-6.  
16 A. Soeteman, ?Opheffing van polders ten zuidwesten van Vlaardingen?. Zuid- 
Hollandse studiën IX (1961) 95-134, aldaar 104.  
17  Notulen dagelijks bestuur 27-12-1871, AVP, inv.nr. 1.  
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De polders waren in 1872 verenigd onder één dagelijks bestuur, gereglementeerd in een 
bijzonder reglement en vanaf 1875 met een gezamenlijke keur. Iedere polder stelde 
echter een eigen rekening en begroting op, inde afzonderlijk de omslag en de 
stemgerechtigde ingelanden werden enkel opgeroepen voor zaken die de eigen polder 
aangingen. Aan de Groote Vettenoordsche polder werd een bijdrage in de 
bestuurskosten afgedragen, overeenkomstig de grootte van de polder. 18In tegenstelling 
tot het bepaalde in art. 164 van het Delflands reglement uit 1852. 19was in het bijzonder 
reglement van de verenigde polders het voorschrift opgenomen dat begrotingen, 
rekeningen en kohieren van omslag ter goedkeuring moesten worden overlegd aan 
Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland. 20In 1921 werd deze bepaling van 
toepassing op alle buitendijks gelegen polders. 21 
 

1.1.4. Regeling van de waterstand 

 

1.1.4.1. Bemaling 

 
De Groote Vettenoordsche polder werd sinds 1874 bemalen door een stoomgemaal aan 
de uitwateringssloot en Westhavenkade. Het gemaal sloeg uit op de haven van 
Vlaardingen. 22Voorheen vond afwatering plaats via de uitwateringssloot en een sluisje 
in de Westhavenkade. Door toenemende wateroverlast in het najaar besloten de 
stemgerechtigde ingelanden in 1872 tot het plaatsen van een stoomgemaal. 23In 1920 
ging het polderbestuur over tot elektrificatie van dit gemaal. 24 
 
De gemeente Vlaardingen sloot in 1886 een bemalingsovereenkomst met de polder. In 
die overeenkomst kreeg de gemeente toestemming om rioolwater en het water uit het 
Prikkengat. 25te lozen op het gedeelte uitwateringssloot tussen de Westhavenkade en de 
te plaatsen schut ter hoogte van de Pieter Karel Drossaartstraat. Bij hoog water kon de 
gemeente tegen vergoeding gebruik maken van het poldergemaal. 26In 1905 besloot de 
gemeente tot uitbreiding van het rioolstelsel met plaatsing van een eigen gemaal. De 
bemalingsovereenkomst met de polder werd aan deze veranderde situatie aangepast. 27 
 
De gedeeltelijke ontpoldering als gevolg van de uitbreiding van de bebouwing 
noodzaakte de gemeente tot uitbreiding van de bemalingscapaciteit. Bij die gelegenheid 
werd met de polder overeengekomen dat de gemeente tegen vergoeding de bemaling 
van de Groote Vettenoordsche polder op zich zou nemen. 28Op 1 januari 1933 trad de 

                                            
18 Soeteman, ?Opheffing polders?, 119, en L.F. Teixeira de Mattos, De waterkeeringen, 
waterschappen en polders van Zuid-Holland II Het vasteland (?s- Gravenhage, 1908) 
426.  
19  PB 1852 nr. 151.  
20 Ibidem 1871 nr. 702, art. 15, AVP, inv.nr. 18.  
21 Buitengewoon Provinciaal Blad (BPB) 1920 nr.752/1492, art. 159 en 184, ibidem 
22 Teixeira de Mattos, Waterkeeringen, 429.  
23  Notulen stemgerechtigde ingelanden 9-2-1872, AVP, inv.nr. 1.  
24 Elektrificatie gemaal 1920, ibidem, inv.nr. 244.  
25  Het in de stukken genoemde prikkenwater. Het Prikkengat of Prikkenwater is een in 
1660 gegraven water aan de Westhavenkade in de West- en Oostpolder, tegelijkertijd 
met de verlenging van die kade. In 1912 werd het water gedempt. Prikken zijn 
aalachtige visjes die als aas worden gebruikt bij de kabeljauwvangst. (Bron: Bijl, Oude 
Haven, 16).  
26  Bemalingsovereenkomst met gemeente 12-11-1886, AVP, inv.nr. 249.  
27  Gemeente aan polder 31-7-1905 en besluit stemgerechtigde ingelanden 13-9-1905, 
ibidem, inv.nr. 250.  
28 Ontwerp-overeenkomst met gemeente 1931, ibidem, inv.nr. 21.  



- 7 - 

overeenkomst in werking. 29Naar aanleiding van de opheffing van de polder in 1959 
betaalde de polder een afkoopsom voor de bemaling, waarmee de lasten van de 
bemaling volledig voor rekening van de gemeente kwamen. 30 
 

1.1.4.2. Uitwatering en waterinlaat 

 
In een groot deel van de polder werd de waterstand gereguleerd middels een vijftal 
duikers of sluisjes. De Kleine Vettenoordsche polder loosde het overtollige water via 
twee houten duikers in de zomerkade op het Scheur. In de loop van de 20e eeuw werd 
een van deze duikers verwijderd. In de West- en Oostpolder waren twee stenen sluisjes 
gesitueerd in de Zuid- of Achterkade. De Zevenmanspolder loosde via een stenen duiker 
in de polderkade. Ook deze polders hadden hun afwatering op het Scheur. De 
kunstwerken waren in beheer en eigendom van de betreffende polder. Het 
polderbestuur besliste over de in- en uitlaat van water. 31Een sluisje in de 
Westhavenkade voerde het water van de Groote Vettenoordsche polder af naar de 
haven. 32 
 

1.1.5. Wegen 

 
De enige belangrijke weg in de polder was de parallelweg langs de spoorbaan in de 
Groote Vettenoordsche polder en de West- en Oostpolder. De weg was in 1886 
aangelegd door de Staatsspoorwegen ter ontsluiting van percelen als gevolg van de 
aanleg van de spoorbaan. 33Het onderhoud van de weg was in handen van de polder. 34 
 

1.1.6. Opheffing van de polder 

 
De toenemende industrialisatie en woningbouw ten westen van Vlaardingen resulteerde 
in 1959 tot opheffing van de Vereenigde Groote en Kleine Vettenoordsche-, West- en 
Oost- en Zevenmanspolder. 
 
De opheffing van de polder was het sluitstuk van een ontwikkeling die in 1905 in gang 
was gezet met de opspuiting van percelen om de vestiging van bedrijven mogelijk te 
maken.35, in 1930 gevolgd door de gedeeltelijke ontpoldering van de Groote 
Vettenoordsche polder ter uitbreiding van de woningbouw door de gemeente 
Vlaardingen. 36Als gevolg van deze ontwikkeling verloor een belangrijk deel van de 
polder zijn agrarische functie. 37 
 
In de loop van de twintigste eeuw kwamen alle percelen in de polder in bezit van de 
gemeente Vlaardingen en de gemeente Rotterdam. Op voorstel van de gemeente 
Vlaardingen besloot de polder in 1948 tot samenwerking met de twee gemeenten om te 
komen tot een overeenkomst tot opheffing van de polder. 38De gemeente Vlaardingen 

                                            
29  Polder aan gemeente 6-4-1933, ibidem.  
30 Overeenkomst met gemeente, april 1958, ibidem, inv.nr. 22.  
31 Teixeira de Mattos, Waterkeeringen, 427 en 431.  
32 Soeteman, ?Opheffing polders?, 105.  
33 Proces-verbaal bezwaren ingelanden 5-1-1883, AVP, inv.nr. 270.  
34 Overeenkomst met Staatsspoorwegen [c. november 1885], ibidem.  
35  Vergunningen ophoging en opspuiting, ibidem, inv.nrs. 200 t/m 209, 211, 212.  
36 Ontwerp-overeenkomst met gemeente 1931, ibidem, inv.nr. 21.  
37  Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten 16-6-1958, ibidem, inv.nr. 18.  
38  Soeteman, ?Opheffing polders?, 125-125.  
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aanvaardde de waterstaatkundige zorg in het gehele gebied, met uitzondering van het 
beheer en onderhoud van de steenglooiing aan het Scheur in de Kleine Vettenoordsche 
polder dat in handen bleef van de gemeente Rotterdam. 39Op 20 november 1959 vond 
de laatste vergadering van stemgerechtigde ingelanden plaats, waarmee de opheffing 
van de polder een feit was. 40 
 

                                            
39 Overeenkomst met de gemeente Vlaardingen, april 1958, art. 1, en overeenkomst 
met de gemeente Rotterdam, 1957, art. 1, AVP, inv.nr. 22, alsmede BPB 1958 nr. 
1790/2540, art. 4, ibidem, inv.nr. 18.  
40  Notulen stemgerechtigde ingelanden 20-11-1959, ibidem, inv.nr. 8.  
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2. GESCHIEDENIS VAN HET ARCHIEF EN 
INVENTARISATIE 
 

2.1. Geschiedenis 

 
De archieven van de afzonderlijke polders waren in beheer bij een van de schouwers of 
heemraden. Zij vormden met de dijkgraaf het polderbestuur. Het archief van de 
verenigde polders was in beheer bij de secretaris- penningmeester. De bestuurders van 
de Kleine Vettenoordsche polder bewaarden de archiefstukken in een kistje in de 
herberg ?Den Ouden Salm? in Vlaardingen. Het kistje had twee aparte sloten waarvan 
iedere schouwer er een in beheer kreeg. Het kistje moest in aanwezigheid van beide 
schouwers worden geopend. 41Waar het archief van de overige drie polders was 
ondergebracht is niet bekend. Vermoedelijk hield de schouwer en later de secretaris-
penningmeester het archief thuis in bewaring. Als de functie overging naar een andere 
persoon veranderde ook het archief van locatie. 
 
Rond 1900 bewaarde de secretaris de archiefstukken in een kist. 42Dit was niet naar 
tevredenheid van de archiefinspecteur. De archiefstukken moesten met een aan te 
schaffen kast worden overgebracht naar de archiefbewaarplaats van de gemeente 
Vlaardingen. 43In maart 1927 meldde het bestuur dat het archief met de kast in 
bewaring was gegeven aan het gemeentearchief. 44Hiermee voldeed de polder aan art. 
22 van de Archiefwet uit 1918. De Wet van 1918 stelde gemeentebesturen en besturen 
van waterstaatsorganisaties tot taak 'zich meer dan tot dusverre aan de verzorging 
harer archieven gelegen te laten liggen' . 45De wet verplichtte waterschapsbesturen de 
archieven van vóór 1811 over te brengen naar een openbare archiefbewaarplaats. Het 
was toegestaan ook de archieven van jonger datum over te dragen, mits deze archieven 
niet meer voor de lopende dienst werden gebruikt. Voorts waren gemeentebesturen en 
waterschapsbesturen gehouden de archieven vochtvrij en zo mogelijk brandvrij te 
bewaren. Om strafdepot te voorkomen kregen de kleinere instellingen het advies om de 
archieven over te brengen naar een archiefbewaarplaats van een grotere gemeente of 
naar het Rijksarchief. 46Het bestuur van de Vereenigde Groote en Kleine 
Vettenoordsche-, West- en Oost- en Zevenmanspolder gaf hier dus in 1927 gevolg aan. 
 
Bij de opheffing van de polder was in het bijzonder reglement vastgelegd dat het archief 
van de polder moest worden overgebracht naar het Hoogheemraadschap van Delfland. 
47De gemeente Vlaardingen gaf in de jaren ?70 uitvoering aan deze bepaling. Het betrof 
het archiefgedeelte over de periode 1551 [1552] .48 - 1938. Daarna volgden de stukken 
over de jaren 1939 - 1959, die waarschijnlijk waren overgebracht door de secretaris van 
de voormalige polder. 

                                            
41  Bestuursinstructie 23-12-1775, AKVP, inv.nr. 283, en rekeningenboek 1776-1857, 
ibidem, inv.nr. 285.  
42  Bijlage rekening 1900, AVP, inv.nr. 137.  
43  Gedeputeerde Staten aan polder 20/29-12-1926, ibidem, inv.nr. 43.  
44  Polder aan Gedeputeerde Staten 10-3-1927, ibidem.  
45  'Concept-gemeentelijke archiefverordening' en 'Concept-instructie voor den 
gemeente-archivaris' door ministerie van Onderwijs, kunsten en wetenschappen, 
december 1919, Archief Lage Abtwoudsche polder, inv.nr. 52 
46 Circulaire van Gedeputeerde Staten aan gemeente- en waterschapsbesturen inzake 
het beheer van archieven 3-5-1920, ibidem.BPB 1958 nr. 1790/2540, art. 1, AVP, 
inv.nr. 18.  
47  Het betreft hier een datering volgens de Paasstijl.  
48  Inventaris, AVP, inv.nr. 40.  
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2.2. Inventarisatie 

 
De secretaris van de Vereenigde Groote en Kleine Vettenoordsche, West- en Oost- en 
Zevenmanspolder vervaardigde in 1872 een inventaris van archiefstukken van de 
polders ?voor zooverre hetzelve op den 1en januarij 1872 door het nieuwe beheer is 
overgenomen?.49. De archiefstukken waren in willekeurige volgorde gerangschikt per 
polder, met een doorlopende nummering van 1 tot en met 24. Het oudste stuk dat 
hierin was opgenomen dateert van 1551 [1552]. De meeste recente stukken waren in 
1871 opgemaakt. De in hetzelfde register opgenomen ?Inventaris aanleg nieuw archief 
op 1 januarij 1872? was een niet chronologisch geordende toegang op interne stukken 
over de periode 1861-1893. Hierin was ook de katern ?Inventaris van ingekomen 
stukken? over de periode 1861-1901 onder een plaatsingsnummer opgenomen. De 
stukken waren stuksgewijs of als serie beschreven. 50 
 
 
De bij het gemeentearchief van Vlaardingen berustende archiefstukken over de periode 
1551 [1552]-1938 waren geïnventariseerd door een archiefmedewerker van de 
gemeente. De later overgebrachte archiefstukken over de periode 1939-1959 waren niet 
geïnventariseerd en zonder nadere toegang. 
 
De in Vlaardingen vervaardigde inventaris was onderverdeeld in vijf afdelingen. In de 
eerste afdeling waren de archiefstukken beschreven die betrekking hadden op de 
gezamenlijke polders vanaf 1861. In de daarop volgende vier afdelingen waren de 
archiefbeschrijvingen gegroepeerd per polder. Voor de Groote Vettenoordsche polder 
waren dat de stukken vanaf 1551 [1552], de Kleine Vettenoordsche polder vanaf 1754, 
de West- en Oostpolder vanaf 1820 en de Zevenmanspolder vanaf 1789. 
 
Binnen de vijf afdelingen waren de beschrijvingen gerubriceerd onder ?Stukken van 
algemene aard?, ?Bestuursinrichting?, ?Personalia?, ?Titels van eigendom?, ?Financiën? 
en ?Waterstaatkundige werken?. De laatstgenoemde rubriek was verder onderverdeeld 
naar het soort werk. Binnen de rubrieken was de chronologische volgorde toegepast. 
 
De archieven bestonden grotendeels uit series financiële en ingekomen stukken. De 
stukken die vóór 1902 waren gezonden waren nader toegankelijk gemaakt door middel 
van een agenda. Vanaf 1919 waren de ingekomen stukken alfabetisch op afzender en op 
chronologische volgorde gerangschikt. 
 
Van vrijwel alle uitgaande brieven werd sinds 1862 een kopie opgenomen in een 
register. Alleen in de jaren 1910 - 1919 was van deze gewoonte afgeweken. Vanaf 1905 
waren de registers voorzien van een index op geadresseerde. Deze was echter niet 
zorgvuldig bijgehouden en evenmin consequent toegepast. Door deze manier van 
archiveren was het archief van de Vereenigde Groote en Kleine Vettenoordsche-, West- 
en Oost- en Zevenmanspolder slecht toegankelijk. In de bestaande inventaris waren een 
aantal stukken tot 1914 afzonderlijk beschreven. Mogelijk zijn dit stukken die nooit deel 
hebben uitgemaakt van series. Dit zou betekenen dat de inventarisator van het 
gemeentearchief de oude orde in stand heeft gehouden. 
 
Vanwege de slechte toegankelijkheid van het archief en ter bevordering van een zekere 
mate van uniformiteit binnen de inventarissen van de polderarchieven, is door mij het 
archief herordend volgens het archiefschema van de Provinciale Inspectie van de 
Archieven in Zuid-Holland. In dit schema is een onderscheid gemaakt tussen stukken 

                                            
49 Ibidem.  
50 PB 1871 nr. 702, ibidem, inv.nr. 18.  
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van algemene aard en stukken betreffende bijzondere onderwerpen. De stukken van 
algemene aard zijn de notulen en convocaties voor de vergaderingen, de agenda van 
ingekomen stukken en de registers met afschriften en doorslagen van uitgaande 
stukken, alsmede de bekendmakingen. De stukken betreffende bijzondere onderwerpen 
zijn onderverdeeld in de hoofdrubrieken Bestuursinrichting, Bestuur, Hulpmiddelen bij 
de uitvoering van de taak en Uitvoering van de taak. Deze rubrieken zijn afhankelijk van 
het aantal inventarisnummers verder onderverdeeld. Binnen de rubrieken is de ordening 
chronologisch. 
 
Het is niet duidelijk of de secretaris de series begrotingen, rekeningen, kohieren van 
omslag, gaarderboeken en de lijsten van stemgerechtigde ingelanden die per polder 
waren opgemaakt in aparte series per polder ordende, of dat deze ordening bij de 
eerdere inventarisatie is aangebracht. Deze bescheiden vormden in het archiefgedeelte 
1939 - 1959 wel één serie. 
 
De cesuur is aangebracht op 1 januari 1872. Vanaf die datum was er namelijk sprake 
van een gereglementeerde polder. 51 
 
de polder begon met een nieuw saldo en met de vorming van een nieuw archief. Het 
archief over de periode 1861 - 1871 was gevormd door een commissie die was belast 
met de totstandkoming van een bijzonder reglement. Ten behoeve van de duidelijkheid 
zijn de stukken uit die periode opgenomen in het archief van de verenigde polders. De 
secretaris van de polder was dezelfde mening toegedaan. In de inventaris van het Nieuw 
Archief tekende hij bij het notulenboek uit 1861 aan dat daarin ?om een algemeen 
overzicht te hebben de pogingen om een nieuw beheer te erlangen, hetzelve [het 
notulenboek] is aangevangen met den geheel nieuwe aanleg, doch hierin het vroeger 
handelde in opgenomen beginnende met 20 november 1861 en eindigende 25 mei 
1888? .52. 
 
De archiefbescheiden van Vereenigde Groote en Kleine Vettenoordsche-, West- en Oost- 
en Zevenmanspolder verkeren in goede staat. De serie ingekomen stukken tot en met 
1938 was door brand licht beschadigd. Zo nodig en zo mogelijk zijn de stukken 
eigenhandig hersteld. Enkele zwaar beschadigde stukken uit het archief waren al 
gerestaureerd. 
 

2.3. Vernietiging 

 
In het archief van de Vereenigde Groote en Kleine Vettenoordsche-, West- en Oost- en 
Zevenmanspolder werd een lijst aangetroffen van voor vernietiging in aanmerking 
komende stukken in de archieven van waterschappen, veenschappen en veenpolders. 
Deze lijst was op 11 juni 1920 vastgesteld door de minister van Waterstaat. 
 

2.4. Literatuur 

 
Andersen, J., Vlaardinger-Ambacht. Van dorp tot stadswijk (Vlaardingen, 1983). Bijl, A., 
Geschiedenis van de Oude Haven te Vlaardingen (Vlaardingen, 1967). 
 
Dolk, Th.F.J.A., Geschiedenis van het Hoogheemraadschap Delfland (?s-Gravenhage, 
1939). Monté Ver Loren, 
 

                                            
51 Inventaris, ibidem, inv.nr. 40.  
52  Vernietigingslijst 1920, ibidem, inv.nr. 41. 
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J.Ph. de en J.E. Spruit, Hoofdlijnen uit de ontwikkeling der rechterlijke organisatie in de 
Noordelijke Nederlanden tot de Bataafse omwenteling (Deventer, 1982, 6e druk). 
 
Soeteman, A., ?Opheffing van polders ten zuidwesten van Vlaardingen?. Zuid-Hollandse 
studiën IX (1961) 95-134. 
 
Teixeira de Mattos, L.F., De waterkeeringen, waterschappen en polders van Zuid-
Holland II Het vasteland (?s-Gravenhage, 1908). 
 
 
 

2.5. Archieven 

 
Vindplaats: Hoogheemraadschap van Delfland 
 
Archief Groote Vettenoordsche polder 
 
Archief Kleine Vettenoordsche polder 
 
Archief Lage Abtwoudsche polder 
 
Archief Vereenigde Groote en Kleine Vettenoordsche-, West- en Oost- en 
Zevenmanspolder 
 
Archief Zevenmanspolder Oud-Archief Delfland 
 
Het is echter niet bekend of en op welke wijze deze lijst is toegepast op het archief van 
de verenigde polders. Bij de inventarisatie bleken de meeste voor vernietiging in 
aanmerking komende archiefstukken afkomstig te zijn uit de series bijlagen tot de 
rekeningen. Naast deze stukken werden de overige archiefbestanddelen geschoond aan 
de hand van de Lijst van de voor vernietiging/bewaring in aanmerking komende 
archiefbescheiden van waterschappen van na 1935. Deze lijst was goedgekeurd bij 
ministeriële beschikking van 18 januari 1993 en afgekondigd op 8 april 1993 in de 
Staatscourant nummer 69. In totaal werd hierdoor ongeveer 0,7 meter papier 
verwijderd uit het archief van de Vereenigde Groote en Kleine Vettenoordsche-, West- 
en Oost- en Zevenmanspolder. 
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3. INVENTARIS ARCHIEF VEREENIGDE GROOTE EN 
KLEINE VETTENOORDSCHE-, WEST- EN OOST- EN 
ZEVENMANSPOLDER, (1861) 1872-1959 (1960) 
 

3.1. Stukken van algemene aard 

 

3.1.1. Notulen 

 
 1-8 Notulen van de vergaderingen van het dagelijks bestuur 1871 - 1959, van 

de stemgerechtigde ingelanden 1861 - 1959, van het dagelijks bestuur 
met stemgerechtige ingelanden 1873, alsmede besluitenlijsten van de 
vergaderingen van het dagelijks bestuur 1906 - 1908, 1861-1959, 1861 - 
1959.  6 delen en 2 omslagen 

 1 1861-1888, 1861 - 1888 
 2 1889-1902, 1889 - 1902 
 3 1903-1918, 1903 - 1918 
 4 1906-1908 (omslag), 1906 - 1908 
 5 1920-1925 (omslag), 1920 - 1925 
 6 1929-1945, 1929 - 1945 
 7 1946-1950 juni, 1946 - 1950 
 8 1950 juli-1959, 1950 - 1959 
 
 9 Convocaties voor de vergaderingen van de stemgerechtigde ingelanden, 

1920-1924, 1948, 1950, 1957.  1 omslag 
 

3.1.2. Ingekomen en minuten van uitgaande stukken 

 
 10-15 Registers houdende afschriften en doorslagen van uitgaande brieven, 

1862-1905.  6 delen 
N.B. Inv.nr. 13 t/m 15 achterin index op geadresseerde 

 10 1862-1893 juni 13, 1862 - 1893 
 11 1893 juni 13-1903 febr, 1893 - 1903 
 12 1903 mei-1905 jan, 1903 - 1905 
 13 1905 aug.-1925 sept, 1905 - 1925 
 14 1925 nov.-1952 aug. 21, 1925 - 1952 
 15 1952 aug. 23-1959, 1952 - 1959 
 
 16 Agenda van ingekomen stukken, 1861-1901.  1 katern 
 

3.1.3. Bekendmakingen 

 
 17  
Register houdende bekendmakingen, 1862-1903.  1 deel 
 

3.2. Stukken betreffende bijzondere onderwerpen 
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3.2.1. Bestuursinrichting 

 
 18 Ontwerp-bijzonder reglement en stukken betreffende de goedkeuring door 

Gedeputeerde Staten van de wijzigingen, met 16 grenskaarten, 1861-
1958.  1 omslag 
N.B. De grenskaarten behorend bij het bijzonder reglement uit 1871 en 1906 zijn 
opgenomen in de Collectie grens- of schetskaarten van polders onder nr. 13 t/m 16 en N 13 
t/m N 16 

 
 19 Proefdruk van de beschrijving van de inliggende polders in de 

waterschappen Delfland, Schieland, Woerden en Amstelland door L.F. 
Teixeira de Mattos, houdende enkele aanvullende gegevens welke niet zijn 
doorgegeven aan de auteur, met brief van de commissaris der Koningin 
waarin wordt verzocht om onjuistheden in de tekst kenbaar te maken, [c. 
1908].  2 stukken 

 
 20 Brief van Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland waarin wordt 

medegedeeld dat het polderbestuur een verzoek om plaatsing van een 
aanplakbord voor bekendmakingen kan richten aan het 
hoogheemraadschap of aan de gemeente Vlaardingen, 1910.  1 stuk 

 
 21 Stukken betreffende het sluiten en wijzigen van de overeenkomst met de 

gemeente Vlaardingen ter regeling van de gedeeltelijke ontpoldering van 
de Groote Vettenoordsche polder, waaronder de verkoop van 
eigendommen en de overdracht van de polderbemaling aan de gemeente, 
1930-1935.  1 omslag 
N.B. Zie ook inv.nr. 248 

 
 22 Stukken betreffende het sluiten van overeenkomsten met de gemeenten 

Vlaardingen en Rotterdam ter regeling van de overdracht van de 
waterstaatkundige taken aan deze gemeenten, naar aanleiding van het 
besluit van stemgerechtigde ingelanden tot opheffing van de polder, 1957, 
1958.  1 omslag 

 

3.2.2. Bestuur 

 

3.2.2.1. Dagelijks bestuur 

 
 23 Stukken betreffende de verkiezing, benoeming en toelating van 

gezamenlijke leden van het dagelijks bestuur, 1871-1957.  1 omslag 
 
 24 Stukken betreffende de benoeming, ambtsaanvaarding, toelating en 

eedsaflegging van individuele leden van het dagelijks bestuur, 1871-1954. 
 1 pak 
N.B. Met inliggende naamlijst 

 
 25 Stukken betreffende de vaststelling door Gedeputeerde Staten van de 

bezoldiging en het besteedbare bedrag voor vergaderingen van het 
dagelijks bestuur en van de stemgerechtigde ingelanden, 1914-1937.  1 omslag 

 

3.2.2.2. Stemgerechtigde ingelanden 

 
 26-30 Lijsten van de stemgerechtigde ingelanden, 1871-1959.  1 omslag en 4 pakken 
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 26 Vereenigde Groote en Kleine Vettenoordsche-, West- en Oost- en 
Zevenmanspolder, 1871-1877, 1884, 1886-1892, 1895-1933, 1935, 
1954, 1871 - 1954 1 omslag 
N.B. Met bekendmaking van de ter-inzage-ligging uit 1923 

 27 Groote Vettenoordsche polder, 1871-1884, 1886, 1888, 1893-1933, 
1935-1940, 1942-1959, 1871 - 1959 

 28 Kleine Vettenoordsche polder, 1871-1878, 1884, 1886, 1888, 1893, 1895-
1916, 1918-1933, 1935- 1940, 1942-1959, 1871 - 1959 

 29 West- en Oostpolder, 1871-178, 1884, 1886, 1888, 1893, 1895-1916, 
1918-1933, 1935-1940, 1942- 1959, 1871 - 1959 

 30 Zevenmanspolder, 1871-1878, 1884, 1886, 1888, 1893, 1895-1916, 
1918-1933, 1935-1940, 1942- 1949, 1951-1959, 1871 - 1959 

 

3.2.3. Hulpmiddelen bij de uitvoering van de taak 

 

3.2.3.1. Personeel 

 
3.2.3.1.1. Secretaris-penningmeester 
 
 31 Stukken betreffende de zekerheidsstelling door de penningmeester, 1903, 

1923.  3 stukken 
 
 32 Polis van de verzekering tegen schade voortkomend uit handelingen of 

nalatigheden van de penningmeester, met overige stukken betreffende 
het afsluiten en beëindigen van de verzekering, 1937-1960.  1 omslag 

 
 33 Niet-Joodverklaring van de secretaris-penningmeester K. Moerman, 1940.  1 stuk 
 
3.2.3.1.2. Machinist 
 
  
34 Stukken betreffende de inwilliging van het verzoek van de machinisten A. 
Schilder te Vlaardinger- Ambacht en J. Griffijn te Vlaardingen om loonsverhoging, 1878, 
1916.  4 stukken 
 
 35 Instructies voor de machinist van het stoomgemaal, 1898, 1902.  2 stukken 
 
 36 Stukken betreffende het afsluiten van een ongevallenverzekering voor de 

machinist, 1903-1921.  1 omslag 
 
 37 Ontslagbrief voor de machinist J. Griffijn te Vlaardingen, met brief aan 

Griffijn waarin wordt medegedeeld dat het bestuur niet tevreden is over 
zijn functioneren, 1911, 1916. Afschrift.  2 stukken 

 
 38 Niet-joodverklaring van de machinist D. Moerman, 1940.  1 stuk 
 
3.2.3.1.3. Bode 
 
 39 Brief van de bode J. de Rave waarin wordt verzocht om ontslagverlening, 

1926.  1 stuk 
 

3.2.3.2. Archief 
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 40 Register houdende een inventaris van het 'Oud Archief' 1551 - 1871 en 
van het 'Nieuw Archief' 1861 - 1900, 1872, [c. 1900], 1551 - 1900.  1 deel 

 
 41 Lijst van voor vernietiging in aanmerking komende stukken in de 

archieven van waterschappen, veenschappen en veenpolders, 
goedgekeurd door de minister van Waterstaat, 1920.  1 stuk 

 
 42 Brief van M.C. Sigal, archivaris van de gemeente Vlaardingen, waarin 

mededeling wordt gedaan van de toezending van een zestal bestekken uit 
1835, 1922.  1 stuk 

 
 43 Brief aan Gedeputeerde Staten waarin wordt medegedeeld dat een kast 

met het polderarchief is geplaatst in de archiefbewaarplaats van de 
gemeente Vlaardingen, met overige stukken betreffende de aanschaf van 
de aechiefkast en inbewaringgeving van het archief,[1926], 1927. Afdruk 
van doorslag, 1926 - 1927.  1 omslag 

 
 44 Brief aan Gedeputeerde Staten waarin wordt medegedeeld dat er sinds 10 

mei 1940 geen archiefstukken verloren zijn gegaan, met brief van 
Gedeputeerde Staten waarin wordt verzocht om informatie, 1947. Afdruk 
van doorslag.  2 stukken 

 

3.2.3.3. Financiën 

 
3.2.3.3.1. Algemeen 
 
 45 Verordening op het vorderen van belastingen en het terugvorderen van de 

onderhoudskosten als gevolg van nalatig onderhoud door ingelanden, met 
gedrukt exemplaar, alsmede het voorstel van het dagelijks bestuur tot 
vaststelling van de verordening door de stemgerechtigde ingelanden en 
met brief van de dijkgraaf van het Hoogheemraadschap van Delfland 
waarin toelichting wordt gegeven op de Bevoegdhedenwet van 1902, 
1902, 1906.  4 stukken 

 
 46 Formulieren voor het Centraal Bureau voor de Statistiek houdende 

gegevens inzake inkomsten, uitgaven en leningen over de jaren 1937 - 
1954 ten behoeve van de Statistiek van de waterschapsfinanciën, 1939- 
1953, 1937 - 1954.  1 omslag 

 
3.2.3.3.2. Belastingen en heffingen 
 
3.2.3.3.2.1. Ten behoeve van de polder ten behoeve van de polder 
 
3.2.3.3.2.1.1. Vaststelling en heffing omslag 
 
3.2.3.3.2.1.1.1. Leggers 
 
 47-59 "Gaarderboek". Kadastrale, artikelsgewijze leggers van onroerende 

goederen, 1872-1935.  12 delen en 1 katern 
N.B. Inv.nr. 47 t/m 54, 58 en 59 met achterin naamlijst. Inv.nr. 57 met voorin naamlijst 

 47 Groote Vettenoordsche polder, 1872 
N.B. Bijgewerkt tot 1899 

 48 Groote Vettenoordsche polder, art. 1 t/m 38, 1902 
N.B. Bijgewerkt tot 1903 

 49 Groote Vettenoordsche polder, art. 39 t/m 74, 1902 
N.B. Bijgewerkt tot 1903 
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 50 Groote Vettenoordsche polder, [c. 1905] 
N.B. Bijgewerkt tot 1933. Met inliggende slotsommen van de legger 

 51 Groote Vettenoordsche polder, 1935 
N.B. Bijgewerkt tot 1959 

 52 Kleine Vettenoordsche polder, 1872 
N.B. Bijgewerkt tot 1899 

  
53 Kleine Vettenoordsche polder, 1902 

N.B. Bijgewerkt tot 1959. Met inliggende slotsommen van de legger 
 54 West- en Oostpolder, 1872 

N.B. Bijgewerkt tot 1899 
 55 West- en Oostpolder, [c. 1900] 1 katern 

N.B. Bijgewerkt tot 1905 
 56 West- en Oostpolder, deel I, 1902 

N.B. Bijgewerkt tot 1943. Deel II ontbreekt 
 57 West- en Oostpolder, [c. 1930] 

N.B. Bijgewerkt tot 1959. Met inliggende slotsommen van de legger 
 58 Zevenmanspolder, 1872 

N.B. Bijgewerkt tot 1899 
 59 Zevenmanspolder, 1902 

N.B. Bijgewerkt tot 1959. Met inliggende slotsommen van de legger 
 
 60-65 Kadastrale kaarten, [midden 19e eeuw]-[begin 20e eeuw].  6 stukken 
 60 Vereenigde Groote en Kleine Vettenoordsche-, West- en Oost- en 

Zevenmanspolder, [midden 19e eeuw] 
 61 Vereenigde Groote en Kleine Vettenoordsche-, West- en Oost- en 

Zevenmanspolder, [eind 19e eeuw] 
N.B. Met gewijzigde kadastrale nummering uit de jaren ?20 

 62 Groote Vettenoordsche polder, [begin 20e eeuw] 
 63 Kleine Vettenoordsche polder, [begin 20e eeuw] 
 64 West- en Oostpolder, [begin 20e eeuw] 
 65 Zevenmanspolder, [begin 20e eeuw] 
 
 66 Naamindex op de kadastrale, artikelsgewijze leggers van onroerende 

goederen van de Groote Vettenoordsche polder, de Kleine Vettenoordsche 
polder, de West- en Oostpolder en de Zevenmanspolder, [1902], 1902.  1 deel 

 
 67 Index op de artikelen van de kadastrale legger van onroerende goederen 

van de Groote Vettenoordsche polder, [1905].  1 deel 
 
 68-71 Staten houdende gegevens van gewijzigde perceelnummers, 1922-1925. 2 katernen en 2 stukken 
 68 Groote Vettenoordsche polder, 1922 
 69 Groote Vettenoordsche polder en Kleine Vettenoordsche polder, 1923 1 katern 
 70 Kleine Vettenoordsche polder en West- en Oostpolder, 1924 1 katern 
 71 Zevenmanspolder, 1925 
 
 72 Staten houden wijzigingen van de tenaamstelling van de onroerende 

goederen in de Groote Vettenoordsche polder, 1922-1925.  1 omslag 
 
 73 Brief aan M.W. Fluri te Rotterdam waarin wordt verzocht om met behulp 

van de gaarderboeken een Register 71 samen te stellen, met brief van 
Fluri waarin wordt verzocht om toezending van plans ten behoeve van de 
samenstelling van dat register, 1929. Afdruk van doorslag.  2 stukken 

 
3.2.3.3.2.1.1.2. Kohieren 
 
 74-78 Kohieren van omslag, 1872-1959.  5 pakken 
 74 Groote Vettenoordsche polder, 1872-1919 

N.B. Met buitengewoon kohier van omslag over 1917 
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 75 Groote Vettenoordsche polder, 1920-1959 
 76 Kleine Vettenoordsche polder, 1872-1958 

N.B. Met aanvullend kohier over 1888, 1906 en 1907 
 77 West- en Oostpolder, 1872-1958 
 78 Zevenmanspolder, 1872-1946, 1947-1958 
 
3.2.3.3.2.1.1.3. Inning en invordering 
 
 79 Staat houdende gegevens van omslagplichtigen en het totaal aan 

belastbaar en onbelastbaar onroerend goed in de Groote Vettenoordsche 
polder, de Kleine Vettenoordsche polder, de West- en Oostpolder en de 
Zevenmanspolder, met staten houdende gegevens van de afzonderlijke 
percelen per polder, [c. 1872].  1 omslag 

 
 80 Formulier voor Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland houdende 

gegevens van het totaal aan belastbaar onroerend goed, de geheven 
omslag per ha. in 1871 en 1872, alsmede de capaciteit van het gemaal, 
[c. 1873], 1871 - 1873.  1 stuk 

 
3.2.3.3.2.2. Ten behoeve van andere instellingen 
 
 81 Brief van de gemeente Vlaardingen waarin wordt medegedeeld dat de 

verordening op de heffing van kadegeld geen mogelijkheid biedt tot 
vrijstellingverlening van betaling, met brief waarin wordt verzocht om 
vrijstelling, 1905.  2 stukken 
N.B. Zie ook inv.nr. 251. Het kadegeld wordt geheven ingevolge art. 1 van de 
bemalingsovereenkomst met de gemeente van 15 november 1905. Zie hiervoor inv.nr. 148 

 
 82 Brief van Gedeputeerde Staten waarin mededeling wordt gedaan van het 

besluit tot gegrondverklaring van het verzoek om vrijstelling van 
grondbelasting op de uitwateringssloot tussen de Prins Hendrikstraat en 
het gemaal aan de Westhavenkade in Vlaardingen, sectie B nr. 5478, met 
aanvraag, 1906, 1906.  2 stukken 

 
3.2.3.3.3. Eigendom 
 
3.2.3.3.3.1. Onroerende goederen 
 
3.2.3.3.3.1.1. Algemeen 
 
 83 Brieven van de minister van Financiën waarin mededeling wordt gedaan 

van de toepassing van de Zegelwet op akten van polderbesturen, 1892, 
1906. Afschriften.  3 stukken 

 
3.2.3.3.3.1.2. Ruiling 
 
 84 Akte van ruiling met J. Proost te Vlaardingen waarbij de polder het 

eigendom afstaat van de gedempte watergang aan de Pieter Karel 
Drossaartstraat in de gemeente Vlaardingen, sectie B nr. 5481, in ruil 
voor de watergang aan die straat, kadastraal nummer 5478, gelegen in de 
Groote Vettenoordsche polder, met 1 tekening1905 1 katern en 1 stuk 
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3.2.3.3.3.1.3. Verkoop 
 
N.B. Zie ook inv.nr. 217.en 266. 
 
 85 Akte van verkoop van twee watergangen in de gemeente Vlaardinger-

Ambacht, sectie C nr. 441, en in de gemeente Vlaardingen, sectie B nr. 
2739, gelegen in de Groote Vettenoordsche polder, verkocht aan de 
Staatspoorwegen, met overige stukken betreffende de verkoop, 1885, 
1886, 1885 - 1886.  5 stukken 

 
 86 Akte van de verkoop van een watergang in de gemeente Vlaardinger-

Ambacht, sectie C nr. 667, gelegen in de West- en Oostpolder, verkocht 
aan de NV Lever's Zeep Maatschappij te Rotterdam, met overige stukken 
betreffende de verkoop, 1904, 1905, 1911.  1 omslag 

 
 87 Stukken betreffende de verkoop van een gedeelte watergang in de 

gemeente Vlaardingen, sectie D nr. 517, gelegen in de Groote 
Vettenoordsche polder, verkocht aan de Maatschappij tot Exploitatie van 
Handelsterreinen ?Matex? te Vlaardingen, 1910.  4 stukken 

 
 88 Stukken betreffende de verkoop van een gedeelte watergang in de 

gemeente Vlaardingen, sectie D nr. 589, gelegen in de Groote 
Vettenoordsche polder, verkocht aan de Maatschappij voor Scheeps- en 
Werktuigbouw "Fijenoord" te Rotterdam, 1919-1920.  1 omslag 

 
 89 Stukken betreffende de verkoop van een gedeelte watergang in de 

gemeente Vlaardingen, sectie D nr. 588, gelegen in de Groote 
Vettenoordsche polder, verkocht aan de Maatschappij tot Exploitatie van 
Handelsterreinen "Matex" te Vlaardingen, 1922, 1925.  1 omslag 

 
 90 Stukken betreffende de verkoop van een watergang in de gemeente 

Vlaardingen, sectie D nr. 630, gelegen in de Groote Vettenoordsche 
polder, verkocht aan de gemeente Rotterdam, met 1 tekening, 1943- 
1948.  1 omslag 

 
 91 Brief van de Unie van Waterschapsbonden waarin wordt medegedeeld dat 

de opspuiting door de gemeente Vlaardingen van een perceel watergang 
in de gemeente, sectie D nr. 3805, binnen enkele maanden zal zijn 
voltooid, waarna het perceel aan de gemeente kan worden verkocht, 
1956, 1956.  1 stuk 

 
 92 Stukken betreffende de verkoop van een watergang in de gemeente 

Vlaardingen, sectie D nr. 310, gelegen in de Groote Vettenoordsche 
polder, verkocht aan de gemeente, 1957.  1 omslag 

 
3.2.3.3.3.1.4. Verhuur en verpachting 
 
N.B. Zie ook inv.nr. 162. 
 
 93 Overeenkomst met NV De Oude Lijnbaan te Vlaardingen inzake de 

verhuur van een watergang in de gemeente, sectie B nr. 5483, gelegen in 
de Groote Vettenoordsche polder, met acceptatie door de NV, 1926. 
Afdruk van doorslag, 1926.  2 stukken 
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3.2.3.3.3.1.5. Beheer 
 
 94 Brief van de Zuidhollandse Waterschapsbond waarin wordt medegedeeld 

dat verzekering tegen schade als gevolg van overstroming door zeewater 
moeilijk te realiseren is, 1950.  1 stuk 

 
3.2.3.3.3.2. Beleggingen 
 
 95 Stukken betreffende het openen en verkopen van de inschrijving in de 

Grootboeken der Nationale Schuld, 1922-1959.  1 omslag 
 
3.2.3.3.4. Begroting en rekening 
 
3.2.3.3.4.1. Begroting 
 
 96-111 Begrotingen over de jaren 1872 - 1959, 1872-1959, 1872 - 1959.  16 pakken 

N.B. Zie voor stukken betreffende de vaststelling van de begrotingen door stemgerechtigde 
ingelanden 1904 - 1954 inv.nr. 113 t/m 120, 122 t/m 125, 127 t/m 130, en voor stukken 
betreffende de goedkeuring van de begrotingen door Dijkgraaf en Hoogheemraden van 
Delfland 1872 - 1959 inv.nr. 131 

 96 Groote Vettenoordsche polder 1872-1913, 1872 - 1913 
N.B. Met aanvullende begroting 1873, stukken betreffende de machtiging van het dagelijks 
bestuur tot af- en overschrijving van posten 1892-1903, alsmede memoriën van toelichting 
1872-1886 

 97 Groote Vettenoordsche polder 1914-1929, 1914 - 1929 
 98 Groote Vettenoordsche polder 1930-1949, 1930 - 1949 
 99 Groote Vettenoordsche polder 1950-1959, 1950 - 1959 
 100 Kleine Vettenoordsche polder 1872-1913, 1872 - 1913 

N.B. Met aanvullende begroting 1888, 1906 en 1907, alsmede stukken betreffende de 
machtiging van het dagelijks bestuur tot af- en overschrijving van posten 1872-1904 

 101 Kleine Vettenoordsche polder 1914-1929, 1914 - 1929 
N.B. Met memorie van toelichting 1914, alsmede besluit van stemgerechtigde ingelanden tot 
machtiging van het dagelijks bestuur tot af- en overschrijving van posten 1914 

 102 Kleine Vettenoordsche polder 1930-1949, 1930 - 1949 
 103 Kleine Vettenoordsche polder 1950-1959, 1950 - 1959 
 104 West- en Oostpolder 1872-1913, 1872 - 1913 

N.B. Met stukken betreffende de machtiging van het dagelijks bestuur tot af- en 
overschrijving van posten 1872- 1904 

 105 West- en Oostpolder 1914-1929, 1914 - 1929 
N.B. Met staat houdende gegevens van af- en overschrijving van posten door het dagelijks 
bestuur 1914, alsmede memorie van toelichting 1915 

 106 West- en Oostpolder 1930-1949, 1930 - 1949 
 107 West- en Oostpolder 1950-1959, 1950 - 1959 
 108 Zevenmanspolder 1872-1913, 1872 - 1913 

N.B. Met stukken betreffende de machtiging van het dagelijks bestuur tot af- en 
overschrijving van posten 1872- 1904 

 109 Zevenmanspolder 1914-1929, 1914 - 1929 
N.B. Met memorie van toelichting 1914 

 110 Zevenmanspolder 1930-1949, 1930 - 1949 
 111 Zevenmanspolder 1950-1959, 1950 - 1959 
 
3.2.3.3.4.2. Rekening 
 
 112-130 Rekeningen, met stukken betreffende de vaststelling van de rekeningen 

en begrotingen door de stemgerechtigde ingelanden 1904 - 1954, 
alsmede processen-verbaal van de opneming van de kas en boeken door 
het dagelijks bestuur 1928 - 1942, 1861-1959.  16 pakken en 3 omslagen 

 112 Groote Vettenoordsche polder, 1861-1871 1 omslag 
 113 Groote Vettenoordsche polder, 1880-1913 

N.B. Met bekendmaking van de ter-inzage-ligging 1888 
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 114 Groote Vettenoordsche polder, 1914-1929 
 115 Groote Vettenoordsche polder, 1930-1949 
 116 Groote Vettenoordsche polder, 1950-1959 
 117 Kleine Vettenoordsche polder, 1871-1913 

N.B. Met bekendmaking van de ter-inzage-ligging 1893 
 118 Kleine Vettenoordsche polder, 1914-1929 
 119 Kleine Vettenoordsche polder, 1930-1949 
 120 Kleine Vettenoordsche polder, 1950-1959 
 121 West- en Oostpolder, 1869-1871 1 omslag 

N.B. Twee versies van de rekening van 1871 
 122 West- en Oostpolder, 1872-1913 
 123 West- en Oostpolder, 1914-1929 
 124 West- en Oostpolder, 1930-1949 
 125 West- en Oostpolder, 1950-1958 
 126 Zevenmanspolder, 1861-1871 1 omslag 
 127 Zevenmanspolder, 1872-1913 
 128 Zevenmanspolder, 1914-1929 
 129 Zevenmanspolder, 1930-1949 
 130 Zevenmanspolder, 1950-1958 
 
 131 Stukken betreffende de goedkeuring door Dijkgraaf en Hoogheemraden 

van Delfland van de rekeningen en begrotingen van de Groote 
Vettenoordsche polder, de Kleine Vettenoordsche polder, de West- en 
Oostpolder en de Zevenmanspolder over de jaren 1872 - 1959, 1872-
1959.  1 omslag 

 
 132 Processen-verbaal van de opneming van de kas en boeken van de Groote 

Vettenoordsche polder, de Kleine Vettenoordsche polder, de West- en 
Oostpolder en de Zevenmanspolder, door het dagelijks bestuur, 1943-
1959.  1 omslag 

 
3.2.3.3.4.3. Bijlagen tot de rekening 
 
 133-144 Bijlagen tot de rekeningen, 1872-1958.  12 pakken 
 133 Groote Vettenoordsche polder 1872-1874, 1877-1890, 1893-1899, 1872 - 

1899 
 134 Groote Vettenoordsche polder 1900-1929, 1900 - 1929 
 135 Groote Vettenoordsche polder 1930-1958, 1930 - 1958 
 136 Kleine Vettenoordsche polder 1872-1876, 1878-1883, 1886-1899, 1872 - 

1899 
 137 Kleine Vettenoordsche polder 1900-1907, 1909, 1911, 1912, 1914-1920, 

1922, 1924, 1926, 1931, 1938, 1939, 1900 - 1939 
 138 Kleine Vettenoordsche polder 1940-1958, 1940 - 1958 
 139 West- en Oostpolder 1872, 1874-1880, 1882, 1883, 1885-1897, 1872 - 

1897 
 140 West- en Oostpolder 1900-1907, 1916, 1918, 1922-1939, 1900 - 1939 
 141 West- en Oostpolder 1940-1958, 1940 - 1958 
 142 Zevenmanspolder 1872-1875, 1878, 1881, 1884-1896, 1872 - 1896 
 143 Zevenmanspolder 1900-1902, 1906, 1908-1910, 1914, 1922-1939, 1900 

- 1939 
 144 Zevenmanspolder, 1940-1958 
 



- 22 - 

3.2.4. Uitvoering van de taak 

 

3.2.4.1. Algemeen 

 
 145 Algemene keur, met stukken betreffende de herziening van de keur, 

1900-1952.  1 omslag 
 
 146 Brief aan de Zuidhollandse Waterschapsbond waarin wordt medegedeeld 

dat in art. 12 van de algemene keur bepalingen zijn opgenomen ter 
bestrijding van waterverontreiniging, met brief van de bond waarin wordt 
verzocht om informatie, 1939. Afdruk van doorslag.  2 stukken 

 

3.2.4.2. Zorg voor waterkeringen 

 
3.2.4.2.1. Toezicht 
 
3.2.4.2.1.1. Vaststelling van bijzondere keuren 
 
 147 Brief aan de Verenigde Vergadering van het Hoogheemraadschap van 

Delfland waarin bezwaar wordt gemaakt tegen art. 170, lid c van de 
ontwerp-wijziging van Delflands keur op de kaden, welke hoge eisen stelt 
aan het onderhoud van de kaden, waarmee het polderbestuur zich schaart 
achter de bezwaren die genoemd worden in het adres van de 
Holierhoekse- en Zouteveense polder aan de Verenigde Vergadering, 
[c.1908]. Concept.  1 stuk 

 
3.2.4.2.1.2. Verlening van vergunningen 
 
 148 Stukken betreffende de vergunningverlening aan en het sluiten van een 

overeenkomst met de gemeente Vlaardingen tot het leggen van 
rioolbuizen door de Vettenoordsekade en onder de uitwateringssloot, 
alsmede het leggen van een brug over die sloot, ten behoeve van de 
riolering van de Zomerstraat, de Landstraat, de Stationstraat, de Prins 
Hendrikstraat en de Pieter Karel Drossaartstraat in Vlaardingen, gelegen 
in de Groote Vettenoordsche polder, met bestek en 14 tekeningen, 1903-
1913.  1 pak 

 
 149 Vergunning verleend aan de Lever's Zeep Maatschappij te Rotterdam tot 

het verhogen van de Vettenoordsekade in de gemeente Vlaardinger-
Ambacht, sectie C nr. 423, gelegen in de Groote Vettenoordsche polder 
1905, 1905.  1 stuk 

 
3.2.4.2.1.3. Bemoeienis met vergunningen verleend door andere overheden 
 
 150 Brief aan de gemeente Vlaardingen waarin wordt medegedeeld dat er 

geen bezwaar bestaat tegen de vergunningverlening door de gemeente 
aan de firma Hoogendijk en Vriens te Vlaardingen tot het plaatsen van een 
pompleiding vanaf het pand Westhavenkade 47 naar de haven, met brief 
van de gemeente waarin wordt verzocht om goedkeuring, alsmede besluit 
van Burgemeester en Wethouders tot vergunningverlening en 1 tekening, 
1912. Afschrift.  4 stukken 
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3.2.4.2.2. Beheer en onderhoud van boezemkaden, polderkaden en oeververdediging 
 
3.2.4.2.2.1. Groote Vettenoordsche polder 
 
 151 Brief van de gemeente Vlaardingen waarin het polderbestuur wordt 

uitgenodigd voor een bespreking over de noodzakelijk bevonden 
verhoging van de kaden, 1877.  1 stuk 

 
 152 Brief van de gemeente Vlaardingen waarin wordt medegedeeld dat het 

geen bezwaar heeft tegen slechting van een deel van de 
Vettenoordsekade voor het gedeelte van de polder dat wordt beschermd 
door de spoordijk, met brieven aan een bestuurslid en aan de gemeente 
waarin wordt verzocht om toestemming, 1895.  3 stukken 

 
 153 Brief aan de gemeente Vlaardingen waarin mededeling wordt gedaan van 

het voornemen de Hooge kade te verhogen, met brief van de gemeente 
waarin wordt verzocht om ophoging vanwege de hoge waterstand, 1938. 
Afdruk van doorslag.  2 stukken 

 
3.2.4.2.2.2. Kleine Vettenoordsche polder 
 
 154 Brief van J. van der Ende te Vlaardinger-Ambacht waarin wordt verzocht 

om vervanging van de afrastering bij de verlegde kade, 1893.  1 stuk 
 
 155 Stukken betreffende het aanbrengen van een steenglooiing aan de oever 

van het Scheur en het verhogen en verzwaren van de kaden, met 
correspondentie met architect D. Komen te Utrecht inzake uitbetaling van 
de architect en over de schuldvraag met betrekking tot de dijkdoorbraak, 
met 5 tekeningen, 1902-1907.  1 pak 

 
 156 Stukken betreffende de aanbesteding van het herstel van de stormschade 

aan de kaden en een sluis door J. Broekhuizen te Vlaardingen, met 
bestek, 1906-1907.  1 

 omslag 
 
 157 Brief van de gemeente Rotterdam waarin wordt medegedeeld dat voor 

informatie over eventuele doortrekking van de aan te leggen kade in de 
Jonge Vettenoordsche polder tot over de steenglooiing in de Kleine 
Vettenoordsche polder, het bestuur zich dient te wenden tot 
Rijkswaterstaat, met brief aan de gemeente waarin wordt verzocht om 
informatie, 1939.  2 stukken 

 
 158 Overeenkomst met de gemeente Rotterdam waarbij de gemeente het 

beheer en onderhoud op zich neemt van de steenglooiing aan de oever 
van het Scheur in de gemeente Vlaardingen, sectie D nr. 569, 571, 573, 
575 en 2120, met overige stukken betreffende het sluiten van de 
overeenkomst, 1948-1958.  1 omslag 

 
3.2.4.2.2.3. West- en Oostpolder 
 
 159 Kadastrale kaart met tekening van de te maken oeververdediging aan het 

Scheur in de gemeente Vlaardinger-Ambacht, sectie C nr. 660, 661, 670, 
689 en 690, met omschrijving van de uit te voeren werken, [begin 20e 
eeuw] 2 stukken 

 
 160 Stukken betreffende de oplossing van het conflict tussen H. de Groot te 

Vlaardingen en de Maatschappij tot Exploitatie van Handelsterreinen 
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"Matex" te Vlaardingen inzake de onderhoudsplicht van de zogenaamde 
Matexkade en de zomerkade met financiële bijdrage van de polder, naar 
aanleiding van de schade ontstaan bij de overstroming van de zomerkade, 
1925-1937.  1 omslag 

 
 161 Correspondentie met D. den Ouden te Pernis inzake de verbetering van de 

kade langs het Scheur, 1944-1947.  1 omslag 
 
3.2.4.2.2.4. Zevenmanspolder 
 
 162 Brief aan de Hollandsche IJzeren Spoorweg-Maatschappij te Schiedam 

waarin wordt medegedeeld dat de maatschappij een schadevergoeding 
moet betalen aan L. van der Ende te Vlaardingen vanwege de door hem 
uitgevoerde werkzaamheden aan de door hem van de polder gehuurde 
kadepercelen in de gemeente Vlaardinger- Ambacht, sectie C nr. 452, 453 
en 454, met correspondentie inzake de declaratie door Van der Ende, 
1895. Afdruk van afschrift.  4 stukken 

 

3.2.4.3. Zorg voor water en watergangen 

 
3.2.4.3.1. Algemeen 
 
 163 Circulaire van Gedeputeerde Staten voor polders en 

boezemwaterbeherende waterschappen ten noorden van de Nieuwe 
Waterweg, de Nieuwe Maas en de Hollandse IJssel waarin wordt 
opgeroepen de watergangen te ontdoen van de azolla ten behoeve van de 
scheepvaart, bemaling en visstand, 1916.  1 stuk 

 
3.2.4.3.2. Toezicht 
 
3.2.4.3.2.1. Vaststelling van bijzondere keuren 
 
 164 Keur op de watergangen, met stukken betreffende de wijziging van de 

keur, de goedkeuring door Gedeputeerde Staten en door Dijkgraaf en 
Hoogheemraden van Delfland, alsmede gedrukte exemplaren, 1875, 1876, 
1885.  1 omslag 

 
3.2.4.3.2.2. Schouwvoering 
 
 165 Correspondentie met C. van der Weijden en A. Hoogerwerf te Vlaardingen 

inzake de onjuiste plaatsing van een schoeiing in een watergang in de 
Groote Vettenoordsche polder, 1877.  2 stukken 

 
 166 Brief aan A. den Breems te Vlaardingen waarin wordt medegedeeld dat 

het niet is toegestaan een duiker te leggen zonder toestemming van het 
polderbestuur en wordt verzocht de duiker op korte termijn te 
verwijderen, met brief van de gemeente Vlaardingen waarin wordt 
medegedeeld dat het geen vergunning heeft verleend aan Den Breems om 
een duiker te leggen op haar eigendom in de Groote Vettenoordsche 
polder, 1882. Afdruk van afschrift.  2 stukken 

 
 167 Brief aan het Geneeskundig Staatstoezicht waarin wordt medegedeeld dat 

het niet mogelijk is de watergang in de gemeente Vlaardingen ten oosten 
van perceel sectie B nr. 1332, in de Groote Vettenoordsche polder, te 
dempen en dat de onderhoudsplichtigen zullen worden gemaand die 
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watergang naar behoren te onderhouden, met verzoek om demping,1885. 
Afdruk van afschrift, 1332 - 1885.  2 stukken 

 
 168 Brief aan het Openbaar Ministerie waarin bezwaar wordt gemaakt tegen 

de afwijzing van het verzoek om strafvervolging van de Staat der 
Nederlanden wegens het zonder toestemming afdammen van de Korte 
Tochtsloot in de Groote Vettenoordsche polder, met afwijzende 
beschikkingen van het O.M, 1889. Afdruk van afschrift.  3 stukken 

 
 169 Brief aan Gedeputeerde Staten waarin bezwaar wordt gemaakt tegen art. 

56 van de Bouwverordening van de gemeente Vlaardingen, welke aan 
Burgemeester en Wethouders de bevoegdheid toekent om watergangen te 
dempen die schadelijk worden geacht voor de gezondheid, [c. 1900]. 
Concept.  1 stuk 

 
 170 Stukken betreffende de schouwvoering en de constatering van nalatig 

onderhoud aan de watergangen, 1902-1946.  1 omslag 
 
 171 Brief van het Parochiaal Armbestuur van Rotterdam waarin wordt verzocht 

maatregelen te nemen om het zand afkomstig uit de watergangen van de 
landerijen te verwijderen, 1914.  1 stuk 

 
 172 Correspondentie met J. Vis te Vlaardingen inzake de verbetering van de 

schoeiing in een watergang bij het gemaal in de Groote Vettenoordsche 
polder, 1925-1927.  5 stukken 

 
 173 Brief aan de Maatschappij tot Exploitatie van Handelsterreinen "Matex" te 

Vlaardingen waarin wordt verzocht de afvoerbuis bij de haven in de West- 
en Oostpolder te verleggen vanwege olieverontreiniging van de sluissloot, 
met brief van de maatschappij waarin wordt medegedeeld dat aan het 
verzoek is voldaan, 1927. Afdruk van afschrift.  2 stukken 

 
3.2.4.3.2.3. Verlening van vergunningen 
 
3.2.4.3.2.3.1. Graven, dempen, afdammen, dammen, kokers, duikers, schut 
 
 174 Vergunning verleend aan de gemeente Vlaardingen tot het tijdelijk 

afdammen van de uitwateringssloot in de Groote Vettenoordsche polder, 
ten behoeve van het leggen van een brug over dat water ter verbinding 
van de Landstraat met de Vettenoordsekade, met vergunningaanvraag, 
1886.  2 stukken 

 
 175 Vergunning verleend aan de gemeente Vlaardingen tot het leggen van een 

duiker met schuif in het Prikkenwater en een door de Vettenoordsekade 
bij de Lijnbaan, alsmede het plaatsen van een schut met twee deuren aan 
het einde van de Lijnbaan in de Groote Vettenoordsche polder, ter 
verversing van de kadesloten aan weerszijden van de Vettenoordsekade, 
met vergunningaanvraag, 1886.  2 stukken 

 
 176 Vergunning verleend aan A. Volker Lzn. en P.A. Bos te Vlaardingen, 

aannemers van de aan te leggen spoorbaan tussen Schiedam en 
Maassluis, tot het afdammen en verleggen van een watergang in de 
Groote Vettenoordsche polder, met vergunningaanvraag, 1887.  2 stukken 

 
 177 Vergunningen verleend aan gemeenten, bedrijven en particulieren tot het 

dempen en graven van watergangen in de Groote Vettenoordsche polder, 
met vergunningaanvragen en 2 tekeningen, 1898-1948.  1 omslag 



- 26 - 

 
 178 Vergunningen verleend aan de Coöperatieve Taanderij en Nettendrogerij 

te Vlaardingen tot het verbreden van een dam in een watergang bij de 
Maasdijk, en tot het leggen van een koker in het verlengde van de 
dijksloot langs de Maasdijk in de gemeente Vlaardingen, sectie D nr. 334 
en 336, voorheen gemeente Vlaardinger- Ambacht, sectie C nr. 397 en 
399, gelegen in de Groote Vettenoordsche polder, ten behoeve van de 
verbreding van de oprit, met vergunningaanvragen, 1904, 1912.  4 stukken 

 
 .-- Vergunning verleend aan de Maatschappij tot Exploitatie van 

Handelsterreinen "Matex" te Vlaardingen tot het dempen van watergangen 
in de Groote Vettenoordsche polder, de West- en Oostpolder en de 
Zevenmanspolder, 1910, 1916.  
N.B. Zie inv.nr.202 

 
 .-- Vergunning verleend aan de Maatschappij tot Exploitatie van 

Handelsterreinen ?Matex? te Vlaardingen tot het graven van een haven in 
de gemeente Vlaardingen, sectie D nr. 591, gelegen in de West- en 
Oostpolder, 1913.  
N.B. Zie inv.nr. 204 

 
 179 Brief aan de gemeente Vlaardingen waarin wordt medegedeeld dat niet 

wordt toegestaan dat een deel van de uitwateringssloot in de Groote 
Vettenoordsche polder ter plaatse van de brug in de Stationstraat wordt 
gedempt, met vergunningaanvraag en 1 tekening, 1916. Minuut.  3 stukken 

 
 180 Vergunning verleend aan de gemeente Vlaardingen tot het dempen en 

rioleren van de uitwateringssloot in de Groote Vettenoordsche polder, met 
stukken betreffende de vergunningaanvraag en 1 tekening, 1917-1919. 1 omslag 

 
 181 Vergunning verleend aan de NV Eerste Nederlandsche Coöperatieve 

Kunstmestfabriek te Niehove tot het leggen van een duiker onder de te 
maken spooraansluiting ten behoeve van de watervoorziening op de 
fabrieksterreinen, met 1 tekening, 1919.  2 stukken 

 
 182 Stukken betreffende de vergunningverlening aan de gemeente 

Vlaardingen tot het verbeteren van twee duikers onder de spoorbaan bij 
het rioolgemaal en bij de overweg voor de parallelweg in de Groote 
Vettenoordsche polder in Vlaardingen, met bestek en 1 tekening, 1919.  1 omslag 

 
 .-- Vergunningen verleend aan de Eerste Nederlandsche Coöperatieve 

Kunstmestfabriek te Niehove tot het graven van een haven, het dempen 
van een watergang en het leggen van een duiker onder de 
spoorwegaansluiting, 1919.  
N.B. Zie inv.nr. 207 

 
 .-- Vergunning verleend aan de Nederlandsch-Amerikaansche Stoomvaart-

Maatschappij Holland- Amerika Lijn te Rotterdam tot het graven van een 
haven en het leggen van een koker onder de spoorwegaansluiting, 1921.  
N.B. Zie inv.nr. 208 

 
 183 Brieven aan de gemeente Vlaardingen waarin toestemming wordt verleend 

tot het tijdelijk leggen van een dam met kokers, ter vervanging van de 
brug in de Stationstraat in de Groote Vettenoordsche polder, met overige 
stukken betreffende de bepaling van de ligging van de kokers, 1922, 
1923. Afdrukken van doorslagen, 1922 - 1923.  1 omslag 
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 184 Vergunningen verleend aan de gemeente Vlaardingen tot het leggen van 
een dam met kokers in de Stationstraat en de Pieter Karel Drossaartstraat 
in Vlaardingen, in de Groote Vettenoordsche polder, met overige stukken 
betreffende de vergunningverlening, 1922, 1923.  1 omslag 

 
 .-- Vergunning verleend aan de gemeente Vlaardingen tot het dempen van 

watergangen in Vlaardingen, sectie B nr. 6189, en sectie D nr. 367 en 
368, gelegen in de Groote Vettenoordsche polder,1931, 1931.  
N.B. Zie inv.nr. 194 

 
 .-- Vergunning verleend aan de gemeente Rotterdam tot het dichten van een 

duiker, 1949.  
 

N.B. Zie inv.nr. 212 
 
3.2.4.3.2.3.2. Rioleren, lozen, bemalen, schoeiingen- afdammen, duikers, bemaling- 
 
 185 Vergunning verleend aan de gemeente Vlaardingen tot het lozen van 

rioolwater op de uitwateringssloot in de Groote Vettenoordsche polder, 
met vergunningaanvraag, 1886.  2 stukken 

 
 186 Vergunning verleend aan de gemeente Vlaardingen tot het leggen van een 

riool in de Zomerstraat, Stationstraat en langs de Vettenoordsekade in de 
Groote Vettenoordsche polder, met stukken betreffende de betaling van 
een vergoeding door de gemeente voor het afsluiten van het polderwater 
van het rioolwater, 1901.  1 omslag 

 
 187 Vergunning verleend aan A. Baggus Wzn. en J. Vogel te Vlaardingen tot 

het leggen van een riolering uitmondend in de dijksloot langs de Maasdijk 
in de gemeente Vlaardingen, sectie B nr. 723, gelegen in de Groote 
Vettenoordsche polder, met vergunningaanvraag, 1901.  2 stukken 

 
 188 Vergunning verleend aan J. Vogel te Vlaardingen en N. van der Velden te 

Schiedam tot het maken van een rioolaansluiting op de uitwateringssloot 
in de Groote Vettenoordsche polder, op voorwaarde dat de gemeente 
Vlaardingen binnen twee jaar de bemaling van deze watergang op zich 
neemt, met vergunningaanvraag, 1902.  2 stukken 
N.B. Zie voor riolering en bemaling door de gemeente inv.nr. 148 

 
 
 189 Vergunning verleend aan J. Proost te Vlaardingen tot het leggen van een 

riolering en eventueel tot het maken van waterleidingaansluitingen in de 
Pieter Karel Drossaartstraat tussen de Maasdijk en de spoorbaan in 
Vlaardingen, in de Groote Vettenoordsche polder en de West- en 
Oostpolder, met vergunningaanvraag, 1903.  2 stukken 

 
 190 Vergunning verleend aan E. van Gelder te Rotterdam tot het tijdelijk 

leggen van een riolering in een watergang bij de spoordijk in Vlaardingen, 
in de Groote Vettenoordsche polder, 1904. Concept.  1 stuk 

 
 191 Stukken betreffende de vergunningaanvraag door Lever's Zeep 

Maatschappij te Rotterdam tot het plaatsen van een schoeiing in een 
watergang in de gemeente Vlaardinger-Ambacht, sectie C nr. 660, 
gelegen in de West- en Oostpolder, met 1 tekening 3 stukken 

 
 .-- Vergunning verleend aan de gemeente Vlaardingen tot het rioleren van de 

uitwateringssloot in de Groote Vettenoordsche polder, 1917-1919.  
N.B. Zie inv.nr. 180 
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 192 Vergunning verleend aan de gemeente Vlaardingen tot het leggen van een 

persbuis voor afvoer van rioolwater door de Groote Vettenoordsche polder 
en de West- en Oostpolder, met vergunningaanvraag, 1920.  2 stukken 

 
 .-- Vergunning verleend aan de Nederlandsch-Amerikaansche Stoomvaart-

Maatschappij Holland- Amerika Lijn te Rotterdam tot het plaatsen van 
schoeiingen in de te graven haven in de Kleine Vettenoordsche polder, 
1921.  
N.B. Zie inv.nr.208 

 
 193 Vergunning verleend aan de firma C. van der Burg & Zonen te Vlaardingen 

tot het plaatsen van een schoeiing in de kadesloot ter hoogte van het 
terrein aan de Vettenoordsekade nr. 9 in de Groote Vettenoordsche 
polder, met vergunningaanvraag, 1925.  2 stukken 

 
 194 Vergunning verleend aan de gemeente Vlaardingen tot het aanleggen van 

straten en rioleringen, alsmede het dempen van watergangen in 
Vlaardingen, sectie B nr. 6189, en sectie D nr. 367 en 368, gelegen in de 
Groote Vettenoordsche polder, met vergunningaanvraag, 1931.  2 stukken 

 
 195 Vergunning verleend aan de NV De Bataafsche Petroleum Maatschappij te 

Rotterdam tot het bemalen van een watergang langs de noordwestgrens 
van het terrein van de maatschappij in Vlaardingen, in de Groote 
Vettenoordsche polder, met vergunningaanvraag en akkoordverklaring, 
1939.  3 stukken 
N.B. De vergunning is geadresseerd aan de Maatschappij tot Exploitatie van 
Handelsterreinen "Matex" te Vlaardingen 

 
3.2.4.3.2.3.3. Buizen, leidingen, kabels 
 
 196 Vergunningen verleend aan de Vlaardingsche Waterleiding Maatschappij 

en particulieren tot het leggen van waterleidingbuizen in de gemeente 
Vlaardingen, met overige stukken betreffende de vergunningverlening en 
met stukken betreffende de betaling van regognitie, 1885-1904.  1 omslag 

 
 197 Vergunningen verleend aan particulieren tot het hebben van een 

aansluiting op het waterleidingnet in de Stationstraat, de Zomerstraat, de 
Prins Hendrikstraat en de Pieter Karel Drossaartstraat, in de Groote 
Vettenoordsche polder in Vlaardingen, met register houdende 
aantekeningen van vergunninghouders, gewijzigde perceelnummers en 
bijzonderheden van panden in de jaren 1888 tot en met 1904, alsmede 2 
tekeningen, 1888-1912.  1 omslag en 1 deel 

 
 .-- Vergunning verleend aan J. Proost te Vlaardingen tot het eventueel maken 

van waterleidingaansluitingen in de Pieter Karel Drossaartstraat tussen de 
Maasdijk en de spoorbaan in Vlaardingen, in de Groote Vettenoordsche 
polder en de West- en Oostpolder, 1903.  
N.B. Zie inv.nr.189 

 
 198 Vergunning verleend aan de gemeente Vlaardingen tot het leggen van een 

inlaatleiding vanaf het pand van de firma De Zeeuw & Van Raalt aan de 
Westhavenkade 44 in de Groote Vettenoordsche polder naar de haven in 
Vlaardingen, met overige stukken betreffende de vergunningverlening en 
1 tekening, 1910.  1 omslag 

 
 199 Vergunning verleend aan de gemeente 's-Gravenhage tot het leggen van 

een telefoonkabel langs de parallelweg in de Groote Vettenoordsche 
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polder, met overige stukken betreffende de vergunningverlening, 1934, 
1935.  4 stukken 

 
 .-- Vergunning verleend aan de gemeente Rotterdam tot het leggen van 

lozingsbuizen in de West- en Oostpolder, ten behoeve van de opspuiting 
van percelen, 1949.  
N.B. Zie inv.nr. 212 

 
3.2.4.3.2.3.4. Ophogen, opspuiten, afgraven terreinen, bouwen 
 
N.B. Zie voor opspuiting ook inv.nr. 91. 
 
 200 Vergunning verleend aan Lever's Zeep Maatschappij te Rotterdam tot het 

opspuiten van terreinen in de West- en Oostpolder, met 1 tekening, 1905. 
 1 omslag 

 
 201 Vergunning verleend aan de NV Taanderij en Nettendrogerij te 

Vlaardingen tot het ophogen van percelen gelegen aan de Maasdijk in de 
gemeente Vlaardinger-Ambacht, sectie C nr. 397, 398 en 399, gelegen in 
de Groote Vettenoordsche polder, met vergunningaanvraag, 1908.  2 stukken 

 
 202 Vergunning verleend aan de Maatschappij tot Exploitatie van 

Handelsterreinen "Matex" te Vlaardingen tot het ophogen van percelen en 
dempen watergangen in de gemeente Vlaardingen, sectie D nr. 371, 492, 
493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505 en 517, 
gelegen in de Groote Vettenoordsche polder, de Zevenmanspolder en de 
West- en Oostpolder, met overige stukken betreffende de 
vergunningverlening en 2 tekeningen, 1910, 1916.  1 omslag 

 
 203 Vergunning verleend aan de NV Bouwgrond Maatschappij de Nieuwe 

Waterweg en Vlaardingen West te Schiedam tot het ophogen van percelen 
in de gemeente Vlaardingen, sectie D nrs. 519 t/m 537, gelegen in de 
Groote Vettenoordsche polder en de West- en Oostpolder, uitgezonderd de 
watergang, met vergunningaanvraag, 1912.  2 stukken 

 
 204 Vergunning verleend aan de Maatschappij tot Exploitatie van 

Handelsterreinen "Matex" te Vlaardingen tot het graven van een haven in 
de West- en Oostpolder in de gemeente Vlaardingen, sectie D nr. 591, 
alsmede het ophogen van een gedeelte van dat perceel, met 
vergunningaanvraag en 1 tekening, 1913.  3 stukken 

 
 205 Vergunning verleend aan de gemeente Rotterdam tot het ophogen van 

percelen in de gemeente Vlaardingen, sectie D nr. 567, 568, 569, 570, 
571 en 573, gelegen in de Kleine Vettenoordsche polder, met overige 
stukken betreffende de vergunningverlening en 1 tekening, 1913.  4 stukken 

 
 206 Vergunning verleend aan de gemeente Rotterdam tot het opspuiten van 

percelen in de gemeente Vlaardingen, sectie D nr. 451, 452, 574 en 576, 
gelegen in de Kleine Vettenoordsche polder, met stukken betreffende de 
vergunningaanvraag en 1 tekening, 1913, 1914.  1 omslag 

 
 207 Vergunningen verleend aan de Eerste Nederlandsche Coöperatieve 

Kunstmestfabriek te Niehove tot het ophogen van percelen in de 
gemeente Vlaardingen, sectie D nr. 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 
477, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485 en 486, gelegen in de 
Zevenmanspolder, alsmede het aldaar graven van een haven, het dempen 
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van een watergang en het leggen van een duiker onder de 
spoorwegaansluiting, met vergunningaanvragen en 1 tekening, 1919.  1 omslag 

 
 208 Vergunning verleend aan de Nederlandsch-Amerikaansche Stoomvaart-

Maatschappij Holland- Amerika Lijn te Rotterdam tot het ophogen van 
percelen in de gemeente Vlaardingen, sectie D nr. 457, 463, 464, 468, 
469, 478, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 635 en 636, 
gelegen in de Kleine Vettenoordsche polder, alsmede het aldaar graven 
van een haven, plaatsen van schoeiingen en het leggen van een koker 
onder de spoorwegaansluiting, met stukken betreffende de 
vergunningaanvraag, bestek en 3 tekeningen, 1921.  1 omslag 

 
 209 Vergunning verleend aan A. Prins Thzn. te Sliedrecht tot het ophogen van 

percelen in de gemeente Vlaardingen, sectie D nr. 487, 488, 489, 490 en 
491, gelegen in de Groote Vettenoordsche polder, de Zevenmanspolder en 
de West- en Oostpolder, met vergunningaanvragen, akkoordverklaring 
van de Eerste Nederlandsche Kunstmestfabriek te Niehove, alsmede 
stukken betreffende de betaling van de borg, 1922, 1925.  1 omslag 

 
 210 Vergunning verleend aan J. de Zeeuw te Vlaardingen tot het bouwen van 

een woning aan de Zomerstraat in de gemeente Vlaardingen, sectie D nr. 
7419, gelegen in de Groote Vettenoordsche polder, met 
vergunningaanvraag, 1930.  2 stukken 

 
 211 Vergunning verleend aan Dok- en Werf-Maatschappij Wilton-Fijenoord NV 

te Rotterdam tot het ophogen van percelen in de gemeente Vlaardingen, 
sectie D nr. 515, 516, 518, 520, 521, 528, 529, 531, 532, 533, 543, 631, 
729, 730, 731, 732 en 768, gelegen in de Groote Vettenoordsche polder 
en de West- en Oostpolder, met stukken betreffende de 
vergunningaanvraag en de afwijzing van het verzoek om ontpoldering, 
1934, 1936, 1943.  1 omslag 

 
 212 Vergunning verleend aan de gemeente Rotterdam tot het opspuiten met 

baggerspecie van percelen in de gemeente Vlaardingen, sectie D nr. 506, 
507, 508, 509, 510, 630 en 728, gelegen in de West- en Oostpolder, 
alsmede het leggen van lozingsbuizen en het dichten van een duiker, met 
vergunningaanvraag en 1 tekening, 1949.  3 stukken 

 
 213 Vergunning verleend aan Dok- en Werf-Maatschappij Wilton-Fijenoord NV 

te Rotterdam tot het afgraven van opgespoten percelen in de gemeente 
Vlaardingen, sectie D nr. 511, 512, 513, 514, 522, 523, 524, 525, 526, 
527, 535, 536, 624 en 733, gelegen in de Groote Vettenoordsche polder 
en de West- en Oostpolder, met overige stukken betreffende de 
vergunningverlening, 1950, 1951.  1 omslag 

 
3.2.4.3.2.3.5. Bruggen, heul, wel, krooshek 
 
 .-- Vergunning verleend aan de gemeente Vlaardingen tot het tijdelijk 

afdammen van de uitwateringssloot in de Groote Vettenoordsche polder, 
ten behoeve van het leggen van een brug over dat water ter verbinding 
van de Landstraat met de Vettenoordsekade, 1886.  
N.B. Zie inv.nr.174 

 
 214 Stukken betreffende de oplossing van het verschil van mening met de 

Staatsspoorwegen over de wijdte van de door de Staat aan te leggen brug 
over de uitwateringssloot in de Groote Vettenoordsche polder, in het 
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kader van de aanleg van de spoorbaan Rotterdam-Hoek van Holland, 
1887, 1888.  1 omslag 

 
 215 Vergunning verleend aan de gemeente Vlaardingen tot het plaatsen van 

een krooshek in de uitwateringssloot bij de Lijnbaan in de Groote 
Vettenoordsche polder, met vergunningaanvraag, 1906.  2 stukken 

 
 216 Vergunning verleend aan G.J. van Leeuwen te Vlaardingen tot het slaan 

van een wel in de gemeente Vlaardingen, sectie B nr. 5182, gelegen in de 
Groote Vettenoordsche polder, 1906, 1906.  1 stuk 

 
 217 Vergunningaanvraag door firma Van den Heuvell & Zoon te Vlaardingen 

tot het verbeteren van de heul in de uitwateringssloot bij de Lijnbaan in 
de Groote Vettenoordsche polder, waarbij tevens wordt verzocht om recht 
van voorkeur bij verkoop in geval van demping van deze watergang, met 
1 tekening, 1910.  2 stukken 
N.B. Het recht van voorkeur wordt toegestaan in de vergadering van de stemgerechtigde 
ingelanden op 6 mei 1910. Gegevens over eventuele vergunningverlening ontbreken 

 
 218 Tekening van een brug behorend bij een vergunningaanvraag door Fa. 

Van Leeuwen en Versteeve tot het leggen van een brug over de 
uitwateringssloot tussen de Vettenoordsekade en de Prins Hendrikstraat in 
Vlaardingen, gelegen in de Groote Vettenoordsche polder, 1916.  1 stuk 
N.B. De verleende vergunning ontbreekt 

 
 .-- Brieven aan de gemeente Vlaardingen waarin toestemming wordt verleend 

tot het tijdelijk leggen van een dam met kokers, ter vervanging van de 
brug in de Stationstraat in de Groote Vettenoordsche polder, 1922, 1923.  
N.B. Zie inv.nr. 183 

 
3.2.4.3.2.4. Bemoeienis met vergunningen verleend door andere overheden 
 
 219 Brieven van de gemeente Vlaardingen waarin bekend wordt gemaakt dat 

door bedrijven een verzoek tot Hinderwetvergunningverlening is ingediend 
tot de bouw of uitbreiding van het bedrijf, waarop door het polderbestuur 
geen bezwaar is gemaakt, 1920-1939.  1 omslag 

 
 220 Brief aan de gemeente Vlaardingen waarin bezwaar wordt gemaakt tegen 

de vergunningaanvraag in het kader van de Hinderwet door S. Bongarts te 
Rotterdam tot het oprichten van een olieraffinaderij en het plaatsen van 
olietanks in de gemeente Vlaardingen, sectie D nr. 1030 en 1031, voor 
zover het de lozing betreft van afvalwater en afvalstoffen op het 
polderwater, met overige stukken betreffende de vergunningaanvraag, 
1935, 1936. Afdruk van doorslag, 1030 - 1936.  4 stukken 

 
 221 Brief aan de gemeente Vlaardingen waarin wordt medegedeeld dat het 

polderbestuur bezwaar heeft tegen de uitbreiding van de fabriek van de 
Eerste Nederlandsche Coöperatieve Kunstmestfabriek te Niehove indien 
door de fabriek schadelijke stoffen of dampen worden verspreid, met brief 
van de Vereeniging "Het Grondbezit" te Utrecht waarin wordt 
medegedeeld dat aan de gemeente is voorgesteld de voorwaarde in de 
vergunning op te nemen dat bij herhaalde klachten de directie gehouden 
is mee te werken aan de benoeming van een arbitrage- commissie, 1935. 
Afdruk van doorslag.  2 stukken 
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3.2.4.3.3. Regeling van de waterstand 
 
3.2.4.3.3.1. Peil 
 
 222 Brief van NV Taanderij en Nettendrogerij te Vlaardingen waarin wordt 

verzocht een peilschaal te plaatsen, met brief van de secretaris J. 
Hoogendijk Kzn. waarin wordt medegedeeld dat een dergelijk verzoek aan 
het bestuur gericht dient te worden, 1917.  2 stukken 

 
 223 Vergunning verleend door de Staatsspoorwegen tot het plaatsen van een 

peilschaal aan de toog onder de spoordijk Vlaardingen-Maassluis, met 
overige stukken betreffende de vergunningverlening, 1923.  1 omslag 

 
 224 Brief aan de gemeente Vlaardingen waarin wordt medegedeeld akkoord te 

gaan met de aanbrenging van een peilschaal met N.A.P.-aanduiding aan 
de brug in de Prins Hendrikstraat, met brief van de gemeente waarin 
mededeling wordt gedaan van de plaatsing, 1923. Afdruk van doorslag. 2 stukken 

 
3.2.4.3.3.2. Gemalen 
 
3.2.4.3.3.2.1. Stoomgemaal 
 
 225 Brieven aan Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland waarin informatie 

wordt verstrekt over de locatie en de capaciteit van het te bouwen 
gemaal, met verzoek om informatie, 1872. Afdrukken van afschriften, 
1872.  3 stukken 

 
 226 Vergunning verleend door Gedeputeerde Staten tot het stichten van een 

gemaal in de Groote Vettenoordsche polder in de gemeente Vlaardingen, 
sectie B nr. 722, met overige stukken betreffende de vergunningverlening, 
1872.  5 stukken 

 
 227 Stukken betreffende het aangaan en aflossen van een geldlening van ? 

12.000,- ten behoeve van de bouw van een gemaal, 1872-1893.  1 omslag 
 
 228 Akte van transport van een perceel land in de gemeente Vlaardingen, 

sectie B nr. 1696, gekocht van C. en L. Westerdijk te Vlaardingen, ten 
behoeve van de bouw van het gemaal, met bewijs van niet bestaande 
hypothecaire inschrijving en 1 kaartje, 1872, 1873, 1696 - 1873. 1 katern en 2 stukken 

 
 229 Stukken betreffende het leveren, plaatsen, inwerkingstellen en betalen 

van het stoomwerktuig van het gemaal, 1872-1875.  1 omslag 
 
 230 Bestek van de bouw van het gemaal, met stukken betreffende de 

aanbesteding, aangenomen door H. Kip te Vlaardingen, met 1 tekening, 
1873.  1 omslag 

 
 231 Vergunning verleend door Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland tot 

het afdammen van de uitwateringssluis in de haven in Vlaardingen, ten 
behoeve van de bouw van het gemaal, met vergunningaanvraag, 1873. 2 stukken 

 
 232 Brief aan technisch ingenieur P.A. Korevaar te Delfgauw waarin wordt 

medegedeeld dat het bestuur akkoord gaat met de aannemingssom van 
H. Kip voor het plaatsen van een stenen kolenloods bij het gemaal, met 
stukken betreffende de afwijzing door de gemeente Vlaardingen van de 
vergunningaanvraag tot het plaatsen van een houten kolenloods, 1873. 
Afdruk van afschrift.  1 omslag 
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 233 Polis van de brandverzekering voor het gemaal met toebehoren, 1878.  1 stuk 
 
  
234 Brief van bouwkundige F. van der Doll te Maassluis waarin wordt voorgesteld de 
bemalingscapaciteit te vergroten door de zuigpomp te vervangen door een 
centrifugaalpomp, 1881.  1 stuk 

N.B. Vanwege de hoge kosten niet uitgevoerd 
 
 235 Akte van overeenkomst met de firma Hoogerwerff & Co te Vlaardingen 

inzake de uitvoering van de polderbemaling door de firma, met stukken 
betreffende de betaling van de vergoedingen, alsmede het verlengen en 
beëindigen van de overeenkomst, 1882-1893.  1 omslag 

 
 236 Stukken betreffende het vernieuwen van de machinerieën van het gemaal 

ter vergroting van de bemalingscapaciteit, met 2 tekeningen, 1892-1895. 1 omslag 
 
 237 Akte van aanbesteding en bestek van de werken ter vervanging van de 

schoorsteen van het gemaal, aangenomen door D. de Lange te 
Vlaardingen, met overige stukken betreffende de aanbesteding, 1893, 
1894.  5 stukken 

 
 
 238 Vergunning verleend door Gedeputeerde Staten tot het verbeteren van 

het gemaal, met stukken betreffende de vergunningaanvraag, 1893.  1 omslag 
 
 
 239 Verzoekschrift van polders aan de Verenigde Vergadering van het 

Hoogheemraadschap van Delfland waarin wordt verzocht de 
bemalingscapaciteit te vergroten ter verbetering van de uitwatering op de 
boezem, met begeleidend schrijven, 1914. Gedrukt.  2 stukken 

 
 240 Stukken betreffende de levering van steenkool, 1917-1920.  1 omslag 
 
 241 Brieven van de Arbeidsinspectie waarin wordt opgedragen een toilet en 

veiligheidsvoorzieningen aan te brengen in het gemaal, met 2 tekeningen, 
1919.  4 stukken 

 
 242 Correspondentie met de gemeente Vlaardingen inzake de opschorting van 

het plan van de gemeente tot verhoging van de schoorsteen van het 
gemaal, 1920.  2 stukken 

 
 243 Besluit van stemgerechtigde ingelanden tot verkoop van de ketel, machine 

en drijfriem in verband met de elektrificatie van het gemaal, met brief van 
Gedeputeerde Staten waarin mededeling wordt gedaan van het besluit tot 
goedkeuring, 1920.  2 stukken 

 
3.2.4.3.3.2.2. Elektrisch gemaal 
 
 244 Stukken betreffende de elektrificatie van het stoomgemaal, met 2 

tekeningen, 1920, 1921.  1 omslag 
 
 245 Polis van de brandverzekering van het gemaal, met stukken betreffende 

de betaling van de premie, 1920, 1933.  3 stukken 
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 246 Hinderwetvergunning verleend door de gemeente Vlaardingen tot 
elektrificatie van het stoomgemaal in de gemeente, sectie B nr. 3923, 
1920.  1 stuk 

 
 247 Correspondentie met W.C. & K. de Wit Ingenieurs te Amsterdam inzake de 

levering en plaatsing van een nieuwe luchtpomp in het gemaal, 1924.  3 stukken 
 
 248 Ontwerp-overeenkomst met de gemeente Vlaardingen inzake de 

stroomlevering, met stukken betreffende de ondertekening van de 
overeenkomst door de gemeente, alsmede de opzegging ervan door de 
polder in verband met de ontpoldering en de overname van de bemaling 
door de gemeente, 1929.  5 stukken 
N.B. Zie ook inv.nr. 21 en 22 

 
3.2.4.3.3.3. Bemaling door derden 
 
N.B. Zie voor overname van de bemaling door de gemeente Vlaardingen in verband met 
de ontpoldering inv.nr. 21, 22 en 248. 
 
 249 Bemalingsovereenkomst met de gemeente Vlaardingen inzake de 

doorspuiing van de watergangen ter weerszijden van de Vettenoordsekade 
middels een te leggen duiker door de gemeente, met overige stukken 
betreffende het sluiten en wijzigen van de overeenkomst, 1886-1890.  1 omslag 

 
 250 Overeenkomst met de gemeente Vlaardingen inzake de bemaling van een 

gedeelte van de uitwateringssloot door de gemeente, met overige stukken 
betreffende het sluiten van de overeenkomst, 1904- 1906.  1 omslag 

 
 251 Stukken betreffende het plaatsen van een keerschut met vloedklep in de 

Oude Haven in Vlaardingen, alsmede betreffende het terugvorderen van 
het kadegeld en het verzoek om een aanvullende financiële bijdrage van 
de gemeente, met 1 tekening, 1905, 1906.  1 omslag 

 
 252 Bestek en voorwaarden voor de plaatsing van een gasmotor door de 

gemeente Vlaardingen, ten behoeve van de bemaling van een gedeelte 
van de uitwateringssloot, met 1 tekening, 1905.  1 katern en 1 stuk 
N.B. Zie ook inv.nr. 148 

 
 253 Brief van de gemeente Vlaardingen waarin wordt medegedeeld dat de 

schade aan de erfafscheiding aan de Westhavenkade, veroorzaakt door de 
plaatsing van de bemalingsinstallatie, zal worden hersteld, met brief aan 
de gemeente waarin wordt verzocht de schade te herstellen, 1907.  2 stukken 

 
 254 Brief van de gemeente Vlaardingen waarin mededeling wordt gedaan van 

de ter-inzage-ligging van de vergunningaanvraag aan Gedeputeerde 
Staten tot plaatsing van twee elektromotoren in de bemalingsinrichting op 
perceel sectie B nr. 3923, ter vervanging van de gasmotor, 1919.  1 stuk 

 
 255 Vergunning verleend door de gemeente Vlaardingen tot het plaatsen van 

een lier aan de Westhavenkade tegenover het poldergemaal, ten behoeve 
van het lichten van de vloedklep in de uitwateringssloot, met 
vergunningaanvraag, 1923.  2 stukken 
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3.2.4.3.3.4. Kunstwerken 
 
N.B. Zie ook inv.nr. 156. 
 
 256 Akte van onderhandse aanbesteding van het leggen van de Oostersluis in 

de Kleine Vettenoordsche polder, aangenomen door A. Schilder te 
Vlaardinger-Ambacht, 1873.  1 stuk 

 
 .-- Vergunning verleend door Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland tot 

het afdammen van de uitwateringssluis in de haven in Vlaardingen, ten 
behoeve van de bouw van het stoomgemaal, 1873.  
N.B. Zie inv.nr. 231 

 
 .-- Akte van aanbesteding en bestek van het leggen van een duiker of sluis in 

de Zevenmanspolder, met verklaring van aanneming door A. Schilder te 
Vlaardinger-Ambacht, 1875.  1 katern en 1 stuk 

 
 258 Akte van aanbesteding en bestek van het leggen van een duiker in de 

West- en Oostpolder, aangenomen door D. de Lange, te Vlaardingen, 
1877.  1 katern 

 
 259 Akte van onderhandse aanbesteding van het plaatsen van een schut met 

aflaatdeur in de Groote Vettenoordsche polder, aangenomen door A. 
Schilder te Vlaardinger-Ambacht, 1880.  1 stuk 

 
 260 Akte van aanbesteding en bestek van het leggen van een sluis aan de 

kade langs het Scheur in het westelijk gedeelte van de Kleine 
Vettenoordsche polder, met verklaring van aanneming door A. Schilder te 
Vlaardinger-Ambacht, 1880.  1 katern en 1 stuk 

 
 261 Akte van dading met H. Kip, als echtgenoot van C. Westerdijk te 

Vlaardingen, waarbij de Groote Vettenoordsche polder weer in het bezit 
wordt gesteld van een kadeperceel langs de Buitenhaven in de gemeente 
Vlaardingen, sectie B nr. 80, ten behoeve van het beheer en onderhoud 
van de in dat perceel gelegen sluis, met overige stukken betreffende de 
totstandkoming van de akte, 1885, 1886.  1 katern en 3 stukken 

 
 262 Consent verleend door de hoogheemraden van Delfland aan de ingelanden 

van Vettenoord tot het verleggen van de sluis naar het oude houten hoofd 
aan de westzijde van de haven in Vlaardingen in de Groote 
Vettenoordsche polder, ten behoeve van de uitwatering op de haven, met 
begeleidend schrijven, 1885. Afschrift, 1563.  2 stukken 

 
 263 Akte van aanbesteding van het leggen van de Westersluis in de Kleine 

Vettenoordsche polder, aangenomen door A. Schilder te Vlaardinger-
Ambacht, 1888.  1 stuk 

 
 264 Overeenkomst met de gemeente Vlaardingen inzake het lozen van water 

vanuit de Galgpolder op de West- en Oostpolder middels een te leggen 
duiker in de dam in de watergang langs de spoorbaan, waarbij twee 
duikers in de kade langs de Molensloot worden weggeruimd, met overige 
stukken betreffende het sluiten en beëindigen van de overeenkomst, 
1889, 1904, 1905.  1 omslag 

 
 265 Akte van aanbesteding van het leggen van een houten duiker met schuif 

in de Hooge kade in de Groote Vettenoordsche polder, aangenomen door 
P. Batenburg te Vlaardingen, 1896.  1 stuk 
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 266 Stukken betreffende de verkoop van een perceel watergang gelegen in de 

West- en Oostpolder in de gemeente Vlaardingen, sectie C nr. 667, 
verkocht aan de Lever's Zeep Maatschappij te Rotterdam, alsmede 
stukken betreffende het verlenen van toestemming tot het verwijderen 
van de duiker uit dat perceel en de uitwerking van het plan tot het leggen 
van een vervangende duiker door de polder, 1904, 1905, 1911.  1 omslag 

 
 267 Stukken betreffende het verbeteren van de sluis aan de Westhavenkade 

bij het stoomgemaal in de Groote Vettenoordsche polder, 1904, 1905.  1 omslag 
 
 268 Brieven aan J. Broekhuizen te Vlaardingen en D. Komen te Utrecht waarin 

opdracht wordt gegeven tot verlenging van de duiker in de West- en 
Oostpolder, met 1 tekening, 1906. Afdrukken van doorslagen, 1906.  3 stukken 

 
 269 Brief aan Stolk & Geurtsen, metselaars-aannemers te Vlaardinger-

Ambacht, waarin opdracht wordt gegeven tot verbetering van de 
uitwateringssluis in de West- en Oostpolder, met offerte, 1938. Afdruk van 
doorslag.  2 stukken 

 

 

3.2.4.4. Zorg voor wegen en bruggen 
 
3.2.4.4.1. Beheer en onderhoud 
 
 270 Stukken betreffende het sluiten van een overeenkomst met de 

Staatsspoorwegen inzake de aanleg door de Staat van een begrinde 
parallelweg in de Groote Vettenoordsche polder en de West- en 
Oostpolder ten zuiden en ten noorden van de spoorbaan, waarbij het 
onderhoud van de weg wordt toegewezen aan de polder, [1883], 1885, 
1886.  1 omslag 

 
 271 Brief van de Staatsspoorwegen, Lijn Rotterdam-Hoek van Holland, waarin 

wordt voorgesteld om een bedrag beschikbaar te stellen ten behoeve van 
de verbetering van de parallelweg, met stukken betreffende het overleg 
met de Staat, 1891, 1892.  3 stukken 

 
 


