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1. INVENTARIS ARCHIEF KLEINE VETTENOORDSCHE 
POLDER 1754 - 1854 
 

1.1. Stukken betreffende bijzondere onderwerpen 

 

1.1.1. Bestuursinrichting 

 
 
 283 Akten van overeenkomst tussen de ingelanden ter regeling van de 

inrichting van de polder, 1756, 1775.  2 stukken 
 
 .-- 
 Uittreksel uit de notulen van de vergadering van Gedeputeerde Staten van 
het besluit tot toezending van het ontwerp-reglement van het 
Hoogheemraadschap van Delfland om ingelanden in de gelegenheid te stellen 
bezwaar te maken tegen het ontwerp, met het oog op de voorgenomen 
aansluiting bij het hoogheemraadschap, 1852.  

N.B. Zie archief Groote Vettenoordsche polder, inv.nr. 273 
 

1.1.2. Hulpmiddelen bij de uitvoering van de taak 

 

1.1.2.1. Financiën 

 
 284-286 Rekeningen over de jaren 1754 - 1854, 1755-1855.  2 delen en 1 omslag 

N.B. Inv.nr. 285 voorin een lijst van stukken die zich bevinden in de herberg de 
Oude Salm in Vlaardingen, alsmede een afschrift van de overeenkomst ter regeling 
van de inrichting van de polder uit 1775 en van een bestek en voorwaarden van de 
aanbesteding van het onderhoud aan de kaden uit 1776 

 284 1754-1775, 1754 - 1775 
 285 1775/76-1857, 1775 - 1857 

N.B. Van 1775 tot 1829 begon het dienstjaar in oktober 
 286 1840-1854 (omslag), 1840 - 1854 

N.B. Deze rekeningen zijn dubbele exemplaren van inv.nr. 285 
 
 287 Bijlagen tot de rekeningen, 1840-1845, 1854.  1 omslag 
 

1.1.3. Uitvoering van de taak 

 

1.1.3.1. Zorg voor waterkeringen 

 
 .-- Bestek en voorwaarden van de aanbesteding van het onderhoud 

aan de kaden voor een periode van zes jaar, aangenomen door H. 
Prins te Sliedrecht, 1776.  1 afschrift 
N.B. Zie inv.nr. 285 

 
 288 Consent van dijkgraaf en hoogheemraden van Delfland tot het 

verbeteren van de oprit aan de Maasdijk, alsmede het aldaar 
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plaatsen van palen ter afsluiting van de oprit gedurende de 
wintermaanden, 1781.  1 stuk 

 
 289 Bestekken en voorwaarden van de aanbesteding van het maken 

van een ringkade op de plaats van de verwijderde sluis en van een 
nieuwe kade langs het Scheur, met concepten, 1835.  4 stukken 

 
 


