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1. HISTORISCH KADER VAN DE HOLIERHOEKSE- EN 
ZOUTEVEENSE POLDER EN DE INVENTARISATIE VAN 
HET ARCHIEF 
 

1.1. Historisch kader 

 

1.1.1. Naamgeving 

 
De naam van de Holierhoekse polder is mogelijk ontleend aan het landgoed Holy. 
Deze ridderhofstede is van vroege datum. De oudste vermelding dateert van 
1342. In het leenregister van het huis Wassenaer staat vermeld dat in dit jaar 
Allert Aagte Muijssoone de hofstede Holy erfde van zijn vader. 1Vanwege de 
lokale betekenis van de hofstede zal de polder deze naam hebben overgenomen. 
De herkomst van de naam van de Zouteveense polder zou verwijzen naar de 
oorspronkelijke bodemgesteldheid in het gebied. De uitleg is echter verschillend. 
Zo beweert Gossens dat het een verwijzing is naar de aanwezigheid van zout, 
water en veen. Volgens anderen is de naam afgeleid van de aanduiding 
Zuiderveen, dat wil zeggen: veen gelegen ten zuiden van Delft. 2 
 

1.1.2. Ambachtelijke en gemeentelijke indeling 

 
Door de ontginningen aan het eind van de elfde eeuw ontstonden grondheerlijke 
organisaties. In het gebied van de Holierhoekse- en Zouteveense polder waren 
dat de ambachten Vlaardinger-Ambacht en Sint Maartensrecht en de heerlijkheid 
van Zouteveen. Een ambacht en een heerlijkheid is 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. 3De ambachten als rechtsgebied zijn op 1 
juli 1858 opgeheven. 4De in 1859 opgerichte Holierhoekse- en Zouteveense 
polder lag binnen de gemeenten Vlaardingen, Schipluiden, Vlaardinger- Ambacht 
en Kethel en Spaland. 5Door de herziening van de poldergrenzen in 1908 werd de 
polder uitgebreid binnen de gemeente Hof van Delft.. 6Op 1 januari 1921 is deze 
gemeente opgegaan in de gemeente Delft. 7 
 

                                            
1 A.J. van der Aa, Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden (Gorinchem, 
1844) 719-720.  
2 A. Knottenbelt, Geschiedenis van een polder in het Hoogheemraadschap van 
Delfland (Vlaardingen, 1920) 51.  
3 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.  
4 Provinciaal Blad van Zuid-Holland (PB) 1857, nr. 114.  
5 Buitengewoon Provinciaal Blad van Zuid-Holland (BPB) 1859 nr. 11.  
6  BPB 1908, nr. 428.  
7 C.D. Goudappel ed. e.a., Genealogische en historische encyclopedie van Delft I 
(Delft, 1984) 16.  
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1.1.3. Regeling van de waterstand 

 

1.1.3.1. Bemaling 

 
Tot ver in de negentiende eeuw werd de Holierhoekse- en Zouteveense polder 
bemalen door zes windwatermolens, staande langs de Vlaardingervaart. Het 
meest noordelijk stond de Noordmolen. Verder zuidwaarts stonden 
achtereenvolgens de Middelmolen, ofwel Buikslootmolen, de Schouwmolen, ofwel 
Slinkslootmolen, de Zwethmolen, de Nieuwe molen en de Holierhoekse molen, 
ook wel Hooglandse molen genaamd. 
 
De oudste vermelding van molens in het gebied dateert van 1502. In dat jaar 
vaardigde de Hoogheemraden van Delfland een ordonnantie uit op het 
gezamenlijk maken en onderhouden van watergangen bij de zes molens door 'die 
van Zouteveen en Vlaardingen'. 8Hoewel de Holierhoekse polder en de 
Zouteveense polder een eigen bestuur hadden, onderhielden beide polders 
gezamenlijk de zes molens vanwege de 'gemeenschap van water'. Voorafgaand 
aan de werkzaamheden overlegden beide polderbesturen over de uitvoering van 
de werken en betaalde iedere polder de helft van de kosten. Deze praktijk is 
geleidelijk ontstaan na 1613 toen een overeenkomst werd gesloten tussen de 
twee polders over de vereffening van een nadelig saldo bij de Holierhoekse polder 
of de Zouteveense polder. Het bestuur van de Zouteveense polder had hiertoe 
het initiatief genomen, maar aanvaarde deze uiterste consequentie niet altijd. Dit 
leidde herhaaldelijk tot conflicten tussen de Holierhoekse polder en de 
Zouteveense polder over het onderhoud aan de molens, waarbij de 
hoogheemraden van Delfland uitspraak deden om tot een oplossing te komen. 9 
 
In 1868 ging het bestuur van de Holierhoekse- en Zouteveense polder over tot 
vervanging van het Zwethgemaal door een stoomschepradgemaal. 10Het besluit 
hiertoe had heel wat voeten in de aarde. Al in 1827 was deze omschakeling door 
het bestuur en ingelanden van de Zouteveense polder in overweging genomen 
omdat de zes windwatermolens vaak niet in staat waren de waterstand op het 
vereiste peil te brengen. De geringe ervaring met stoom als aandrijfkracht voor 
gemalen bij andere polders weerhield de Zouteveense polder ervan deze noviteit 
toe te passen. De in 1829 afgebrande Schouwmolen in de Zouteveense polder 
werd daarom op voorstel van de inspecteur-generaal van Rijkswaterstaat 
herbouwd en uitgerust met twee schepraden. 11Vermoedelijk voldeed het principe 
van twee schepraden niet, want twaalf jaar later werd één van de schepraden 
verwijderd. 12Begin jaren 60 van de negentiende eeuw richtten de ingelanden van 
de samengevoegde Holierhoekse- en Zouteveense polder een verzoek tot het 
polderbestuur om over te gaan op stoombemaling. Een bouw- en 
werktuigkundige stelde voor om een stoomgemaal te stichten op de plaats van de 
Zwethmolen. Dit stoomgemaal zou de taak overnemen van de Zwethmolen, de 
Nieuwe molen en de Holierhoekse molen. Door het aangaan van een geldlening 
kon verhoging van de omslag beperkt blijven terwijl de verbetering van de 
bemaling de kwaliteit van het land ten goede zou komen. 13 

                                            
8 Tafel op de registers van keuren, Oud-Archief Delfland (OAD), inv.nr. 219, f. 
321.  
9 Verbetering molens en verzoekschrift ingeland, OAD, inv.nr. 3814 en 3815.  
10 L.F. Teixeira de Mattos, De waterkeeringen, waterschappen en polders van 
Zuid-Holland II Het vasteland ('s-Gravenhage, 1908) 291.  
11  Knottenbelt, Polder, 233-238.  
12 Ibidem, 40  
13 Ibidem, 243.  
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Deze keer besloot het polderbestuur de stichting van een stoomgemaal uit te 
stellen vanwege de voorgenomen bouw van een stoomgemaal door het 
Hoogheemraadschap van Delfland. Het stoomgemaal Van der Goes aan de 
Vijfsluizen trad in 1864 in werking. 14De boezembemaling door het 
hoogheemraadschap had echter weinig invloed op de waterbelasting in de polder. 
Drie jaar later stelden de ingelanden dan ook opnieuw voor een vergadering te 
beleggen om het onderwerp van stoombemaling te bespreken. Op voorstel van 
de commissie die de haalbaarheid van stoombemaling had onderzocht, nam de 
vergadering van stemgerechtigde ingelanden het besluit tot stichting van een 
eigen stoomgemaal op de plaats van de Zwethmolen. Op 6 november 1868, vier 
maanden na de aanvang van de bouw van het gemaal, had de eerste proefmaling 
plaats. 15De Nieuwe molen en de Holierhoekse molen waren door de 
stoombemaling in onbruik geraakt en werden in 1871 afgebroken. 16Vanwege het 
succes van het Zwethstoomgemaal besloten de ingelanden in 1883 tot stichting 
van een tweede stoomgemaal op de plaats van de Schouwmolen. Een klein jaar 
nadat dit besluit was genomen was het stoomgemaal in bedrijf. 17In datzelfde 
jaar werden de Noordmolen en de Middelmolen afgebroken. Een technisch 
ingenieur hield toezicht op het functioneren van de stoomgemalen. 
 
In 1917 was de ketel van het Schouwstoomgemaal aan vervanging toe. Een 
commissie onderzocht de haalbaarheid van andere bemalingsmethoden aan de 
Schouw. Naar aanleiding van de onderzoeksresultaten besloot de vergadering van 
stemgerechtigde ingelanden in 1919 tot elektrificatie van dit stoomgemaal. Het 
Zwethstoomgemaal heeft tot 1 juli 1934 dienst gedaan, waarna de bemaling van 
de polder geheel werd overgenomen door het elektrisch gemaal. 18De 
machinistenwoning van het Schouwgemaal bleef dienstwoning en de overige 
gebouwen werden tot 1980 verhuurd aan particulieren. 19 
 

1.1.3.2. Waterinlaat 

 
In het begin van de twintigste eeuw telde de Holierhoekse- en Zouteveense 
polder 78 inlaatduikers. Hiervan waren negentien duikers in eigendom en 
onderhoud van de polder, de overigen waren in handen van particulieren. De 
meerderheid van de duikers, 48 in totaal, onttrok het water aan de 
Vlaardingervaart. 20De drie belangrijkste inlaatduikers waren gesitueerd bij de 
Zijl, bij de voormalige Noordmolen en bij het Schouwgemaal. 21De twee eerst 
genoemden waren in 1884 gelegd als onderdeel van de werken behorend bij de 
afbraak van de watermolens. 22Deze twee duikers hadden als belangrijkste 
functie het verversen van het polderwater. De duiker bij het Schouwgemaal werd 

                                            
14 Ibidem, 243-235.  
15 Ibidem, 245-246.  
16 Ibidem, 11.  
17 Ibidem, 248- 252.  
18 Verslag aan Hoogheemraadschap van Delfland 8-1-1935, Archief Holierhoekse- 
en Zouteveense polder (AHZP), inv.nr. 318.  
19 Stukken betreffende de verhuur van gebouwen, AHZP, inv.nr. 213 en G. 
Ottevanger e.a., Molens, gemalen en andere waterstaatkundige elementen in 
midden-Delfland. Een inventarisatie van hun cultuurhistorische waarden (Den 
Haag, 1985) 175.  
20 Staten gegevens duikers, juli 1936, AHZP, inv.nr. 548.  
21 Teixeira de Mattos, Waterkeeringen, 293.  
22 Vergunning Hoogheemraadschap van Delfland 23-5-1884, AHZP, inv.nr. 450.  
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in werking gesteld in geval van watertekort. 23In 1967 werd een gedeelte van de 
Zijl gedempt voor uitbreiding van de Algemene Begraafplaats van de gemeente 
Vlaardingen. De duiker kreeg hierdoor een andere locatie. 24 
 

1.1.3.3. Waterlozing door hofstede Kenenburg 

 
De hofstede Kenenburg, die in de loop van de zestiende eeuw zou zijn 
gebouwd.25, lag in de Kerkpolder. De hoeve had als enige een eeuwigdurend 
recht tot uitwatering op de polder. De oudst bekende overeenkomst dateert uit 
1685. Een onderdeel van die overeenkomst was de bepaling dat de bewoners van 
Kenenburg geen lasten hoefden te betalen voor de waterlozing. 26In de achttiende 
eeuw is het huis afgebroken, waarna er op die plaats een Franse kerk verrees. 
27Het landgoed Kenenburg dat tot geen enkele polder behoorde, kreeg meerdere 
gebruikers. Het bestuur van de Holierhoekse- en Zouteveense polder ervaarde 
het als een ongewenste situatie dat de gebruikers ieder voor zich optraden als 
belangenbehartiger. In 1908 kwam aan deze situatie een eind door Kenenburg 
binnen de grenzen van de Holierhoekse- en Zouteveense polder te brengen. 28 
 

1.1.4. Wegen 

 
De belangrijkste wegen in de polder waren de Holyweg ofwel de 
Holierhoekseweg, de Vlaardinger Woudweg, de Zouteveenseweg, de Veronen-
Weerseweg en de Gatweg. 29De Holierhoekseweg, met in het verlengde de 
Vlaardinger Woudweg, doorkruiste de voormalige Holierhoekse polder van oost 
naar west. De Zouteveenseweg doorsneed de voormalige Zouteveense polder 
vanuit noordelijke richting. De Veronen-Weerseweg verbond de Zouteveenseweg 
met de Holierhoekseweg. De Gatweg, even ten noorden van de Zweth, kwam 
vanuit de kade langs de Vlaardingervaart uit op de Harreweg. Tot de jaren 30 van 
de twintigste eeuw waren deze wegen in beheer en onderhoud van de polder. De 
overige wegen waren in onderhoud bij de gemeenten. 
 

                                            
23 Teixeira de Mattos, Waterkeeringen, 293.  
24 Vergunning aan Rijkswaterstaat 23-2-1967, AHZP, inv.nr. 303.  
25 Van der Aa, Aardrijkskundig, 394.  
26 Teixeira de Mattos, Waterkeeringen, 294.  
27 Van der Aa, Aardrijkskundig, 394.  
28 PB 1908, nr. 428.  
29 Teixeira de Mattos, Waterkeeringen, 290.  



- 9 - 

2. GESCHIEDENIS VAN HET ARCHIEF EN 
INVENTARISATIE 
 

2.2. Geschiedenis 

 
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. 30Het bestuur van de Holierhoekse- en 
Zouteveense polder gaf hier dus pas in 1958 gevolg aan 31 Tot 1974 waren 
archiefstukken van na 1900 slechts raadpleegbaar met toestemming van het 
polderbestuur. Na wijziging van de overeenkomst met de gemeente Vlaardingen 
waren de stukken overeenkomstig de Archiefwet van 1962 openbaar. 32Het 
archief van de Holierhoekse- en Zouteveense polder is in gedeelten overgebracht 
naar de gemeente Vlaardingen, welke het vanaf 1975 in gedeelten overbracht 
naar het Hoogheemraadschap van Delfland. 
 
In 1958 gaf de polder het archief in bewaring aan de openbare 
archiefbewaarplaats van de gemeente Vlaardingen. Hiermee 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'. 33De 
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. 
 
De archieven van de Holierhoekse polder en de Zouteveense polder werden 
beheerd door één van de molenmeesters. Het archief van de Holierhoekse- en 
Zouteveense polder door de secretaris-penningmeester. Op welke plaats het 
archief door de eeuwen heen werd bewaard is niet na te gaan. Vermoedelijk hield 
de molenmeester en later de secretaris-penningmeester het archief thuis in 
bewaring. Als de functie overging naar een andere persoon veranderde ook het 
archief van locatie. Uit correspondentie met de archiefinspecteur van Zuid-
Holland blijkt dat het archief rond 1920 bewaard werd ten huize van de 
secretaris-penningmeester. Het zogenaamde oud-archief en nieuw-archief waren 
daar afzonderlijk in een kast opgeborgen. De rekeningen van het oud-archief 
lagen in een koffer. De kasten en de koffer bevonden zich volgens de secretaris-
penningmeester in een vochtvrije omgeving. De archiefinspecteur was echter van 
mening dat de veiligheid van het archief onvoldoende was gewaarborgd. Vanwege 
het brandgevaar zou het archief niet op zolder bewaard mogen worden. De 
bescheiden moesten bovendien geborgen worden in los staande, afsluitbare 

                                            
30 Circulaire van Gedeputeerde Staten aan gemeente- en waterschapsbesturen 
inzake het beheer van archieven 3-5-1920, ALAP, inv.nr. 52.  
31 Overeenkomst met gemeente Vlaardingen 16-4-1958/23-5-1958, AHZP, inv.nr. 
108.  
32 Gemeente Vlaardingen aan polder 22-2-1974, Archief polder Vockestaert, 
inv.nr. 25.  
33 'Concept-gemeentelijke archiefverordening' en 'Concept- instructie voor den 
gemeente-archivaris' door ministerie van Onderwijs, kunsten en wetenschappen, 
december 1919, Archief Lage Abtwoudsche polder (ALAP) inv.nr. 52.  
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kasten die voorzien waren van een opschrift met de naam van de polder. 34De 
secretaris- penningmeester verplaatste daarop de archiefkast naar de tuinkamer 
en meldde de archiefinspecteur dat die ruimte brand- en vochtvrij was. In 1936 
schafte de polder een metalen archiefkast aan. 35 
 

2.3. Inventarisatie 

 
Het archief van de Holierhoekse- en Zouteveense polder is in 1921 voor de eerste 
maal 'geordend en gecatalogiseerd'.36 door de secretaris-penningmeester van de 
polder, A.Knottenbelt. De aanwezige archiefbescheiden waren hiermee 
chronologisch geordend en vrij willekeurig naar onderwerp verdeeld over 28 
loketten. De rekeningen en gaarderboeken van de Holierhoekse polder en de 
Zouteveense polder bleven opgeborgen in een koffer. 37Deze inventaris is in de 
jaren '40 aangevuld en sommige stukken zijn daarbij naar een ander loket 
verplaatst. De archiefstukken werden voorzien van een nummer en omslag. 
 
Na overbrenging van het archief naar de openbare archiefbewaarplaats van de 
gemeente Vlaardingen is de inventarisatie van het archief over de periode 1613 - 
1956 opnieuw ter hand genomen door de ambtenaar van het archief van de 
gemeente Vlaardingen, A. Soeteman. Door hem is de laatste bewerking 
beschreven en het jongste gedeelte van het archief geïnventariseerd. De 
archiefbescheiden waren onderverdeeld in stukken van algemene aard en stukken 
betreffende bijzondere onderwerpen. De laatste categorie was verder 
onderverdeeld in de rubrieken "bestuursverkiezingen", "wetgeving", "personeel 
en ingelanden", "financiën", "eigendommen", "waterstaatkundige werken" en 
"verlening van bijzondere vergunningen". Soeteman maakte geen onderscheid 
tussen de verschillende taakgebieden van de polder. Zo waren alle stukken over 
een bepaald onderwerp, zoals bijvoorbeeld watergangen of bruggen, bij elkaar 
gebracht en beschreven, ongeacht of de polder daarbij optrad als toezichthouder 
of beheerder. De stukken die betrekking hadden op één zaak kwamen vaak 
verspreid voor in het archief. 
 
Nadat in 1979 de laatste stukken van het archief van de Holierhoekse- en 
Zouteveense polder naar het Hoogheemraadschap van Delfland waren 
overgebracht is het gedeelte van na 1956 geïnventariseerd door J.D. van Tuijl en 
H.H. Scholtens, beiden wetenschappelijk archiefmedewerker bij de afdeling Oud-
Archief en Bibliotheek van het hoogheemraadschap. Het archief is bij deze 
inventarisatie geordend aan de hand van een vijftiental rubrieken die alfabetisch 
waren gerangschikt. Binnen de rubrieken was de chronologische volgorde 
toegepast. 
 
Door de verschillende bewerkingen die het archief heeft ondergaan is de oude 
orde verstoord. De registratiekenmerken en agenda's kunnen een idee geven van 
de oorspronkelijke ordening. De nummering die op de archiefstukken voorkomen 
zijn echter bij de inventarisatie in de eerste helft van de twintigste eeuw 
aangebracht. Door de secretaris-penningmeester van de Holierhoekse- en 
Zouteveense polder werden tussen 1928 en 1956 de ingekomen stukken en 
minuten van uitgaande stukken apart opgeborgen, op volgorde van binnenkomst 
of verzending. De agenda's zijn echter niet nauwkeurig bijgehouden. In 1960 
besloot het polderbestuur toe te treden tot de afdeling Registratuur van de Unie 

                                            
34 Archiefispecteur aan polder 21-6-1923, AHZP, inv.nr. 103.  
35 Ibidem 12-12-1923, AHZP, inv.nr. 103.  
36 Polder aan Gedeputeerde Staten 28-6-1921, AHZP, inv.nr. 103.  
37 Ibidem.  
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van Waterschapsbonden. 38Dit zou betekenen dat sindsdien het archief werd 
geordend overeenkomstig de archiefcode van de Unie. Op de archiefstukken zijn 
echter geen kenmerken aanwezig die erop duiden dat de code werd toegepast. 
 
De archiefbescheiden waren bij elkaar gevoegd tot één archief. De Holierhoekse 
polder en de Zouteveense polder waren echter twee aparte archiefvormende 
instanties. Door toepassing van het bestemmingsbeginsel zijn de stukken uit het 
archief van de Holierhoekse- en Zouteveense polder ondergebracht in drie 
archieven. In de inventaris van het archief van de Holierhoekse polder en van de 
Zouteveense polder komen veel wederzijdse verwijzingen voor. Dit heeft als 
reden dat de polders vanwege het gemeenschappelijk waterstaatkundig belang in 
sommige gevallen naar buiten toe als één polder optraden en de molens langs de 
Vlaardingervaart gezamenlijk onderhielden. Zo werden de werken aan de molens 
aanbesteed door de molenmeesters en kroosheemraden van de Holierhoekse 
polder en de Zouteveense polder tezamen. Omdat niet duidelijk was tot welk 
archief de stukken betreffende de bouw of onderhoud van de molens behoorden, 
heb ik ervoor gekozen om deze bescheiden te plaatsen in het archief van de 
polder waarin de molen zich bevond. In gevallen waarbij de polders gezamenlijk 
optraden en er geen sprake was van een bepaalde locatie, zijn de archiefstukken 
ondergebracht in het archief van de Holierhoekse polder, met een verwijzing in de 
inventaris van de Zouteveense polder. 
 
Door het bestaan van meerdere ordeningsmethoden 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 van algemene aard en stukken betreffende bijzondere 
onderwerpen. De stukken van algemene aard zijn de notulen en convocaties voor 
de vergaderingen, ingekomen en minuten 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. 
 
De archiefbescheiden van de Holierhoekse polder, de Zouteveense polder en de 
Holierhoekse- en Zouteveense polder verkeren in goede staat. Zonodig en zo 
mogelijk zijn de stukken eigenhandig hersteld. Enkele stukken uit het archief van 
de Holierhoekse polder en van de Zouteveense polder zijn gerestaureerd. 
 

2.4. Vernietiging 

 
Tijdens de inventarisatie van het polderarchief door Soeteman in 1958 zijn een 
klein aantal archiefbescheiden vernietigd. Een lijst hiervan is opgenomen onder 
inv.nr. 109. Hij hanteerde daarbij de lijst van de voor vernietiging in aanmerking 
komende stukken in waterschapsarchieven welke in de jaren '50 was opgesteld 
door het ministerie van Verkeer en waterstaat en het ministerie van Onderwijs, 
kunsten en wetenschappen. 39 
 

                                            
38 Unie van Waterschapsbonden aan polder 24-6-1960, AHZP, inv.nr. 110.  
39 Vernietigingslijst 1- 11-1958, AHZP, inv.nr. 109.  
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2.6. Archieven 

 
Vindplaats: Hoogheemraadschap van Delfland 
 
Archief Holierhoekse- en Zouteveense polder 
 
Archief Lage Abtwoudsche polder 
 
Archief polder Vockestaert Oud-Archief Delfland 
 
Door de eerder genoemde medewerkers van de afdeling Oud-Archief en 
Bibliotheek zijn de stukken uit het archief verwijderd die op dat moment voor 
vernietiging in aanmerking kwamen. Bij de laatste inventarisatie bleek het archief 
echter vrij veel reglementen en circulaires van andere instanties te bevatten. 
Omdat dergelijke stukken niet tot het archief van de Holierhoekse- en 
Zouteveense polder behoorden en geen functie hadden bij de andere 
archiefstukken, zijn deze bestanddelen uit het archief verwijderd. Daarnaast zijn 
de dubbele exemplaren vernietigd, alsmede de stukken die niet voor blijvende 
bewaring in aanmerking kwamen volgens de Lijst van de voor 
vernietiging/bewaring in aanmerking komende archiefbescheiden van 
waterschappen van na 1935. Deze lijst is goedgekeurd bij ministeriële 
beschikking van 18 januari 1993 en afgekondigd op 8 april 1993 in de 
Staatscourant nummer 69. In totaal is hierdoor bijna 4 meter papier uit het 
archief van de Holierhoekse- en Zouteveense polder verwijderd. 
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3. HOLIERHOEKSE- EN ZOUTEVEENSE POLDER 1431 
[EIG. 1859] - 1970 (1976) 
 

3.1. Stukken van algemene aard 

 

3.1.1. Notulen 

 
 1-5 Notulen van de vergaderingen van het dagelijks bestuur over de 

jaren 1859 - 1970, 1859-1970, 1859 - 1970.  5 delen 
N.B. Met hiaat over de periode 17-9-1876 tot 16-1-1914 

 
 1 1859-1924 juli, 1859 - 1924 
 2 1924 sept.-1949, 1924 - 1949 
 3 1950-1955, 1950 - 1955 
 4 1956-1960 mei, 1956 - 1960 
 5 1960 juni-1970 
 
 6-8 Notulen van de vergaderingen van de stemgerechtigde ingelanden 

over de jaren 1859 - 1970, met convocaties over de jaren 1969 - 
1970, 1859-1970.  3 delen 

 6 1859-1916, 1859 - 1916 
 7 1917-1949, 1917 - 1949 
 8 1950-1970, 1950 - 1970 
 
 9 Convocaties voor de vergaderingen van de stemgerechtigde 

ingelanden, 1915, 1933-1967.  1 omslag 
N.B. Met hiaten 

 
 10 Convocaties voor de vergaderingen van het dagelijks bestuur, 

1925-1956.  1 omslag 
 

3.1.2. Ingekomen en minuten van uitgaande stukken 

 
 11-16 "Brievenboek". Registers houdende afschriften van uitgaande 

stukken, 1860-1920.  6 delen 
 11 1860-1870 mei 19, 1860 - 1870 
 12 1870 mei 28-1878 mei, 1870 - 1878 
 13 1878 sept.-1890, 1878 - 1890 
 14 1891-1906 dec, 1891 - 1906 
 15 1906 okt.-1912, 1906 - 1912 
 16 1913-1920, 1913 - 1920 
 
 17-41 Agenda's van ingekomen en uitgaande brieven, 1928-1956. 24 delen en 1 omslag 

N.B. Inv.nr. 21 en 41 agenda van uitgaande brieven 
 17 1928, 1928 
 18 1930, 1930 
 19 1932, 1932 
 20 1933, 1933 
 21 1934, 1934 
 22 1935, 1935 
 23 1936, 1936 
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 24 1937, 1937 
 25 1938, 1938 
 26 1939, 1939 
 27 1940, 1940 
 28 1941, 1941 
 29 1942, 1943, 1942 - 1943 
 30 1944, 1945, 1944 - 1945 
 31 1946, 1946 
 32 1947, 1947 
 33 1948, 1948 
 34 1949, 1949 
 35 1950, 1950 
 36 1951, 1951 
 37 1952, 1953, 1952 - 1953 
 
 38 1954, 1954 
 39 1955, 1955 
 40 1956, 1956 
 41 1961-1967 (omslag), 1961 - 1967 
 

3.2. Stukken betreffende bijzondere onderwerpen 

 

3.2.1. Bestuursinrichting 

 
 42 Stukken betreffende de vaststelling en wijziging van het bijzonder 

reglement door stemgerechtigde ingelanden en Gedeputeerde 
Staten, alsmede de goedkeuring bij Koninklijk Besluit, met 3 
kaarten, 1857-1963.  1 omslag 

 
 43 Brief van de gemeente Vlaardinger-Ambacht waarin wordt 

medegedeeld dat naar aanleiding van het nieuwe polderreglement 
van de provincie het gemeentebestuur de watergangen niet meer 
zal schouwen en de schouw over de wegen zal voortzetten, 1859.  1 stuk 

 
 44 Verslag aan Hoogheemraadschap van Delfland over bestuurlijke 

aspecten, de bemaling, alsmede het beheer en onderhoud van de 
boezemkaden en polderkaden, met bijlage, 1873. Afschrift.  2 stukken 

 
 45 Formulier voor Hoogheemraadschap van Delfland houdende 

gegevens inzake bestuurlijke en waterstaatkundige 
aangelegenheden ten behoeve van de beschrijving van de polders 
in de waterschappen Delfland, Schieland, Woerden en Amstelland 
door L.F. Teixeira de Mattos, met een brief aan de provincie 
houdende correcties op de inhoudelijke gegevens van de proefdruk 
en met bijlagen, [1904], [1907].  1 omslag 

 
 46 Brief aan C. Dirkzwager te Schiedam waarin wordt medegedeeld 

dat het bestuur nog geen mening kan vormen over zijn voorstel tot 
samenvoeging van de polder met de Hargpolder, 1939. Doorslag.  1 stuk 

 
 47 Brieven aan de burgemeester van de gemeente Vlaardingen en 

Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland met gegevens inzake de 
samenstelling van het bestuur en de soort bemaling ten behoeve 
van de Provinciale Almanak, 1942, 1952. Doorslagen.  2 stukken 
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 48 Stukken betreffende het aantekenen van bezwaar tegen bepalingen 

in de ontwerp-wijziging van het Algemeen polderreglement van de 
provincie welke een aantasting zouden betekenen van de 
autonomie van de polders, 1942.  5 stukken 

 
 49 Stukken betreffende de bespreking van de reorganisatie van de 

waterschapsstructuur binnen het gebied van het 
Hoogheemraadschap van Delfland tijdens de "Polderdag", met 
stukken betreffende de uitvoering van activiteiten van de 
Commissie Polderbelangen, 1962.  1 omslag 

 

3.2.2. Bestuur 

 

3.2.2.1. Dagelijks bestuur 

 
N.B. Zie ook inv.nr. 78. 
 
 50-51 Processen-verbaal van de inlevering en opening van de 

stembriefjes van de verkiezing van voorzitter en de overige leden 
van het dagelijks bestuur, met staten houdende gegevens van 
stemgerechtigde ingelanden en de aantallen uitgebrachte stemmen 
en met overige stukken betreffende de verkiezing, 1859-1970.  2 pakken 
N.B. Inv.nr. 50 met toegang op de processen-verbaal 

 50 1859-1898, 1859 - 1898 
 51 1900-1970, 1900 - 1970 
 
 52 Uittreksel uit de notulen van de vergadering van Gedeputeerde 

Staten inzake de ongegrondverklaring van het rekest van S.A. 
Rijnbende te Wageningen waarin hij bezwaar maakt tegen zijn 
uitsluiting van de bestuursverkiezing en verzoekt de verkiezing 
nietig te verklaren, met afschrift van het verzoekschrift van 
Rijnbende en bijlage, 1859, 1860.  3 stukken 

 
 53 Brieven van Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland aan 

Gedeputeerde Staten waarin wordt verzocht om goedkeuring van 
de benoeming tot poldermeester van de niet-stemgerechtigden A. 
van der Gaag, C. Moerman Wzn., J. Fransen en J. Kleijwegt, 1859. 
Afschriften.  5 stukken 

 
 54 Stukken betreffende de benoeming, toelating, ambtsaanvaarding, 

jubilea en ontslag van de individuele leden van het dagelijks 
bestuur, 1867-1970.  1 pak 
N.B. Met inliggende naamlijst 

 
 55 Stukken betreffende de toelating, benoeming en aftreding van de 

gezamenlijke leden van het dagelijks bestuur, 1916-1954.  1 omslag 
 
 56 Stukken betreffende de bezoldiging van de leden van het dagelijks 

bestuur en personeelsleden, 1916-1970.  1 omslag 
 
 57 Rooster van aftreding van de leden van het dagelijks bestuur over 

de jaren 1934 - 1940, [c. 1930].  1 stuk 
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 58 Brief aan de Vereniging van Delflands Ingelanden waarin wordt 
medegedeeld dat de polder niet wenst toe te treden tot de 
vereniging, met bijlage, 1936, 1937. Doorslag.  2 stukken 

 
 59 Brieven aan de Nederlandse Heide Maatschappij en de politie van 

Vlaardingen inzake het verkrijgen van een ausweis ter uitoefening 
van de taken van enkele bestuursleden en personeelsleden, 1944, 
1945. Doorslagen.  2 stukken 

 
 60 Brief aan de Onderlinge Oorlogsschade-verzekerings-Maatschappij 

waarin wordt medegedeeld dat de polder de molestverzekering niet 
wenst te verlengen, 1945. Doorslag.  1 stuk 

 
 61 Staat houdende gegevens van de leden van het dagelijks bestuur 

en personeelsleden van de Holierhoekse- en Zouteveense polder, 
de Woudse polder en de Woudse Droogmakerij, [c. 1950]. Afdruk.  1 stuk 

 
 62 Brief van de commissie, bestaand uit afgevaardigden van zes 

polders, aan de Zuidhollandse Waterschapsbond waarin wordt 
medegedeeld dat de polders niet tevreden zijn over de 
belangenbehartiging van de bond en over de declaratie van het 
Technisch-Bureau van de Unie van Waterschappen, met declaratie 
van het bureau en een toelichting daarop en begeleidend schrijven, 
1956. Concept.  4 stukken 

 
 63 Polissen van de verzekering tegen de geldelijke gevolgen van 

wettelijke aansprakelijkheid, 1960-1966.  2 stukken 
 

3.2.2.2. Stemgerechtigde ingelanden 

 
 64-66 Lijsten van stemgerechtigde ingelanden, [c. 1860]-1958.  3 pakken 
 64 [c. 1860]-1862, 1864, 1866, 1869-1872, 1874-1876, 1878, 1879, 

1882-1899, 1860 - 1899 
 65 1900-1929, 1900 - 1929 
 66 1930-1944, 1946-1950, 1952-1956, 1958, 1930 - 1958 
 
 67 Akten van permanente volmachtgeving tot het bijwonen van de 

vergaderingen van de stemgerechtigde ingelanden, 1873-1949.  5 stukken 
 
 68 Register houdende gegevens inzake de stemgerechtigdheid van de 

ingelanden, 1956.  1 deel 
 
 69 Presentielijsten van de vergaderingen van de stemgerechtigde 

ingelanden, 1961-1970.  1 omslag 
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3.2.3. Hulpmiddelen bij de uitvoering van de taak 

 

3.2.3.1. Personeel 

 
3.2.3.1.1. Algemeen 
 
N.B. Zie ook inv.nr. 59 en 61. 
 
 70 Stukken betreffende de toekenning van pensioenen en de betaling 

van de pensioenbijdragen van personeelsleden, 1918-1954.  1 omslag 
 
 71 Stukken betreffende de bezoldiging, sociale verzekering, 

werkloosheidsuitkering, ziekengelduitkering, kinderbijslag, ontslag 
en pensioen van gezamenlijke personeelsleden, 1920, 1944-1968. 
1 omslag, 1920 - 1968.  
N.B. Zie voor bezoldiging ook inv.nr. 56 

 
 72 Uittreksel uit het Koninklijk Besluit tot ongegrondverklaring van het 

verzoekschrift om A. Knottenbelt, J. de Bloeme, C.P. Rodenrijs en J. 
de Rave te onttrekken aan de uitvoering van de Pensioenwet, met 
afschrift van het verzoekschrift en overige stukken betreffende de 
indiening van het verzoekschrift en de nadere regeling ter 
uitvoering van de Pensioenwet voor de betreffende personen, 1922, 
1923.  1 omslag 

 
 73 Ambtenarenreglement A en B, met overige stukken betreffende de 

totstandkoming en vaststelling van de reglementen door de 
stemgerechtigde ingelanden en Gedeputeerde Staten, 1931-1933.  1 omslag 

 
 74 Arbeidsovereenkomstenverordeningen, 1932, 1957.  1 katern en 1 stuk 
 
 75 Stukken betreffende de verzekering tegen ziektekosten en 

ongevallen en de uitvoering van de Kinderbijslagwet, 1934-1944.  1 omslag 
 
 76 Correspondentie met Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland 

inzake de uitvoering van het Capitulantenreglement 1935, met 
circulaire van Gedeputeerde Staten waarin mededeling wordt 
gedaan van de opheffing van de Capitulantenraad en het Centraal 
Capitulantenbureau, 1936, 1940.  1 omslag 

 
 77 Register houdende aantekeningen inzake uitbetaald loon, 

afgedragen loonbelasting en ziekenfondspremies voor de 
individuele personeelsleden, 1940-1956.  1 deel 

 
 78 Brieven aan overheidsinstanties waarin wordt verzocht om 

toestemming voor het aankopen en berijden van een fiets voor de 
voorzitter en enkele personeelsleden, 1942-1946. Doorslagen.  1 omslag 

 
 79 Correspondentie met overheden ter voorkoming van arbeidsinzet in 

Duitsland van machinisten en leden van het dijkleger, 1942, 1943.  1 omslag 
 
 80 Bijlage van de polis van de ziektekostenverzekering voor het 

personeel, 1969.  1 stuk 
 



- 18 - 

3.2.3.1.2. Secretaris-penningmeester 
 
 81 Stukken betreffende de sollicitatie, benoeming, aanstelling, 

borgstelling, bezoldiging kinderbijslag, ziekengelduitkering, sociale 
verzekering, ontslag en pensioen van de individuele secretarissen-
penningmeester, 1865-1970.  1 omslag 
N.B. Met inliggende naamlijst 

 
 82 Stukken betreffende de borgstelling voor de secretarissen-

penningmeester, 1923-1939.  1 omslag 
 
 83 Stukken betreffende de vaststelling van de bezoldiging en de 

toekenning van de kinderbijslag en het pensioen van de secretaris-
penningmeester, 1925-1953.  1 omslag 

 
 84 Instructie voor de secretaris en voor de penningmeester, 1936.  2 katernen 
 
 85 Stukken betreffende het afsluiten van de verzekering tegen fraude 

en schade voortkomend uit handelingen en nalatigheden van de 
penningmeester, 1937-1956.  1 omslag 

 
 86 Correspondentie met de PTT inzake de handhaving van de 

telefoonaansluiting van de secretaris- penningmeester, 1939-1941.  1 omslag 
 
 87 Brieven aan bedrijven en overheden waarin wordt verzocht om een 

telefoonaansluiting voor de secretaris-penningmeester ter 
uitoefening van zijn taak als bestuurslid en opzichter, 1944, 1945. 
Doorslagen.  1 omslag 

 
 88 Besluit van Gedeputeerde Staten tot vereniging van de functies van 

secretaris en penningmeester bij een negental polders, met bijlage, 
1964.  2 stukken 

 
3.2.3.1.3. Molenaar, machinist 
 
 89 Akte van verklaring van de ingelanden van de heerlijkheid van 

Zouteveen inzake de vaststelling van het reglement voor de 
verkiezing, benoeming en ontslag van de molenaar, 1686. Afschrift, 
begin 20e eeuw.  1 stuk 

 
 90 Instructie voor de molenaars, met gedrukt exemplaar, 1863.  1 stuk en 1 katern 
 
 91 Brief van J. de Bruijn waarin wordt medegedeeld dat hij de 

benoeming tot molenaar van de Zwethmolen aanneemt, 1865.  1 stuk 
 
 92 Instructie voor de machinist van het Zwethstoomgemaal, 1868.  1 stuk 
 
 93 Polissen van de ongevallenverzekering voor de machinist, met 

bericht van elektrificatie van het Schouwgemaal, 1903-1935.  1 omslag 
 
 94 Stukken betreffende de sollicitatie, benoeming, aanstelling, 

bezoldiging, emolumenten, kinderbijslag, sociale verzekering, 
ziekengelduitkering, werkzaamheden, ontslag en pensioen van de 
individuele machinisten, 1919-1970.  1 omslag 
N.B. Met inliggende naamlijst 
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 95 Reglement inzake de arbeidsomstandigheden van de machinist van 
het elektrisch gemaal, 1920.  1 stuk 

 
 96 Stukken betreffende de sollicitatie, aanstelling, benoeming, 

bezoldiging, werkloosheidsuitkering, ziekengelduitkering en ontslag 
van de hulpmachinisten C.P. Rodenrijs, L.P. Oltshoorn, J. van de 
Akker en W.P. van Mil, 1925, 1951-1958.  1 omslag 

 
 97 Stukken betreffende de bezoldiging en de uitgekeerde 

emolumenten van de machinisten, 1926, 1936, [c. 1950].  3 stukken 
 
3.2.3.1.4. Bode 
 
 98 Stukken betreffende de benoeming, bezoldiging, werkzaamheden, 

ontslag en pensioen van de boden J. de Bloeme en J. de Rave, 
1916-1940.  1 omslag 

 
3.2.3.1.5. Opzichter 
 
 99 Instructie voor de opzichter, met bijlage, 1935, 1936.  2 stukken 
 
 100 Dagvaarding voor M.A. Oosthoek te Vlaardinger-Ambacht wegens 

belediging van de opzichter van de polder tijdens de uitoefening 
van zijn functie, met brief aan de gemeente waarin wordt verzocht 
om vervolging, 1939.  2 stukken 

 
3.2.3.1.6. Polderwerker 
 
 101 Stukken betreffende de bezoldiging, sociale verzekering, 

ziekteverzuim, ziekengelduitkering, kinderbijslag, ontslag en 
pensioen van de polderwerkers Th.A. van Mil, J. Zonneveld Jzn., 
H.C. van Vliet en A.J. Oltshoorn, 1929-1956.  1 omslag 

 
3.2.3.1.7. Adviserend ingenieur voor de gemalen 
 
 102 Stukken betreffende de sollicitatie, benoeming, bezoldiging, ontslag 

en pensioen van de adviserend ingenieurs voor de gemalen H. 
Brandsma, A.C. van der Graaf, P.A. Korevaar en J. de Ruijter, 
1885-1939.  1 omslag 

 

3.2.3.2. Archief 

 
N.B. Zie ook inv.nr. 452. 
 
 103 Correspondentie met de archiefinspecteur inzake de vocht- en 

brandvrije huisvesting van het archief in de woning van secretaris-
penningmeester A. Knottenbelt, 1921-1936.  1 omslag 

 
 104-105 Inventarissen van het archief 1613-1956, [1921], 1958, 1613 - 

1958.  2 delen 
 104 1613-1942, 1613 - 1942 
 105 1613-1956, 1613 - 1956 
 
 106 Stukken betreffende de overdracht van het "'t Bouck van 

Zouteveen beginnende in 1657" aan het Algemeen Rijksarchief en 
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"Grensbepaling gemeente Zouteveen 1820" aan het 
gemeentearchief van Vlaardingen, 1948, 1949.  1 omslag 

 
 107 Proces-verbaal van de overdracht door M.C. Sigal, archivaris van de 

gemeente Vlaardingen, van enkele archiefstukken uit de 
negentiende eeuw, met verzoek van de gemeentearchivaris om 
terugzending van een ondertekend exemplaar, 1952.  2 stukken 

 
 108 Akte van overeenkomst met de gemeente Vlaardingen waarbij de 

polder de archiefstukken tot en met 1956 in bewaring geeft aan de 
gemeente, met overige stukken betreffende de inbewaringgeving, 
1958- 1966. Afschrift.  1 omslag 

 
 109 Lijst van de voor vernietiging in aanmerking komende 

archiefbescheiden, met afschrift van een brief aan de gemeente 
Vlaardingen waarin machtiging tot vernietiging wordt verleend, met 
bijlage, 1958.  3 stukken 

 
 110 Correspondentie met de Unie van Waterschapsbonden inzake de 

toetreding tot de afdeling Registratuur van de Unie, 1960, 1963.  5 stukken 
 

3.2.3.3. Financiën 

 
3.2.3.3.1. Algemeen 
 
 111 Formulieren voor het Centraal Bureau van de Statistiek houdende 

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

 
 112 Correspondentie met de Commissie voor de Bezettingsschade 

inzake de vergoeding van de onkosten voor de beschikbaarstelling 
van mensen en materiaal ten behoeve van het opwerpen van 
verdedigingswerken in de Broekpolder onder Vlaardingen, 1944, 
1945.  3 stukken 

 
3.2.3.3.2. Belastingen en heffingen 
 
3.2.3.3.2.1. 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 
 
 113-138 "Gaarderboek". Kadastrale, artikelsgewijze leggers van onroerende 

goederen, [c. 1860]-[c. 1976], 1860 - 1976.  11 delen, 2 omslagen en 13 pakken 
N.B. Inv.nr. 124 tot en met 138 kaartsysteem 

 113 [c. 1860]-[c. 1903] art. 1 t/m 198, 1860 - 1903 
 114 [c. 1860]-[c. 1903] art. 199 t/m 398, 1860 - 1903 
 115 [c. 1902]-[c. 1957] art. 1 t/m 239, 1902 - 1957 
 116 [c. 1902]-[c. 1957] art. 240 t/m 503, 1902 - 1957 
 117 [c. 1902]-[c. 1957] art. 506 t/m 978, 1902 - 1957 
 118 [c. 1902]-[c. 1957] art. 979 t/m 1187, 1187 - 1957 
 119 [c. 1902]-[c. 1957] art. 1188 t/m 1334, 1188 - 1957 
 120 [c. 1957]-[c. 1962] art. 1 t/m 299, 1957 - 1962 
 121 [c. 1957]-[c. 1962] art. 300 t/m 576, 1957 - 1962 
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 122 [c. 1957]-[c. 1962] art. 577 t/m 861, 1957 - 1962 
 123 [c. 1957]-[c. 1962] art. 862 t/m 1240, 1240 - 1962 
 124 Delft [c. 1963]-[c. 1976], 1963 - 1976 1 omslag 
 125 Pijnacker [c. 1958]-[c. 1976], 1958 - 1976 1 omslag 
 126 Schiedam [c. 1963]-[c. 1976], 1963 - 1976 1 pak 
 127 Schipluiden [c. 1963]-[c. 1976] art. 84-1487, 1487 - 1976 1 pak 
 128 Schipluiden [c. 1963]-[c. 1976] art. 1503-3406, 1503 - 1976 1 pak 
 129 Vlaardingen [c. 1963]-[c. 1976] art. 6280-11681, 1168 - 1976 1 pak 
  
 130 Vlaardingen [c. 1963]-[c. 1976] art. 11709-13494, 1170 - 1976 1 pak 
 131 Vlaardingen [c. 1963]-[c. 1976] art. 13505-16499, 1350 - 1976 1 pak 
 132 Vlaardingen [c. 1963]-[c. 1976] art. 16505-17274, 1650 - 1976 1 pak 
 133 Vlaardingen [c. 1963]-[c. 1976] art. 17280-18399, 1728 - 1976 1 pak 
 134 Vlaardingen [c. 1963]-[c. 1976] art. 18400-20283, 1840 - 1976 1 pak 
 135 Vlaardingen [c. 1963]-[c. 1976] art. 20307-22195, 1963 - 1976 1 pak 
 136 Vlaardingen [c. 1963]-[c. 1976] art. 22213-22779, 1963 - 1976 1 pak 
 137 Vlaardingen [c. 1963]-[c. 1976] art. 22780-23449, 1963 - 1976 1 pak 
 138 Zouteveen [c. 1963]-[c. 1976], 1963 - 1976 1 pak 
 
 139-151 Naamindex op de kadastrale, artikelsgewijze legger van onroerende 

goederen, [c. 1860]-[c. 1976].  2 delen en 11 pakken 
N.B. Inv.nr. 141 tot en met 151 op kaart 

 139 [c. 1860]-[c. 1903], 1860 - 1903 1 deel 
 140 [c. 1902]-[c. 1957], 1902 - 1957 1 deel 
 141 [c. 1963]-[c. 1976] Aal t/m Boo, 1963 - 1976 
 142 
 [c. 1963]-[c. 1976] Bor t/m Die, 1963 - 1976 
 143 [c. 1963]-[c. 1976] Dik t/m Ger, 1963 - 1976 
 144 [c. 1963]-[c. 1976] Gek t/m Hol, 1963 - 1976 
 145 [c. 1963]-[c. 1976] Hom t/m Kon, 1963 - 1976 
 146 [c. 1963]-[c. 1976] Koo t/m Maa, 1963 - 1976 
 147 [c. 1963]-[c. 1976] Mac t/m Paa, 1963 - 1976 
 148 [c. 1963]-[c. 1976] Pab t/m Saa, 1963 - 1976 
 149 [c. 1963]-[c. 1976] Sae t/m Suc, 1963 - 1976 
 150 [c. 1963]-[c. 1976] Sui t/m Vli, 1963 - 1976 
 151 [c. 1963]-[c. 1976] Vlo t/m Zij, 1963 - 1976 
 
 152-154 Index op de artikelen van de kadastrale leggers van onroerende 

goederen, [c. 1902]-[c. 1976].  2 delen en 1 pak 
N.B. Inv.nr. 154 op kaart 

 152 [c. 1860], 1860 
 153 [c. 1902]-[c. 1957], 1902 - 1957 
 154 [c. 1963]-[c. 1976], 1963 - 1976 1 pak 
 
 155 Kadastrale kaarten van de gemeente Schipluiden, sectie D en E, 

1907, [c. 1955].  2 stukken 
 
 156 Stukken betreffende het aanbrengen van wijzigingen in de 

kadastrale, artikelsgewijze leggers van onroerende goederen, met 1 
tekening, 1930-1969.  1 omslag 

 
 157 Kaart van een gedeelte van de Holierhoekse- en Zouteveense 

polder en de Lage Abtwoudsche polder in de gemeenten 
Schipluiden, sectie D, Vlaardinger-Ambacht, sectie E en Hof van 
Delft, sectie E, [c. 1960].  1 stuk 
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3.2.3.3.2.1.1.2. Kohieren 
 
 158-168 Kohieren van omslag, 1860-1970.  11 pakken 
 158 1860-1879, 1860 - 1879 
 159 1880-1899, 1880 - 1899 
 160 1900-1914, 1900 - 1914 
 161 1915-1934, 1915 - 1934 
 162 1935-1954, 1935 - 1954 
 163 1955-1960, 1955 - 1960 
 164 1961-1963, 1961 - 1963 
 165 1964, 1965, 1964 - 1965 
 166 1966, 1967, 1966 - 1967 
 167 1968, 1969, 1968 - 1969 
 168 1970, 1970 
 
3.2.3.3.2.1.1.3. Inning en invordering 
 
 169 Brieven van de Lage Abtwoudsche polder waarin wordt verzocht om 

informatie over de locatie van de poldergrens op de Tanthofskade, 
naar aanleiding van onduidelijkheden over de omslagheffing voor 
percelen op de Tanthofskade door de Holierhoekse- en Zouteveense 
polder, 1887-1889.  4 stukken 

 
 170 Staten houdende gegevens van belastbare percelen, [1e helft 20e 

eeuw], 1955.  2 stukken en 1 katern 
 
 171 Correspondentie met Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland 

inzake de formulering van een regeling voor de omslagheffing op 
kleine percelen, 1928.  2 stukken 

 
 172 Stukken betreffende de aantekening van bezwaar door betrokken 

polders bij Gedeputeerde Staten en de minister van Waterstaat 
tegen de derving van inkomsten uit de omslag als gevolg van de 
aanleg van Rijksweg 20 tussen Rotterdam en Hoek van Holland, 
met 2 tekeningen, 1930-1935.  1 omslag 

 
 173-178 Kasboeken houdende opgaven van de opbrengsten van de omslag 

en recognitie, 1933-1955.  6 delen 
 173 1933-1938, 1933 - 1938 
 174 1939-1942, 1939 - 1942 
 175 1943-1946, 1943 - 1946 
 176 1947-1951, 1947 - 1951 
 177 1952-1955, 1952 - 1955 
 178 1955, 1955 
 
 179 Formulier voor de Cultuurtechnische Dienst van de provincie 

houdende gegevens inzake bestuur en uitvoering van de taak in het 
kader van een onderzoek naar de omslagheffing door 
waterschappen, met bijlage, 1936.  2 stukken 

 
 180 Correspondentie met P. Dijkshoorn te Vlaardinger-Ambacht inzake 

de betaling van omslag over het hebben van een waterwel met 
brongasinstallatie, 1940, 1941.  3 stukken 

 
 181 Staten houdende NAW-gegevens van belastingplichtigen, tevens 

toegang op de kohieren, [c. 1950].  1 deel en 3 katernen 
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 182 Brief van een onbekende waarin wordt verzocht om gegevens over 
de eigenaren van het landgoed de Vogelkooy in de Noortbuurt van 
de heerlijkheid van Zouteveen, [c. 1950].  1 stuk 

 
 183 Brief van M.A. Ammerlaan te Schipluiden waarin bezwaar wordt 

gemaakt tegen de betaling van polderlasten vanwege het 
ontbreken van uitwatering voor zijn land, 1954.  1 stuk 

 
3.2.3.3.2.1.2. Leges en regocgnitie 
 
N.B. Zie ook inv.nrs. 173 - 178. 
 
 184 Besluiten van het dagelijks bestuur tot vaststelling van de 

legesverordening, met stukken betreffende de goedkeuring van de 
vastgestelde verordening door Gedeputeerde Staten, 1957, 1958.  1 omslag 

 
3.2.3.3.2.2. Ten behoeve van andere overheden 
 
 185 Akte van overeenkomst met Dijkgraaf en Hoogheemraden van 

Delfland waarbij de polder de hoefslag aan de Maasdijk in de 
gemeente Maassluis, sectie N nr. 1174, afstaat aan het 
hoogheemraadschap, 1864, 1174 - 1864.  1 stuk 

 
 186 Akte van overeenkomst met S. Hartogh Heijs, ambachtsheer van 

Zouteveen, waarbij de polder bereid is ? 225,- te betalen als afkoop 
van de recognitie aan het ambacht Zouteveen en waarbij de 
ambachtsheer afstand doet van het recht om recognitie te heffen, 
1869.  1 stuk 

 
 187 Brief van de polder Berkel waarin wordt verzocht om instemming 

met het verzoek aan het Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland 
om opschorting van de uitvoering van nieuwe werken en de 
verlaging van het sluisgeld vanwege de economische crisis, met de 
reactie van de polder op de inhoud van het adres en overige 
stukken betreffende de indiening van het adres door de polder 
Berkel, 1932, 1933.  5 stukken 

 
 188 Stukken betreffende het verzoek van de Oude Polder van Pijnacker 

aan het Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland om de bouw van 
het dieselgemaal aan de Vijfsluizen uit te stellen ter verlichting van 
de lasten in verband met de economische crisis, waarbij de polder 
wordt verzocht om ondersteuning van dit verzoek, 1933.  5 stukken 

 
 189 Staat houdende gegevens betreffende de schatting van twee 

percelen in de gemeente Vlaardinger- Ambacht, sectie E nrs. 751 
en 853, door de controleur van de grondbelasting in verband met 
de belastbaarheid, 1937.  1 stuk 

 
 190 Formulier voor Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland 

houdende gegevens van gebouwde eigendommen, zoals het 
stoomgemaal met toebehoren in de gemeente Zouteveen, sectie M 
nrs. 854 en 855, welke worden opgenomen in de omslag van het 
algemeen beheer, 1958.  1 stuk 

 
3.2.3.3.3. Eigendom 
 
3.2.3.3.3.1. Onroerende goederen 
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3.2.3.3.3.1.1. Algemeen 
 
 191 Brief aan de provincie waarin wordt medegedeeld dat het niet 

mogelijk is om in het kader van de voedselvoorziening de 
bodemproduktie te verhogen, met bijlage, 1943. Doorslag.  2 stukken 

 
 192 Notulen van de vergadering van vertegenwoordigers van de 

Holierhoekse- en Zouteveense polder, de Broekpolder en de 
Babberspolder en enkele industriëlen ter uitwerking van het 
voorstel van A. Sprij te Vlaardingen om tien procent van het land 
binnen de gemeente gedurende een jaar te bestemmen voor 
bouwland ter leniging van de voedselnood in de gemeente, met 
brief aan A. Doelman waarin wordt medegedeeld dat de polders 
niet in staat zijn hier medewerking aan te verlenen, 1945.  2 stukken 

 
 193 Inventaris van het aanwezige damwand en planken in loodsen, 

[1945].  1 stuk 
 
 194 Staat houdende kadastrale gegevens en een nadere omschrijving 

van de locatie van de eigendommen van de polder, [c. 1950].  1 stuk 
 
3.2.3.3.3.1.2. Aankoop 
 
 195 Akte van aankoop van percelen weiland in de gemeente 

Vlaardinger-Ambacht, sectie E nrs. 826 en 828, van J. Doelman 
Jzn. te Vlaardinger-Ambacht en E.H.M. Philipse, echtgenote van 
jonkheer B.C. de Jonge, te 's- Gravenhage in 1884, met bijlagen en 
2 tekeningen, 1883, 1884.  1 katern en 4 stukken 

 
 196 Akte van aankoop van een perceel land in de gemeente 

Vlaardinger-Ambacht, sectie E nr. 655, van M. Bouwmeester, 
weduwe van M. van Nierop en echtgenote van W. Dijkshoorn in 
1884, met bewijs van doorhaling van hypothecaire inschrijving en 
vermelding van wijziging van sectie E nr. 655 in nr. 829, 1884, 
1885. Met retroactum, 1810, 1810 - 1885.  3 stukken 

 
3.2.3.3.3.1.3. Verkoop 
 
 197 Stukken betreffende de verkoop van een perceel watergang in de 

gemeente Vlaardingen, sectie A nr. 943, aan de gemeente ten 
behoeve van de uitbreiding van de Algemene Begraafplaats, 1949-
1951.  1 omslag 

 
 198 Besluit van stemgerechtigde ingelanden tot verkoop van twee 

percelen grond in de gemeente Vlaardingen, sectie E nrs. 746 en 
747 aan H. Moerman te Vlaardingen, met ontwerp-verkoopakte en 
bijlage, 1960.  3 stukken 

 
 199 Besluit van stemgerechtigde ingelanden tot verkoop van een 

perceel watergang in de gemeente Schiedam, sectie Q nr. 861, aan 
de gemeente, met bijlage, 1962.  2 stukken 

 
 200 Brief van Gedeputeerde Staten waarin wordt medegedeeld 

toestemming te verlenen voor de verkoop van percelen weg en 
watergang in de gemeente Vlaardingen, sectie E nrs. 410, 449, 
1031, 1974, 2142 en een gedeelte van nr. 923, aan de gemeente 
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ten behoeve van het uitbreidingsplan Holy, met besluit van de 
gemeenteraad tot aankoop, 1963, 1031 - 1974.  2 stukken 

 
 201 Stukken betreffende de verkoop van de Prinsentochtsloot aan de 

gemeente Vlaardingen, 1967, 1968.  5 stukken 
 
 202 Stukken betreffende de verkoop van een perceel vlietland in de 

gemeente Maasland, sectie B nr. 536, aan de Vereniging tot behoud 
van Natuurmonumenten in Nederland, 1968, 1969.  1 omslag 

 
3.2.3.3.3.1.4. Verhuur en verpachting 
 
 203 Stukken betreffende de rectificatie van de tenaamstelling van een 

perceel watergang genaamd de Kleipet in de gemeente Maasland, 
sectie B nr. 397, ten behoeve van Maria Catharina Frederica 
Gravinne van Rechteren Limpurg te Almelo, in verband met de 
verpachting van het visrecht, 1863-1875.  1 omslag 

 
 204 Stukken betreffende de verpachting van grasgewas en weiland, 

1927-1950.  1 omslag 
 
 205 Stukken betreffende de verpachting van het visrecht aan 

particulieren en aan de Hengelsportvereniging "Kethel", 1930-1970. 
 1 omslag 

 
 206 Stukken betreffende de verpachting en verwijdering van het 

houtgewas van de Noordmolenwerf en de Ambachtskade, 1943, 
1948.  4 stukken 

 
 207 Brief van Provinciale Waterstaat waarin mededeling wordt gedaan 

van de toepassing van art. 35 van de Jachtwet inzake het recht van 
eendenkooi, naar aanleiding van een klacht van Ph. van der Eijk te 
Schipluiden over de verandering van grasland in tuinland in de 
omgeving, 1943.  1 stuk 

 
 208 Stukken betreffende de vergoeding door overheden van de schade 

als gevolg van de militaire inundatie, aan pachters van landerijen, 
1944-1946.  1 omslag 

 
 209 Brief van de Lage Abtwoudsche polder waarin mededeling wordt 

gedaan over de pachtprijzen van de Mandjeskade en de Kromme 
kade, met bijlage, 1944.  2 stukken 

 
3.2.3.3.3.1.5. Beheer en onderhoud objecten 
 
3.2.3.3.3.1.5.1. Middelmolen 
 
 210 Stukken betreffende het verhuur en gebruik van de werf van de 

Middelmolen, de zogenaamde Buikslootmolenwerf, 1923-1962.  1 omslag 
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3.2.3.3.3.1.5.2. Zwethgemaal 
 
 211 Vergunningen verleend door Dijkgraaf en Hoogheemraden van 

Delfland tot grondroering aan de boezemkade langs de 
Vlaardingervaart ten behoeve van de verbouwing aan de 
machinistenwoning bij het Zwethgemaal, 1891, 1898. Afschriften.  2 stukken 
N.B. Zie voor bestek van de bouw van de machinistenwoning inv.nr. 456 

 
 212 Brief van de voorzitter aan de secretaris waarin een oordeel wordt 

gevraagd over de vervanging van de houten schuur bij het 
Zwethgemaal door N. van Adrichem, 1930.  1 stuk 

 
 213 Stukken betreffende de verhuur van de gebouwen van het 

voormalige Zwethgemaal, 1935- 1956.  1 omslag 
 
 214 Brief van de gemeente Vlaardingen waarin wordt medegedeeld dat 

er geen bezwaar bestaat tegen het verwijderen van een gedeelte 
van de afscheiding bij het voormalige Zwethgemaal, met verzoek 
van de polder, 1936.  2 stukken 

 
 215 Brief aan J. van de Ende te Vlaardingen waarin wordt medegedeeld 

dat het verzoek om een garage te mogen bouwen bij het 
Zwethgemaal niet kan worden ingewilligd, 1952. Doorslag.  1 stuk 

 
 216 Stukken betreffende de dagvaarding van H.C. Put te Schipluiden 

voor het Kantongerecht te Delft naar aanleiding van de eis van de 
polder tot ontruiming van de voormalige machinistenwoning bij het 
Zwethgemaal ten behoeve van de verkoop, 1953-1956.  1 omslag 

 
3.2.3.3.3.1.5.3. Schouwgemaal 
 
 217 Bestek van de bouw van een machinistenwoning bij het 

Schouwgemaal, [c. 1884].  1 katern 
 
 218 Brieven aan A. Sonneveld en J.P. Westerman waarin mededelingen 

worden gedaan betreffende de bouw van een schuur bij het 
Schouwgemaal, 1928. Doorslagen.  2 stukken 

 
 219 Stukken betreffende de uitvoering van onderhouds- en 

verbeteringswerkzaamheden aan de machinistenwoning en het 
schuurtje bij het Schouwgemaal, 1934-1954. Doorslagen.  1 omslag 

 
 220 Stukken betreffende de aansluiting van de machinistenwoning van 

het Schouwgemaal op het elektriciteitsnet en de daaraan 
gekoppelde huurverhoging, 1944.  3 stukken 

 
3.2.3.3.3.1.6. Zakelijk recht 
 
N.B. Zie ook inv.nr. 486. 
 
 221 Akte van overeenkomst met de NV Nederlandse Pijpleiding 

Maatschappij waarbij de polder het recht van erfdienstbaarheid 
verleent tot het leggen van een olietransportleiding in de gemeente 
Zouteveen, sectie M nr. 784, met besluit van stemgerechtigde 
ingelanden tot het verlenen van het recht, 1968.  2 stukken 
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3.2.3.3.4. Geldlening 
 
 222 Stukken betreffende het aangaan van kasgeldleningen, 1937-1958. 

 1 omslag 
 
3.2.3.3.5. Begroting en rekening 
 
3.2.3.3.5.1. Begroting 
 
 223-226 Begrotingen over de jaren 1860 - 1964, met stukken betreffende 

de besluiten van stemgerechtigde ingelanden en van het dagelijks 
bestuur tot wijziging van de begrotingen over de jaren 1863 - 
1964, 1860-1964, 1860 - 1964.  4 pakken 
N.B. Zie voor de begrotingen over de jaren 1965 - 1970 inv.nr. 230 

 223 1860-1900, 1860 - 1900 
 224 1901-1930, 1901 - 1930 
 225 1931-1950, 1931 - 1950 
 226 1951-1964, 1951 - 1964 
 
3.2.3.3.5.2. Rekening 
 
 227-230 Rekeningen over de jaren 1860 - 1970 en begrotingen over de 

jaren 1965 - 1970, met stukken betreffende de vaststelling van de 
rekeningen door stemgerechtigde ingelanden, de goedkeuring van 
de rekeningen door Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland, 
1860 - 1970, de vaststelling van de begrotingen door 
stemgerechtigde ingelanden, 1905 - 1970, alsmede processen-
verbaal van de kasopneming, 1914 - 1970, 1861- 1971, 1860 - 
1971.  4 pakken 

 227 1860-1900, 1860 - 1900 
 228 1901-1930, 1901 - 1930 
 229 1931-1950, 1931 - 1950 
 230 1951-1970, 1951 - 1970 
 
3.2.3.3.5.3. Bijlagen tot de rekening 
 
 231-250 Bijlagen tot de rekeningen, 1860-1970.  20 pakken 
 231 1860-1867, 1860 - 1867 
 232 1868-1872, 1868 - 1872 
 233 1873-1879, 1873 - 1879 
 234 1880-1884, 1880 - 1884 
 235 1885-1889, 1885 - 1889 
 236 1890-1895, 1890 - 1895 
 237 1896-1900, 1896 - 1900 
 238 1901-1903, 1901 - 1903 
 239 1904-1909, 1904 - 1909 
 240 1910-1915, 1910 - 1915 
 241 1916-1920, 1916 - 1920 
 242 1921-1925, 1921 - 1925 
 243  
1926-1930, 1926 - 1930 
 244 1931-1935, 1931 - 1935 
 245 1936-1940, 1936 - 1940 
 246 1941-1943, 1941 - 1943 
 247 1944-1946, 1944 - 1946 
 248 1947-1950, 1947 - 1950 
 249 1951-1957, 1951 - 1957 
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 250 1958-1970, 1958 - 1970 
 
 251 Brief aan Gedeputeerde Staten waarin mededelingen worden 

gedaan over het beheer van de kas en het verrichten van 
betalingen, 1937. Doorslag.  1 stuk 

 

3.2.4. Uitvoering van de taak 

 

3.2.4.1. Algemeen 

 
 252 Stukken betreffende het aantekenen van bezwaar door diverse 

polders tegen de ontwerp-wijziging van het Delflands Reglement, 
met een rapport van de "Commissie ter beantwoording van de 
vraag of het onderhoud van de kaden langs de Poldervaart en de 
Vlaardingervaart door het inlaten van rivierwater is verzwaard, 
ingesteld door Gedeputeerde Staten naar aanleiding van het 
voorstel tot wijziging van het Delflands Reglement", 1846, 1904.  1 omslag 

 
 253 Stukken betreffende de aanwijzing van de locatie voor het 

aanplakken van bekendmakingen en de betaling van de vergoeding 
daarvoor, [c. 1920], 1927, 1952.  1 omslag 

 
 254 Algemene keuren, met stukken betreffende de goedkeuring door 

Gedeputeerde Staten, 1929- 1964.  1 pak 
 
 255 Stukken betreffende het nemen van voorzorgsmaatregelen tegen 

beschadiging van kaden en bemalingsinstallaties door Duitse 
luchtaanvallen, 1937-1940.  1 omslag 

 
 256 Stukken betreffende het nemen van maatregelen ter bescherming 

tegen luchtaanvallen, met 1 tekening, 1938, 1939.  2 katernen en 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 
 
 257 Keur op de boezemkaden, met overige stukken betreffende de 

goedkeuring door Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland en de 
vaststelling door Gedeputeerde Staten, met stukken betreffende 
het Koninklijk Besluit tot ongegrondverklaring van het beroep van 
J. Poot Hzn. te Vlaardinger-Ambacht tegen het besluit van 
Gedeputeerde Staten tot goedkeuring van de keur op de 
boezemkaden van 1907, 1906, 1907, 1917.  1 omslag 

 
 258 Keuren op de polderkaden, met stukken betreffende de vaststelling 

door Gedeputeerde Staten, 1909, 1910.  5 stukken 
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3.2.4.2.1.2. Hoefslagplicht en schouwvoering 
 
 259 Correspondentie met de gemeente Delft inzake de verbetering van 

de boezemkade langs de Vlaardingervaart, 1904-1951.  1 omslag 
 
 260 Brieven aan onderhoudsplichtigen en overtreders van de keur op de 

boezemkade langs de Vlaardingervaart, de inundatiekade en 
polderkaden waarin wordt gewezen op het nalatig onderhoud en 
overtredingen, 1909-1957. Afschriften en doorslagen, 1909 - 1957. 
 1 omslag 

 
 261 Brieven aan de gemeente Vlaardingen waarin mededeling wordt 

gedaan van geconstateerde gebreken aan de boezemkade langs de 
Vlaardingervaart, met brieven van de gemeente waarin 
mededelingen worden gedaan inzake de uitvoering van het 
onderhoud, 1910-1949. Afschriften en doorslagen, 1910 - 1949.  1 omslag 

 
 .- Staat houdende gegevens betreffende de scheepvaartbewegingen 

door de schutsluis te Vlaardingen over de jaren 1903 - 1912, [c. 
1913].  
N.B. Zie inv.nr. 357 

 
 262 Circulaire waarin de aangelanden van de boezemkade langs de 

Vlaardingervaart worden gewezen op het verscherpte toezicht op 
de kade als gevolg van de toenemende activiteiten van eigenaren 
aan en op de kade, 1916. Gedrukt.  1 stuk 

 
 263 Jaarverslagen voor Hoogheemraadschap van Delfland inzake de 

toestand van de polderkaden en de boezemkade langs de 
Vlaardingervaart en langs de Gaag, 1927-1957.  1 omslag 

 
 264 Uittreksels van de kadastrale, artikelsgewijze legger van 

onroerende goederen van Zouteveen in de gemeente Vlaardinger-
Ambacht, sectie E, ter bepaling van de onderhoudsplicht van de 
boezemkade langs de Vlaardingervaart, de Trekkade, met bijlagen 
en 1 kaart, 1933.  1 omslag 

 
 265 Brief aan de gemeente Schipluiden waarin wordt verzocht om toe te 

zien op het lossen van schuiten op de boezemkade langs de Gaag 
en het slaan van palen in de boezemkade en de overtreders te 
verbaliseren, 1933. Doorslag.  1 stuk 

 
 266 Correspondentie met de gemeente Delft inzake de verbetering van 

de boezemkade langs de Vlaardingervaart, met 1 tekening, 1966.  5 stukken 
 
3.2.4.2.1.3. Verlening van vergunningen 
 
3.2.4.2.1.3.1. Algemeen 
 
 267 Staten houdende opgaven van verleende vergunningen, 1961-

1970.  1 omslag 
 
3.2.4.2.1.3.2. Bebouwing, afscheiding, putten 
 
 268 Vergunningen verleend aan particulieren tot grondroering aan de 

polderkaden en boezemkaden langs de Vlaardingervaart en langs 
de Gaag ten behoeve van de bouw en verbouwing van woningen en 
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gebouwen, met overige stukken betreffende de 
vergunningverlening en 25 tekeningen, 1907-1967.  1 pak 

 
 269 Vergunning verleend aan A. Arkesteijn Lzn. te Schipluiden tot het 

bouwen van een woonhuis aan de Zouteveenseweg, het leggen van 
een rioolbuis door de kade langs de Noordmolensloot en het leggen 
van een brug over een watergang, 1911.  1 stuk 

 
 270 Vergunningen verleend aan particulieren tot grondroering aan de 

boezemkade langs de Vlaardingervaart ten behoeve van het leggen 
van putten, met overige stukken betreffende de 
vergunningverlening en 1 tekening, 1916-1961.  1 omslag 

 
 271 Brieven van P.J. van Beurden die namens C.A. Holtkamp te 

Schipluiden verzoekt om vergunningverlening tot grondroering aan 
de boezemkade langs de Vlaardingervaart ten behoeve van het 
verbeteren van de fundering van een winkel en het verleggen van 
gas- en waterleidingen in de gemeente Schipluiden, sectie B nr. 
874, 1932.  2 stukken 
N.B. De verleende vergunning ontbreekt 

 
 272 Vergunning verleend aan K.P. Oosterlee te Vlaardingen tot het 

plaatsen van een hijsstelling op de boezemkade langs de 
Vlaardingervaart, de Trekkade, en het graven van een sleuf in de 
kade in de gemeente Vlaardingen, sectie E nr. 1032, met overige 
stukken betreffende de vergunningverlening en 2 tekeningen, 
1945- 1950, 1032 - 1950.  1 omslag 

 
 273 Vergunning verleend aan W.J.M. Keijzer te Vlaardingen tot 

grondroering aan de boezemkade langs de Vlaardingervaart, de 
Trekkade, in de gemeente Vlaardingen, sectie E nr. 952, ten 
behoeve van het maken van een tegelvloer en fundering voor het 
plaatsen van een keermuur, met 1 tekening, 1952.  2 stukken 

 
 274 Vergunningen verleend aan J. Poot en W. Brinkman te Schipluiden 

tot het bouwen van een schuur en een expositieruimte aan de 
boezemkade langs de Vlaardingervaart, de Trekkade, in de 
gemeente Schipluiden, sectie M nrs. 809 en 1247, met overige 
stukken betreffende de vergunningverlening en 4 tekeningen, 
1957, 1967, 1968.  1 omslag 

 
3.2.4.2.1.3.3. Aanlegsteigers, laad- en losplaatsen, rails 
 
 275 Vergunning verleend aan M. Overgaag, weduwe van A. van Dijk, te 

Delft tot het plaatsen van een kademuur met aanlegsteiger en een 
rails aan de boezemkade langs de Vlaardingervaart, de Trekkade, in 
de gemeente Schipluiden, sectie B nr. 831, met overige stukken 
betreffende de vergunningverlening, 1915.  1 omslag 

 
 276 Vergunningen verleend aan de gemeente Schipluiden en 

particulieren tot grondroering aan de boezemkade langs de 
Vlaardingervaart, de Trekkade, ten behoeve van het plaatsen van 
een aanlegsteiger, met overige stukken betreffende de 
vergunningverlening, 1929, 1936-1940.  1 omslag 

 
 277 Vergunningen verleend aan particulieren tot het gebruiken van de 

boezemkade als laad- en losplaats, met bijlagen, 1930-1942.  1 omslag 
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 278 Vergunning verleend aan A. van Dorp en de weduwe van D. van 

Santen te Schipluiden tot het leggen van rails over de boezemkade 
langs de Vlaardingervaart in de gemeente Schipluiden, sectie E nrs. 
381, 388, 389, 390 en 391, met vergunningaanvraag, 1937.  2 stukken 

 
 .-- Vergunning verleend aan H.J. van Nierop te Maasland tot 

grondroering aan de boezemkade langs de Vlaardingervaart ten 
behoeve van het maken van een losplaats, 1950, 1951.  
N.B. Zie inv.nr. 288 

 
3.2.4.2.1.3.4. Schoeiingen, kademuur, bruggen 
 
 279 Vergunning verleend aan de gemeente Schipluiden tot grondroering 

aan de boezemkade ten behoeve van de betegeling en schoeiing 
van de boezemkade langs de Gaag in de bebouwde kom van 
Schipluiden, met stukken betreffende de betaling van een financiële 
bijdrage door de polder, het plaatsen en onderhouden van de 
schoeiing, een bestek en 1 tekening, 1907-1937.  1 omslag 

 
 .-- Vergunning verleend aan M. Overgaag, weduwe van A. van Dijk, te 

Delft tot het plaatsen van een kademuur in de gemeente 
Schipluiden, sectie B nr. 831, 1915.  
N.B. Zie inv.nr. 275 

 
 280 Vergunning verleend aan de gemeente Schipluiden tot grondroering 

aan de boezemkade langs de Gaag ten behoeve van het verbeteren 
van de Hofbrug bij Kenenburg, met overige stukken betreffende de 
vergunningverlening, een bestek en 1 tekening, 1928.  1 omslag 

 
 281 Vergunning verleend aan de gemeente Vlaardingen tot het plaatsen 

van een schoeiing aan de boezemkade langs de Vlaardingervaart, 
de Trekkade, ter hoogte van de Coperijsloot in de gemeente 
Vlaardingen, sectie A nr. 7454, en tot het berijden van de Trekkade 
ten behoeve van het onderhoud aan de kade, met bijlage, 1934, 
1934.  2 stukken 

 
 282 Vergunning verleend aan G. van Santen te Schipluiden tot het 

leggen van een brug aan de boezemkade langs de 
Vlaardingervaart, de Trekkade, met bijlage en aanvraag, 1937.  3 stukken 

 
 283 Correspondentie met A. de Bruin te Schipluiden inzake de 

vergunningverlening tot het plaatsen van een schoeiing aan de 
boezemkade langs de Vlaardingervaart, 1938.  2 stukken 
N.B. De verleende vergunning ontbreekt 

 
 284 Vergunning verleend aan Rijkswaterstaat tot grondroering aan de 

boezemkade ten behoeve van het leggen van een brug over de 
Vlaardingervaart als onderdeel van Rijksweg 20, met overige 
stukken betreffende de vergunningverlening en 1 tekening, 1965.  4 stukken 

 
3.2.4.2.1.3.5. Duikers, zinkers, dammen, buizen, kokers 
 
 285 Vergunningen verleend aan gemeenten en particulieren tot 

grondroering aan de polderkaden en de boezemkade langs de Gaag 
en langs de Vlaardingervaart, ten behoeve van het leggen van 
waterbuizen en duikers, met overige stukken betreffende de 
vergunningverlening en 8 tekeningen, 1909-1968.  1 omslag 
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 .-- Vergunning verleend aan A. Arkesteijn Lzn. te Schipluiden tot het 

leggen van een rioolbuis door de kade langs de Noordmolensloot, 
1911.  
N.B. Zie inv.nr. 269 

 
 286 Vergunningen verleend aan de gemeente Vlaardinger-Ambacht tot 

grondroering aan de Vlaardingerweg ten behoeve van het leggen 
van een trottoir, riolen en straatkolken, alsmede het vernieuwen 
van straatgoten in de weg en in Emaus, met overige stukken 
betreffende de vergunningverlening, 1916, 1927.  1 omslag 

 
 .-- Vergunning verleend aan de Hargpolder tot grondroering aan de 

Vlaardingerweg ten behoeve van het tijdelijk leggen van een duiker 
ter bemaling van de polder door de Holierhoekse- en Zouteveense 
polder gedurende de bouw van een motorgemaal, 1925.  
N.B. Zie inv.nr. 493 

 
 287 Vergunningen verleend aan G. van Santen en A. de Bruin te 

Schipluiden tot grondroering aan de boezemkade langs de 
Vlaardingervaart, de Trekkade, ten behoeve van het leggen van een 
dam, met overige stukken betreffende de vergunningverlening, 
1928, 1937.  1 omslag 

 
 288 Vergunning verleend aan H.J. van Nierop te Maasland tot 

grondroering aan de boezemkade langs de Vlaardingervaart ten 
behoeve van het leggen van een waterleidingbuis in de gemeente 
Schipluiden, sectie M nr. 639, en het maken van een losplaats, met 
overige stukken betreffende de vergunningverlening en 2 
tekeningen, 1950, 1951.  1 omslag 

 
3.2.4.2.1.3.6. Kabels, palen, leidingen, sleuven 
 
 289-290 Vergunningen verleend aan gemeenten, bedrijven en particulieren 

tot grondroering aan de boezemkade langs de Gaag en langs de 
Vlaardingervaart en de Vlaardingerweg ten behoeve van het leggen 
van kabels en het plaatsen van palen, met overige stukken 
betreffende de vergunningverlening en 47 tekeningen, 1919-1970.  2 pakken 

 289 1919-1962, 1919 - 1962 
 290 1963-1970, 1963 - 1970 
 
 291 Vergunningen verleend aan waterleidingbedrijven en particulieren 

tot grondroering aan de boezemkade langs de Gaag en langs de 
Vlaardingervaart ten behoeve van het leggen van waterleidingen, 
met overige stukken betreffende de vergunningverlening en 2 
tekeningen, 1926-1965.  1 omslag 

 
 292 Vergunning verleend aan de gemeente Schipluiden tot grondroering 

in de boezemkade langs de Gaag ten behoeve van het leggen van 
een gasleiding tussen de Voetbrug en de Paardenbrug, met 
vergunningaanvraag, 1929.  2 stukken 

 
 .-- Brieven van P.J. van Beurden die namens C.A. Holtkamp te 

Schipluiden verzoekt om vergunningverlening tot grondroering aan 
de boezemkade ten behoeve van het verleggen van gas- en 
waterleidingen in de gemeente Schipluiden, sectie B nr. 874, 1932.  
N.B. Zie inv.nr. 271 
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 293 Vergunningen verleend aan gemeenten en A. Oosterlee te 
Vlaardinger-Ambacht tot grondroering aan de boezemkade langs de 
Vlaardingervaart ten behoeve van het maken van een sleuf voor 
het leggen van leidingen, met overige stukken betreffende de 
vergunningverlening en 4 tekeningen, 1940-1952.  1 omslag 

 
 .-- Vergunning verleend aan K.P. Oosterlee te Vlaardingen tot het 

graven van een sleuf in de boezemkade langs de Vlaardingervaart 
in de gemeente Vlaardingen, sectie E nr. 1032, 1945.  
N.B. Zie inv.nr. 272 

 
 294 Vergunningen verleend aan de gemeente Delft tot grondroering aan 

de boezemkaden en polderkaden ten behoeve van 
onderhoudswerkzaamheden aan kabels, leidingen en buizen en 
gemeentewerken, met overige stukken betreffende de 
vergunningverlening, 1958-1966.  1 omslag 

 
 295 Vergunning verleend aan J.C. Budde te Schipluiden tot grondroering 

aan de boezemkade langs de Vlaardingervaart ten behoeve van het 
leggen van een olieleiding en drinkwaterleiding in de gemeente 
Zouteveen, sectie M nrs. 751 en 1215, met vergunningaanvraag en 
1 tekening, 1958.  3 stukken 

 
 296 Vergunning verleend aan de gemeente Schiedam tot grondroering 

in de Vlaardingerweg ten behoeve van het leggen van gasleidingen, 
waterleidingen en een elektriciteitskabel, met vergunningaanvraag 
en 1 tekening, 1963.  3 stukken 

 
 297 Vergunning verleend aan de gemeente Schiedam tot grondroering 

in de Vlaardingerweg ten behoeve van het leggen van een 
persleiding en een retourleiding voor de opspuiting van terreinen 
ten westen van Kethel, met vergunningaanvraag, 1963.  2 stukken 

 
3.2.4.2.1.3.7. Opslag materialen, weiden, berijden 
 
 298 Vergunningen verleend aan particulieren tot het opslaan van zand 

en grind aan de boezemkade langs de Vlaardingervaart, met 
overige stukken betreffende de vergunningverlening, 1914-1921.  1 omslag 

 
 299 Vergunningen verleend aan particulieren tot het hebben van een 

tuin langs de Vlaardingervaart, alsmede het laten loslopen van klein 
vee op de boezemkade en het gebruik van aanhorigheden als 
opslagplaats, met bijlagen, 1916.  1 omslag 

 
 300 Vergunning verleend aan J. de Wilt tot het berijden van een 

gedeelte van de boezemkade langs de Vlaardingervaart, de 
Trekkade, met vergunningaanvraag, 1937.  2 stukken 

 
3.2.4.2.1.3.8. Verzwaring, omlegging, afgraving 
 
 301 Vergunning verleend aan de gemeente Vlaardingen tot het afgraven 

van de boezemkade langs de Vlaardingervaart, het opruimen van 
een brug over de "Kulk" en het leggen van twee rioolbuizen, met 
overige stukken betreffende de vergunningverlening en 1 tekening, 
1962, 1963.  5 stukken 
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 .-- Vergunning verleend aan Rijkswaterstaat tot het omleggen van de 
Vlaardingerweg ten behoeve van de aanleg van Rijksweg 20, 1963.  
N.B. Zie inv.nr. 392 

 
 302 Vergunning verleend aan de gemeente Schiedam tot het laten 

fungeren van de perskade als polderkade in plaats van de 
Vlaardingerweg ten behoeve van de bebouwing van Groenoord als 
onderdeel van de stadsuitbreiding "Kethel", met vergunning 
verleend door Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland tot het 
uitvoeren van onderhoudswerken aan de Vlaardingerweg en overige 
stukken betreffende de vergunningverlening, 1964- 1966.  1 omslag 

 
 .-- Vergunningen verleend aan de gemeente Vlaardingen tot het 

verzwaren van de boezemkade langs de Vlaardingervaart ten 
behoeve van het uitbreidingsplan "Holy", 1964, 1965.  
N.B. Zie inv.nr. 393 

 
 303 Vergunning verleend aan Rijkswaterstaat tot het omleggen van een 

gedeelte van de Vlaardingerweg, het plaatsen van stuwen in de 
omgelegde polderkade, het lozen van overtollig water uit de 
Babberspolder, het graven en dempen van watergangen, alsmede 
het leggen van duikers ten behoeve van de aanleg van het 
Kethelplein, met overige stukken betreffende de 
vergunningverlening en 1 tekening, 1967.  1 omslag 

 
3.2.4.2.1.4. Bemoeienis met vergunningverlening door andere overheden 
 
 304 Vergunningen verleend door Dijkgraaf en Hoogheemraden van 

Delfland aan particulieren tot grondroering aan de boezemkade 
langs de Vlaardingervaart ten behoeve van de bouw van woningen, 
stallen, schuren en hooibergen, met overige stukken betreffende de 
vergunningverlening en 1 tekening, 1859-1907.  1 omslag 

 
 305 Vergunningen verleend door Dijkgraaf en Hoogheemraden van 

Delfland aan particulieren en de gemeente Delft tot grondroering 
aan de boezemkade langs de Vlaardingervaart ten behoeve van het 
rooien en planten van bomen, met overige stukken betreffende de 
vergunningverlening, 1863-1891.  1 omslag 

 
 306 Brieven aan het ministerie van Binnenlandse zaken, Dijkgraaf en 

Hoogheemraden van Delfland en Gedeputeerde Staten waarin de 
bezwaren worden uiteengezet tegen de vergunningverlening door 
Gedeputeerde Staten tot het bevaren van de Vlaardingervaart met 
stoomschepen en gemotoriseerde vaartuigen, met overige stukken 
betreffende de vergunningverlening aan particulieren en het varen 
op de Vlaardingervaart, 1865-1931, 1952. Afschriften, concepten, 
doorslagen, 1865 - 1952.  1 omslag 

 
 307 Lijst houdende vergunningen verleend door Dijkgraaf en 

Hoogheemraden van Delfland aan de polder en particulieren tot het 
uitvoeren van werken op of aan de boezemkade langs de 
Vlaardingervaart en tot het bouwen binnen de verboden kring van 
de molen over de jaren 1860 - 1875, [c. 1875].  1 stuk 

 
 308 Brief van C. van der Loo te Kethel aan Dijkgraaf en Hoogheemraden 

van Delfland waarin wordt verzocht om vergunningverlening tot 
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grondroering aan de Vlaardingerweg ten behoeve van het plaatsen 
van een afscheiding en het leggen van buizen, 1879. Afschrift.  1 stuk 
N.B. De verleende vergunning ontbreekt 

 
 309 Vergunningen verleend door Dijkgraaf en Hoogheemraden van 

Delfland aan particulieren tot grondroering aan de Vlaardingerweg 
en de boezemkade langs de Vlaardingervaart en langs de Gaag ten 
behoeve van het leggen van waterleidingbuizen en een koker, 
1881-1911.  1 omslag 

 
 310 Vergunning verleend door Dijkgraaf en Hoogheemraden van 

Delfland aan P.J. Lindt te Kethel tot grondroering aan de Harreweg 
ten behoeve van het leggen van een dam met vleugelmuren, met 
bijlagen, 1891. Afschrift.  3 stukken 

 
 311 Vergunning verleend door Dijkgraaf en Hoogheemraden van 

Delfland aan de gemeente Schipluiden tot het plaatsen van een 
schut in het binnentalud van een polderkade ten behoeve van de 
vuilnisbelt, met vergunningaanvraag en bijlage, 1897. Afschrift.  3 stukken 

 
 312 Vergunningen verleend door Dijkgraaf en Hoogheemraden van 

Delfland aan particulieren tot het plaatsen van meerpalen in de 
Vlaardingervaart ten behoeve van het aanleggen van bootjes door 
de kadebewoners, met vergunningaanvragen, 1916, 1917, 1926, 
1954.  1 omslag 

 
 .-- Vergunning verleend door Dijkgraaf en Hoogheemraden van 

Delfland aan de gemeente Schiedam tot het uitvoeren van 
onderhoudswerken aan de Vlaardingerweg, 1964.  
N.B. Zie inv.nr. 302 

 
3.2.4.2.2. Beheer en onderhoud van boezemkaden en polderkaden 
 
 313 Brieven van overheden waarin wordt verzocht om de boezemkade 

langs de Gaag en de daar aanwezige schoeiing te herstellen, 1859-
1869, 1915.  5 stukken 

 
 314 Brief van de gemeente Kethel en Spaland waarin wordt verzocht 

om een financiële bijdrage voor de ophoging van de kadewegen, 
1865.  1 stuk 

 
 315 Vergunning verleend door Dijkgraaf en Hoogheemraden van 

Delfland tot het tijdelijk verzwaren van de boezemkade langs de 
Vlaardingervaart bij de Zwethmolen tijdens de bouw van het 
stoomgemaal, 1868.  1 stuk 

 
 316 Stukken betreffende de vergunningverlening door Dijkgraaf en 

Hoogheemraden van Delfland tot het rooien en planten van bomen 
aan de boezemkade langs de Vlaardingervaart, 1871, 1886.  2 stukken 

 
 317 Stukken betreffende het tegengaan van de poging van de 

gemeente Delft tot afstoting van de onderhoudsplicht van de 
boezemkade langs de Vlaardingervaart, de Trekkade, naar 
aanleiding van de opheffing van het Jaagpad vanaf 1 januari 1913, 
1873-1914. Met afschriften van retroakta, 1644, 1856, 1644 - 
1914.  1 omslag 
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 .-- Verslag voor Hoogheemraadschap van Delfland over het beheer en 
onderhoud van de boezemkaden en polderkaden, 1873.  
N.B. Zie inv.nr. 44 

 
 318 Jaarverslagen voor de provincie en Hoogheemraadschap van 

Delfland inzake de verbeteringen aan de gemalen en 
uitwateringswerken, alsmede van de toestand van de boezemkaden 
en polderkaden en het te verrichtte onderhoud, met stukken 
betreffende de inzending van de verslagen, 1878-1956.  1 omslag 
N.B. Met hiaten 

 
 319 Correspondentie met Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland 

inzake de toestand van de boezemkaden en polderkaden en het te 
verrichten onderhoud, 1880-1957.  1 pak 

 
 320 Brief van de gemeente Schipluiden waarin wordt verzocht de 

aanlegplaats voor schuiten bij de Zouteveensebrug te verbeteren, 
1880.  1 stuk 

 
 321 Stukken betreffende het pogen van polderbesturen om de 

wateroverlast als gevolg van de hoge boezemwaterstand te 
verminderen naar aanleiding van enkele overstromingen en 
doorbraken, 1897-1903.  1 omslag 

 
 322 Stukken betreffende de verbetering van de Holierhoeksekade, 

1899.  5 stukken 
 
 323 Stukken betreffende de droogmaling van de Noord-Kethelpolder en 

het onderhoud aan de Harreweg en de boezemkade langs de 
Vlaardingervaart als gevolg van de dijkdoorbraak van 1903, met 
brief aan Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland waarin wordt 
verzocht om verscherpt toezicht op de toestand van de kaden en de 
naleving van Delflands peilbesluiten door polderbesturen, 1903, 
1904.  1 omslag 

 
 324 Besluit van stemgerechtigde ingelanden tot het aangaan van een 

geldlening van ? 6000,- ten behoeve van de verbetering van de 
kaden ter kering van het water uit de geïnundeerde Noord-
Kethelpolder, met overige stukken betreffende het aangaan van de 
geldlening, 1903.  5 stukken 

 
 325 Stukken betreffende de bezwaarmaking van diverse polders tegen 

de gewijzigde keur op de boezemkaden en polderkaden van het 
Hoogheemraadschap van Delfland, 1904, 1918, 1927.  1 omslag 

 
 326 Brief van de gemeente Schipluiden waarin wordt verzocht om 

maatregelen te treffen ten behoeve van de veiligheid op de weg als 
gevolg van de verzwaring van de polderkade ten zuiden van de 
bebouwde kom, 1904.  1 stuk 

 
 .-- Stukken betreffende de betaling van een financiële bijdrage aan de 

gemeente Schipluiden voor het aanbrengen en onderhouden van de 
schoeiing aan de kade in de bebouwde kom van Schipluiden, 1907- 
1937.  
N.B. Zie inv.nr. 279 
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 327 Stukken betreffende het onderhoud en de verbetering van de 
boezemkade langs de Vlaardingervaart, met 2 tekeningen, 1907, 
1926-1957.  1 omslag 

 
 328 Brieven van de gemeente Vlaardinger-Ambacht waarin wordt 

verzocht om een onderhoud met het polderbestuur naar aanleiding 
van enkele processen-verbaal van de rijkspolitie voor het berijden 
van de boezemkade langs de Vlaardingervaart, de Trekkade, door 
particulieren, 1910.  3 stukken 

 
 329 Bestek van de nieuw te maken betonschoeiing aan de boezemkade 

langs de Gaag tussen de Paardenbrug en de Trappenbrug in de 
gemeente Schipluiden, met 1 tekening, 1916.  2 stukken 

 
 330 Brieven aan Gedeputeerde Staten en de Lage Abtwoudsche polder 

waarin mededeling wordt gedaan van de overstroming van de 
Tanthofskade als gevolg van nalatig onderhoud door de Lage 
Abtwoudsche polder, waardoor de Holierhoekse- en Zouteveense 
polder de verbetering op zich heeft genomen, met stukken 
betreffende de betaling van de kosten door de Lage Abtwoudsche 
polder, 1918, 1919. Afschriften.  1 omslag 

 
 331 Correspondentie met de gemeente Vlaardinger-Ambacht inzake de 

vermeende verlaging van de kade als gevolg van de bestrating van 
de Kethelweg door de gemeente, 1929.  2 stukken 

 
 332 Tekening van een te maken betonnen waterkering en houten 

damwand, [c. 1930].  1 stuk 
 
 333 Bestek van een nieuw te maken betonschoeiing met keermuurtje, 

tegelpad en vier kokers aan de boezemkade langs de 
Vlaardingervaart, de Trekkade, in de gemeente Schipluiden, met 2 
tekeningen, 1931.  1 katern en 2 stukken 

 
 334 Brief van A. van der Windt te Schipluiden waarin wordt 

medegedeeld dat hij bereid is de schoeiing aan de Singel over te 
nemen op voorwaarde dat deze wordt vervangen door een 
betonnen schoeiing, 1936.  1 stuk 

 
 335 Brief aan aannemer F. Schotte waarin mededelingen worden 

gedaan over de te plaatsen afscheiding van de puinstortplaats aan 
de boezemkade langs de Vlaardingervaart, de Trekkade, 1936. 
Afschrift.  1 stuk 

 
 336 Brief van de gemeente Schipluiden waarin mededeling wordt 

gedaan van het voorstel aan de gemeenteraad om de Zuidkade en 
het Kerkpad af te sluiten voor openbaar verkeer, 1937.  1 stuk 

 
 337 Brief van H. Westerman te Schipluiden waarin opgave wordt 

gedaan van de afmetingen van de te maken schoeiing in 
Schipluiden, 1941.  1 stuk 

 
 338 Brief aan de Rijkscommissie van Advies in zake Bijdragen 

Wederopbouw Publiekrechtelijke Lichamen waarin wordt 
medegedeeld dat een gedeelte van de boezemkade langs de 
Vlaardingervaart is beschadigd door een bominslag op 10 mei 
1940, dat de kosten van de herstelwerkzaamheden ? 150,- hebben 
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bedragen en wordt verzocht om een tegemoetkoming in de kosten, 
1941. Doorslag.  1 stuk 

 
 339 Brieven aan de gemeenten Schiedam en Vlaardingen en aan 

Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland waarin wordt verzocht 
om een oplossing voor het behoud van de Kethelweg als polderkade 
in verband met het toenemende zware gemotoriseerde verkeer, 
1950. Doorslagen.  3 stukken 

 
 340 Stukken betreffende de uitvoering van de verbodsbepaling tot het 

berijden van de boezemkade langs de Vlaardingervaart, de 
Trekkade, met gemotoriseerde voertuigen en de 
ontheffingsverlening voor de bewoners van de kade, 1959-1969.  1 omslag 

 
3.2.4.2.3. Aanleg, beheer, onderhoud en opruiming inundatiekaden 
 
 341 Stukken betreffende de aanleg van de noodkaden als gevolg van de 

militaire inundatie door de Duitse bezetter, 1944, 1945.  1 omslag 
 
 342 Stukken betreffende het beheer en onderhoud van de 

inundatiekaden, 1944, 1945.  1 omslag 
 
 343 Stukken betreffende de vergoeding van de onkosten door de 

Nederlandse Heide Maatschappij en Bureau Ontruiming voor de 
aanleg van de inundatiekaden, 1944, 1945.  1 omslag 

 
 344-345 Notulen van de besprekingen van het dagelijks bestuur en van het 

dagelijks bestuur met polderbesturen, gemeenten en 
Rijkswaterstaat inzake de aanleg van de inundatiekaden en het 
uitvoeren van bijbehorende werken, de bemaling van het 
geïnundeerde gebied en de evacuatie van de bewoners, 1944, 
1945.  2 delen 
N.B. Inv.nr. 344 met achterin een inhoudsopgave 

 344 1944, mrt.-1945, febr, 1944 - 1945 
 345 1945, apr, 1945 
 
 346 Kasboek van inkomsten en uitgaven ten behoeve van de aanleg van 

de inundatiekaden, de oprichting van een noodgemaal en de 
noodbemaling, 1944, 1945.  1 deel 

 
 347-349 Registers houdende presentielijsten van personeel, verslagen van 

de werkzaamheden, alsmede lijsten van het geleverde materiaal 
ten behoeve van de aanleg van de inundatiekaden, 1944, 1945.  3 delen 

 347 1944, mrt.-1944, mei 27, 1944 
 348 1944, mei 29-1945, apr. 14, 1944 - 1945 
 349 1945, apr. 16-1945, juni 2, 1945 
 
 350 Stukken betreffende de opruiming van de inundatiekaden, 1945-

1950.  1 omslag 
 
 351 Verslagen van de architect en de aannemers inzake de 

werkzaamheden ten behoeve van de opruiming van de 
inundatiekaden aan de Willemsoordseweg en de Oostveenseweg, 
met opgave van de salariskosten en de kosten voor de maaltijden 
en het vervoer van het personeel, 1945.  1 deel 
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 352 Jaarverslag inzake de aanleg en het onderhoud van de 
inundatiekaden, het waterpeil en de bemaling van het 
geïnundeerde gebied over het jaar 1944, [c. 1945].  1 stuk 

 
3.2.4.2.4. Kadebewaking 
 
N.B. Zie ook inv.nr. 79 en 193. 
 
 353 Stukken betreffende de samenstelling van het dijkleger, 1939-[c. 

1970].  1 omslag 
 
 354 Instructies voor het dijkleger, 1940-1966.  1 omslag 
 

3.2.4.3. Zorg voor water en watergangen 

 
3.2.4.3.1. Toezicht 
 
3.2.4.3.1.1. Vaststelling van bijzondere keuren 
 
 355 Keuren op de watergangen, met stukken betreffende de vaststelling 

door Gedeputeerde Staten, 1858-1925.  1 omslag 
 
3.2.4.3.1.2. Schouwvoering 
 
 356 Registers houdende opgaven van de hoefslagen op de watergangen 

en wegen, [2e helft 19e eeuw] 2 katernen 
 
 357 Staat houdende gegevens betreffende de scheepvaartbewegingen 

door de schutsluis te Vlaardingen over de jaren 1903 - 1912, [c. 
1913].  1 stuk 

 
 358 Stukken betreffende het tegengaan van de verzilting van het water 

als gevolg van de aanwezigheid van brongaswellen, 1914-1951.  1 omslag 
 
 359 Brieven aan onderhoudsplichtigen waarin wordt gewezen op de 

geconstateerde gebreken aan watergangen tijdens de schouw met 
het verzoek hierin op korte termijn verbetering aan te brengen, 
1917-1957. Afschriften en doorslagen, 1917 - 1957.  1 omslag 

 
 360 Brieven aan A. Langstraat te Schipluiden, NV Alexander IV te 

Rotterdam en C.L. Vollering te Vlaardinger-Ambacht waarin wordt 
gelast de demping van de watergangen ongedaan te maken, 1920, 
1935, 1936. Afschriften en doorslagen, 1920 - 1936.  3 stukken 

 
 361 Brieven aan particulieren waarin wordt verzocht de watergangen in 

oorspronkelijke staat terug te brengen voor een onbelemmerde 
doorvoer van het water, met bijlagen, 1927, 1928. Doorslag en 
afschrift, 1927 - 1928.  1 omslag 

 
 362 Brieven aan particulieren en overheden waarin wordt verzocht 

enkele watergangen achter het Noordeinde te Kethel te dempen en 
septictanks te plaatsen om vervuiling van de watergang tegen te 
gaan, 1928. Doorslagen.  5 stukken 
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 363 Stukken betreffende de constatering van gebreken aan de schoeiing 
in de watergang langs de Woudweg, ofwel de Eerste Veenweg, in 
de gemeente Schiedam en langs de Singel te Schipluiden, 1940, 
1942.  1 omslag 

 
 364 Brieven aan B. Sprij te Vlaardingen waarin wordt gelast het lozen 

van afvalwater van het sportterrein aan de Linden van den 
Heuvelsingel te Vlaardingen te staken en een aansluiting te maken 
op de gemeentelijke riolering, 1943, 1944. Doorslagen.  4 stukken 

 
3.2.4.3.1.3. Verlening van vergunningen 
 
3.2.4.3.1.3.1. Algemeen 
 
 365 Vergunningen verleend aan de Westlandsche Stoomtramweg-

Maatschappij tot het dempen en graven van watergangen, het 
leggen van dammen, duikers, buizen en bruggen, alsmede het 
verleggen van het Jaagpad ten behoeve van de aanleg van een 
spoorbaan in de gemeente Schipluiden, met overige stukken 
betreffende de vergunningverlening en 5 tekeningen, 1901-1912.  1 omslag 

 
 366 Vergunning verleend aan C.P. van Mil te Vlaardinger-Ambacht tot 

het leggen van een dam met rioolbuis en het plaatsen van een 
brongasinstallatie, 1925.  1 stuk 

 
 367 Vergunning verleend aan A. Hofstede te Vlaardinger-Ambacht tot 

het leggen van een dam in de gemeente Schipluiden, sectie D nr. 
272, het leggen van een koker door de Zouteveenseweg tot 
aanvoer van drinkwater voor vee, alsmede het lozen van afvalwater 
via een bezinkput, met vergunningaanvragen, 1929.  4 stukken 

 
 368 Vergunning verleend aan de weduwe S. van der Kooij, C.B. 

Scheybeler en C. van der Sar te Schipluiden tot het plaatsen van 
een molentje in de gemeente tussen de percelen sectie M nrs. 160 
en 164, ter onderbemaling van percelen aan de Tweede Veenweg, 
alsmede tot het uitvoeren van bijbehorende werken zoals het 
plaatsen van schoeiing, achttien keerschutten en het leggen van 
twee riolen, met overige stukken betreffende de 
vergunningverlening en 1 tekening, 1952.  5 stukken 

 
3.2.4.3.1.3.2. Bouwen binnen de verboden kring van de molen en langs 
watergangen 
 
 369 Vergunningen verleend aan de Duifpolder en L. Keijzer te 

Vlaardinger-Ambacht tot het bouwen van een stoomgemaal en een 
hooiberg binnen de verboden kring van de watermolen, 1872, 
1874.  3 stukken 

 
  
370Stukken betreffende de vergunningverlening aan dhr. Brinkman en J. Poot te 

Schipluiden tot het bouwen van woning en een schuur bij een 
watergang, 1957, 1958.  3 stukken 
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3.2.4.3.1.3.3. Dempen, graven, duikers, dammen, keerschutten, schoeiing, 
bemaling, waterinlaat en -uitlaat 
 
 371 Brief van V. van Kenenburg waarin wordt medegedeeld dat het 

recht van de gebruikers van het landgoed van Kenenburg tot 
waterlozing op de polder is vastgelegd in een contract, 1861.  1 stuk 
N.B. Zie voor het contract het archief van de Holierhoekse polder, inv.nr. 609 

 
 372-373 Vergunningen verleend aan particulieren, bedrijven en overheden 

tot het dempen en graven van watergangen, met overige stukken 
betreffende de vergunningverlening en 54 tekeningen, 1899, 1903-
1969.  2 pakken 

 372 1899, 1903-1949, 1899 - 1949 
 373 1950-1969, 1950 - 1969 
 
 374 Brieven van particulieren waarin wordt verzocht om 

vergunningverlening tot het in stand houden van een duiker, 1900.  1 omslag 
 
 
 375 Vergunningen verleend aan particulieren, bedrijven en overheden 

tot het leggen van dammen en duikers, met overige stukken 
betreffende de vergunningverlening en 16 tekeningen, 1903, 1922-
1970.  1 pak 

 
 376 Vergunningen verleend aan de gemeente Schipluiden, G.S. Mostert 

te Schiedam en C.J. Ham Czn. te Vlaardingen tot het dempen van 
watergangen en het leggen van rioolbuizen, met overige stukken 
betreffende de vergunningverlening en 2 tekeningen, 1912-1916, 
1944.  1 omslag 

 
 377 Vergunningen verleend aan particulieren tot het plaatsen van een 

molentje ter onderbemaling van percelen met bijbehorende werken 
zoals het plaatsen van keerschutten en schoeiingen, het leggen van 
duikers en dammen, alsmede het dempen en graven van een 
watergang, met overige stukken betreffende de 
vergunningverlening en 19 tekeningen, 1918-1966.  1 omslag 

 
 378 Vergunningen verleend aan particulieren en overheden tot het 

dempen en graven van watergangen en het leggen van dammen en 
duikers, met overige stukken betreffende de vergunningverlening 
en 12 tekeningen, 1920-1963.  1 omslag 

 
 .-- Vergunningen verleend aan overheden en de R.K. kerk te 

Vlaardingen tot het dempen van watergangen ten behoeve van de 
opspuiting van terreinen, 1921-1968.  
N.B. Zie inv.nr. 409 

 
 379 Vergunningen verleend aan de gemeente Schipluiden en 

particulieren tot het dempen van watergangen en het lozen van 
afvalwater via een bezinkput, met overige stukken betreffende de 
vergunningaanvraag en 1 tekening, 1923, 1929, 1963.  1 omslag 

 
 380 Vergunningen verleend aan het ministerie van Verkeer en 

waterstaat, A. Dirkzwager en J. Zonneveld te Vlaardinger-Ambacht 
tot het leggen van een dam en het lozen van afvalwater via een 
bezinkput, met overige stukken betreffende de vergunningverlening 
en 1 tekening, 1925, 1928, 1958.  1 omslag 



- 42 - 

 
 381 Vergunning voor A. van de Windt te Schipluiden tot het onttrekken 

van water uit een watergang langs de Veenweg, 1927.  1 stuk 
 
 382 Stukken betreffende de vergunningverlening aan de gemeente 

Vlaardingen, C.Z. Vieveen en L.Th.M. Schenkeveld te Schipluiden 
tot het plaatsen van schoeiingen, met 1 tekening, 1928, 1929, 
1952.  5 stukken 

 
 383 Vergunningen verleend aan de gemeente Vlaardingen tot het 

dempen van watergangen en het ophogen van terreinen ten 
behoeve van de uitbreiding van de Algemene Begraafplaats en de 
woonwijk Kethel, met overige stukken betreffende de 
vergunningverlening en 2 tekeningen, 1928, 1929, 1964.  1 omslag 

 
 384 Vergunningen verleend aan particulieren en de gemeente 

Vlaardinger-Ambacht tot het plaatsen van keerschutten in 
watergangen, met overige stukken betreffende de 
vergunningverlening en 8 tekeningen, 1930- 1960.  1 omslag 

 
 385 Vergunningen verleend aan gemeenten en L.J. Hoogendijk te 

Vlaardingen tot het dempen en graven van watergangen en het 
leggen van bruggen, met overige stukken betreffende de 
vergunningverlening en 5 tekeningen, 1936-1947.  1 omslag 

 
 386 Vergunning verleend aan de gemeente Vlaardinger-Ambacht tot het 

dempen en graven van watergangen langs de percelen land in de 
gemeente, sectie A nrs. 586 en 1007, alsmede het plaatsen van 
keerschutten in de Zijl, met overige stukken betreffende de 
vergunningverlening en 1 tekening, 1936, 1937, 1007 - 1937.  1 omslag 

 
 387 Vergunning verleend aan A. Langstraat te Schipluiden tot het 

leggen van een dam en het lozen van huishoudwater, met overige 
stukken betreffende de vergunningverlening en 1 tekening, 1936.  5 stukken 

 
 388 Vergunning verleend aan de gemeente Vlaardingen tot het plaatsen 

van een buis in een dam en het plaatsen van een keerschut in de 
watergang langs de Burgemeester Van de Linden van de 
Heuvelsingel, 1950.  1 stuk 

 
 389 Brieven van de gemeente Vlaardingen waarin wordt verzocht om 

uitdieping van de watergangen langs de Mauritssingel en de 
Burgemeester Verkadesingel, alsmede om vergunningverlening tot 
het plaatsen van een keerschut in een watergang en het leggen van 
een rioolbuis ten behoeve van de bluswatervoorziening, 1950.  2 stukken 

 
 390 Brief aan de gemeente Vlaardingen waarin wordt medegedeeld dat 

bij demping van watergangen vooraf afspraken moeten worden 
gemaakt over de onkostenvergoeding voor de verminderde 
waterberging in de polder, met bijlage, 1959. Afschrift.  2 stukken 

 
 391 Vergunning verleend aan de gemeente Vlaardingen tot het dempen 

van watergangen, het leggen van duikers en het verplaatsen van 
een keerschut ten behoeve van de aanleg van een weg in het 
verlengde van de Burgemeester Verkadesingel en de Van Linden 
van den Heuvelsingel, met vergunningaanvraag, 1962.  2 stukken 
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 392 Vergunningen verleend aan Rijkswaterstaat tot het dempen en 
graven van watergangen, het leggen van duikers en het verleggen 
van de Vlaardingerweg als onderdeel van de opspuiting van 
terreinen ten behoeve van de aanleg van Rijksweg 19 en 20, met 
overige stukken betreffende de vergunningverlening en 4 
tekeningen, 1963-1969.  1 omslag 

 
 393 Vergunningen verleend aan de gemeente Vlaardingen tot het 

dempen en graven van watergangen, het verzwaren van de 
boezemkade langs de Vlaardingervaart als onderdeel van de 
opspuiting van terreinen ten behoeve van het uitbreidingsplan 
"Holy", met overige stukken betreffende de vergunningverlening en 
5 tekeningen, 1964-1966.  1 omslag 

 
 394 Vergunningen verleend aan de gemeenten Schiedam en 

Vlaardingen tot het dempen en graven van watergangen als 
onderdeel van het opspuiten van terreinen, met overige stukken 
betreffende de vergunningverlening en 6 tekeningen, 1966-1976.  1 pak 

 
 .-- Vergunning verleend aan Rijkswaterstaat tot het dempen en graven 

van watergangen en het leggen van duikers ten behoeve van de 
aanleg van het Kethelplein, 1967.  
N.B. Zie inv.nr. 303 

 
3.2.4.3.1.3.4. Buizen, leidingen, kabels, palen 
 
 .-- Vergunning verleend aan C.J. Ham te Vlaardingen tot het leggen 

van een buis en een riool ter afvoer van het huishoudwater, 1912.  
N.B. Zie inv.nr. 376 

 
 395 Tekening van de geplande locatie van palen en 

hoogspanningskabels in het dorp Kethel door het Gemeentelijk 
Energiebedrijf Delft, 1921.  1 stuk 

 
 396 Vergunningen aan de gemeenten Vlaardinger-Ambacht en 

Schipluiden en aan J.F.J. Melchers te Schiedam tot het leggen van 
rioolbuizen door watergangen, met overige stukken betreffende de 
vergunningverlening en 1 tekening, 1924, 1938, 1967.  1 omslag 

 
 397 Vergunning verleend aan de gemeente Vlaardinger-Ambacht tot het 

plaatsen van een nooduitlaat in een watergang ten westen van de 
Kethelweg ten behoeve van de afvoer van overtollig regenwater, 
met overige stukken betreffende de vergunningverlening en 2 
tekeningen, 1930, 1937.  1 omslag 

 
 398 Vergunning verleend aan G. van Vliet te Vlaardinger-Ambacht tot 

het verplaatsen van palen in een watergang, 1934.  1 stuk 
 
 399 Vergunning verleend aan M.F. Jurgens, weduwe van A. Kester, te 

Vlaardinger-Ambacht, tot het vervangen van een brug in de 
Woudweg door een riool in de gemeente Vlaardinger-Ambacht, 
tussen sectie A nrs. 121 en 123, met overige stukken betreffende 
de vergunningverlening, 1934.  3 stukken 

 
 400 Vergunningen verleend aan gemeenten en drinkwaterbedrijven tot 

het leggen van waterleidingen, met overige stukken betreffende de 
vergunningverlening en 7 tekeningen, 1950-1968.  1 omslag 
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 401 Vergunningen verleend aan elektriciteitsbedrijven en gemeenten tot 

het leggen van kabels, met overige stukken betreffende de 
vergunningverlening en 18 tekeningen, 1950-1970.  1 omslag 

 
 .-- Brieven van de gemeente Vlaardingen waarin wordt verzocht om 

vergunningverlening tot het leggen van een rioolbuis ten behoeve 
van de afvoer van het bluswater, 1950.  
N.B. Zie inv.nr. 389 

 
 402 Vergunningen verleend aan het ministerie van Defensie en de NV 

Nederlandse Pijpleiding Maatschappij tot het leggen van 
oliepijpleidingen, met overige stukken betreffende de 
vergunningverlening en 11 tekeningen, 1955, 1967, 1968.  1 omslag 

 
 403 Vergunningen verleend aan de NV Nederlandse Gasunie en de 

Rijksdienst Gasvoorziening tot het leggen van gasleidingen en het 
plaatsen van palen in watergangen, met overige stukken 
betreffende de vergunningverlening en 37 tekeningen, 1956-1970.  1 pak 

 
 .-- Vergunning verleend aan de gemeente Vlaardingen tot het leggen 

van rioolbuizen door watergangen, 1962, 1963.  
N.B. Zie inv.nr. 301 

 
3.2.4.3.1.3.5. Brongasinstallaties, lozing van afvalstoffen en water 
 
 404 Vergunningen verleend aan particulieren voor het in stand houden 

van een brongaswel, met overige stukken betreffende de 
vergunningverlening en 1 tekening, 1919-[1959].  1 omslag 

 
 .-- Vergunningen verleend aan overheden en de R.K. kerk te 

Vlaardingen tot het lozen van water op de Vlaardingervaart, 1921-
1969.  
N.B. Zie inv.nr. 409 

 
 405-406 Vergunningen verleend aan particulieren, overheden en bedrijven 

tot het lozen van afvalwater via een bezinkput, met overige stukken 
betreffende de vergunningverlening en 39 tekeningen, 1923-1970.  2 pakken 

 405 1923-1938, 1923 - 1938 
 406 1939-1970, 1939 - 1970 
 
 .-- Vergunningen verleend aan de gemeente Schipluiden en 

particulieren tot het lozen van afvalwater via een bezinkput, 1923, 
1929, 1963.  
N.B. Zie inv.nr. 379 

 
 .-- Vergunningen verleend aan het ministerie van Verkeer en 

Waterstaat tot het lozen van afvalwater via een bezinkput, 1925, 
1928, 1958.  
N.B. Zie inv.nr. 380 

 
 .-- Vergunning verleend aan A. Hofstede te Vlaardinger-Ambacht tot 

het lozen van afvalwater via een bezinkput, met 
vergunningaanvragen, 1929.  
N.B. Zie inv.nr. 367 
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 .-- Vergunning verleend aan A. Langstraat te Schipluiden tot het lozen 
van huishoudwater, 1936.  
N.B. Zie inv.nr. 387 

 
 .-- Vergunning verleend aan de Hargpolder tot het lozen van overtollig 

water op de polder tijdens de uitvoering van werken ten behoeve 
van de aanleg van Tuindorp Kethel, 1950.  
N.B. Zie inv.nr. 538 

 
 407 Vergunning verleend aan A.J. Bouwman te Schiedam tot het leggen 

van een brug en het lozen van afvalwater, met vergunningaanvraag 
en 1 tekening, 1936.  3 stukken 

 
 408 Vergunning verleend aan de gemeente Schipluiden tot lozing van 

afvalwater van woningen in de gemeente, sectie B nrs. 209, 210, 
727, 728, 917, 937, 1058 en sectie E nrs. 450, 463 en 465, met 
stukken betreffende de bezwaarmaking van de polder bij de 
gemeente tegen de vervuiling van het oppervlaktewater als gevolg 
van het niet nakomen van de gestelde voorwaarden en tegen de 
bouw van een rioolwaterzuiveringsinsttallatie, met 3 tekeningen, 
1960-1967, 1058 - 1967.  1 pak 

 
3.2.4.3.1.3.6. Ophogen van terreinen 
 
 409 Vergunningen verleend aan overheden en de R.K. kerk te 

Vlaardingen tot opspuiting van terreinen en bijbehorende werken 
zoals het dempen van watergangen en het lozen van water op de 
Vlaardingervaart, met overige stukken betreffende de 
vergunningverlening en 6 tekeningen, 1921-1969.  1 omslag 

 
3.2.4.3.1.3.7. Bruggen, stoepen 
 
N.B. Zie voor het leggen van bruggen ook inv.nr. 269, 284, 365, 385 en 407. 
 
 410 Brieven van de gemeente Schipluiden waarin wordt verzocht om 

informatie over een al dan niet verleende vergunning aan de 
eigenaren of gebruikers van de voormalige hofstede Kenenburg tot 
het leggen van een vlonder of brug over de watergang langs het 
Kenenburgse bos aan de Zouteveenseweg, 1886.  2 stukken 

 
 411 Vergunning verleend aan W. Ruigrok te Vlaardinger-Ambacht tot 

het plaatsen van een stoep in de watergang langs de 
Holierhoekseweg, met vergunningaanvraag, 1938.  2 stukken 

 
 412 Vergunningen verleend aan A.J. Schotman te 's-Gravenhage en 

A.Th. Hofstede te Vlaardinger- Ambacht tot het leggen van een 
brug in de gemeente Kethel en Spaland, sectie A nr. 194, en in de 
gemeente Schipluiden, sectie D nrs. 303 en 304, met 
vergunningaanvragen, 1939.  4 stukken 

 
 .-- Vergunning verleend aan de gemeente Vlaardingen tot het 

opruimen van een brug over de "Kulk", 1962, 1963.  
N.B. Zie inv.nr. 301 
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3.2.4.3.1.4. Bemoeienis met vergunningverlening door andere overheden 
 
 413 Vergunning verleend door Dijkgraaf en Hoogheemraden van 

Delfland aan W. van Selm te Vlaardingen tot het dempen van een 
gedeelte boezemsloot aan de Maasdijk in Vlaardingen, 1886.  1 stuk 

 
 414 Vergunning verleend door Gedeputeerde Staten aan K. Chardon te 

Vlaardingen tot het afgraven van een gedeelte weiland in de 
gemeente Vlaardingen, sectie E nr. 2154, met overige stukken 
betreffende de vergunningverlening, 1951, 1951.  1 omslag 

 
 415 Brief aan Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland waarin wordt 

medegedeeld dat er geen bezwaar bestaat tegen de ontwerp-
verordening op de ontgrondingen in Zuid-Holland, 1951. Doorslag.  1 stuk 

 
 416 Vergunning verleend door Gedeputeerde Staten aan W.J.M. Keijzer 

te Vlaardingen tot het leggen van een plankier aan de oostelijke 
oever van de Vlaardingervaart binnen de gemeente Vlaardingen, 
sectie E nr. 952, 1952. Afschrift, 1954.  1 stuk 

 
 417 Correspondentie met Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland 

inzake de vergunningverlening door het hoogheemraadschap tot 
het lozen van afvalstoffen en de betaling van een vergoeding voor 
de toenemende onderhoudskosten als gevolg van de vervuiling van 
het oppervlaktewater, met brief aan Gedeputeerde Staten waarin 
bezwaar wordt gemaakt tegen art. 160 van het ontwerp-besluit tot 
wijziging van Delflands reglement en 1 tekening, 1962-1970.  1 omslag 

 
3.2.4.3.2. Beheer en onderhoud 
 
3.2.4.3.2.1. Watergangen 
 
N.B. Zie ook inv.nr. 389. 
 
 418 Brieven van bestuursleden, particulieren en overheden waarin 

wordt verzocht de watergangen te onderhouden en van water te 
voorzien, 1864-1952.  1 omslag 

 
 419 Nota van het dagelijks bestuur inzake het voorstel van C. van Wijk 

om de watergangen zoals eertijds te laten onderhouden door de 
aangelanden, 1883.  1 stuk 

 
 420 Stukken betreffende het verbreden van de watergang langs de 

Zouteveenseweg en de aanpassing van de bruggen, ten behoeve 
van de waterlozing, 1883.  1 omslag 

 
 421 Stukken betreffende de subsidiëring door de Rijksdienst voor 

Landbouwherstel en de aanbesteding van het uitdiepen van de 
watergangen, 1918-1948.  1 omslag 

 
 422 Stukken betreffende de aanbesteding, aanneming en oplevering 

van het onderhoud aan de watergangen, met 2 tekeningen, 1918-
1956.  1 pak 

 
 423 Vergunning verleend door Dijkgraaf en Hoogheemraden van 

Delfland tot het uitdiepen van de Vlaardingervaart ter hoogte van 
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de Gatweg ten behoeve van de scheepvaart, met 
vergunningaanvraag, 1921. Afschrift.  2 stukken 

 
 424 Stukken betreffende het uitdiepen van de watergangen in het kader 

van een werkgelegenheidsproject, 1937-1940.  1 pak 
 
 425 Stukken betreffende het aangaan van een geldlening van ? 4000,- 

en ? 15.000,- ten behoeve van het uitdiepen van de watergangen, 
1937, 1938, 1946, 1937 - 1946.  1 omslag 

 
 426 Brief van de NV Westlandsche Stoomtramweg-Maatschappij waarin 

wordt medegedeeld dat er geen bezwaar bestaat tegen het 
verbreden en uitdiepen van de watergang aan de noordzijde van de 
trambaan bij de Vlaaringervaart, 1944.  1 stuk 

 
 427 Stukken betreffende de aankoop van een baggermolen, 1950, 

1951.  1 omslag 
 
 428 Brief van H. Poot te Schipluiden waarin wordt verzocht om 

schadevergoeding voor de verwonding van een kalf tijdens het 
onderhoud aan de watergangen, 1950.  1 stuk 

 
 429 Brief van J.W. Willink te Hilversum waarin wordt bevestigd de 

aankoop van een motormaaiboot, met offerte, 1958.  2 stukken 
 
3.2.4.3.2.2. Schoeiing, krooshek, losplaats 
 
N.B. Zie ook inv.nr. 514. 
 
 430 Akten van aanbesteding van het onderhoud aan losplaatsen, 

schoeiingen, duikers, de Zijl en bruggen, met overige stukken 
betreffende de uitvoering van het onderhoud, 1864-1905.  1 omslag 

 
 431 Correspondentie met de gemeente Vlaardinger-Ambacht inzake de 

verbetering en de overname van het beheer en onderhoud van de 
losplaats aan de Gatweg in de Brede vaart, sectie E nr. 948, van de 
gemeente, 1924-1938.  1 omslag 

 
 432 Correspondentie met J. en T. Poot te Vlaardingen inzake de 

verdeling van de kosten voor de verbetering van de schoeiing in de 
Zijlsloot, 1928, 1929.  3 stukken 

 
 433 Brief van J.G. Westerman te Schipluiden waarin opgave wordt 

gedaan van de werkzaamheden en kosten voor het plaatsen van 
een schoeiing en keerschut met schuif in de Noordmolensloot, 
1930.  1 stuk 

 
 434 Correspondentie met aannemer F. Schotte te Vlaardinger-Ambacht 

inzake het plaatsen van schoeiingen, keerschutten en een losplaats, 
met 2 tekeningen, 1931-1948.  1 omslag 

 
 435 Brieven aan de aannemer M. Zandbergen te Overschie waarin 

mededeling wordt gedaan van de voorgenomen verbetering van de 
schoeiing in de gemeente Schipluiden, 1932. Doorslagen.  3 stukken 
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 436 Brief van W. Hordijk waarin een opgave wordt gedaan van de 
kosten voor het plaatsen van een krooshek bij het Schouwgemaal, 
met 1 tekening, [1934], 1934.  2 stukken 

 
 437 Correspondentie met de gemeente Schipluiden inzake de 

verbetering van schoeiingen langs de watergangen en de verdeling 
van de kosten, 1946-1949.  1 omslag 

 
 
3.2.4.3.3. Regeling van de waterstand 
 
3.2.4.3.3.1. Seingeving 
 
 438 Stukken betreffende het opvolgen van de instructies van het 

Hoogheemraadschap van Delfland voor de bemaling bij seingeving, 
1861-1939.  1 omslag 

 
 439 Uittreksel uit de notulen van de vergadering van Dijkgraaf en 

Hoogheemraden van het besluit tot vergunningverlening tot het 
boven peil malen, met overige stukken betreffende de 
vergunningverlening, 1882- 1919.  1 omslag 

 
3.2.4.3.3.2. Peil 
 
N.B. Zie ook inv.nr. 352. 
 
 440 Stukken betreffende de aanschaf van geëmailleerde peilschalen, 

1925, 1926.  1 omslag 
 
 441 Stukken betreffende de vaststelling van het maalpeil door het 

dagelijks bestuur en Gedeputeerde Staten, 1943-1954.  5 stukken 
 
 442 Brief aan de gemeente Vlaardingen waarin wordt medegedeeld dat 

er geen bezwaar bestaat tegen het plaatselijk verhogen van het 
waterpeil in de Zijl, 1943. Doorslag.  1 stuk 

 
 443 Staat houdende gegevens inzake het waterpeil in de maanden juni 

en juli van 1945, met 5 tekeningen, 1945.  1 katern en 5 stukken 
 
 444 Staat houdende gegevens inzake de maandelijkse neerslag in de 

gemeente Vlaardingen over de jaren 1930 -1945, [1945].  1 stuk 
 
 445 Tekening van de locatie van de aanwezige dammen in de gemeente 

Vlaardingen, 1954.  1 stuk 
 
 446 Brief van Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland waarin wordt 

medegedeeld dat er een nieuwe peilschaal wordt aangebracht, 
1965.  1 stuk 

 
3.2.4.3.3.3. Molens 
 
N.B. Zie ook inv.nr. 454 en 478. Zie voor verhuur van de Buikslootmolenwerf 
inv.nr. 210. 
 
 447 Uittreksel uit de notulen van de vergadering van Dijkgraaf en 

Hoogheemraden van het besluit tot vergunningverlening tot het 
plaatsen van een heining bij de Zwethmolen, alsmede het plaatsen 
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van nummerpalen ter aanduiding van de hoefslagen op de 
boezemkade langs de Vlaardingervaart tussen Vlaardingen en 
Schipluiden, 1860.  1 stuk 

 
 448 Akten van aanbesteding van het onderhoud aan de zeilen en 

touwen van de molens, met overige stukken betreffende de 
aanbesteding en uitvoering van het onderhoud, 1861-1881.  1 omslag 

 
 449 Akte van de openbare verkoop van de voor afbraak bestemde 

Zwethmolen, met bezwaarmaking van enkele ingelanden tegen de 
afbraak, 1868.  2 stukken 

 
 450 Stukken betreffende de vergunningverlening door Dijkgraaf en 

Hoogheemraden van Delfland tot grondroering aan de boezemkade 
langs de Vlaardingervaart ten behoeve van het uitvoeren van 
werken bij de afbraak van de Holierhoekse molen, de Nieuwe 
molen, de Schouwmolen, de Middelmolen en de Noordmolen, 
alsmede het leggen van een duiker bij de Schouwmolen en de 
Noordmolen, 1871, 1884.  3 stukken 

 
 451 Akte van openbare verkoop van de Holierhoekse molen met 

toebehoren en land aan P. Hazebroek te Dordrecht, met kaartje, 
1871.  1 katern en 1 stuk 

 
 .-- Vergunning verleend door Dijkgraaf en Hoogheemraden van 

Delfland tot afbraak van de Schouwmolen, de Middelmolen en de 
Noordmolen, 1883.  
N.B. Zie inv.nr. 478 

 
3.2.4.3.3.4. Gemalen 
 
3.2.4.3.3.4.1. Algemeen 
 
N.B. Zie ook inv.nr. 44, 255, 318, 323. 
 
 452 Polissen van de brandverzekering voor de gemalen, de 

machinistenwoning en het archief, met overige stukken betreffende 
het afsluiten van de verzekering, 1920-1954.  1 omslag 

 
 453 Brief van ingelanden waarin wordt verzocht om verbetering van de 

bemaling bij Schipluiden, 1945.  1 stuk 
 
3.2.4.3.3.4.2. Zwethstoomgemaal 
 
 
N.B. Zie ook inv.nr. 513. Zie voor het voormalige Zwethgemaal, 
machinistenwoning en toebehoren inv.nr. 212 - 216. 
 
 454 Stukken betreffende het plan tot vervanging van drie watermolens 

door een stoomgemaal, 1862, 1867, 1868.  1 omslag 
 
 455 Stukken betreffende het aangaan en aflossen van een geldlening 

van ? 26.000,- ten behoeve van de bouw van een stoomgemaal, 
1868, 1869.  1 omslag 
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 456 Bestekken met akten van aanbesteding van het bouwen en 
inrichten van een stoomgemaal en machinistenwoning, met stukken 
betreffende de oplevering, 1868.  1 omslag 

 
 457 Verslag van architect P.A. Korevaar inzake de bevindingen van de 

proefbemaling van het stoomgemaal, 1868.  1 stuk 
 
 458 Uittreksel uit de notulen van de vergadering van Dijkgraaf en 

Hoogheemraden van Delfland van het besluit tot 
vergunningverlening tot grondroering aan de boezemkade langs de 
Vlaardingervaart en het leggen van een puntdam ten behoeve van 
de bouw van een stoomgemaal, 1868.  1 stuk 

 
 459 Uittreksel uit de notulen van de vergadering van Dijkgraaf en 

Hoogheemraden van Delfland van het besluit tot 
vergunningverlening tot het stichten van een stoomgemaal op de 
plaats van de Zwethmolen in de gemeente Vlaardinger-Ambacht, 
sectie E nr. 671, 1868.  1 stuk 

 
 460 Uittreksel uit de notulen van de vergadering van Dijkgraaf en 

Hoogheemraden van Delfland van het besluit tot 
vergunningverlening tot uitmaling op de boezem door het te 
stichten stoomgemaal, 1868.  1 stuk 

 
 461 Akte van overeenkomst met M. Roodenrijs te Vlaardinger-Ambacht 

waarbij Roodenrijs afstand doet van zijn rechten op het perceel 
land in Vlaardinger-Ambacht, sectie E nr. 672, ten behoeve van de 
polder voor de bouw van een kolenloods bij het te bouwen 
stoomgemaal, 1868. Met retroactum, 1810.  2 stukken 

 
 462 Aantekening van een toespraak door voorzitter A. Knottenbelt bij 

de ingebruikneming van het Zwethgemaal, 1868].  1 stuk 
 
 463 Stukken betreffende het vervangen van de stoomketels en de 

schoorsteen van het Zwethgemaal, met 1 tekening, 1886, 1887.  1 omslag 
 
 464 Stukken betreffende de verbetering van de machine van het 

Zwethgemaal, met 2 tekeningen, 1887, 1896, 1897.  1 omslag 
 
 .-- Vergunningen verleend door Dijkgraaf en Hoogheemraden van 

Delfland tot grondroering aan de boezemkade langs de 
Vlaardingervaart ten behoeve van de verbouwing aan de 
machinistenwoning bij het Zwethgemaal, 1891, 1898.  
N.B. Zie inv.nr. 211 

 
 465 Stukken betreffende het aangaan en aflossen van een geldlening 

van ? 35.000,- ten behoeve van het buitengewoon onderhoud aan 
het Zwethgemaal, 1896-[1917].  3 katernen en 2 stukken 

 
 466 Stukken betreffende het vervangen van de stoomketel en voorgevel 

van het Zwethgemaal, met 1 tekening, 1908, 1911, 1912.  1 omslag 
 
 467 Stukken betreffende het aanbrengen van een torninrichting aan het 

Zwethgemaal naar aanleiding van een bezoek van de 
Arbeidsinspectie, met 1 tekening, 1919, 1927.  1 omslag 
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 468 Stukken betreffende het vervangen van de tanden van het 
scheprad van het Zwethgemaal, 1926.  4 stukken 

 
 469 Stukken betreffende het vervangen van de condensbak van het 

Zwethgemaal, 1928.  3 stukken 
 
 470 Brief aan de directie van Vraag en Aanbod waarin wordt verzocht 

om plaatsing van een advertentie ten behoeve van de verkoop van 
de stoomketel van het Zwethgemaal, 1934. Afschrift.  1 stuk 

 
 471 Stukken betreffende het slopen van de stoommachine en een 

gedeelte van het Zwethgemaal, alsmede de verkoop van de 
stoomketel, 1935.  1 omslag 

 
 472 Brief van de secretaris aan het dagelijks bestuur waarin opgave 

wordt gedaan van de onderhoudswerken aan het Zwethgemaal 
naar aanleiding van de opheffing van het gemaal, 1935. Afschrift.  1 stuk 

 
 473 Brief aan Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland waarin 

mededeling wordt gedaan van het besluit van stemgerechtigde 
ingelanden tot opheffing van het Zwethgemaal, met voorwaarden 
voor de aanbesteding van de sloop van de stoommachine en 
toebehoren, 1935. Doorslag.  2 stukken 

 
3.2.4.3.3.4.3. Schouwgemaal 
 
3.2.4.3.3.4.3.1. Stoomgemaal 
 
 474 Stukken betreffende de uitwerking van het plan tot stichting van 

een tweede stoomgemaal, 1881, 1883.  1 omslag 
 
 475 Vergunningen verleend door Gedeputeerde Staten en door de 

gemeente Vlaardinger-Ambacht tot het oprichten van een 
stoomgemaal in de gemeente Vlaardinger-Ambacht, sectie E nrs. 
656 en 657, met omschrijving van het werk en 1 tekening, 1883, 
1884.  4 stukken 

 
 476 Stukken betreffende het aangaan van een geldlening van ? 

44.000,- ten behoeve van de stichting van een stoomgemaal, 1883. 
 1 omslag 

 
 477 Bestekken met voorwaarden voor de aanbesteding van het bouwen 

en inrichten van het stoomgemaal, met overige stukken betreffende 
de aanbesteding, 1883.  1 omslag 
N.B. Zie voor bestek van de bouw van een machinistenwoning inv.nr. 217 

 
 478 Vergunning verleend door Dijkgraaf en Hoogheemraden van 

Delfland tot het oprichten van een stoomgemaal op de plaats van 
de Schouwmolen, alsmede tot afbraak van de Schouwmolen, de 
Middelmolen en de Noordmolen, 1883.  1 stuk 

 
 479 Verslag van P.A. Korevaar van de bevindingen van de 

proefbemaling van het Schouwgemaal, 1884.  1 stuk 
 
 480 Akten van overeenkomst met de Noord-Kethelpolder waarbij de 

Holierhoekse- en Zouteveense polder zich verplicht tot bemaling 
van de Noord-Kethelpolder door het Schouwgemaal gedurende de 
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bouw van een gemaal, met overige stukken betreffende het sluiten 
van de overeenkomsten, 1892, 1920.  4 stukken 

 
 481 Vergunningen verleend door Dijkgraaf en Hoogheemraden van 

Delfland en Gedeputeerde Staten tot het elektrificeren van het 
Schouwgemaal, met overige stukken betreffende de 
vergunningverlening, 1918-1920.  1 omslag 

 
 482 Stukken betreffende de openbare verkoop van de stoommachine en 

ketel met toebehoren naar aanleiding van de voorgenomen 
elektrificatie van het Schouwgemaal, 1918.  1 stuk 

 
 483 Stukken betreffende de uitwerking van het plan tot verbetering van 

het Schouwgemaal, 1918.  1 omslag 
 
3.2.4.3.3.4.3.2. Elektrisch gemaal 
 
 484 Brief van de gemeente Vlaardinger-Ambacht waarin wordt 

medegedeeld dat de concessie voor gaslevering van de gemeente 
Vlaardinger-Ambacht aan de gemeente Vlaardingen geen gevolgen 
zal hebben voor de elektrificatie van het stoomgemaal, met verzoek 
van de polder om de concessie niet te verlenen, 1915.  2 stukken 

 
 485 Stukken betreffende de aanbesteding, plaatsing en betaling van de 

machines ter elektrificatie van het Schouwgemaal, met 2 
tekeningen, 1918-1925.  1 omslag 

 
 486 Stukken betreffende het leggen van elektriciteitskabels en -

leidingen, het plaatsen van een transformator en de vestiging van 
erfdienstbaarheid voor eigenaren van percelen waar de objecten 
geplaatst worden, met 4 tekeningen, 1918-1943.  1 omslag 

 
 487-488 Stukken betreffende de stroomlevering en het vaststellen van 

tarieven door de gemeente Delft, alsmede het stroomverbruik van 
het Schouwgemaal, 1918-1962.  2 pakken 

 487 1918-1938, 1918 - 1938 
 488 1939-1962, 1939 - 1962 
 
 489 Stukken betreffende het aangaan en aflossen van geldleningen ten 

behoeve van de elektrificatie van het Schouwgemaal, 1918-[1948]. 
 1 omslag 

 
 490 Stukken betreffende de aanbesteding van het verbouwen van het 

Schouwgemaal tot elektrisch gemaal, 1919.  1 omslag 
 
 491 Akte van overeenkomst met de Kerkpolder waarbij de 

Holierhoekse- en Zouteveense polder zich verplicht tot bemaling 
van de Kerkpolder door middel van het Schouwgemaal gedurende 
de verbetering van het stoomgemaal, met overige stukken 
betreffende het sluiten van de overeenkomst, 1923.  1 omslag 

 
 492 Akten van overeenkomst met de Babberspolder waarbij de 

Holierhoekse- en Zouteveense polder zich verplicht tot bemaling 
van de Babberspolder door middel van het Schouwgemaal 
gedurende de bouw van een motorgemaal, met overige stukken 
betreffende het sluiten van de overeenkomsten, 1924, 1925.  1 omslag 
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 493 Akte van overeenkomst met de Hargpolder waarbij de 
Holierhoekse- en Zouteveense polder zich verplicht tot bemaling 
van de Hargpolder door middel van het Schouwgemaal gedurende 
de bouw van een motorgemaal, met vergunning verleend aan de 
Hargpolder tot grondroering aan de Vlaardingerweg ten behoeve 
van het leggen van een duiker en overige stukken betreffende het 
overnemen van de bemaling, 1925.  5 stukken 

 
 494 Stukken betreffende de uitvoering van het onderhoud aan het 

gemaal, 1926-1954.  1 omslag 
 
 495 Stukken betreffende de verbetering van de schoorsteen van het 

gemaal, met 1 tekening, 1927.  5 stukken 
 
 .-- Brieven aan J.P. Westerman te Schipluiden en A. Sonneveld waarin 

mededelingen worden gedaan betreffende de bouw van een schuur 
bij het schouwgemaal, 1928.  
N.B. Zie inv.nr. 218 

 
 496 Staten houdende gegevens inzake het stroomverbruik en de 

capaciteit van het gemaal, met bijlagen, 1932-1952.  1 omslag 
 
 497 Correspondentie met de Arbeidsinspectie inzake de afscherming 

van de riemschijf op de wateras en de aanwezigheid van een 
verbandtrommel op het gemaal, met bijlage, 1933.  3 stukken 

 
 498 Stukken betreffende de koop en verkoop van een elektromotor, 

1934, 1935, 1952-1956.  1 omslag 
 
 .-- Stukken betreffende de uitvoering van onderhouds- en 

verbeteringswerkzaamheden aan de machinistenwoning en het 
schuurtje bij het Schouwgemaal, 1934-1954.  
N.B. Zie inv.nr. 219 

 
 499 Stukken betreffende het sluiten van een overeenkomst met de 

Kerkpolder, de Noord-Kethelpolder, de Babberspolder en de 
Hargpolder waarbij de Holierhoekse- en Zouteveense polder zich 
verplicht tot bemaling van de polders door middel van het 
Schouwgemaal in geval van stopzetting van olieleverantie voor de 
motorgemalen, met stukken betreffende het leggen van 
verbindingsduikers door Hoogheemraadschap van Delfland en het 
betalen van de bemalingskosten, 1940-1955.  1 pak 

 
 500 Polis van de verzekering tegen oorlogsschade voor het gemaal, met 

overige stukken betreffende het afsluiten van de verzekering, 1941, 
1942.  1 omslag 

 
 501 Correspondentie met overheden inzake de vergoeding van de 

kosten van de extra bemaling als gevolg van de militaire inundatie, 
1944-1947.  1 omslag 

 
 .-- Notulen van de vergaderingen van het dagelijks bestuur en van de 

besprekingen van het dagelijks bestuur met polderbesturen, 
gemeenten en Rijkswaterstaat inzake de bemaling van het 
geïnundeerde gebied, 1944, 1945.  
N.B. Zie inv.nr. 344 en 345 
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 .-- Stukken betreffende de aansluiting van de machinistenwoning van 
het Schouwgemaal op het elektriciteitsnet en de daaraan 
gekoppelde huurverhoging, 1944.  
N.B. Zie inv.nr. 220 

 
  
502Brieven aan de Hargpolder en de gemeente Schiedam waarin een opgave 

wordt gedaan van de kosten van de overgenomen bemaling 
gedurende de verbetering van het gemaal, 1951, 1955. 
Doorslagen.  3 stukken 

 
 503 Stukken betreffende de aanbesteding en levering van een nieuwe 

elektromotor, met 5 tekeningen, 1952-1954.  1 omslag 
 
 504 Stukken betreffende het aangaan van geldleningen ten behoeve 

van de aankoop van een nieuwe elektromotor voor het gemaal, 
1952-1954.  1 omslag 

 
 505 Tekening van de uit te voeren werken ter verbetering van de 

instroming van het gemaal, zoals het afdammen van sloten en het 
plaatsen van een meetgoot, door de Unie van Waterschapsbonden, 
met bijlagen, 1952, 1953.  3 stukken 

 
 506 Brief aan NV AIGB te Breda waarin wordt verzocht om vergoeding 

voor de extra bemaling van de Kerkpolder als gevolg van het 
doorgraven van de Zuidkade door de NV, 1966. Doorslag.  1 stuk 

 
3.2.4.3.3.4.4. Noodgemalen 
 
N.B. Zie ook inv.nr. 346. 
 
 507 Stukken betreffende de plaatsing en opheffing van een elektrisch 

noodgemaal te Schipluiden ten behoeve van de militaire inundatie, 
met 1 tekening, 1944, 1945.  1 omslag 

 
 508 Stukken betreffende de levering van dieselolie voor de 

noodgemalen, 1944, 1945.  1 omslag 
 
3.2.4.3.3.5. Kunstwerken 
 
 
N.B. Zie ook inv.nr. 318, 430, 433, 434, 450, 548 en 562. 
 
 509 Brief van dhr. Beijerinck aan notaris Vrijberghe de Coningk waarin 

wordt verzocht zijn dank over te brengen aan het polderbestuur 
voor het geschenk dat hij kreeg als dank voor zijn medewerking 
aan de verbetering van de waterafvoer in de polder, 1868.  1 stuk 

 
 510 Akte van overeenkomst met de gemeente Schipluiden waarbij de 

gemeente zich verplicht tot het leggen, beheren en onderhouden 
van een duiker in de kade ten oosten van het dorp, met een brief 
van de gemeente waarin wordt medegedeeld dat een duiker door 
omwonende veehouders veelvuldig wordt geopend bij gebrek aan 
water, 1872, 1908.  2 stukken 

 
 511 Uittreksel uit de notulen van de vergadering van Dijkgraaf en 

Hoogheemraden van Delfland van het besluit tot 
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vergunningverlening tot het plaatsen van een tijdelijke puntdam in 
de Vlaardingervaart ten behoeve van de verbetering van de 
watergang bij de Noordmolen, 1876.  1 stuk 

 
 512 Brieven van de gemeente Kethel en Spaland waarin wordt verzocht 

om toestemming voor het inlaten van water ten behoeve van de 
verversing van het polderwater, 1894. 3 stukken 

 
 513 Vergunning verleend door Dijkgraaf en Hoogheemraden van 

Delfland tot het plaatsen van een puntdam en het verbeteren van 
de voorwaterloopmuren van het Zwethgemaal, 1900.  1 stuk 

 
 514 Vergunning verleend door Dijkgraaf en Hoogheemraden van 

Delfland tot het verbeteren van een duiker en de schoeiing aan de 
Vlaardingervaart tegenover de Zijl, met bijlage, 1903.  2 stukken 

 
 515 Vergunning verleend door Dijkgraaf en Hoogheemraden van 

Delfland tot het tijdelijk leggen van twee houten kokers in de 
Harreweg ten behoeve van de inlaat van water uit de Noord-
Kethelpolder, 1903.  1 stuk 

 
 516 Brieven van C.J. Ham Czn. te Vlaardinger-Ambacht en C.A. van Mil 

te Schipluiden waarin wordt verzocht om maatregelen te treffen ter 
verbetering van de waterstand, 1913, 1946.  2 stukken 

 
 517 Akte van verklaring van P. van Velzen te Schipluiden inzake de 

inontvangstneming van de sleutels van de twee duikers in 
Schipluiden, 1917.  1 stuk 

 
 518 Brief aan de Hargpolder waarin wordt medegedeeld dat het verzoek 

om het water via de polder te lozen op de Vlaardingervaart is 
afgewezen, 1921. Afschrift.  1 stuk 

 
 519 Vergunning verleend door de Westlandsche Stoomtramweg-

Maatschappij tot het leggen van een rioolbuis langs de 
Zouteveenseweg bij Kenenburg ter bevordering van de afwatering, 
met overige stukken betreffende de afwatering, 1923, 1927-1930.  1 omslag 

 
 520 Vergunning verleend door de Babberspolder tot het inlaten van 

water, 1925.  1 stuk 
 
 521 Stukken betreffende de vervanging van een brug in de Veenweg 

door een buis met schuif, 1927.  2 stukken 
 
 522 Brief van G.H. van Gooswilligen te Schipluiden waarin wordt 

verzocht om toestemming voor het beheer van de schuif van een 
keerschut, 1931.  1 stuk 

 
 523 Vergunning verleend door de gemeente Schipluiden tot het leggen 

van een duiker in de Zouteveenseweg, sectie B nr. 905, met 
overige stukken betreffende de vergunningverlening, 1931.  1 omslag 

 
 524 Vergunning verleend door Dijkgraaf en Hoogheemraden van 

Delfland tot grondroering in de boezemkade langs de 
Vlaardingervaart ten behoeve van het leggen van een buisleiding in 
de gemeente Vlaardinger- Ambacht, sectie E nr. 964, ter verversing 
van het polderwater, 1934. Afschrift.  1 stuk 
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 525 Brief aan Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland waarin wordt 

verzocht om vergunningverlening tot het tijdelijk leggen van een 
duiker in de gemeente Vlaardinger-Ambacht tussen de percelen 
sectie E nrs. 959 en 970, ter verversing van het polderwater, met 1 
tekening, 1934. Doorslag.  1 stuk 

 
N.B. De verleende vergunning ontbreekt 

 
 526 Brieven aan J.L. van Mil te Vlaardinger-Ambacht waarin wordt 

medegedeeld dat de polder bereid is om de helft van de onkosten 
voor het doorsteken van een duiker te betalen, 1938. Afschriften.  2 stukken 

 
 527 Brief aan A. Sonneveld waarin wordt verzocht het keerschut in de 

watergang achter de woning van J. Oosthoek te verlagen, 1938. 
Doorslag.  1 stuk 

 
 528 Register houdende gegevens inzake de duur van het openstaan van 

de verbindingsduikers tussen de polder en de Noord-Kethelpolder, 
de Kerkpolder, de Hargpolder en de Babberspolder ter bemaling 
van het inundatiegebied, 1941, 1942.  1 deel 

 
 529 Brief van de gemeente Vlaardingen waarin wordt verzocht om 

plaatsing van keerschutten en regelmatige inlating van water in de 
singels ten behoeve van de bluswatervoorziening, 1943.  1 stuk 

 
 530 Stukken betreffende de bezwaarmaking van de polder tegen de te 

beperkte bemaling door de Kerkpolder van een gedeelte van de 
polder naar aanleiding van klachten van ingelanden, alsmede 
stukken betreffende de betaling van de bemalingskosten, 1944, 
1945.  1 omslag 

 
 531 Brief van Provinciale Waterstaat waarin wordt medegedeeld dat 

door de Wehrmachtbefehlshaber een dagorder zal worden 
uitgevaardigd waarin wordt verboden dat van waterschappen en 
polders medewerking wordt geëist bij de militaire inundatie, 1944. 
Afschrift.  1 stuk 

 
 532 Stukken betreffende de vergoeding van de kosten door de Centrale 

Directie van de Wederopbouw van de opruiming van zeven 
inlaatduikers, gelegd ten behoeve van de militaire inundatie, 1945-
1955.  1 omslag 

 
 533 Vergunning verleend door Dijkgraaf en Hoogheemraden van 

Delfland tot het plaatsen van een inlaatduiker door de boezemkade 
langs de Vlaardingervaart in de gemeente Vlaardingen, sectie A nr. 
7373, ter vervanging van de inlaatduiker in de Zijl, met overige 
stukken betreffende de vergunningaanvraag en 1 tekening, 1946, 
1946.  4 stukken 

 
 534 Tekeningen van duikers in de Tanthofskade en in de boezemkade 

langs de Vlaardingervaart, 1947, 1966.  2 stukken 
 
 535 Brief aan Rijkswaterstaat waarin wordt medegedeeld dat ieder jaar 

in de periode van mei tot september op verschillende plaatsen 
regelmatig water wordt ingelaten, 1947. Doorslag.  1 stuk 
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 536 Brief aan de Rijkspolitie te Wateringen waarin wordt verzocht een 
onderzoek in te stellen naar de dader van de herhaalde vernieling 
van het slot van de inlaatduiker aan de Noordmolensloot in de 
Trekkade, 1948. Doorslag.  1 stuk 

 
 537 Stukken betreffende de in- en uitlaat van water uit en naar de 

Babberspolder, 1950, 1951.  3 stukken 
 
 538 Vergunning verleend aan de Hargpolder tot het lozen van overtollig 

water op de polder tijdens de uitvoering van de werken ten 
behoeve van de aanleg van Tuindorp Kethel, met overige stukken 
betreffende de vergunningverlening, 1950.  4 stukken 

 
 539 Vergunning verleend door de Lage Abtwoudsche polder tot het 

leggen van een duiker in de Tanthofskade in de gemeente 
Schipluiden, sectie D nr. 586, met overige stukken betreffende de 
vergunningverlening en het leggen van de duiker, 1955-1957.  1 omslag 

 
 540 Stukken betreffende het plaatsen van een keerschut met 

inlaatschuif in een watergang bij het bedrijf van N.J. Cloosterman 
te Schipluiden, 1959, 1960.  1 omslag 

 

3.2.4.4. Zorg voor wegen en bruggen 

 
 
3.2.4.4.1. Toezicht 
 
3.2.4.4.1.1. Hoefslagplicht en schouwvoering 
 
N.B. Zie ook inv.nr. 356. 
 
 541 Brief van de gemeente Kethel en Spaland waarin wordt 

medegedeeld dat het bereid is ? 0,30 in plaats van ? 3,- boete te 
betalen voor het nalatig onderhoud aan de wegen, 1863.  1 stuk 

 
 542 Stukken betreffende het verzoek van W.N. Wenneker te Hof van 

Delft om het gedeelte Tanthofskade vanaf de Abtwoudseweg tot de 
grens van Vlaardinger-Ambacht te verwijderen van de legger der 
wegen en voetpaden van de gemeenten Hof van Delft en 
Schipluiden, met 1 tekening, 1913.  3 stukken 

 
 543 Brieven aan onderhoudsplichtigen waarin wordt gewezen op de 

geconstateerde gebreken aan bruggen tijdens de schouw, waarbij 
wordt verzocht hierin op korte termijn verbetering aan te brengen, 
met brieven van onderhoudsplichtigen waarin bezwaar wordt 
gemaakt tegen de constatering, 1934-1954. Afschriften en 
doorslagen, 1934 - 1954.  1 omslag 

 
 544 Brief aan de gemeente Vlaardingen waarin bezwaar wordt gemaakt 

tegen het ontwerp-legger der wegen en voetpaden van de 
gemeente vanwege het ontbreken van de vermelding van de 
onderhoudsplicht van de afscheiding aan het Jaagpad die bij de 
gemeente berust, 1938. Afschrift.  1 stuk 
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3.2.4.4.1.2. Verlening van vergunningen 
 
 
 545 Tekeningen van een te bouwen brug, [20e eeuw], 1930.  2 stukken 
 
 546 Vergunningen verleend aan particulieren en gemeenten tot het 

leggen van bruggen, met overige stukken betreffende de 
vergunningverlening en 16 tekeningen, 1909-1970.  1 pak 

 
 547 Vergunningen verleend aan de PTT tot het leggen van kabels langs 

de Woudweg te Kethel en de Breeweg te Schipluiden ter uitbreiding 
van het telefoonnet, met overige stukken betreffende de 
vergunningverlening en 8 tekeningen, 1957, 1963, 1970.  1 pak 

 
3.2.4.4.2. Beheer en onderhoud 
 
3.2.4.4.2.1. Algemeen 
 
 548 Brieven aan de gemeenten Vlaardinger-Ambacht, Schipluiden en 

Vlaardingen waarin bezwaar wordt gemaakt tegen het ontbreken 
van enkele wegen en paden in de ontwerp-legger op de wegen en 
voetpaden en de daarin gelegen kunstwerken, met staten 
houdende gegevens over de eigenaren, onderhoudsplicht en 
omschrijving van duikers en bruggen, met overige stukken 
betreffende de bezwaarmaking en 1 tekening, 1910, 1936-1953. 
Afschriften en doorslagen, 1910 - 1953.  1 omslag 

 
 549 Legger van de gemeente Schiedam op de wegen en bruggen, [c. 

1942].  1 katern 
 
3.2.4.4.2.2. Wegen 
 
N.B. Zie ook inv.nr. 356. 
 
 550 Brieven aan mr. G.J.C. Schilthuis te Rotterdam waarin wordt 

verzocht om antwoord op de vraag bij wie de onderhoudsplicht 
berust van de weg over de Trekkade, met legger op de wegen en 
voetpaden van de polder en 2 tekeningen, 1874-1933. Afschrift.  1 omslag 

 
 551 Brief aan Gedeputeerde Staten waarin wordt verzocht positief te 

beschikken op het verzoek van de polder Nieuwkoop om een 
financiële bijdrage ten behoeve van het onderhoud van wegen, met 
bijlage, 1936. Doorslag.  2 stukken 

 
 552 Stukken betreffende de uitvoering van het onderhoud aan de 

Oostveenseweg, 1941, 1951.  3 stukken 
 
 553 Brief aan de Koninklijke Nederlandsche Toeristenbond ANWB waarin 

wordt medegedeeld dat er geen bezwaar bestaat tegen de plaatsing 
van een wegwijzer op de hoek van de Zouteveenseweg en de 
Oostveenseweg, met overige stukken betreffende de aanvraag van 
de ANWB en 1 tekening, 1964. Doorslag.  5 stukken 
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3.2.4.4.2.3. Bruggen 
 
N.B. Zie ook inv.nr. 344, 345, 420, 430 en 548. 
 
 554 Stukken betreffende de overdracht van het eigendom, beheer en 

onderhoud van een brug in de Abtwoudseweg in de gemeente Delft, 
sectie E nr. 478, aan A. de Bruijn, weduwe van C. van Schie Jzn., 
te Hof van Delft, 1873, 1874.  1 omslag 

 
 555 Stukken betreffende de verbetering van een brug in de 

Holierhoekseweg, met bestek en 2 tekeningen, 1922-1924.  1 omslag 
 
 556 Stukken betreffende de aanbesteding van de verbetering van een 

brug in de Eerste Veenweg en in de Holierhoekseweg, met bestek 
en 1 tekening, 1929.  5 stukken 

 
 557 Correspondentie met de gemeente Schipluiden inzake de 

verbetering van bruggen en de betaling van een financiële bijdrage 
door de polder, 1932, 1946, 1947.  1 omslag 

 
 558 Stukken betreffende de verbetering van de brug bij het 

Zwethgemaal, met 3 tekeningen, 1934.  1 omslag 
 
 559 Stukken betreffende de overdracht aan de gemeente Vlaardinger-

Ambacht van het eigendom, beheer en onderhoud van een zevental 
bruggen in de Holierhoekseweg, de Woudweg en Zouteveenseweg, 
1935-1941.  1 omslag 

 
 560 Brief aan W. Moerman te Vlaardinger-Ambacht waarin toestemming 

wordt verleend tot het wegnemen van de vlonder van de polder in 
de Holierhoekseweg in de gemeente Vlaardinger-Ambacht, sectie A 
nr. 413, met aanvraag, 1938. Doorslag.  2 stukken 

 
 561 Stukken betreffende de verbetering van de bruggen in de 

Oostveenseweg, met 1 tekening, 1950, 1951.  1 omslag 
 
 562 Brief aan de gemeente Schipluiden waarin wordt verzocht om 

vergunningverlening tot afsluiting van de Oostveenseweg 
gedurende de vervanging van de brug door duikers, 1950. 
Doorslag.  1 stuk 

 
 


