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1. INLEIDING 
 

1.1. Begrenzing 

 
Beginnende in de noordelijke hoek van de polder, loopt de grens via het 
zuidwestelijk boord van de kadastrale grenssloot van perceel 's-Gravenzande 
sectie 1 nr. 4168, daarna in zuidelijke richting langs de oostelijk oever van de 
sloot langs de trambaan van de W.S.M. gelegen langs de Monsterseweg. Aan de 
zuidkant wordt de polder begrensd door de Zeestraat tot aan de coupure in de 
Maasdijk. De Zeestraat vormt de grens met de Heen- en Geestvaartpolder. Aan 
de westkant wordt de polder begrenst door de Maasdijk (Noordlandse Zanddijk) 
en in het noordwesten door de oostelijke bermsloot van de Slaperdijk tot aan het 
punt van uitgang. Voor een volledige omschrijving, zie het bijzonder reglement 
van de polder'. 
 

1.2. Geschiedenis 

 
De overzichtskaart van Delfland van 1712 door Kruikius laat in het gebied een 
tiend zien, de 'Deunis Veltse Tient' en tevens een watertje de 'Wael' bij de 
Zanddijk. Mogelijk ontleent het gebied zijn naam 'Waalblok' aan de aanwezigheid 
van deze waal. Al jaren hadden de tuinders in het Waalblok in de zomer te 
kampen met gebrek aan gietwater. In 1934 dreigden zelfs de druiven en tomaten 
af te sterven. Om in het gebrek aan gietwater te voorzien werd per 14 juni 1934 
de Vereeniging tot regeling van de waterstand in Het Waalblok te 's-Gravenzande 
opgericht. Het doel van de vereniging was om het waterpeil in het Waalblok te 
regelen naar de behoefte van de leden. Om dit doel te bereiken sloot de 
vereniging een overeenkomst met het hoogheemraadschap van Delfland ter 
onttrekking van water aan de boezem en lozing van water op de boezem. Het 
hoogheemraadschap van Delfland verkeerde in een wat bijzondere positie, omdat 
het ook eigendommen binnen het beoogde poldergebied bezat' en dus ook 
ingeland van de polder was. Het bestuur bestond uit voorzitter B. Wemelsfelder, 
secretaris J. van Geest Woutzn., penningmeester J. Ruinard en bestuursleden Nic. 
van Geest en P. van Oosten. De vereniging vroeg vergunningen aan diverse 
instanties en sloot overeenkomsten tot plaatsing van pompen. Tevens werd aan 
het gemeentebestuur van 's-Gravenzande de toezegging gedaan dat in 
voorkomende gevallen bluswater aan de watergangen in het Waalblok mocht 
worden onttrokken. Bij besluit van 12 juli 1934 nr. 755 werd door het 
hoogheemraadschap van Delfland een provisorische vergunning verleend tot het 
plaatsen van een pompje in de boezemsloot bij de Arendsduinbrug. 
 
Op 4 februari 1935 richtte de vereniging een verzoek tot Provinciale Staten om te 
komen tot oprichting van een waterschap voor het betreffende gebied. Bij besluit 
van 15 december 1936 stelden Provinciale Staten van Zuid-Holland het bijzonder 
reglement vast, dit reglement werd goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 19 
februari 1937, nr. 1 10 en is uitgegeven 12 maart 1937. Tengevolge van militaire 
werken, gemaakt door de bezetters en door de Dienst Landbouwherstel werd de 
grensomschrijving van het poldercomplex in 1948 aangepast. In verband met de 
uitvoering van de verzwaring van de zeewaterkering van Delfland werd de 
grensomschrijving in 1967 nogmaals gewijzigd'. 
 
De belangrijkste inmaling van water uit Delflands boezem had plaats via de 
Trainsloot met behulp van een electrisch aangedreven pomp bij de 
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Arendsduinbrug. Een tweede inlaatpunt was een duiker langs de Monsterseweg. 
Ten behoeve van de regeling van de waterstand werden in de polder diverse 
keerschutten geplaatst. In 1967 was het boezemwater bij het inmaalpunt bij de 
Arendsduinbrug sterk verzint. De verzwaringswerken aan de zeewaterkering 
vormden de aanleiding tot verzilting van het boezem- en polderwater. Een nieuw 
gegraven bermsloot achter de duinverzwaring bevatte zout zakwater. Dit was een 
gevolg van het voor de verzwaring gebruikte materiaal. Als maatregel tegen deze 
verzilting werd het zoute water teruggepompt naar zee. Ook bleek het gebied, in 
enige mate, bloot te staan aan zout kwelwater. Een belangrijke verbetering werd 
bereikt door de verplaatsing van het inlaatgemaal van de Arendsduinbrug naar 
een zijtak van de 's-Gravenzandse Vaart, de Vaarsloot, waardoor water aan de 
Lange Stucken kon worden onttrokken. Tevens werden bestaande duikers 
vervangen door duikers met een grotere doorsnede. Als tegemoetkoming in de 
kosten die het polderbestuur moest maken tengevolge van de verzilting, besloot 
de Verenigde Vergadering van Hoogheemraadschap van Delfland in zijn 
vergadering van 29 januari 1970 aan het polderbestuur een éénmalige 
tegemoetkoming toe te kennen van f 17.000,-. 
 
De hoofdtocht (W.S.M.-sloot of Tramsloot) van de polder liep van de 
Arendsduinbrug tot de Zeestraat in 's- Gravenzande. Bermsloten waren de sloten 
langs de Zanddijk en de Slaperdijk. De overige sloten zijn scheidingssloten. Het 
onderhoud van de hoofdtocht berustte bij het polderbestuur. Op het onderhoud 
van de bermsloten was artikel 12 van Delflands Algemene Keur van toepassing. 
Krachtens dit artikel werden de bermsloten geschouwd door dijkgraaf en 
hoogheemraden, onderhoudsplichtig waren de aangelanden en de eigenaren of de 
gebruikers van de Maasdijk4. Het onderhoud van de scheidingssloten berustte bij 
de eigenaren van de aangrenzende landen. Het winterpeil in de polder was gelijk 
aan Delflands Peil, omdat de polderwateren 's winters in open verbinding met de 
boezem stonden. Een zomerpeil had de polder vanwege het hoogteverschil tussen 
de diverse percelen'. 
 
Enkele percelen in de polder waren lager gelegen dan de overige en hadden 
minder behoefte aan inmaling van water en genoten derhalve voor de helft 
vrijdom van omslag. Landerijen die met glas voor de tuinbouw bedekt waren of 
voor de bedekking daarmee waren ingericht werden voor het viervoudige van hun 
kadastrale grootte in de omslagheffing betrokken'. 
 
Per 1 januari 1977 werd de polder opgeheven in het kader van de 
polderconcentratie binnen Delfland'. Het grondgebied van de voormalige polder 
maakt nu deel uit van het werkgebied van het district 's-Gravenzande. 
 

1.3. Archief inventarisatie 

 
Het archief van de Vereeniging tot regeling van de waterstand in Het Waalblok 
(14 juni 1934- 1 juli 1937) werd beheerd door de secretaris J. Ruinard. Dit archief 
is als een zelfstandig archief gehandhaafd. Vanaf 1 juli 1937 tot 31 december 
1976 werd het archief beheerd door de verschillende secretarissen-
penningmeester. In 1977 nam het hoogheemraadschap van Delfland het archief 
over van secretaris-penningmeester A. Th. van Beek. Sporen van een 
ordeningsstelsel zijn niet aangetroffen. In 1977 werd ter voorlopige berging van 
het archief een plaatsingslijst opgemaakt. Bij de inventarisatie is door mij in het 
archief een zaaksgewijze ordening aangebracht. Voor de systematische indeling 
werd uitgegaan van het ordeningsschema, opgesteld door de Provinciale 
Archiefinspectie in Zuid-Holland. 
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1.4. Noten 

 
1. Bijzondere reglementen, inv.nr. 21 
 
2. Statuten van de vereniging, inv.nr. 1. 
 
3. Bijzonder reglement, herzien 1967 en inwerking getreden 1969, inv.nr. 21. 
 
4. Polderkeur inv.nr. 62. 
 
5. Correspondentie met gedeputeerde staten van Zuid-Holland inzake de 
polderkeur, 1939, inv.nr. 62. 
 
6. Bijzonder reglementen, artikel nr. 5, inv.nr. 21. 
 
7. Provinciaal blad van Zuid-Holland nr. 163 d.d. 17 mei 1974, goedgekeurd bij 
Koninklijk Besluit van 20 augustus 1975, no. 87. 
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2. ARCHIEF VAN DE VEREENIGING TOT REGELING 
VAN DE WATERSTAND IN 'HET WAALBLOK', 14 JUNI 
1934-1 JULI 1937 
 

2.1. Oprichting 

 
 1 Statuten van de "Vereeniging tot regeling van de waterstand in 

"Het Waalblok" te 's-Gravenzande, 1934.  1 stuk 
 
 2 Brief aan het Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland, houdende 

mededeling van de oprichting van de vereniging, tevens houdende 
het verzoek om als lid tot de vereniging toe te treden, 1934.  1 stuk 

 
 3 Akte van verklaring van deelname door eigenaren en huurders van 

tuinen liggende aan de Monsterseweg tussen Arendsduin en de 
Zeestraat te 's-Gravenzande aan de Vereeniging tot 
watervoorziening in het Waalblok, opgericht op 14 juni 1934 te 's- 
Gravenzande; met akte van machtiging voor het voorlopig bestuur 
tot het nemen van stappen ter bereiking van het gestelde doel, 
1934.  2 stukken 

 
 4 Stukken betreffende de aanvraag bij Gedeputeerde Staten om een 

gedeelte van het Waalblok tot polder te maken, 1935-1936.  1 omslag 
 

2.2. Notulen 

 
 5 Notulen van vergaderingen van het bestuur van "de Vereeniging tot 

regeling van den waterstand in het "Waalblok" te 's-Gravenzande, 
14 juni 1934 - 23 december 1936; notulen van de vergadering van 
het bestuur van de polder, 1 juli 1937, 1934-1937.  1 deel 

 

2.3. Geldlening 

 
 6 Akte van garantstelling door de Evangelische Unie te 's-

Gravenzande tot een bedrag van F 200,-- voor gelden die de 
vereniging "Het Waalblok" heeft geleend ter bestrijding van de 
kosten van watervoorziening van het Waalblok, 1934.  1 stuk 

 
 7 Akte van schuldbekentenis door de Vereeniging tot regeling van 

den waterstand in het Waalblok te 's- Gravenzande voor de heer 
N.L. van Geest, wegens een geleend bedrag van f 1000,--, 1934.  1 stuk 

 

2.4. Regeling waterstand 

 
 8 Vergunning van de N. V. Westlandsche Stoomtramweg-

Maatschappij tot het gebruiken van de tramsloot, het aanbrengen 
van een dam met uitlaatschuif bij Arendsduin en het plaatsen op 
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deze dam van een electrische pomp; met verzoekschrift, 1934-
1935.  2 stukken 

 
 9 Verzoekschrift aan het Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland 

om vergunning tot het leggen van een stuwdam met uitlaatschuif 
en een electrisch aangedreven schroef- pomp voor de waterinlating, 
1934.  1 stuk 

 
 10 Brief aan het gemeentebestuur van 's-Gravenzande houdende 

toezegging tot het ter beschikking stellen van bluswater bij brand, 
1934.  1 stuk 

 
 11 Stukken betreffende de aansluiting van de pomp op het 

electriciteitsnet, 1934-1936.  3 stukken 
 
 12 Akte van overeenkomst met L. van Staalduinen Hzn. tot bruikleen 

van zijn electrisch aangedreven pomp voor het op peil houden van 
het water van het perceel van A. Boers, 1935.  1 stuk 

 
 13 Akte van overeenkomst niet mevrouw B. Wemelsfelder tot huur 

door de vereniging van het gebruik van overpaden op haar tuin ten 
behoeve van de bediening van de pompinstallatie, 1936.  1 stuk 

 
 14 Verzoekschrift van J. van Geest Lz. om zijn in de Lange Stucken 

gelegen percelen in de zomermaanden van water te voorzien, 
1936.  1 stuk 

 
 15 Akte van overeenkomst met J. van Geest, G. van Nieuwkerk, J. 

Sonneveld, L. v.d. Berg Lzn. en J. Hoek, allen tuinders in de Lange 
Stucken, tot onttrekking door hen van water aan het Waalblok; met 
aanvullende overeenkomst inzake lozing door hen van water op het 
Waalblok, 1936.  2 stukken 
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3. ARCHIEF VAN POLDER 'HET WAALBLOK', 1 JULI 
1937-31 DECEMBER 1976 (1978) 
 

3.1. Stukken van algemene aard 

 

3.1.1. Notulen 

 
 16-17 Notulen van vergaderingen van stemgerechtigde ingelanden, 1937-

1976.  1 deel en 1 omslag 
N.B. Achter in inv.nr. 16 een notitie betreffende een in 1961 gevoerde schouw 

 16 26 juli 1937 - 17 juni 1960 (1961), 1937 - 1961 
 17 30 mei 1961 - 21 mei 1976, 1961 - 1976 
 
 18-19 Notulen van bestuursvergaderingen, 1937-1976.  1 deel en 1 omslag 

N.B. Zie voor notulen van de bestuursvergadering 1 juli 1937 ook inv.nr. 5 
 18 1 juli 1937 - 5 oktober 1961, 1937 - 1961 
 19 1961 - 1976, 1961 - 1976 
 
 20 Oproepingsbrieven voor de vergadering van stemgerechtigde 

ingelanden, 1939-1962, 1964, 1966- 1969, 1971-1976.  1 omslag 
 

3.2. Stukken betreffende bijzondere onderwerpen 

 

3.2.1. Bestuursinrichting 

 
 21 Bijzonder reglement, met stukken betreffende vaststelling, 

wijziging en herziening; met 4 schetskaarten (1937, 1949, 1966), 
1936-1969.  1 omslag 

 
 22 Grenskaart van de polder, gemerkt sectie 1 met op de achterzijde 

een plattegrond en dwarsdoorsneden van een keerschut en het 
gemaal, 1940 [z.d. c. 1940 á 1950].  1 stuk 

 
 23 Hoogtekaart, opgemaakt in 1956 door het Dijkgraaf en 

Hoogheemraden van Delfland, van tuinbouwgronden tussen 
Arendsduin en Ter Heyde die binnen de nieuwe begrenzing van de 
zeewaterkering vallen; tevens aangegeven de per 1967 
voorgestelde poldergrens, 1967.  1 stuk 

 
 24 Brief aan het Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland met 

verzoek om wegens ontpoldering f 649,57 over te maken aan het 
polderbestuur, 1969.  1 stuk 

 

3.2.2. Bestuur 

 

3.2.2.1. Dagelijks bestuur 
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 25 Stukken betreffende de verkiezing en toelating van bestuursleden, 

1937-1969.  1 omslag 
 
 26 Brief van het Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland, houdende 

verzoek om inlichtingen over aan Gedeputeerde Staten 
toegezonden processen-verbaal van eedsaflegging, 1941.  1 stuk 

 
 27 Besluit van Gedeputeerde Staten tot vaststelling van het hoogste 

bedrag dat jaarlijks voor vergaderingen van het bestuur en 
stemgerechtigde ingelanden mag worden besteed, 1962.  1 stuk 

 
 28 Polis van de verzekering van het polderbestuur bij Sun Insurance 

Office LTD tegen wettelijke aansprakelijkheid; met aanhangsel, 
1966, 1973.  2 stukken 

 
 29 Briefwisseling met Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland 

betreffende aanpassing van de bezoldiging van de voorzitter, 1967. 
 2 stukken 

 

3.2.2.2. Stemgerechtigde ingelanden 

 
 30 Lijsten van stemgerechtigde ingelanden, 1937-1951.  1 omslag 
 
 31 Presentielijsten van vergaderingen van stemgerechtigde 

ingelanden, 1938-1939, 1941-1976.  1 omslag 
 

3.2.3. Hulpmiddelen bij de uitvoering van de taak 

 

3.2.3.1. Personeel 

 
3.2.3.1.1. Secretaris-penningmeester 
 
 32 Akte van aanstelling van P.N. Stolze tot secretaris-penningmeester, 

1937.  1 stuk 
 
 33 Instructie voor de secretaris, 1937.  1 stuk 
 
 34 Instructie voor de penningmeester, 1937.  1 stuk 
 
 35 Besluiten van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland tot 

vaststelling van de bezoldiging en toelagen van de secretaris en de 
penningmeester, 1937-1946.  1 omslag 

 
 36 Polis van de verzekering bij N.V. Nationale Borg-Maatschappij voor 

het beheer van de penningmeester; met aanhangsels en besluit 
van stemgerechtigde ingelanden, 1938, 1950, 1961.  4 stukken 

 
 37 Akte van aanstelling van G.C. Middelburg tot secretaris-

penningmeester, 1941.  1 stuk 
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 38 Stukken betreffende de benoeming van A.Th. van Beek tot 
secretaris, 1944.  1 omslag 

 
 39 Stukken betreffende opgaven aan de Pensioenraad ten behoeve 

van vaststelling van de pensioengrondslag voor de secretaris-
penningmeester, 1945-1948.  1 omslag 

 
 40 Staten houdende opgave van mutaties in het personeel over de 

jaren 1953, 1954 en 1956/57, 1954, 1955, 1957, 1953 - 1957.  3 stukken 
 
 41 Brief aan Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland betreffende het 

bekleden van de functies van secretaris en penningmeester voor de 
polders Het Waalblok, Heen- en Geestvaartpolder en Nieuwland en 
Noordland door dezelfde persoon; met besluit van Gedeputeerde 
Staten, 1963.  2 stukken 

 

3.2.3.2. Financiën 

 
3.2.3.2.1. Belastingen en heffingen 
 
3.2.3.2.1.1. Omslag 
 
 42 Kohier van omslag van de polderlasten, 1937-1957, 1959, 1964-

1976.  1 omslag 
 
 43 Ingevulde formulieren door grondeigenaren en pachters, houdende 

verklaring inzake de kadastrale oppervlakte van hun in de polder 
gelegen percelen, alsmede opgave van de oppervlakte die hiervan 
met glas is bedekt, 1975.  1 omslag 

 
 44 Staat houdende specificatie van de omslag voor het jaar 1975 over 

glastuinbouw en "koude" tuinbouw, 1975, 1975.  1 stuk 
 
 45 "Gaarderboek", Register houdende de kadastrale boekhouding van 

de polder; met indices op persoonsnaam en perceel, opgemaakt 
1937 en bijgewerkt tot 1976, 1937 - 1976.  1 deel 

 
3.2.3.2.1.2. Heffing waterinlating 
 
 46 Stukken betreffende de betaling door belanghebbenden aan het 

polderbestuur van een vergoeding voor de inlating van giet- en 
sproeiwater, 1945, 1948, 1949, 1967.  1 omslag 

 
 47 Minuten van uitgaande brieven aan grondeigenaren in de "Lange 

Stucken" betreffende hun bijdrage voor het inlaten van water, 
1946, 1971-1973, 1975-1976.  1 omslag 

 
3.2.3.2.2. Geldleningen/rekening-courant 
 
 48 Besluit van de vergadering van stemgerechtigde ingelanden tot het 

aangaan met de Coöperatieve Boerenleenbank van een rekening-
courantovereenkomst, 1952.  1 stuk 

 
 49 Besluiten van de vergadering van stemgerechtigde ingelanden tot 

lening bij de Nutsspaarbank Monster- 's-Gravenzande van bedragen 
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resp. groot f 1000,-- en f 2000,--; met afschriften van 
schuldbekentenissen en brieven betreffende renteherziening en 
aflossing, 1952-1953, 1957.  6 stukken 

 
 50 Stukken betreffende geldleningen bij de Nederlandse 

Waterschapsbank N.V, 1961-1962, 1966- 1967, 1970, 1976.  1 omslag 
 
3.2.3.2.3. Begroting en rekening 
 
3.2.3.2.3.1. Algemeen 
 
 51 Ingekomen en minuten van uitgaande stukken betreffende de 

goedkeuring door het Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland 
van de rekening en de begroting, 1938, 1941, 1948-1949, 1953-
1954, -1956-1957, 1962-1975.  1 omslag 

 
3.2.3.2.3.2. Begroting 
 
 52-53 Begroting van ontvangsten en uitgaven; vanaf dienstjaar 1955 met 

memorie van toelichting, 1937- 1964.  2 pakken 
 52 1937-1955, 1937 - 1955 
 53 1956-1964, 1956 - 1964 
 
 54 Begroting met memorie van toelichting over de dienstjaren, 1965-

1976; Rekening over de dienstjaren, 1964-1976. 1965-1978, 1964 
- 1978.  1 pak 
N.B. Over dienstjaar 1975 ontbreekt de memorie van toelichting 

 
3.2.3.2.3.3. Rekening 
 
 55-56 Rekening van ontvangsten en uitgaven over de dienstjaren 1937-

1963, 1938-1964, 1937 - 1964.  2 pakken 
 55 1937-1950, 1937 - 1950 
 56 1951-1963, 1951 - 1963 
 
 57-58 Bijlagen tot de rekening, 1941-1976.  2 pakken 
 57 1941-1942, 1944-1948, 1950, 1952-1966, 1941 - 1966 
 58 1967-1976, 1967 - 1976 
 
 59-60 Kasboek, 1937-1976.  1 deel en 1 omslag 
 59 1937-1971, 1937 - 1971 
 60 1971-1976; omslag, 1971 - 1976 
 
 61 Processen-verbaal van kasopneming in verband met de opheffing 

per 1 januari 1977 van de polder; met begeleidend schrijven van 
het Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland, 1976.  3 stukken 

 

3.2.6. Uitvoering van de taak 

 

3.2.6.1. Algemene keur 

 
 62 Algemene keur, met stukken betreffende de vaststelling en 

herziening, 1938-1958 en z.d.  1 omslag 
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3.2.6.2. Toezicht 

 
3.2.6.2.1. Schouw 
 
 63 Circulaire aan de ingelanden houdende mededeling dat het 

verboden is om duikers in de polder dicht te stoppen in verband 
met de waterdoorstroming, met verwijzing naar de bepalingen in 
artikel 8 van de polderkeur, 1938; stencil.  1 stuk 

 
3.2.6.2.2. Verlening van vergunningen 
 
 64 Vergunningen, verleend aan ingelanden van de polder tot het 

onttrekken van water aan polderwatergangen, alsmede tot het 
hebben van keerschutten, 1938-1939, 1954.  3 stukken 

 
 65 Vergunningen verleend aan ingelanden tot afvoer van regen-, 

huishoudelijk- en privaatwater op polderwatergangen, 1938-1939, 
1962.  6 stukken 

 
 66 Vergunning verleend aan W. van Nieuwkerk te 's-Gravenzande tot 

het maken en hebben van een betonnen brug over een sloot in het 
perceel, kadastraal 's-Gravenzande sectie 1 nr. 3440, 1962.  1 stuk 

 
3.2.6.2.3. Bemoeienis met vergunningen te verlenen door het 
Hoogheemraadschap van Delfland 
 
 67 Vergunningen verleend door het Dijkgraaf en Hoogheemraden van 

Delfland aan ingelanden van de polder voor respectievelijk het 
hebben van keerschutten en het dempen van een gedeelte van de 
binnenbermsloot van de Maasdijk, 1939, 1976; afschriften.  2 stukken 

 

3.2.9. Zorg voor waterinlating 

 
3.2.9.1. Doorstroming en kwaliteit 
 
 68 Stukken betreffende het mechanisch delven van de tramsloot en de 

berging van de uitkomende baggerspecie, 1964-1965.  1 omslag 
 
 69 Brieven aan het Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland, 

houdende mededeling van vervuiling en verzilting van het gietwater 
met verzoek om goed boezemwater ter beschikking te stellen, 
1966-1967.  2 stukken 

 
 70 Briefwisseling met het Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland 

betreffende vergoeding voor de maatregelen die moeten worden 
genomen ter bestrijding van de verzilting die ontstaat vanwege de 
slechte kwaliteit van het boezemwater dat bij Arendsduin wordt 
ingelaten, 1969-1970.  1 omslag 

 
 71 Stukken betreffende de opheffing van de verstoring van de 

waterinlaat, ontstaan ten gevolge van de uitvoering van 
werkzaamheden voor het veilingterrein van Veiling- vereniging 
"Westland-Zuid", 1969-1971.  1 omslag 
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3.2.9.2. Aanleg van kunstwerken 
 
3.2.9.2.1. Keerschutten, schuiven, kokers en duikers 
 
 72 Akte van overeenkomst met de N. V. Westlandsche Stoomtramweg-

Maatschappij tot het hebben door de polder van eer dam in de 
zogenaamde tramsloot te 's-Gravenzande en het totstandbrengen 
van een aansluiting van de polderwaterhuishouding op deze sloot 
door middel van een pompgemaal, 1937; doorslag.  1 stuk 

 
 73 Stukken betreffende de aanschaffing van zeven gewapend-

betonschermen ter vervanging van de houten keerschutten, 1946.  3 stukken 
 
 74 Ingekomen en minuten van uitgaande stukken betreffende 

vergunningen van Gedeputeerde Staten en de gemeente 's-
Gravenzande tot demping en riolering van een gedeelte van de 
tramsloot in verband met de hoge onderhoudskosten, alsmede 
betreffende de deelname voor 50% in de kosten van demping en 
riolering door belanghebbende aangelanden; met twee kadastrale 
situatieschetsen, 1961-1963.  1 omslag 

 
 75 Stukken betreffende het wederom in gebruik nemen van de koker 

onder de Monsterseweg ten behoeve van het versneld lozen van 
water uit de tramsloot op een sloot in de Lange Stucken, een en 
ander in verband met de grote uitbreiding van de glasopstanden in 
de polder waardoor regenwater direct in de poldersloten terecht 
komt, 1962, 1976.  1 omslag 

 
 76 Stukken betreffende het aanbrengen door Molenbouw Bosman n.v. 

van een stalen inlaatleiding en een eikenhouten schuif ten behoeve 
van het gemaal Monsterseweg, 1963.  3 stukken 

 
 77 Offerte van Molenbouw Bosman n.v. voor de plaatsing van drie 

eikenhouten schuiven ter bestrijding van de verzilting; met 
aantekening van akkoordverklaring door het polderbestuur, 1966.  1 stuk 

 
 78 Akten van vestiging van het recht van opstal, verleden voor notaris 

C.A.F. Loth, op percelen land van E. van der Hout en H.A. Troost, 
's-Gravenzande sectie 1 nrs. 3573, 3579 en 3954, alsmede van 
Veilingvereniging "Westland-Zuid", 's-Gravenzande sectie 1 nr. 
4905; met bijbehorende stukken, 1967, 1968, 1972, 1974.  1 omslag 

 
 79 Stukken betreffende de verplaatsing van het waterinlaatpunt van 

de Arendsduinbrug naar de Vaarsloot in de Lange Stucken in 
verband met de toegenomen verzilting bij Arendsduin; met een 
kaart, 1967.  1 omslag 

 
 80 Stukken betreffende het vervangen door de Koninklijke 

Nederlandsche Heidemaat- schappij van een duiker langs de 
Monsterseweg ter verbetering van de watervoorziening in de polder 
met het oog op de toegenomen verzilting; met bijbehorende 
vergunning van de gemeente 's-Gravenzande en een tekening, 
1969.  1 omslag 
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3.2.9.2.2. Elektrische gemaaltjes 
 
 81 Stukken betreffende lening bij het Nederlandsch Hervormd Groot 

Armbestuur te 's-Gravenzande van een bedrag van f 1700,-- ten 
behoeve van de overname van een pompinstallatie voor inwatering, 
1937, 1944.  1 omslag 

 
 82 Vergunning, verleend door het Dijkgraaf en Hoogheemraden van 

Delfland aan het polderbestuur tot het hebben van dammen en een 
electrisch aangedreven pomp voor het inmalen van water uit 
Delflands boezem te Arendsduin; met wijzigingsbesluiten en 
tekening, 1937, 1961, 1967.  4 stukken 

 
 83 Brief van het gemeentebestuur van 's-Gravenzande, houdende 

afwijzing van het verzoek om bijdrage in de kosten van aansluiting 
van de pompinstallatie op het electriciteitsnet, aangezien er in de 
wintermaanden niet voldoende bluswater kan worden gewaarborgd, 
1937.  1 stuk 

 
 84 Polissen van verzekering tegen brandschade van de gemaaltjes van 

de polder; met enkele bijbehorende brieven, 1938, 1940, 1948, 
1952-1953, 1960.  1 omslag 

 
 85 Brief van Machinefabriek Gebr. Stork & Co. n.v. houdende opgave 

van technische specificaties van de pompinstallatie; met 
bijbehorende brief van het polderbestuur, 1939.  1 stuk 

 
 86 Stukken betreffende de vervanging van de bestaande electrische 

pompinstallatie nabij de brug over de vaarsloot bij Arendsduin door 
een volautomatisch, electrisch aangedreven gemaaltje, 1951-1953. 
 1 omslag 

 
 87 Staat houdende opgave van het stroomverbruik over de jaren 

1950-1959 van de electrisch aangedreven pomp bij de brug te 
Arendsduin (1e brug), 1960 z.d.  1 stuk 

 
 88 Offerte van Molenbouw - Machinefabriek en Constructiewerkplaats 

B. Bosman voor de plaatsing van een electrisch aangedreven pomp 
bij de brug te Arendsduin ter vervanging van de oude pomp; met 1 
tekening, 1961.  2 stukken 

 
 89 Vergunning, verleend door het Dijkgraaf en Hoogheemraden van 

Delfland tot verplaatsing van het electrisch aangedreven gemaaltje 
van de Arendsduinbrug naar de Vaarsloot ten behoeve van de 
opmaling van water uit de Lange Stucken in verband met de 
toegenomen verzilting; met bijbehorende correspondentie, 1967.  3 stukken 

 
 90 Offerte van Molenbouw Bosman n.v. voor de levering van een 

automatisch werkende waterinlaat en de verplaatsing van het 
gemaal van de brug bij Arendsduin naar de Lange Stucken, met 
brief van Elektriciteitsbedrijf Delfland inzake de bijdrage in de 
aansluit- kosten van het gemaal, 1967.  2 stukken 
N.B. Het 4e blad van de offerte ontbreekt 

 
 91 Offerte van Molenbouw Bosman n. v. voor de levering en plaatsing 

van een automatisch electrisch aangedreven open 
schroefpompgemaal, te plaatsen op de tuin van H.A. Troost, 1967.  1 stuk 
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4. BIJLAGEN 
 
 92 Inventarislijst, 1977, met supplement, z.d. c. 1983, 1977 - 1983.  2 stukken 
 


