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INLEIDING 

Historisch kader 

Naamgeving 

De naam verwijst naar de droogmaking in de jaren 1858-1864 van twee tengevolge van 
vervening ontstane plassen in de Zuidpolder van Delfgauw. 
 

 Ambachtelijke en gemeentelijke indeling 

De polder ligt op het grondgebied van twee voormalige ambachten. De bergboezem ligt in 
het  ambacht Vrijenban en het overig gedeelte van de polder (De Oude Leede) ligt in het 
ambacht Pijnacker. Kadastraal zijn op de polder van toepassing: Vrijenban sectie D, 
Pijnacker secties C, D en H. Na opheffing van de gemeente Vrijenban in 1921, is de polder 
geheel in de gemeente Pijnacker gelegen. 1 
 

Droogmaking en bestuurlijke ontwikkeling 

In de Zuidpolder van Delfgauw lag een veenplas de z.g.'Oudeleesche plas'. Deze bestond 
uit twee gedeelten, de grote plas met een oppervlakte van 178 ha. en de kleine plas met 
een oppervlakte van 30 ha. De grote plas werd de eigenlijke droogmaking en de kleine 
plas werd bergboezem. Ten behoeve van de droogmaking werd een maatschap door de 
eigenaren van de veenplassen aangegaan.2  De maatschap benoemde een commissie ter 
uitvoering van de droogmaking.Voorzitter van deze commissie was H. Scholten (bode bij 
het Hoogheemraadschap van Delfland). Leden waren M. Olieman, C. Hogervorst, W. 
Gouwentak en P. van Rijt. Secretaris werd J. van Woerden. De 30 hectare in de 
bergboezem bleven als onverdeeld eigendom bestaan. 3 Jaarlijks kregen de z.g. 
gerechtigden een uitkering uit de opbrengst van verhuring van de bergboezem. Aangezien 
niet alle ingelanden van de droogmaking deelgenoot waren in de bergboezem, werd een 
afzonderlijke administratie opgezet, die niet in de administratie van de droogmaking werd 
opgenomen.  
 
Tussen 1920 en 1926 werden pogingen gedaan om ingelanden, die geen bezit in de 
bergbboezem hadden, over te halen om zich in te kopen, waardoor de administratie van 
de bergboezem in de polderadministratie zou kunnen worden opgenomen en het 
droogmakerijbestuur de bergboezem voor hypothecaire zekerheidsstelling voor het 
verkrijgen van een geldlening kon gebruiken. Deze pogingen bleven zonder resultaat. De 
percelen van de bergboezem werden in 1920 tijdelijk op naam van de polder gesteld, 
waardoor een geldlening voor de bouw van het electrisch gemaal kon worden afgesloten. 
In 1926 werden de percelen bij akte van rectificatie weer ten name van de gerechtigden 
gesteld.4 In 1943 werden de percelen in de bergboezem weer op naam van de polder 
gesteld. 5. De percelen werden verhuurd aan ingelanden. In de jaren zeventig van de 
vorige eeuw werden de percelen in de bergboezem verkocht aan de ingelanden.6.  
 
Het bestuur van de polder bestond uit een voorzitter en twee bestuursleden 
(molenmeesters). Per 1 januari 1977 werd het polderbestuur opgeheven en werden de 
taken overgedragen aan hoogheemraadschap van Delfland. 
 

Regeling van de waterstand 

Bemaling 

 
Voor de afvoer van het water sloot het droogmakerijbestuur in 1858 een overeenkomst 
met het bestuur van de Zuidpolder van Delfgauw.7 Deze overeenkomst voorzag in het 
bestaan van een bergboezem aan de westzijde van de Zuideindseweg, de bouw van een 
vijzelmolen en een keerschut in de Oude Leedse vaart. Dit schut kon worden afgesloten als 
de molens en het gemaal van de Zuidpolder niet op de Schie mochten lozen. Bovendien 
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werd een bijdrage betaald aan de bouw van een stoomgemaal voor de Zuidpolder van 
Delfgauw aan de Overslag. 
In 1918/1919 verving het bestuur van de droogmaking de vijzelmolen door een electrisch 
gemaal. 8 Dit gemaal werd aan de Oude Leedseweg gesticht en niet op de plaats waar de 
vijzelmolen stond. Bovendien was er bij dit gemaal géén keerschut aanwezig dat kon 
worden gesloten, waardoor het water naar de bergboezem kon worden geleid. De 
bergboezem werd buiten gebruik gesteld.  Het bestuur van de Zuidpolder maakte bezwaar 
bij dijkgraaf en hoogheemraden van Delfland tegen deze wijzigingen.9 
 

Molens en gemalen 

De droogmaking werd bemalen door een windvijzelmolen in de noordelijke hoek van de 
bergboezem. 10 De molen werd in 1860-1861 gebouwd door A. van der Drift te 
Schipluiden voor f 30.000,--. Het water werd uitgeslagen op de ringsloot langs de 
bergboezem, die uitmondde in de Overslag-molensloot. Via het stoomgemaal aan de 
Overslag werd het water op de Schie uitgemalen. De molen had een ijzeren as en roeden. 
De vlucht van de wieken bedroeg 30 meter. In 1919 werd de bemaling door deze molen 
beëindigd 
 
In 1919 werd een electrisch gemaal  aan de Oude Leedeweg in gebruik genomen. Dit 
gemaal was voorzien van een centrifugaalpomp en had een capaciteit van 25 m3 per 
minuut. Het ontwerp van dit gemaal werd vervaardigd door Bouw- en Waterbouwkundig 
Bureau ir. J. de De Ruyter te Rotterdam. 
 

Waterinlaat 

Waterinlating had plaats via enkele duikers in de ringdijken, vanuit de Zuidpolder van 
Delfgauw. 11 
 

Wegen, bruggen en schutsluis 

De droogmaking had de volgende wegen in eigendom, beheer en onderhoud:  
Akkerdijkscheweg, Oude Leedseweg, Zuideindseweg, Wilgenweg, West-Combinatieweg en 
Oost-Combinatieweg 
 
Langs de Oude leedseweg had de polder vier bruggen in beheer en onderhoud. Verder 
onderhield de polder een brug in het Zuideinde van Delfgauw. Omstreeks 1910 werd een 
schutsluis met daarover een ijzeren ophaalbrug in de Oude Leedseweg aangelegd. 12 In 
1952 werd de schutsluis buiten gebruik gesteld.13 
 

Geschiedenis van het archief en inventarisatie 

Geschiedenis 

Over het beheer van Het archief in de 'poldertijd' zijn weinig gegevens voorhanden Tot 
1953 werd het bewaard bij de gemeente Pijnacker. Na dit jaar werd het tot aan de 
opheffing van het polderbestuur per 1 januari 1977 door het bestuur zelf bewaard. Het 
beheer berustte bij de opeenvolgende secretarissen. Er zijn drie verschillende archieven 
gevormd, namelijk het archief van de Maatschap/commissie tot droogmaking der 
veenplassen in de Zuidpolder van Delfgauw, het archief van het droogmakingsbestuur en 
het archief van de deelhebbers in de bergboezem. Bij de opheffing van het bestuur werd 
het archief overgedragen aan de rechtsopvolger het Hoogheemraadschap van Delfland. 
 

Inventarisatie 

Het archief was bij overdracht aan Delfland summier beschreven. Na overdracht werd een 
voorlopige magazijnlijst van dit archief vervaardigd. Aangezien de toegangkelijkheid van 
het archief verdergaande inventarisatie vereiste, werd het archief in 2006 opnieuw 
geordend en beschreven, waarbij het Delflandse indelingsschema voor de inventarisatie 
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van polderarchieven werd gebruikt. Tijdens deze herordening werd het archief in zuurvrije 
omslagen en dozen verpakt, archiefstukken werden indien nodig gerestaureerd. 
 

Vernietiging 

Vernietiging werd bij de samenstelling van de magazijnlijst in 1978 uitgevoerd. Aanvullend 
werden in 2006 enkele losse stukken en dubbelen vernietigd. Uitgangspunt bij deze 
vernietiging was de  'Lijst van voor vernietiging/bewaring in aanmerking komende 
archiefbescheiden van waterschappen van na 1935 (goedgekeurd bij ministeriële 
beschikking van 18 januari 1993, afgekondigd op 8 april 1993, Staatscourant no. 69). 
 

Noten 
1. Inv.nrs. 89-90    
2. Inv.nr. 260    
3. Inv.nr. 217    
4. Inv.nr. 218    
5. Inv.nr. 219    
6. Inv.nrs. 108, 109    
7. Inv.nr. 257    
8. Inv.nrs. 199-204    
9. Archief Technische Dienst Delfland, 1888-1965 nr. 1918/88A    
10. Teixeira de Mattos De Waterkeeringen enz. blz. 374    
11. Teixeira de Mattos blz. 375    
12. Inv.nr. 249-252    
13. Inv.nr. 252    
14. Inv.nr. 318    
 

Literatuur en gerelateerde archieven 
G.J. Klapwijk; Inventaris van het archief van Hoogheemraadschap van Delfland 
(Registratuur Archief Delfland, periode 1920-1981). Delft, 2003.  
 
L.F. Teixera de Mattos; De Waterkeeringen, waterschappen en polders van Zuid-Holland. 
Deel II. 's-Gravenhage, 1908.  
 

Naamlijsten betreffende de droogmaking 

Leden van de maatschap 

J.C.H. Baade    
J.W. Baade    
W. Gouwentak    
C. de Graaf    
G. de Heer    
C. Hogervorst    
P. van der Kooij    
G. van der Kooij    
W. van der Kooij    
N. Olieman    
Oude Polder van Pijnacker    
R.C. Kerk te Pijnacker    
C. van der Spek    
J.F.W. Veldwisch    
G. de Vreede    
 

commissieleden, adviseurs, opzichter en molenaar 

J.P. van den Berg Jz., adviseur    
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W. Gouwentak, commissielid    
C. Hogervorst, commissielid    
P.A. Korevaar, adviseur    
M. Olieman, commissielid    
F. Peijnenburg, opzichter    
P. van Rijt, commissielid    
H Scholten, voorzitter    
J. Verkade, molenaar    
J. van Woerden, secretaris    
 

Naamlijst van voorzitters en bestuursleden 
M. Boerefijn, voorzitter 1947-1951   
A.J. van Dijk, bestuurslid 1912-1925   
J.A. van Dijk, voorzitter 1954-1966   
W. Gouwentak, bestuurslid 1881-1882   
C. de Graaf, bestuurslid 1864-1880   
A.C. Hogervorst, bestuurslid 1925-1950   
A.C. Hogervorst, voorzitter 1951-1954   
C. Hogervorst, bestuurslid 1867   
R.M. Hogervorst, bestuurslid 1915-1925   
R. Hogervorst, bestuurslid 1864-1866, 1868-1912   
A. Hoogenboom, bestuurslid 1940-1942   
A. Hoogenboom, voorzitter 1942-1947   
A. Kouwenhoven, bestuurslid 1882-1915   
C. van Leeuwen, bestuurslid 1874   
S.H. Meurs, bestuurslid 1926-1939?   
L. Olieman, voorzitter 1896-1925   
N. Olieman, voorzitter 1864-1896   
N. Olieman, bestuurslid 1911-?   
H.J. van der Ploeg, bestuurslid 1942-1957   
A.W. van der Ploeg, bestuurslid 1966?-1976   
J. Rodenburg, bestuurslid 1925   
J. Rodenburg, voorzitter 1926-1942   
C.M. van der Vaart, voorzitter 1925-1926   
M. Weerheim, bestuurslid 1951-1966   
M. Weerheim, voorzitter 1966-1976   
P. Westerman, bestuurslid 1957-1976   
 

Naamlijst van secretarissen-penningmeester en molenaars, 
machinisten 
A. Abel, bode (1867 wed. A. Stigter) 1864-1867   
A. Alkemade, bode 1894-1910   
W. van den Berg, machinist-polderwerkman 1927-1952   
C. Dijkshoorn, machinist-polderwerkman 1967   
Mr.Dr. P.H.W.G. van den Helm, secretaris-penningmeester 1935-1949   
G. de Graaf, secretaris-penningmeester 1880-1890   
Jhr. J.K. Hesselt van Dinter, secretaris-penningmeester 1890-1935   
J.P. Hogervorst, machinist-polderwerkman 1953-1961   
J. de Hoog, molenaar/ machinist 1886-1927   
G. de Jong, secretaris-penningmeester 1935, 1950-1969   
G. Jongeneel, secretaris-penningmeester 1969-1976   
L.H. Kaiser, machinist-polderwerkman 1971-1976   
J. Koene, bode 1892-1893   
G. van Lienden, machinist-polderwerkman 1961-1966   
P. van Loon, bode 1910-1946   
A. Notenboom, bode 1869-1891   
J.N. Notenboom, sluiswachter 1942-1952   
N.J. Notenboom, sluiswachter 1914-1942   
Ph.P. Schenkeveld, machinist-polderwerkman 1968-1970   
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J. Schilder, bode 1868-1869   
H. Scholten jr., secretaris-penningmeester 1868-1880   
J. Verkade, molenaar 1864-1868, 1871-1886   
M. Verkade, molenaar 1869-1870   
J. van Woerden, secretaris-penningmeester 1864-1868   
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ARCHIEF VAN DE DROOGMAKING IN DE 
ZUIDPOLDER VAN DELFGAUW 

S t u k k e n   v a n   a l g e m e n e   a a r d 

NOTULEN (RESOLUTIES) 

 
 1-2 Notulen van vergaderingen van het dagelijks bestuur, 1864-1890.  2 katerns 
 1 1864-1871  
 2 1881-1890 
 
 3-7 Notulen van vergaderingen van het dagelijks bestuur met stemgerechtigde 

ingelanden, 1864-1976.  7 katerns 
 3 1864- 19 mei 1880 
 4 17 december 1880-4 juni 1889 
 5 1 juli 1890-30 juni 1922 
 6 1923-1936 
 7 1937-1976 
 
 8 Presentielijsten van vergaderingen van stemgerechtigde ingelanden, 1868-

1885, 1887, 1890, 1971-1974, 1976.  
N.B. Zie voor lijsten 1971, 1974 ook de notulen inv.nr. 7. 

 
 9 Convocaties voor vergaderingen van stemgerechtigde ingelanden, 1879, 

1909-1910, 1913, 1915, 1917, 1919-1922, 1925-1931, 1935-1936, 1938, 
1940, 1943-1976.  1 omslag 

 
 10 Klad-notulen van vergaderingen van het dagelijks bestuur, 1969-1973.  1 omslag 
 

INGEKOMEN EN MINUTEN VAN UITGAANDE STUKKEN 

 
 11 'Brievenboek', register houdende minuten van uitgaande brieven, 1892-

1913.  1 deeltje 
 

S t u k k e n   b e t r e f f e n d e  b i j z o n d e r e   o n d e r w 
e r p e n 

BESTUURSINRICHTING 

 
 12 Bijzonder reglement, met bijbehorende stukken en 3 kaarten, 1863-1952 .  1 0mslag 
 
 13 Akte van overeenkomst met R. Hogervorst, C. Hogervorst en G. de Vreede 

tot het opnemen van de kadastrale percelen Pijnacker sectie C nrs. 1553, 
1554, 1556, 1557 en 1558 en Pijnacker sectie D nrs. 174, 175, 178, 179, 
250 ged. en 251 binnen de bedijking van de droogmaking, met vergunning 
van hoogheemraadschap van Delfland aan het polderbestuur en 
vergunning van het polderbestuur voor het leggen van een duiker door C. 
Hogervorst, 1867.  2 stukken 

 
 14 Akten  van overeenkomst met C. Hogervorst, R. Hogervorst, G. de Vreede 

en G. van der Kooij tot het vervenen van percelen land binnen de bedijking 
van de droogmaking en de regeling van de bemaling van deze percelen, 
met latere stukken betreffende de verwijdering van dammen uit de sloot 
van de Zuidpolder van Delfgauw en betaling van lasten, 1867-1868, 1879, 
1883.  1 omslag 
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 15 Stukken betreffende een geschil met W. van der Kooij wegens zijn 
weigering tot betaling van de verplichtingen voortspruitende uit de 
verveningsovereenkomst die in 1867 met zijn vader G. van der Kooij werd 
gesloten, 1892-1893, 1907.  1 omslag 

 
 16 Brief van polder Berkel, houdende oproep tot adhesiebetuiging aan een 

verzoek door Berkel aan het hoogheemraadschap van Delfland om in zijn 
beleid zuinigheid te betrachten, 1932.  1 stuk 

 
 17 Briefwisseling met de Zuidpolder van Delfgauw betreffende eventuele 

samenvoeging van beide polders, 1964.  3 stukken 
 
 18 Ontwerp-bestemmingsplan "Oude Leede" van de gemeente Pijnacker, 

vervaardigd door Kuiper Compagnons Bureau voor ruimtelijke ordening en 
architectuur BV te Rotterdam, met 2 tekeningen, 1972. Offset.  1 stuk 

 

BESTUUR 

Algemeen 

 
 19 Polissen van de verzekering voor wettelijke aansprakelijkheid, 1964-1976.  1 omslag 
 

Dagelijks bestuur 

 
 20-35 Stukken betreffende Benoeming, eedsaflegging en aftreding van voorzitters 

en bestuursleden, 1874-1976.  16 omslagen 
 20 M. Boerefijn, voorzitter, 1947-1951 
 21 A.J. van Dijk, bestuurslid, 1922, 1925 
 22 J.A. van Dijk, voorzitter, 1954-1960, 1966 
 23 A.C. Hogervorst, bestuurslid en voorzitter, 1925, 1932-1951 
 24 R.M. Hogervorst, bestuurslid, 1920-1932 
 25 A. Hoogenboom, bestuurslid en voorzitter, 1940-1947 
 26 A. Kouwenhoven, bestuurslid, 1882 
 27 C. van Leeuwen, bestuurslid, 1874 
 28 S.H. Meurs, bestuurslid, 1926-1934 
 29 L. Olieman, voorzitter, 1924-1925 
 30 A.W. van der Ploeg, bestuurslid, 1968, 1974 
 31 H.J. van der Ploeg, bestuurslid, 1942-1952, 1957 
 32 J. Rodenburg, bestuurslid en voorzitter, 1925-1942 
 33 C.M. van der Vaart, voorzitter, 1925-1926 
 34 M. Weerheim, bestuurslid en voorzitter, 1951-1972 
 35 P. Westerman, bestuurslid, 1957-1976 
 
 36 Processen-verbaal van de inlevering en opening der stembriefjes ter 

verkiezing van voorzitters en overige bestuursleden, 1886-1976.  1 omslag 
 
 37 Roosters van aftreding van bestuursleden, 1874-1940.  2 stukken 
 
 38 Lijst houdende opgave van namen van bestuursleden en secretaris-

penningmeester, z.d. [eind 19de eeuw].  1 stuk 
 
 39 Stukken betreffende vaststelling en wijziging door gedeputeerde staten van 

de bezoldiging van bestuursleden, secretaris en penningmeester, 1919-
1965.  1 omslag 

 
 40 Brief aan Hoogheemraadschap van Delfland houdende mededeling, dat M. 

Weerheim wordt aangewezen als vertegenwoordiger in het voorlopig 
districtsbestuur en A.W. v.d. Ploeg als reservelid, 1976.  1 stuk 
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Stemgerechtigde ingelanden 

 
 41 Lijsten van stemgerechtigde ingelanden, 1876-1963 en z.d. [19de eeuw].  1 omslag 
 
 42 Lijsten van gestemd hebbende stemgerechtigde ingelanden ter verkiezing 

van voorzitters en overige bestuursleden, 1886-1976.  1 omslag 
 
 43 Besluit houdende vaststelling van de maximaal uit te geven kosten van 

vergaderingen, 1973.  1 stuk 
 

HULPMIDDELEN BIJ DE UITVOERING VAN DE TAAK 

Personeel 

algemeen 

 
 44-59 Stukken betreffende benoeming, bezoldiging, pensioen en ontslag van 

personeel,  
  1880-1976.  16 omslagen 
 44 W. van den Berg, machinist-polderwerkman, 1927-1953 
 45 C. Dijkshoorn, machinist-polderwerkman, 1967-1968 
 46 Mr.dr. P.H.W.G. van den Helm, secretaris-penningmeester, 1935-1949 
 47 Jhr. J.K. Hesselt van Dinter, secretaris-penningmeester, 1922-1935 
 48 J.P. Hogervorst, machinist-polderwerkman, 1953-1961 
 49 J. de Hoog, machinist, 1922-1929 
 50 G. de Jong, secretaris-penningmeester, 1935-1936, 1950-1969 
 51 G. Jongeneel, secretaris-penningmeester, 1969-1976 
 52 L.H. Kaiser, machinist-polderwerkman, 1971-1976 
 53 G. van Lienden, machinist-polderwerkman, 1961-1968 
 54 P. van Loon, bode, 1922-1947 
 55 J.N. Notenboom, sluiswachter, 1942-1952 
 56 N.J. Notenboom, sluiswachter, 1922-1938 
 57 Ph.P. Schenkeveld, machinist-polderwerkman, 1970-1974 en z.d. [c. 1968] 
 58 H. Scholten jr., secretaris-penningmeester, 1868 
 59 J. Verkade, molenaar, 1880 
 
 60 Stukken betreffende de afdracht van pensioenbijdragen en de bezoldiging,  
  1922-1976.  1 omslag 
 
 
 61 Verordening regelende de bezoldiging van het personeel in vaste dienst bij 

het polderbestuur, 1932.  1 stuk 
 
 62 Voorschriften voor de gevallen waarin en de voorwaarden waaronder 

personeel op arbeidsovereenkomst in dienst kan worden genomen, 1933.  1 stuk 
 
 63 Ambtenarenreglementen 'A' en 'B', vastgesteld door de 

ingelandenvergadering,  
  1933.  2 stukken 
 

secretaris-penningmeester 

 
 64 Akte van borgstelling voor het financieel beheer van penningmeester J. van 

Woerden, 1865.  1 stuk 
 
 65 Akte van borgstelling voor het financieel beheer door penningmeester Jhr. 

J.K. Hesselt van Dinter, 1923.  1 stuk 
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 66 Polis van de verzekering voor het beheer van de penningmeester, met 
aanhangsels, 1937-1976.  1 omslag 

 
 67 Instructie voor de penningmeester en zijn waarnemer, 1939, 1943.  2 stukken 
 
 68 Instructie voor de secretaris, 1943.  1 stuk 
 
 69 Polis van de verzekering van secretaris-penningmeester G. Jongeneel voor 

ongevallen, met aanhangsels, 1973-1976.  1 stuk 
 

molenaar, machinist 

 
 70 Polis van de verzekering van machinist L.H. Kaiser voor ongevallen, met 

aanhangsels, 1973-1975.  1 stuk 
 
 71 Instructie voor de machinist, z.d. [20ste eeuw].  1 stuk 
 

Huisvesting 

 
 72 Besluit van stemgerechtigde ingelanden tot het bouwen van een 

sluiswachterswoning bij de schutsluis, met bijbehorende convocatie, 1913.  2 stukken 
 
 73 Besluit van stemgerechtigde ingelanden tot verbouwing van de 

sluiswachterswoning aan de Oude Leedseweg 147, 1938.  1 stuk 
 
 74 Stukken betreffende de vaststelling van de huurwaarde van de 

sluiswachterswoning aan de Oude Leedseweg 147, 1947, 1953.  1 omslag 
 

Archief 

 
 75 Briefwisseling met de gemeente Pijnacker betreffende het overnemen door 

het polderbestuur in eigen beheer van het archief, 1951, 1953.  4 stukken 
 
 76 Briefwisseling met de Provinciaal Inspecteur der gemeente- en 

waterschapsarchieven in Zuid-Holland betreffende de samenstelling van 
een inventarislijst van het archief, 1959-1963.  1 omslag 

 

Financiën 

algemeen 

 
 77 Staat houdende gegevens van het aandeel van de ingelanden in de lasten 

en lusten van de bergboezem, z.d. [20ste eeuw].  1 katern 
 
 78 Ingevulde formulieren, houdende opgave aan Centraal Bureau voor de 

Statistiek van gegevens betreffende de waterschapsfinanciën, 1939-1976.  1 omslag 
N.B. Met hiaten. 

 
 79 Staat houdende opgave aan de Zuidpolder van Delfgauw van de 

geldwaarde van de bezittingen en de schulden, 1963. Minuut.  1 stuk 
 
 80 Staat houdende opgave van kapitaal van de polder, z.d. [c. 1975].  1 stuk 
 
 81 Brief van hoogheemraadschap van Delfland houdende mededeling dat de 

geldelijke uitkering per hectare aan de rechthebbende ingelanden 
binnenkort zal plaatsvinden, 1979.  1 stuk 
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belastingen en heffingen 

algemeen 
 
 82 Ingevuld vragenformulier houdende gegevens voor een onderzoek naar de 

druk van de waterschapslasten, 1937. Gestencild.  1 stuk 
 
ten behoeve van de polder 
- vaststelling en heffing omslag 
 
 83 Gaarderboek, legger van eigendommen met naamsgewijze en 

perceelsgewijze index, 1859-c. 1951.  1 deel 
 
 84-85 Kohieren van omslag, 1864-1976.  2 omslagen 
 84 1864-1913, 1915-1929, 1931-1936, 1938-1950 
 85 1951- 1976 
 
 86 Stukken betreffende de invordering van de polderomslag, 1933-1942.  1 omslag 
 
 87 Staten houdende opgaven van ingelanden, die bijdragen in de kosten van 

extra bemaling, 1949-1960 en z.d. [c. 1961].  1 omslag 
 
 88 Besluit van de vergadering van stemgerechtigde ingelanden tot handhaving 

van een aanslag in de polderomslag van een perceel land van W. 
Dijkshoorn, waarop sinds 1858 vrijdom van omslag zou rusten, 1942.  1 stuk 

 
 89-90 Kadastrale (perceelsgewijze) legger van onroerende eigendommen, 

Pijnacker; kaartsysteem, z.d. [c. 1960].  2 pakken 
 89 Artikel 234-1797 
 90 Artikel 1798-2381 
 
ten behoeve van andere instellingen 
 
 91 Kennisgevingen van de gemeenten Pijnacker en Vrijenban van de 

herziening van de belastbare opbrengst der gebouwde en ongebouwde 
eigendommen, 1875, 1885-1888.  1 omslag 

 
 92 Kennisgevingen door de burgemeester van Pijnacker van ter inzageligging 

van de resultaten van schattingen van onroerende goederen voor de 
grondbelasting, 1887.  3 stukken 

 
 93 Uittreksels uit het verbeterd borderel en uit de schattingslijst ingevolge de 

Tiendwet betreffende percelen waarop tiendrecht rust, 1909, 1912.  3 stukken 
 

eigendom 

onroerende goederen 
- algemeen 
 
 94 Akten van borgstelling, opgemaakt in het kader van verhuur en verkoop 

van poldereigendommen , 1902 en z.d..  4 stukken 
 
 95 Legger van poldereigendommen, 1948.  1 stuk 
 
 96 Stukken betreffende kennisgevingen door de gemeente Pijnacker van 

aanvragen door derden krachtens de Hinderwet, 1951, 1955, 1976.  1 omslag 
 
- aankoop 
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 97 Akte van aankoop van polder Berkel van een perceel land en water bij de 
Oude Leedeweg, kadastraal Pijnacker sectie C nrs. 1249 en 1250,  z.d. 
[begin 20ste eeuw]; Concept.  1 stuk 

 
 98 Akte van aankoop van G. Weerheim van een perceel weiland in de Oude 

Leede aan de Onderweg, kadastraal Pijnacker sectie C nr. 2678 ged., 1918. 
 1 stuk 

 
 
 99 Akte van aankoop van G. Weerheim van een strookje land in de Oude 

Leede aan de Onderweg, kadastraal Pijnacker sectie C nr. 2729, 1919.  1 stuk 
 
 100 Akte van aankoop van G. Weerheim van een stukje land in de Oude Leede 

aan de Onderweg, kadastraal Pijnacker sectie C nr. 2730 ged., 1919.  1 stuk 
 
- verkoop 
 
 101 Akte van verkoop aan molenaar J. de Hoog van een perceel dijk-tuinland, 

gelegen in de bergboezem, kadastraal Vrijenban sectie D nr. 604, 1910.  1 stuk 
 
 102 Akte van verkoop aan N. de Hoog van de voormalige molenkolk, kadastraal 

Pijnacker sectie H nr. 946, met bijbehorende stukken en 1 schetskaartje, 
1941 en z.d. [c. 1941].  5 stukken 

 
 103 Besluit van stemgerechtigde ingelanden, goedgekeurd door gedeputeerde 

staten, tot verkoop aan W.H. Otting van de in erfpacht percelen land 
Pijnacker sectie H nrs. 638 en 639, met bijbehorende stukken, 1947-1949. 
Met retroacta, 1947-1948 en z.d..  1 omslag 

 
 104 Besluit van stemgerechtigde ingelanden, goedgekeurd door gedeputeerde 

staten, tot verkoop aan C.A. van Santen van een perceel land, kadastraal 
Pijnacker sectie H nr. 878, 1958.  1 stuk 
N.B. Op dit perceel rustte een recht van overpad voor de percelen, kadastraal 
Pijnacker sectie H nrs. 672, 673 en 674. 

 
 105 Stukken betreffende de verkoop aan de gemeente Pijnacker van een 

perceel land, kadastraal bekend gemeente Pijnacker sectie H nr. 878 ten 
behoeve van de bouw van een transformatorstation, met 1 kaartje en 1 
tekening, 1960-1961, 1964.  1 omslag 

 
 106 Akte  van verkoop aan fa. Wed. D.G. Rehorst en Zn. van de percelen land, 

kadastraal Pijnacker sectie H nrs. 645 ged. en 805 ged., met bijbehorend 
besluit, 1966-1968.  3 stukken 

 
 107 Besluit van stemgerechtigde ingelanden tot verkoop aan J.N. Notenboom 

van de woning Oude Leedeweg 147 met schuur en erf, kadastraal Pijnacker 
sectie C nr. 2490, 1966.  1 stuk 

 
 108 Akte van verkoop aan W. Hazeu van de z.g. voormalige molenwerf, 

kadastraal Pijnacker sectie H nr. 1031, met bijbehorende stukken, 1970, 
1974-1975.  6 stukken 
N.B. Op het perceel is een erfdienstbaarheid van overpad gevestigd ten behoeve van 
de polder. 

 
 109 Stukken betreffende de verkoop aan diverse huurders en de provincie 

Zuid-Holland van percelen land in de bergboezem, resp. kadastraal 
Pijnacker sectie H nrs. 606, 610, 611, 612, 613, 617, 618, 619, 672, 673, 
674 en 675, met 2 kaartjes, 1971-1975 en z.d. [c. 1972].  1 omslag 

 
- verhuur en verpachting 
 
 110 Akten van verhuur van de bermen van de wegen, kadastraal Pijnacker 

sectie C nr. 1623, 1734 en 1701 voor het beweiden met koeien en schapen 
en het grasgewas , 1864-1899, 1942-1943.  1 omslag 
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 111 Staten houdende opgave van namen van verhuurders, voor de duur van 

vijf jaar, van het 'Jagtveld' buiten de kring van de eendenkooi, 1868-1881.  6 stukken 
 
 112 Akten en stukken betreffende de verhuur voor de duur van vijf jaar van het 

jachtrecht in de bergboezem van de droogmaking, 1877, 1879, 1881, 
1936, 1938-1940, 1942-1972.  1 omslag 

 
 113 Akte van verhuur aan F.W. Meijer, C.A. van Berkel, M. Bakker en C. Kühne 

van het grasgewas van de Oude Leedseweg, 1903.  1 stuk 
 
 114 Akten van verpachting aan diverse ingelanden van percelen land voor de 

duur van zes jaar, met bijbehorende stukken, 1915, 1940-1972.  1 omslag 
 
 115 Akten van verpachting van het visrecht in de Oude Leedsevaart, met 

bijbehorende stukken, 1919-1976.  1 0mslag 
 
 116 Briefwisseling met gedeputeerde staten en hoogheemraadschap van 

Delfland betreffende de vermeende aanspraak van W. Zeeuw op een deel 
van de uitkering uit de opbrengst van verhuurde landerijen in de 
bergboezem, 1925-1926.  1 omslag 

 
 117 Akte van overeenkomst met de minister van Waterstaat tot het 

beschikbaar stellen van een perceeltje land bij het gemaal, kadastraal 
Pijnacker sectie C nr. 2814 ged., met bijbehorende stukken, 1931-1955.  1 0mslag 

 
 118 Besluiten van de Kamer voor crisis-pachtzaken bij het Kantongerecht te 

Delft tot vermindering van pachtsommen, 1932-1933.  3 stukken 
 
 119 Beschikking van het Pachtbureau voor Zuid-Holland houdende 

toestemming voor de droogmaking tot verpachting voor korte duur van 
percelen land, 1940.  1 stuk 

 
 120 Taxatierapporten door de Grondkamer voor Zuid-Holland ten behoeve van 

de vaststelling van de pachtprijs voor percelen land, 1966, 1972.  1 omslag 
 
- ingebruikgeving 
 
 121 Vergunning aan J.W. Baade tot vrije toegang met een kudde schapen tot 

de Combinatieweg, 1867.  1 stuk 
 
- zakelijk recht 
 
 122 Akte van rectificatie van een gevestigd erfpachtsrecht van N. Olieman op 

het perceel kadastraal Vrijenban sectie D nr. 641, 1865.  1 stuk 
 
 
 123 Akte van rectificatie van een gevestigd erfpachtsrecht voor J. Welling op de 

percelen kadastraal Vrijenban sectie D nr. 638 en 639, 1865.  1 stuk 
 
 124 Akte van overeenkomst met N. Olieman tot vestiging van een recht van 

overpad voor de polder op het perceel kadastraal Vrijenban sectie D nr. 
641, welk perceel Olieman in erfpacht heeft, 1868.  1 stuk 

 
 125 Akte van uitgifte in erfpacht aan N. Olieman en M. Olieman van de percelen 

kadastraal Vrijenban sectie D nrs. 641 en 642, 1892.  1 stuk 
 
 126 Uittreksel uit het hulpregister no. 4 ten kantore van de Hypotheken te 's-

Gravenhage betreffende de verkoop door M.L. Otting aan W.H. Otting van 
de woning met bijbehorende opstallen, staande aan de Akkerdijkscheweg 
op de door de polder in erfpacht uitgegeven percelen kadastraal Pijnacker 
sectie H nrs. 638 en 639, 1937.  1 stuk 
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 127 Akte van toebedeling van het erfpachtsrecht op het perceel kadastraal 
Pijnacker sectie H nr. 805 (oud kadastraal Vrijenban sectie D nr. 615 ged.) 
aan D.G. Rehorst, met concept, 1939.  4 stukken 

 
 128 Akten van vestiging door het Gasbedrijf Delfland van een zakelijk recht 

voor het leggen, gebruiken en hebben van een gasleiding op de percelen 
kadastraal Pijnacker sectie C nr. 1623 en sectie H nrs. 605, 609, 672 en 
673, met bijbehorend besluit, 1972.  3 stukken 

 
roerende goederen en beleggingen 
 
 129 Voorwaarden van de openbare verkoop van bomen en hakhout, 1867, 

1876, 1882, 1884, 1885, 1887.  6 stukken 
 

geldlening 

 
 130 Besluiten van de vergadering van stemgerechtigde ingelanden, 

goedgekeurd door gedeputeerde staten, tot het aangaan van geldleningen, 
1903, 1914.  2 stukken 

 
 131 Besluit van de vergadering van stemgerechtigde ingelanden, goedgekeurd 

door gedeputeerde staten, tot lening van een geldbedrag van f 43.000,--, 
met brief van gedeputeerde staten, 1919.  2 stukken 

 
 132 Akte van geldlening bij A.J. van Dijk van een bedrag van f 5000,--, 1921.  1 stuk 
 
 133 Akte van geldlening bij N.V. Algemene Levensverzekeringbank van een 

bedrag van f 21.000,--, met enkele bijbehorende stukken en staat van 
hypothecaire inschrijvingen en borderel ter inschrijving van een hypotheek, 
1921, 1923.  1 omslag 

 
 134 Akte van geldlening bij P. Zegwaard van een bedrag van f 2000,--, met 

enkele bijbehorende stukken, 1927, 1937, 1938, 1945.  1 omslag 
 
 135 Stukken betreffende het inhouden door het polderbestuur van 

couponbelasting op betaalde rente over geldleningen, 1940-1941.  1 omslag 
 

begroting en rekening 

- begroting 
 
 136-138 Begrotingen, goedgekeurd door dijkgraaf en hoogheemraden van Delfland, 

1864-1976.  
 136 1864-1920 
 137 1921-1952, 1954-1955 
 138 1956-1964 
 
 139 Ingekomen en uitgaande brieven betreffende de goedkeuring van de 

begroting en rekening door dijkgraaf en hoogheemraden van Delfland, 
1864-1976.  1 omslag 

 
 140 Begroting van buitengewone ontvangsten en uitgaven in verband met de 

kadedoorbraak, 1866.  1 stuk 
 
- rekening 
 
 141 Rekening van de buitengewone ontvangsten en uitgaven wegens doorbraak 

van de kaden, goedgekeurd door dijkgraaf en hoogheemraden van 
Delfland, 1866.  1 stuk 
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 142-149 Rekeningen van ontvangsten en uitgaven, 1864-1976 en begrotingen, 
1957-1976, goedgekeurd door dijkgraaf en hoogheemraden van Delfland, 
1864-1976.  

 142 1864-1880 
 143 1881-1905 
 144 1906-1920 
 145 1921-1930 
 146 1931-1945 
 147 1946-1951, 1953-1956 
 148 1957-1967/1968 
 149 1968/1969-1976 
 
- bijlagen tot de rekening 
 
 150-156 Bijlagen tot de rekening, 1864-1976.  
 150 1864-1880 
 151 1881-1900 
 152 1901-1920 
 153 1921-1935 
 154 1936-1950 
 155 1951, 1953-1965 
 156 1966-1976 (1977) 
 
 157 Kasboek van ontvangsten en uitgaven, 1929-1941, 1969-1976.  1 omslag 
 
 158 Journaal van uitgaven, 1865-1867, 1931-1968.  1 omslag 
 
 159 Journaal van ontvangsten, 1931-1969.  1 omslag 
 
 160 Stukken betreffende de opname door gedeputeerde staten van kas en 

boeken van de penningmeester, 1937, 1943, 1950.  3 stukken 
 
 161 Proces-verbaal van kasopneming, 1976.  1 stuk 
 

UITVOERING VAN DE TAAK 

Algemeen 

 
 162 Keur regelende het onderhouden van wegen, dijken, molentochten, sloten, 

bruggen, hoofden, duikers, enz., met bijbehorende stukken, 1865, 1900, 
1901, 1911, 1925, 1936, 1947, 1958, 1972 en z.d..  1 omslag 

 
 163 Brief aan gedeputeerde staten, houdende opgave van te treffen 

maatregelen ter beveiliging van waterstaatswerken tegen luchtaanvallen, 
met bijbehorende circulaire, 1939.  2 stukken 

 
 164 Staten houdende opgave van verleende vergunningen, 1959, 1960, 1971-

1976.  1 omslag 
 

Zorg voor waterkeringen 

toezicht 

hoefslagplicht en schouwvoering 
 
 165 Stukken betreffende het onderhoud van de kade, 1868, 1879, 1888, 1918, 

1925, 1926 en z.d..  1 omslag 
 
verlening van vergunningen 
 
 166 Vergunning aan J. Verkade tot het ploegen en bezaaien van het door hem 

gehuurde land bij de molen, 1876.  1 stuk 
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 167 Vergunning aan L. Scholten tot het kappen van de bomen aan de Oude 

Leedeweg vóór het perceel kadastraal Pijnacker sectie C nr. 2004, 1886.  1 stuk 
 
 168 Vergunningen verleend aan ingelanden tot het hebben van leidingen voor 

het inlaten van water door de Oude Leedeweg en de Wilgenweg, 1886, 
1927, 1943, 1949, 1953, 1964, 1969, 1972.  1 omslag 

 
 169 Verzoekschrift van G.J. Arnolds tot het hebben van beplanting op de kade, 

een waterinlaat door de kade en een brug vóór het perceel kadastraal 
Pijnacker sectie C nr. 1681, 1890.  1 stuk 

 
 170 Vergunningen verleend aan ingelanden tot het hebben van beplantingen, 

gebouwen, beschoeiingen, brughoofden en ingravingen in en aan 
polderkaden, met 12 tekeningen, 1925-1969.  1 omslag 

 
 171 Vergunningen verleend aan Stichting Drinkwaterleiding 'De Tien 

Gemeenten' tot het leggen van waterleidingen door dijken, watergangen en 
wegen, met 2 tekeningen, 1927, 1972.  1 omslag 

 
 172 Vergunningen verleend aan Rijkstelegraaf, later P.T.T. tot het leggen en 

hebben van kabels en kabels in kaden, watergangen en wegen, met 5 
tekeningen, 1929-1963.  1 omslag 

 
 173 Vergunningen verleend aan gemeente Delft en Electriciteitsbedrijf Delfland 

tot het leggen van hoog- en laagspanningskabels in dijken, watergangen 
en wegen, met 14 tekeningen, 1937-1976.  1 omslag 

 
 174 Vergunning verleend aan Nederlandse Pijpleiding Maatschappij N.V. tot het 

leggen, hebben en onderhouden van een 26'' olietransportleiding van de 
Oude Leedsevaart tot de Kooiwatering, met bijbehorende stukken, 1966-
1967, 1970-1976 .  1 omslag 

 
 175 Vergunningen verleend aan Gasbedrijf Delfland tot het leggen van 

gasleidingbuizen door dijken, watergangen en wegen, met enkele 
bijbehorende stukken en 33 tekeningen, 1971-1975.  1 omslag 

 

Zorg voor water en watergangen 

algemeen 

 
 176 Akte van overeenkomst met het bestuur van de Zuidpolder van Delfgauw 

tot wijziging van de overeenkomst van 1858, voor wat betreft het buiten 
gebruik stellen van de bergboezem en van de vijzelmolen en inzake het 
recht van de droogmaking om het gemaal in werking te stellen, met getypt 
afschrift, 1925.  2 stukken 

 
 177 Besluit tot het per 1 juli 1939 intrekken van alle bestaande vergunningen 

tot het hebben van waterlopen, pompen, hevels, duikers en dergelijke 
werken, 1939. Gedrukt.  1 stuk 
N.B. In duplo 

 
 178 Brief aan Rijkswaterstaat, houdende mededeling dat in droge perioden 

regelmatig water wordt ingelaten ter bevochtiging van de veengrond in de 
polder, met bijbehorend verzoekschrift, 1947.  2 stukken 
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toezicht 

hoefslagplicht en schouwvoering 
 
 179 Schouwkaart van de Droogmaking in de Zuidpolder van Delfgauw, z.d. 

[20ste eeuw]. Fotokopie.  1 stuk 
 
verlening van vergunningen 
 
 180 Vergunningen verleend aan ingelanden tot het hebben van bruggen, 

gebouwen en beschoeiingen over - en aan polderwatergangen, met 5 
tekeningen, 1909-1976.  1 omslag 

 
 181 Akte van overeenkomst met C. van der Does tot het leggen van een duiker 

door de dijk, kadastraal Pijnacker sectie D nr. 637, 1883.  1 stuk 
 
 182 Brieven van hoogheemraadschap van Delfland houdende mededling dat 

voor het bouwen binnen het windrecht van de molen van de droogmaking 
geen vergunning van Delfland is vereist, aangezien deze molen niet onder 
de keur op de watermolens in Delfland valt, 1910.  2 stukken 

 
 183 Vergunning verleend door gedeputeerde staten aan C. Weerheim tot het 

hebben van rails over de Oude Leedseweg en een beschoeiing langs de 
Oude Leedse Vaart, 1911. Afschrift.  1 stuk 

 
 184 Brief aan hoogheemraadschap van Delfland, houdende verklaring van geen 

bezwaar tegen het verlenen van vergunning aan A.N. en C.J. van Winden 
tot het vervenen van een perceel land, kadastraal Pijnacker sectie C nr. 
2458, 1919.  1 stuk 

 
 185 Vergunningen verleend aan ingelanden tot het hebben van dammen en 

duikers, 1931, 1939, 1973.  3 stukken 
 
 186 Vergunningen verleend aan ingelanden tot het dempen en rioleren van 

watergangen, 1940-1976.  1 omslag 
 
 187 Vergunning aan R. Hogervorst, A.M. Hogervorst en A. Boerefijn tot het 

plaatsen van een windmolen voor het uitmalen van het grondwater op 
polderwater, 1946.  1 stuk 

 
 188 Vergunning aan J.A. van Winden tot het storten van pruin, grond en afval 

(geen huisvuil) op de percelen land kadastraal Pijnacker sectie D nrs. 174, 
175, 178, 179, 236, 245, 246, 247, 248, 249, 250 en 251 aan de 
Zuideindseweg, met enkele bijbehorende stukken, 1967, 1974, 1976.  1 omslag 

 
 189 Vergunningen verleend aan ingelanden tot het bouwen van warenhuizen en 

andere opstallen langs watergangen, met 8 tekeningen, 1929, 1972-1974.  1 omslag 
 
 190 Vergunning verleend aan Provinciale Waterstaat in Zuid-Holland voor het 

dempen van sloten en het wijzigen van dammen en duikers ten behoeve 
van de aanleg van fietspad nr. 12, met 3 tekeningen, 1973. Met retroacta, 
1970.  1 omslag 

 

beheer en onderhoud 

watergangen 
 
 191 Bestek en voorwaarden voor de aanbesteding van het onderhoud van de 

watergangen in de polder, 1864, 1865, 1871, 1873.  5 stukken 
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 192 Akte van overeenkomst met C. de Graaf tot het verwijderen van een duiker 
uit de molentocht kadastraal Pijnacker sectie C nr. 1700, waarvoor in ruil 
een brug wordt gemaakt tussen de percelen C nrs. 1697 en 1699 wordt 
aangelegd, waarover De Graaf overpad krijgt, 1887.  1 stuk 

 
 193 Akte van overeenkomst met polder Berkel tot betalen van een bijdrage 

door deze polder voor het maken van een beschoeiing nabij de ophaalbrug 
aan de Oude Leedseweg en het uitdiepen van de vaart vóór de 
beschoeiing, in ruil waarvoor de droogmaking op zich neemt om de 
beschoeiing te onderhouden en de vaart ter plaatse op diepte te houden, 
met bijbehorende brief, 1903, 1907.  2 stukken 

 
 194 Stukken betreffende de aankoop van hoogheemraadschap van Delfland van 

een gedeelte van de Oude Leedsevaart tussen de Groene kade en de 
Koekoeksbrug, kadastraal Pijnacker sectie C nrs. 1574 en 1621, met brief 
van het Kadaster inzake grensvaststelling, 1908-1909, 1955. Met afschrift 
van retroactum, 1882.  1 omslag 

 
 195 Stukken betreffende de bemonstering van het polderwater in verband met 

de verzilting ten gevolge van gaswellen, alsmede intrekking van 
vergunningen voor het hebben van deze wellen, 1938-1944.  1 omslag 

 
 196 Stukken betreffende het uitdiepen van de Oude Leedse Vaart, 1938-1940, 

1976-1977.  1 omslag 
 
regeling van de waterstand 
- peil 
 
 197 Stukken betreffende de vaststelling van het peilbesluit, met 2 tekeningen, 

1947, 1952-1953, 1964.  1 omslag 
 
 198 Stukken betreffende klachten over de waterstand in de bergboezem en de 

aanleg van een tweede duiker, 1963-1965.  1 omslag 
 
- vijzelmolen 
 
  N.B. Zie voor stukken betreffende de vijzelmolen de inv.nrs. 292-298. 
 
- electrisch gemaal en machinistenwoning Oude Leedseweg 48 
 
 199 Polissen van de opstal- en brandverzekering voor het gemaal en de 

machinistenwoning met schuur aan de Oude Leedseweg, 1902-1973.  1 omslag 
 
 200 Vergunning van polder Schieveen tot het leggen van een kabel in de 

Rijskade vanaf de Hofweg tot de Berkelsche Zweth en het bouwen van een 
kabelhuisje aan de Hofweg, 1919.  1 stuk 

 
 201 Rapport van Bouw- en Waterbouwkundig Bureau ir. J. de Ruyter te 

Rotterdam, houdende advies ter verbetering van de bemalingssituatie door 
het stichten van een gemaal met een electrisch  aangedreven 
centrifugaalpomp, 1917.  1 stuk 

 
 202 Stukken betreffende de levering en het onderhoud door Werkspoor te 

Amsterdam van een electrische bemalingsinstallatie, 1918-1919, 1923, 
1930.  1 omslag 

 
 203 Akten van overeenkomst met de gemeente Delft inzake de levering van 

electriciteit ten behoeve van het electrisch gemaal aan de Oude Leedeweg 
48, met enkele bijbehorende stukken, 1919-1975.  1 omslag 

 
 204 Akte van geldlening bij J. van Herk van een bedrag van f 35.000,-- ter 

financiering van het gemaal, met bijbehorende stukken, 1923, 1931-1934.  1 omslag 
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 205 Briefwisseling met de Fabriek van Gas en Electriciteit en de Waterleiding 
der gemeente Delft betreffende de vervanging van deuren in het gemaal, 
1924, 1932.  4 stukken 

 
 206 Vergunning van de gemeente Pijnacker tot het maken van een aanbouw 

aan de sluiswachterswoning, 1929.  1 stuk 
 
 207 Akte van geldlening bij N.V. Algemeene Levensverzekering-Bank van een 

bedrag van f 25.000,-- ter aflossing van de geldlening bij J . van Herk, met 
bijbehorende stukken, 1934-1938.  1 omslag 

 
 208 Akte van geldlening bij N.V. Algemeene Levensverzekering-Bank van een 

bedrag van f 21.000,--, met enkele bijbehorende stukken, 1938, 1945.  1 omslag 
 
 209 Formulier ten behoeve van de aanvraag van een hinderwetvergunning voor 

het gemaal, met 2 bijlagen en 1 tekening, 1944.  4 stukken 
 
 210 Stukken betreffende de tijdelijke huur van N.V. Motorenfabriek Deutz te 

Rotterdam van een dieselmotor ter vervanging van de electromotor, 1945.  4 stukken 
 
 211 Vergunning verleend door de gemeente Pijnacker voor het vernieuwen van 

een schuurtje, met 1 tekening, 1954.  2 stukken 
 
 212 Offertes van aannemers voor het bouwen van een nieuwe schuur bij het 

gemaal, 1954.  3 stukken 
 
 213 Aanschrijving door de gemeente Pijnacker tot woningverbetering ingevolge 

artikel 94 van de Bouwverordening, 1964.  1 stuk 
 
 214 Brief van Stichting Drinkwaterleiding 'De Tien Gemeenten' houdende 

verzoek om de omgeving van de watermeter aan te passen, met 1 
tekening, 1966.  2 stukken 

 
 215 Stukken betreffende de vaststelling van de huurprijs van de 

machinistenwoning, met 1 tekening, 1966.  1 omslag 
 
 216 Stukken betreffende het herstel van de schade, aangebracht in verband 

met de aanleg van de olieleiding Rotterdam-Amsterdam, 1967-1968.  1 omslag 
 
bergboezem 
 
 217 Akte van overeenkomst, waarbij de grondeigenaren in de bergboezem het 

beheer van hun eigendommen in de bergboezem opdragen aan het 
polderbestuur, met concept en 20e eeuws, getypt, afschrift, 1865 en z.d. 
[20ste eeuw].  3 stukken 

 
 218 Akten van rectificatie van de tijdelijke tenaamstelling van de droogmaking 

van de eigendom van de percelen in de bergboezem, met twee 
bijbehorende brieven, 1921, 1926.  4 stukken 

 
 219 Akte van tenaamstelling van de percelen in de bergboezem op naam van 

de droogmaking, met bijbehorende stukken, 1938, 1941-1943.  1 omslag 
 

Zorg voor wegen/bruggen en schutsluis 

toezicht 

verlening van vergunningen 
 
 220 Vergunning verleend aan L. Schotte tot het bouwen van een huisje aan de 

weg, kadastraal Pijnacker sectie C nr. 2005, 1886.  1 stuk 
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 221 Vergunningen aan ingelanden tot het leggen van rails in wegen, 1928, 
1930, 1931.  3 stukken 

 

beheer en onderhoud 

wegen 
Algemeen 
 
 222 Akten van de aanbesteding van het aanbrengen van koolas en puin op 

wegen, 1868-1871, 1883.  1 omslag 
 
 223 Besluit om géén bijdrage te leveren in het onderhoud van de 

Noordeindseweg, 1879. Concept.  1 stuk 
 
 224 Brief van de gemeente Vrijenban, houdende verzoek om onderhoud te 

plegen aan de Zuideindseweg en de Akkerdijkscheweg, 1880.  1 stuk 
 
 225 Stukken betreffende de aanvulling van de wegenlegger van Vrijenban met 

de vermelding afkomstig uit 'het Hoefslagboek van 1774', 1883-1885.  5 stukken 
 
 226 Staat houdende opgave van de kadastrale percelen weg, die ten name van 

de droogmaking dienen te worden gesteld, z.d. [tweede helft 19de eeuw].  1 stuk 
 
 227 Briefwisseling met de gemeente Pijnacker betreffende de overdracht van 

het onderhoud van de Zuideindseweg, de Oude Leedseweg en 30 meter 
van de Akkerdijkscheweg aan de gemeente, 1954-1955.  5 stukken 

 
 228 Brief van gedeputeerde staten houdende mededeling dat de polder niet in 

aanmerking komt voor een bijdrage in onderhoudskosten van niet-
planwegen 1954, met bijbehorende staat, 1955.  1 stuk 

 
 229 Akte van verkoop aan de gemeente Pijnacker van een perceel weg gelegen 

bij het gemaal, kadastraal Pijnacker sectie C nr. 1623 (nabij de 
Wilgenweg), 1973. Concept.  1 stuk 

 
Akkerdijkscheweg 
 
 230 Stukken betreffende het onderhoud van de Akkerdijkscheweg, 1935-1954.  1 omslag 
 
 231 Besluit van provinciale staten tot het overnemen in beheer en onderhoud 

van een gedeelte van de Akkerdijkscheweg ten behoeve van de aanleg van 
Provinciaal rijwielpad nr. 12, met 1 kaartje, 1968. Gedrukt.  2 stukken 
N.B. Het beheer van de kade blijft bij de polder berusten. 

 
 232 Akte van overdracht van beheer en onderhoud aan de gemeente Pijnacker 

van het gedeelte van de Oude Leedeweg waar een ijzeren ophaalbrug heeft 
gelegen, alsmede van weg en bermen aan de Zuideindseweg, Oude 
Leedeweg en Akkerdijkscheweg , z.d. [c. 1954]. Ontwerp.  1 stuk 

 
 233 Akte van verkoop aan de Provinciale Waterstaat in Zuid-Holland van de 

percelen, kadastraal Pijnacker sectie H nrs. 645 ged. en 1016 ged. 
(Akkerdijkscheweg) ten behoeve van de aanleg van Provinciaal rijwielpad 
nr. 12, met bijbehorende stukken, 1962-1968.  1 omslag 

 
Oude Leedseweg 
 
 234 Akte van aankoop van J.W. Baade van een een gedeelte van de Oude 

Leedseweg, kadastraal gemeente Pijnacker sectie C nr. 1159, 1876.  1 stuk 
 
 235 Stukken betreffende het onderhoud van de Oude Leedseweg, 1926-1931.  1 omslag 
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 236 Akten van geldlening bij T. van der Vliet van resp. f 3200,-- ten behoeve 
van de ophoging van de Oude Leedseweg en f 1600,--, met enkele 
bijbehorende stukken, 1929, 1937.  6 stukken 

 
 237 Akte van geldlening bij M.C. Casteleyn van een f 2400,-- ten behoeve van 

de ophoging van de Oude Leedseweg en de verbouwing van de 
sluiswachterswoning, met enkele bijbehorende stukken, 1930, 1937. Met 
retroacta, 1923-1928.  1 omslag 

 
 238 Stukken betreffende overdracht aan de gemeente Pijnacker van het beheer 

en onderhoud van de Oude Leedseweg tegen betaling van een jaarlijkse 
bijdrage (die in 1948 werd afgekocht), alsmede de latere overdracht van 
de eigendom van de weg aan de gemeente Pijnacker, met 15 tekeningen, 
1928, 1930-1976.  1 omslag 

 
 239 Vergunning verleend door Departement van Landbouw en Visscherij tot het 

vellen van 160 knotwilgen langs de onderweg aan weerszijden van het 
gemaal, de verkoop van het hout en de herplanting van knotwilgen, 1942-
1943.  1 omslag 

 
 240 Akte van overeenkomst met M. van den Berg betreffende het onderhoud 

door Van den Berg van de heg tussen de Oude Leedseweg en zijn 
eigendom, 1943.  1 stuk 

 
 241 Stukken betreffende de geldlening bij Coöperatieve Centrale 

Boerenleenbank van een bedrag van f 10.000,-- ten behoeve van de 
afkoop van van het beheer en onderhoud van het wegdek van de Oude 
Leedseweg, 1947-1948.  3 stukken 

 
Wilgenweg 
 
 242 Verzoekschrift aan gedeputeerde staten tot indeling van de Wilgenweg als 

B-weg, met besluit van gedeputeerde staten, 1947-1948.  2 stukken 
 
 243 Stukken betreffende het onderhoud van de Wilgenweg, 1957-1967.  1 omslag 
 
 244 Stukken betreffende de overname door de gemeente Pijnacker van het 

eigendom, beheer en onderhoud van de Wilgenweg, met 1 kaartje, 1966-
1967, 1969-1972.  1 omslag 

 
 245 Stukken betreffende de asfaltering, met bijdrage van belanghebbenden, 

van de Wilgenweg, met 2 tekeningen, 1968-1972, 1974, 1976.  1 omslag 
 
Zuideindseweg 
 
  N.B. Zie voor overdracht aan de gemeente Pijnacker inv.nr. 232. 
 
bruggen 
 
 246 Verzoekschrift aan de Zuidpolder van Delfgauw om vergunning tot het 

vernieuwen van de brug in het Zuideinde van Delfgauw, 1925-1926.  3 stukken 
 
 247 Vergunning van gedeputeerde staten tot het tijdelijk afsluiten van de 

zuidelijk gelegen toegangsbrug tot de Wilgenweg, met aanvraag, 1947-
1948.  2 stukken 

 
 248 Vergunningen verleend door het bestuur van de Zuidpolder van Delfgauw 

en de gemeente Pijnacker tot het vervangen van vier bruggen langs de 
Oude Leedeweg, met enkele bijbehorende stukken en 1 tekening, 1953-
1954.  6 stukken 
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schutsluis in de Oude Leedseweg 
 
 249 Akte van overeenkomst met polder Berkel tot het aanleggen door de 

droogmaking van een schutsluis in de Oude Leedseweg, z.d. [c. 1910].  1 stuk 
 
 250 Vergunning verleend door de Zuidpolder van Delfgauw tot het aanleggen 

van een schutsluis, met ophaalbrug in de Oude Leedseweg, met brief 
inzake betaling van een boete voor ongeoorloofde lozing op de 
polderboezem van de Zuidpolder, 1910.  1 stuk 

 
 251 Vergunning verleend door gedeputeerde staten tot het maken van een 

ijzeren ophaalbrug met stenen landhoofden in de Oude Leedseweg, 1910.  1 stuk 
 
 252 Stukken betreffende de aanleg en opheffing van de schutsluis en de 

ophaalbrug, 1909-1910, 1915, 1916, 1947, 1948, 1951-1952.  1 omslag 
 
 253 Stukken betreffende het heffen, met concessie van de Kroon, van 

schutgeld aan het verlaat in de Oude Leedseweg, 1910-1952.  1 omslag 
 
 254 Stukken betreffende de geldlening van f 4.000,-- ten behoeve van de 

stichting van de schutsluis, 1911, 1932.  3 stukken 
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ARCHIEF VAN DE MAATSCHAP/COMMISSIE TOT 
DROOGMAKING DER VEENPLASSEN IN DEN 
ZUIDPOLDER VAN DELFGAUW, GELEGEN IN DE 
GEMEENTEN VRIJENBAN EN PIJNACKER 

s t u k k e n   v a n   a l g e m e n e   a a r d 

NOTULEN 

 
 255-256 Notulen van vergaderingen van de commissie tot droogmaking van plassen 

in de Zuidpolder van Delfgauw, 1858-1864.  2 katernen 
 255 1858-1861, juli 20 

N.B. met chronologische index 
 256 1861, 12 augustus-1864, 28 september 

N.B. Met chronologische index 1861-1862 
 

s t u k k e n  b e t r e f f e n d e  b i j z o n d e r e  o n d e r w e 
r p e n  

BESTUURSINRICHTING 

 
 257 Akte van overeenkomst met het bestuur van de Zuidpolder van Delfgauw 

betreffende de regeling van de afwatering van de droogmaking met behulp 
van het stoomgemaal aan de Overslag, met concept en latere afschriften 
en bezwaarschriften  tegen de afbraak van molens van de Zuidpolder van 
Delfgauw en aanpassing van de overeenkomst in verband met de bouw van 
een electrisch gemaal in de droogmaking, 1858, 1865, 1869-1870, 1880, 
1894, 1895, 1919-1924, 1927 en z.d. [20ste eeuw].  7 stukken 

 
 258 Plan door P.A. Korevaar en J.P. van den Berg Jz. tot droogmaking van de 

Oude Leeschen Plas, gelegen in de Zuidpolder van Delfgauw, 1859.  1 stuk 
 
 259 Stukken betreffende de concessie van de Koning tot droogmaking van de 

veenplassen in de Zuidpolder van Delfgauw,  met latere uitbreiding van de 
concessie met de percelen kadastraal Pijnacker sectie D nrs. 176, 180, 234 
en 235 ged. en tot uitkering van de afkoopkassen van molen- en sluisgeld 
van de Zuidpolder van Delfgauw en het ambacht Ruiven, met 1 kaart, 
1859-1860.  1 omslag 

 
 260 Akte van overeenkomst tussen de eigenaren van de veenplassen tot het 

tijdelijk inbrengen van hun eigendommen in de maatschap tot 
droogmaking in de Zuidpolder van Delfgauw, met bijlage en getypt 
afschrift, 1860, z.d. (20ste eeuw). Met retroactum, z.d. [c. 1859].  1 omslag 

 
 261 Staat houdende opgave van de verdeling van de percelen land tussen de 

deelnemers in de maatschap, met eindafrekening, met enkele bijbehorende 
stukken, 1863 en z.d. [1863].  4 stukken 

 

HULPMIDDELEN BIJ DE UITVOERING VAN DE TAAK 

Financiën 

belastingen 
 
 262 Aangiften tot het verkrijgen van vrijdom van verhoging van de 

grondlasten, 1859-1862 en z.d. [c. 1863].  1 omslag 
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 263 Aangiften van de stichting van woonhuizen in de droogmaking op het 

perceel kadastraal Vrijenban sectie D nr. 615 en Pijnacker setie C nr. 1637, 
ter verkrijging van vrijdom van belasting, 1863 en z.d..  3 stukken 

 
eigendom 
 
 264 Verklaringen, opgemaakt door de grondeigenaren, ter zake van de verkoop 

van percelen grond en water aan de maatschap en particulieren ten 
behoeve van de droogmaking, 1856-1863.  1 omslag 

 
 265 Akten van overeenkomst met N. van der Spek en C. Hogervorst tot aanleg 

van de droogmakerijdijk op hun land, met getypt en met handgeschreven 
afschrift, 1858, z.d. [20ste eeuw].  3 stukken 

 
 266 Akte van overeenkomst met G. de Vreede tot het in gebruik nemen van 

een gedeelte van het perceel kadastraal Pijnacker sectie C nr. 1503 voor 
de aanleg van de droogmakingsdijk en regeling van de vervening door De 
Vreede en het omdijken, droogmaken en via een duiker in verbinding 
brengen van percelen uitgeveend land ten noorden van de Ruivense laan 
met de droogmaking, 1858.  1 stuk 

 
 267 Stukken betreffende tenaamstellingen van kadastrale percelen, 1858-1863. 

 1 omslag 
 
 268 Akte van overeenkomst met C. Hogervorst, waarbij Hogervorst de 

commissie machtiging geeft tot het voeren van een proces tegen A.(C.L.) 
Kühne en kinderen, tot rectificatie van een verkeerde tenaamstelling in de 
kadastrale leggers van de percelen kadastraal gemeente Pijnacker sectie C 
nrs. 1476, 1477, 538 en 539, 1859.  1 stuk 

 
 269 Staten houdende opgave van ingebrachte landerijen, percelen water en 

wegens vruchtgebruik verschuldigde bedragen , 1859 en z.d. [1860-1863]. 
 1 omslag 

 
 270 Akte  van aankoop van het bestuur van de Zuidpolder van Delfgauw van 

percelen water, kadastraal gemeenten Pijnacker sectie C nr. 1508 en 
Vrijenban sectie D nr. 344, 1860.  1 stuk 

 
 271 Akte van aankoop van G. van der Kooij van een perceel land, kadastraal 

gemeente Pijnacker sectie C nr. 1497, 1860.  1 stuk 
 
 272 Verklaring waarbij N. Olieman afstand doet van zijn recht tot vruchtgebruik 

van de percelen kadastraal gemeente Pijnacker sectie C nrs. 562, 563, 
564, 565, 566, 567 en 1118, 1860.  1 stuk 

 
 273 Akten van verklaring door het bestuur van de maatschap  betreffende de 

inbreng van land, water en vruchtgebruik door de deelnemers in de 
maatschap, 1860.  1 omslag 

 
 274 Akten van schuldbekentenis voor in gebruik genomen eigendommen ten 

behoeve van de droogmaking, 1860 en z.d. [1860].  1 omslag 
 
 275 Staten houdende opgave van de waarde van het grasgewas op de 

aandammingen van de droogmaking, 1860.  2 stukken 
 
 276 Besluiten van het bestuur van de Zuidpolder van Delfgauw tot het 

overdragen aan de droogmaking van de dijk op de Oude Leedeweg, 1861.  2 stukken 
 
 277 Staten houdende opgave van namen van kopers van het oliezaad en de 

haver op de drooggemaakte percelen land, 1862.  3 stukken 
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 278 Staat houdende opgaven betreffende de openbare verkoping van percelen 
land in de droogmaking, 1863.  1 stuk 

 
 279 Akte van ruiling met J.H. Kleijn van een gedeelte van het perceel 

kadastraal gemeente Pijnacker sectie C nr. 1667 tegen een gedeelte van 
het perceel kadastraal gemeente Pijnacker sectie C nr. 1669, 1863.  1 stuk 

 
 280 Akte van uitgifte in erfpacht aan N. Olieman van een perceel land in de 

Bergboezem ten oosten van het perceel kadastraal gemeente Vrijenban 
sectie D nr. 615, 1863. Met getypt afschrift, z.d. [20ste eeuw].  2 stukken 

 
 281 Akte van uitgifte in erfpacht aan J. Welling van een gedeelte van het 

perceel kadastraal gemeente Vrijenban sectie D nr. 615, 1863. Met 3 
concepten z.d. [1863] en getypt uittreksel uit het hulpregister der 
Hypotheken te 's-Gravenhage, z.d. [20ste eeuw].  4 stukken 

 
 282 Akten van overdracht door eigenaren aan de maatschap van percelen van 

wegen en onderhoudsverplichtingen op deze wegen, gelegen in de 
droogmaking, met enkele bijbehorende stukken, 1863-1864 en z.d..  1 omslag 

 
geldlening 
 
 283 Akten van schuldbekentenis voor geleend geld ten behoeve van de 

financiering van de droogmaking, 1859-1861.  1 omslag 
 
 284 Register houdende opgave van ingebrachte percelen land en water door de 

deelnemers in de maatschap, met aantekening van de verschenen rente 
over deze goederen, 1859-1863.  1 deel 

 
 285 Stukken betreffende de toestemming van gedeputeerde staten en 

hoogheemraadschap van Delfland tot de verkoop van in Nationale Schuld 
belegde kapitalen van de afkoopkas van de verveende landen in de 
Zuidpolder van Delfgauw, 1861.  1 stuk 

 
 286 Stukken betreffende een aan te gane geldelening met als onderpand de 

drooggemaakte percelen in de droogmakerij, 1863 en z.d.  [c. 1863].  1 omslag 
 
begroting en rekening 
 
 287 Rekeningen van ontvangsten en uitgaven, 1859-1863.  1 omslag 
 
 288 Bijlagen tot de rekening, 1859-1863.  1 pak 
 
 289 Kasboek van ontvangsten, 1859-1864.  1 deeltje 
 
 290 Staten houdende opgave van verrichte werkzaamheden en voor deze 

werkzaamheden uitbetaalde gelden, 1859-1963.  1 pak 
 
 291 Kohieren van de heffing van de omslag over de in de Zuidpolder van 

Delfgauw gelegen landerijen die afwateren op de droogmaking, 1861-1862. 
 2 stukken 

 

UITVOERING VAN DE TAAK 

Molen 

 
 292 Polis van de verzekering tegen brand van de molen, 1860.  1 stuk 
 
 293 Akte van aanbesteding aan J. Heesterman van het leggen van twee duikers 

met schuiven en windwerken door de ringdijk, de Zuideindseweg, de vaart 
en de kolkdijk achter de te bouwen vijzelmolen en tussen de kolk en de 
bergboezem, z.d. [c. 1860].  1 stuk 
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 294 Bestek en voorwaarden voor de bouw van een achtkante wind-vijzel-

watermolen, z.d. [1860]. Afschrift Gedrukt.  1 stuk 
 
 295 Aanbieding van H. Hartogh Heijs te Delft voor de levering van een gegoten 

ijzeren bovenas voor de molen in de droogmaking, 1860.  1 stuk 
 
 296 Vergunning van dijkgraaf en hoogheemraden van Delfland tot het leggen 

van een duiker door de Oude Leedseweg ten behoeve van het lozen van 
water op polder Berkel, 1860.  1 stuk 

 
 297 Vergunning verleend door dijkgraaf en hoogheemraden van Delfland tot 

het kappen van houtgewas op de Oude Leedse weg en de Akkerdijksche 
weg, 1863.  1 stuk 

 
 298 Stukken betreffende het onderhoud van de vijzelmolen, 1879, 1884, 1903.  1 omslag 
 

Wegen en bruggen 

 
 299 Brieven  van de gemeente Vrijenban betreffende plaatsing van twee 

hekken op de Akkerdijksche weg, 1862.  2 stukken 
 
 300 Akte van aanbesteding aan J. Heesterman en C. Krijt van het bouwen van 

respectievelijk drie taludbruggen in de ringvaart en drie taludbruggen in de 
tochten (watergangen), 1862.  1 stuk 

 
 301 Bestek en voorwaarden voor het maken van vier bruggen, concept, z.d. [c. 

1862].  1 stuk 
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ARCHIEF VAN DE DEELHEBBERS IN DE 
ONVERDEELDE VASTE GOEDEREN GELEGEN IN DE 
BERGBOEZEM VAN DE DROOGMAKING IN DE 
ZUIDPOLDER VAN DELFGAUW 

 S t u k k e n  v a n  a l g e m e n e  a a r d 

NOTULEN 

 
 302-303 Notulen, 1865-1895.  2 katernen 
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